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ÖNSÖZ
Baromuz spor hukuku kurulunun hazırladığı elimizdeki  

“Av. İsmail İnan Armağanı”, spor hukukunun kendine özgü hukuk 
dalı olarak artık ülkemiz iç hukuk düzeninde de yerinin aldığının 
göstergesidir.

Spor hukuku kaynakları, sistem içerisinde genelde yazılı kaynaklar-
dır. Kaynakların geliştirilmesi, geniş ve adil uygulama alanı bulması, 
büyük çoğunlukla, doktriner çalışmaların eseridir. Spor adamı ve 
spor hukukçularının katkısı ile bu dal daha da geliştirilecektir. Baro-
muz önceki dönem yöneticilerinden “hukukçu” ve “sporcu” olan 
Av. İsmail İnan adına hazırlanan elinizdeki armağanın amacı da budur.

Spor Hukuku Kurulunun adeta gelenekselleşen armağan çalışma-
larında; hem baromuzun değerlerini anması hem de spor hukukuna 
olan katkılarından ötürü kutluyor, üstadımız Av. İsmail İnan’a “meslek” 
ve “spor yaşamını” uzun yıllar sürdürmesini diliyoruz.

Av. Metin FEYZİOĞLU
Ankara Barosu Başkanı
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SUNUŞ
Kurulumuz “Av. İsmail İnan Armağanı’nı” hazırlayarak, disiplin 

olma yolundaki “spor hukuku ”na bir taş daha yerleştirmiştir.

“Av. İsmail İnan Armağanı”nda yayımlanan yazı ve çeviriler, uygu-
layıcı açısından yön verici olmakla birlikte, kuramsal açıdan da son 
derece önemlidir. 

Geniş anlamda yaşamı etkileyen ve düzenleyen hukuk kurallarının, 
spor kuralları ile kesiştiği, ayrıldığı ya da birleştiği  her durumda, 
artık spor hukuku penceresinden de bakış ve gördüklerini yorumlayış 
olarak  ön plana çıkacaktır. 

“Bizim” penceremizden “Av. İsmail İnan Armağanı” böyle 
görülmektedir. 

Armağana katkı sunan bizim için çok özel “sporculara” teşekkür 
ediyor; armağana adını verdiğimiz meslek ustamıza sağlıklı, uzun bir 
yaşam diliyoruz.

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

 Av. Tacar ÇAĞLAR
Ankara Barosu 

Spor Hukuku Kurulu Başkanı
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AVUKAT İSMAİL İNAN

Ankara doğumlu olan İsmail İnan, ilkokul, orta okul ve lise 
eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. 1967 yılında Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 

Avukatlık stajına başlamıştır. 1968 yılı Kasım ayında Avukatlık stajını 
bitirerek, Ankara Barosu’na katılmış ve serbest Avukat olarak, mesle-
ğine başlamış ve devam etmektedir.

Mesleğine devam ederken Ankara Barosu Denetim Kurulu üyesi, 
Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmış ve 2000 yılında 
kurulan Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma 
Vakfı’nın Kurucu Üyesi ve ilk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
olarak uzun süre görev yapmıştır.

Lisanslı futbolcu olarak, 1957 yılında Karayollarının takımı olan 
Ankara Yolspor genç takımında lisansının çıkması ile resmi olarak 
futbola başlamıştır.

1958 Yılı futbol sezonunda, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin takımı 
olan Toprakspor Genç takımına transferle futbola devam etmiş, bu 
takımda futbol oynarken, Genç Milli Takım aday kadrosuna çağrılmış, 
ancak yaşının aday kadroya çağrılanların yaş limitinden iki ay kadar 
büyük olması nedeniyle aday kadroya girememiştir.

1960 – 1962 yılları arasında askerlik hizmetini Yedeksubay öğretmen 
olarak tamamladıktan sonra, Toprakspor genç takımından ayrılarak, 
formasını giymekle övündüğü, tüm arkadaşlarının bulunduğu ve 
hemen hemen hepsinin Ankara Üniversitesi’nin değişik fakültelerinde 
üniversite öğrencisi olduğu ve daha sonra da mezun olduğu A.Ü. Ziraat 
Fakültesi Spor Kulübüne transfer olarak, fiili futbol yaşantısına 1974 
yılına kadar bu kulüpte devam etmiştir. Bu takımda futbol oynarken, 
Türkiye Amatör Milli Takımı Ankara aday kadrosuna çağrılmış, ancak 
oynadığı bir maçta sakatlanmak suretiyle aday kadrodaki çalışmalarına 
devam edememiştir.
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Futbol oynadığı süre içinde, profesyonel futbol takımlarından trans-
fer teklifleri almış olmasına rağmen, tahsil hayatını tamamlayamama 
endişesi ile, bu tekliflere olumlu yanıt vermemiştir. Bu arada, ilk lisan-
sının çıktığı tarihten başlayarak, önce PTT Genel Müdürlüğü’nde, 
sonra Toprak Mahsulleri Ofisinde ve askerlik hizmetinden sonra da 
A.Ü. Ziraat Fakültesi’nde çalışarak, iş hayatına da atılmıştır.

Meslek hayatının ilk yıllarında da futbol oynamaya devam eden 
İsmail İnan, futbolu fiilen bıraktıktan sonra 1987 – 1988 yıllarında, 
Sayın Halim Çorbalı’nın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı 
döneminde Futbol Federasyonu Şike Tahkik Kurulu’nda üye olarak 
çalışmıştır. Daha sonra Sayın Şenes Erzik’in Türkiye Futbol Federas-
yonu Başkanı olduğu dönemde Futbol Federasyonu Ceza Kurulu’nda 
raportör üye olarak çalışmıştır.

Amatör futbolun Türkiye Futbol Federasyonu faaliyetleri arasına 
dahil edilmesiyle, Ceza Kurulu’nun, Profesyonel Futbol Disiplin 
Kurulu ve Amatör Futbol Disiplin Kurulu olarak ayrılması üzerine, 
Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nda raportör üye ve Başkan Vekili 
olarak görev yapmıştır.

Daha sonra ve müteveffa Sayın Hasan Doğan’ın Türkiye Futbol 
Federasyonu Başkanlığı döneminde Futbol Federasyonu Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nda çalışmış ve bu görevi, Sayın Mahmut Özgener’in 
Başkanlığı döneminde de devam etmiştir.

Sayın Mehmet Ali Aydınlar’ın Türkiye Futbol Federasyonu Baş-
kanlığı döneminde Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nda başladığı 
görevi, Sayın Yıldırım Demirören’in Başkanlığında, aynı kurulda 
Başkan Vekili olarak devam etmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır.





IsmailAv.

Inan



Inan
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21.10.1959 – Toprakspor Genç Takımında

19.03.1960 – Hukuk Fakültesi bahçesinde
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09.02.1962 – Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi antrenmanda

30.08.1962 – 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da yapılan 
törenlerde Ankara Üniversitesi’ni Temsilen
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30.12.1962 – Bir lig maçından önce

10.02.1963 - Bir lig maçından önce
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21.04.1963 – Ankara’da yapılan Türkiye Üniversitelerarası 
turnuvada Ankara Üniversitesi Futbol Takımı

14.08.1963 – Sezon açılışında Ziraat Fakültesi
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07.09.1963 – Bir lig maçı öncesi (Aynı takım arkadaşları, şimdi ayrı takımlarda)

14.08.1963 – Sezon açılışında Ziraat Fakültesi
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07.09.1963 – Maç öncesi

29.09.1963 – Kırıkkale’de maç öncesi ısınmada
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23.11.1963 – EFSANE 11 – Tamamı üniversite mezunu olan 
3 Profesör, 1 Doçent ve 1 Bakan çıkaran takım

23.12.1963 – İzmir Alsancak stadında Ege Üniversitesi ile yapılan bir maç sonrasında
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23.12.1963 – İzmir Alsancak’ta takımın 5’lisi

10.01.1964 – Yenilgisini unutamadıkları bir maç öncesi
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23.04.1964 – Samsun Çarşamba’da oynanan bir maç öncesi

23.04.1964 – Çarşamba’daki maç öncesi
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27.12.1964 – KİŞLER – Takımın ayrılmaz dörtlüsü

27.12.1964 – Lig maçı öncesi ısında sırasında



20

16.01.1965 – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Fakültelerarası bir maç öncesi)

13.04.1965 – İzmir Alsancak stadında Ankara Üniversitesi 
Futbol Takımı (Üniversitelerarası Spor bayramında)
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Nisan 1965 – İzmir Göztepe stadında Üniversitelerarası Spor bayramında 
– Ankara Üniversitesi Futbol Takımı kaptanı olarak maç öncesinde

Nisan 1965 – İzmir’de Üniversiteler bayramında açılış töreninde
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Nisan 1965 – İzmir’deki maçlarda bir maç öncesi

04.01.1967 – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Fakültelerarası turnuvada bir maç öncesinde
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04.01.1967 – Maç sonrası (Hukuk Fakültesi – Ziraat Fakültesi)

05.11.1967 – Fakülte bitişte Diploma töreninde
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20.12.1967 – Fakültelerarası maçta Hukuk Fakültesi 
(Artık takımın antrenörü olarak sahada)

02.03.1969 – Bir lig maçı öncesi
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15.03.1969 - Bir lig maçı öncesi

1971 – (Arnavutluk maçı öncesi) Türk Milli Takımı ile 
Kızılcahamam’da yapılan bir antrenman maçı öncesi
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18.11.1971 – Çok zorlu geçen bir maç öncesi

21.09.1972 - Bir lig maçı öncesi
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1973 – Anıttepe stadında oynanan bir maç öncesi

21.09.1972 – Maç öncesi antrenör ve idarecisi olan eski futbol arkadaşları ile
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18.02.1984 - Ankara Barosu Yönetim Kurulu bir kokteylde

18.02.1984 – Ankara Barosu Yönetim Kurulu
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21.12.1985 - Ankara Barosu Genel Kurulda

TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu
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26.01.2007 – Hukuk Fakültesi 1967 mezunları 40 Yıl sonra Fakültede

2010 – Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti
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1984 – Ankara Barosu Yönetim Kurulu Toplantısı





MAKALELER





SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
KURULUŞU VE SPOR 
ÖRGÜTLENMESİ

Av. Zübeyt AYDIN*

*  Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği 1. Hukuk 
Müşaviri.
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Spor, toplumların ilgisini çeken, geniş kitleleri etkileyen, uluslar 
arası ilişkileri geliştirerek dünya barışına katkı sağlayan evrensel 
bir faaliyet alanıdır.

Devlet; her yaştaki yurttaşlarımızın fizik, moral, güç ve yetenekle-
rini geliştiren; beden eğitimi, oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini yay-
gınlaştırmak, sporu bir yaşam biçim olarak benimsemesi, gençlerimizin 
serbest zamanlarını ülke yararları doğrultusunda değerlendirmelerini 
sağlamak, gençleri uyuşturucu, alkol ve sigara gibi alışkanlıklardan 
korumak, amacına yönelik hizmetleri yürütmek, yönlendirmek, sevk ve 
idare amacıyla, sporda teşkilatlanmaya gidilmiştir. Sporda teşkilatlanma 
sivil toplum örgütleri tarafından yapıldığı gibi, devlet tarafından da 
sevk ve idare edilmiş, bazen bu sistem kontrollü olarak sivil toplum 
örgütlerince de icra edilmiştir.

Dünyada , spor kulüplerinin oluşumu 1850’li yıllarda, Anadolu 
topraklarında 1890 yıllara, Türkiye’de ise ; Galatasaray (1905), Beşiktaş 
(1903), İmalat-ı Harbiye (MKE Ankaragücü (1910)), İngilizlerce 
kurulan Moda (1896), Kadıköy (1899), Rumlardan oluşan Elpis 
(1900), Osmanlı uyruklarının kurdukları Black Stockingis 1899, ve 
Fenerbahçe 1907, kulüpleri kurulmuştur. Ülkemizde kurulan spor 
kulüpleri genel olarak siviller tarafından kurulmuş ve sivil topluluklar 
tarafından sevk ve idare edilmiştir.

ANADOLU’DA SPOR ÖRGÜTLENMESİ

1) Spor’da örgütlenmeyi çağrıştıracak ilk yapı “Spor Tekkesi” diye 
anılabilecek örgüttür. Bu şekilde örgütlenme İstanbul, Mekke, Cide, 
Şam, Maraş, Edirne, Tokat, Konya, Diyarbakır illerindeki güreş tek-
keleri örnek gösterilebilir.

2) İkinci örgütleme biçimi ise; “Padişahlar, Vezirler, Paşalar, Beyler, 
Büyük toprak ağaları ve zengin kişilerin korumasındaki” örgütlenmedir.

3) Üçüncü örgütlenme biçimi, Tarihi Kırkpınar Güreşleriyle 
özdeşleşen “Ağalık” düzenidir.
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4) Tanzimat Fermanı ile birlikte “Spor Kulübü” olgusuna yönelik 
örgütlenmelerden bahsedebiliriz.

Yukarıda belirtilen, örgütlenmelerden Kırkpınar Güreşleri halen 
varlığını sürdürmekte ve her yıl Edirne ilimizde “Kırkpınar Yağlı” 
güreşlerinin yapıldığı bilinmektedir.

a) 1903 yılında Beşiktaş,
b) 1905 yılında Galatasaray,
c) 1907 yılında Fenerbahçe,
5) 1903-1910 tarihleri İstanbul Futbol Birliği,
1910-1914 tarihileri İstanbul Futbol Kulüpleri Birliği,
6) Cuma ve Pazar liglerini takip eden TİCİ dönemi görülmektedir,
7) Türk Spor Kurumu Dönemi,
8) 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanuna ilişkin dönem,
9) 1986 yılında çıkarılan 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Dönemi
İlk örgüt İstanbul Futbol Birliği 1903-1910 yılları arasında faa-

liyet göstermiştir.
Sporda kullanıldığı anlamıyla “lig” İstanbul Futbol Birliği doğru 

atılmış ilk adımdır. 1903-1910 dönemi süresince, kendi içinde özyö-
netime dayalı olarak örgütlenmiştir.

İstanbul futbol kulüpleri ligi 1910-1914 yılları arasında faaliyet 
göstermiştir.

1913-1920 dönemindeki örgütsel gelişmelere bakıldığında Cuma 
ligi, Pazar Ligi’ni görmek mümkündür. 1912-1913 futbol mevsiminde 
Fenerbahçe’nin iki ayrı takımla hem Pazar, hem Cuma liglerinde 
oynamıştır. Gerçi çoğunluğunu okul takımlarının meydana getirdiği 
“Cuma Ligi” karşısında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı (TİCİ) 
kurucularının yer aldıkları “Pazar Ligi” ağırlık taşımıştır.

1922 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye İdman Cemiyetinin 
yöneticileri seçimle belirlenmekte, her federasyon kendi yöneticilerini 
seçmektedir.

18 Ağustos 1923 tarihli hükümet programında “Maarifin vazife-
lerinden birincisi, çocukların terbiye ve talimi, ikincisi halkın terbiye 
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ve talimi, üçüncüsü milli güzidelerin yetiştirilmesi için lazım gelen 
vasıtaların izhar ve teminidir.

Nitekim 1924 yılı bütçesine, “Türk sporcularının pek yararlı ve 
gelecek için umut verici çalışmalarında yardım görecekleri” sözlerinin 
açık bir kanıtı olarak, spor için Atatürk’ün talimatıyla 50.000 TL öde-
nek konulmuştur. Yine 1924 yılında yayınlanan Köy Yasası, köylerde 
“nişan alma, cirit, güreş” gibi köy oyunlarını özendirici hükümlere 
yer vermiştir.

1930 yılında çıkarılan Belediye Yasasında, belediyelere “çocuk 
bahçeleri, spor alanları, yerel ihtiyaçlara uygun stadyumlar yapmak ve 
işletme” gibi yükümlülükler getirilmiştir.

1932 yılında Atatürk’ün talimatıyla kurulmakta olan halkevleri-
nin yapması gereken çalışmalar arasına spor da eklenir. “Halkevleri 
Teşkilatının Umumi Esasları”ndan spor ve beden hareketleri, gençlik 
terbiyesinin ve milli terbiyenin vazgeçilemeyecek aslı ve mühim bir 
bölümüdür. Bu nedenle “Türk gençliğinde ve Türk halkında spor ve 
beden hareketlerine sevgi ve alaka uyandırmalı, bunlar bir kitle hare-
keti, milli bir faaliyet haline getirilmelidir” diyen büyük önder daha o 
yıllarda, sporu kitle hareketinin de ötesinde bir “milli hareket” olarak 
düşünmüştür. Böylece O’nun ne kadar ilerici olduğu sporda da gözler 
önüne serilmektedir.

18 Ağustos 1923 tarihli hükümet programında bu konuda şu 
satırların yer aldığı dikkati çeker: “...Maarifin vazifelerinden birincisi, 
çocukların terbiye ve talimi, ikincisi halkın terbiye ve talimi, üçüncüsü 
milli güzidelerin yetiştirilmesi için lazım gelen vasıtaların izhar ve 
teminidir. Çocukların terbiye ve talimi bittabil mektepler vasıtasıyla 
temin edilecek ve mekteplerin asri tekemmulata mazhar olabilmeleri 
için muallimlerin daha iyi yetiştirilmesine ve tatil zamanında açılacak 
derslerle tevsi-i malumat etmelerine, binaların islahına, alat-ı dersiyenin 
ikmaline çalışılacaktır.

Hükümet programında spor hareket ve faaliyetleri :
1-) Okul çağındaki çocukların terbiye ve talimi ,
2-) Halkın terbiye ve talimi
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3-) Milli güzidelerin yetiştirilmesi ,
1923 yılında hükümet programında öngörülen sporun her kesime 

yaptırılması olgusu bu gün; okul çağındaki çocuklara spor yaptırma 
görevi , Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Spor Faaliyetleri 
Dairesi Başkanlığınca, Halkın terbiye ve talimi görevi 12 Haziran 
1990 tarihinde kurulan Türkiye Herkes için Spor Federasyonunca, 
(bu Federasyon Merkez Danışma Kurulunu 31.Ağustos 2006 tarih 
ve 271 sayılı kararı,Başbakanlık Makamlarının 13 Eylül 2006 tarihli 
ve 292 sayılı olurları ile Özerk/bağımsız bir yapıya kavuşturulmuş, 
karar 21 Eylül 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) milli 
güzidelerin yetiştirilmesine ilişkin işlemler ise , 3289 sayılı kanunun 
ek-9 unun maddesine göre kurulan Bağımsız Spor Federasyonları ile 
Spor Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatı olan Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüklerince yerine getirilmektedir.

Bütçe Kanunlarında, Belediyeler Kanunu ve Halkevleri Teşkila-
tının Umumi Esasları kanununa konulan hükümlerle devlet spora 
müdahale etmiştir.

1924 olimpiyatlarına Türkiye Cumhuriyeti sporcularının katıla-
bilmesi için ,Türkiye  Milli Olimpiyat Cemiyeti yerine Türkiye 
İdman Cemiyetleri İttifakı emrine verilmesiyle açılan TİCİ başkanının 
aynı zamanda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi başkanı olmasını 
öngören 1926 TİCİ Üçüncü Kurultayı kararıyla gelişen ve TİCİ’nin 
“Türk Spor Kurumu” olduğu 1936 TİCİ sekizinci Kurultayı’na kadar 
uzayan dönemde, Olimpiyat akımı bu kez TİCİ’nin yönetimindedir. 
Oluşumun üçüncü aşamasında ulusal olimpiyat komitesini kurma 
görevinin Türk Spor Kurumu’na verildiğini görmekteyiz.

Sivil toplum örgütleri tarafından sevk ve idare edilen spor akti-
vitelerinin popülaritesi devleti idare edenlerin gözünden kaçmamış 
olacak ki,1938 yılında çıkarılan 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu 
ile sporun örgütlenmesi,spor kulüplerinin kurulması, sportif faali-
yetlerin sevk ve idaresi tamamen devletin yetkili organlarına bırakıl-
mıştır.Anılan kanunun birinci maddesinde; yurttaşın fizik ve moral 
kabiliyetlerinin ulusal ve inkilapçı amaçlara göre gelişimini sağlayan 
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oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek maksadiyle 
Başvekalete bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz Beden Terbiyesi Direktörlüğü 
kurulmuştur.düzenlemesi ile her türlü oyun, jimnastik ve spor hare-
ketlerinin Başbakanlığa bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz kamu kurumu 
tarafından yürütüleceği açıkça ifade edilmiştir. 3530 sayılı kanun ile 
başlayan,sporda devletçilik anlayışı, spordaki kamu hakimiyeti 1961 
Anayasasının 58 inci ve 59 uncu maddeleriyle adeta sağlam bir temele 
dayandırılarak Anayasanın teminatı altına alınmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşların kurulması, teşkilatlanmaları, 
kurumda bulunması gereken birimler, bunların görev, yetki ve sorum-
lulukları 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilmiştir.

“Anayasanın 123 üncü maddesini, idare, kuruluş ve görevleriyle 
birlikte bir bütün olduğu ve kanunla düzenleneceğini hüküm altına 
almıştır. 

Kamu tüzel kişiliğinde ancak kanunla kurulabileceği, Başbakanlık, 
bakanlıklar ile kamu tüzelkişileri, kendi görev alanları ile sınırlı olmak, 
kanunların veya tüzüklerinin uygulanmasını sağlamak üzere bunlara 
aykırı olmamak üzere yönetmelik çıkarma yetkileri bulunmaktadır.”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının;
A. Gençliğin korunması
Madde 58- Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği 

gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultu-
sunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü orta-
dan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini 
sağlayıcı tedbirleri alır.

Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddeler-
den, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten 
korumak için gerekli tedbirleri alır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Sporun geliştirilmesi
Madde 59 – Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve 

ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını 
teşvik eder.

Devlet başarılı sporcuyu korur.
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Ülkemizde sporda teşkilatlanma çalışmaları 29/6/1938 tarihinde 
kabul edilen ve 16/7/1938 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3530 
sayılı “Beden Terbiyesi Kanunu” ile yurttaşın fizik ve moral kabiliyet-
lerinin ulusal ve inkılapçı amaçlara göre gelişimini sağlayan oyun, 
jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek üzere Başbakan-
lığa bağlı hükmi şahsiyeti haiz Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Kurulmuştur.

3530 sayılı Kanuna göre kurulan Beden Terbiyesi Genel Müdür-
lüğü; mülhak bütçe ile idare edileceği, hesap muamelat ve sarfiyatının 
Muhasebe-İ Umumiye Kanunu Hükümlerine, Arttırma, Eksiltme ve 
İhale Kanunu Hükümlerine tabi olmadığı belirtilmiştir.

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü; arzı ulusal spor temas ve 
münasebetlerinde yetkili resmi teşekküldür.

Beden Terbiyesi; Merkez ve istişare heyeti ile taşra teşkilatından 
meydana gelmiştir. Teşkilatın merkez ve istişare heyetinin;

Bir Genel Direktör,
Genel Sekreter,
Federasyon Heyetleri,
Teftiş Kurulu,
Hesap İşleri,
Sağlık Dairesi,
Saha-Tesisler Dairesi,
başkanlıkları ile
Neşriyat ve Propaganda,
Muhaberat, muamelat ve arşiv,
Sicil Lisans,
Müze-Kütüphane,
Şubelerinden meydana gelmiştir.
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TAŞRA TEŞKİLATI

Her vilayet bir beden terbiyesi bölgesidir. Valiler bölgenin baş-
kanıdır, beden terbiyesinin iş ve işlemleri illerde valilerin, kazalarda 
kaymakamların, nahiyelerde nahiye müdürlerinin, belediye teşkilatı 
olan köylerde belediye reislerinin, diğer köylerde ise köy muhtarlarının 
idare ve mesuliyeti altındadır.

Okul ve kışla dışında elli ve daha çok beden terbiyesi mükellefiyeti 
çağında yurttaş bulunan köy, kasaba, şehir ve münferit mahallelerde 
kulüp, elliden az olan yerlerde ise spor gruplarına kaydolma ve bura-
larda spor yapma mecburiyeti getirilmiş ise de, bu madde Anayasa 
Mahkemesinin 3/11/1964 tarihli ve 1963/152 esas,. 1964/66 sayılı 
kararı ile iptal edilmiştir. Burada dikkati çeken olay “beden terbiyesi 
mükellefiyeti” ifadesi ile belli bir yaşa gelmiş yurttaşların spor yapma ve 
bir spor kulübüne veya guruba girme mecburiyetidir. Kanunda ifade 
edilen “mükellefiyet çağındaki yurttaş” ifadesinde ulusal federasyonun 
bağlı olduğu uluslar arası federasyonların öngördüğü spora başlama 
yaşının anlaşılması gerektiği kanaatindeyim.

Her ilde vilayet istişare (danışma) heyeti bulunmaktadır. Vilayet 
istişare heyeti valilerin riyasetindedir. Bölge beden terbiyesi direktörü, 
kültür direktörü, mahalli askeri kumandanı veya vekil edeceği şahıs, 
sıhhat müdürü, umumi meclis tarafından her yıl seçilecek bir daimi 
encümen azası, belediyeler ve merkezdeki lise veya ortaokul beden 
terbiyesi öğretmeni ile vilayet merkezinde sporda bilgisi ve ihtisası ile 
tanınmış vali tarafından seçilecek iki ile dört üyeden oluşan il istişare 
kurulu bulunmaktadır. Kazalarda ise; kaza istişare heyeti kaymakamın 
reisliği altında, maarif memuru, askerlik şubesi reisi, belediye reisi, 
hükümet doktoru, okul beden terbiyesi öğretmeni, kazada spor bilgisi 
ve ihtisası ile tanınmış kaymakam tarafından seçilecek birer zattan 
meydana gelmiştir.

Nahiye istişare heyeti, nahiye müdürünün başkanlığından, belediye 
reisi yoksa merkez muhtarı, merkez okul başöğretmeni ve kaymakam 
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tarafından sporda bilgi ile veya ilgili iki kişiden oluşturulmaktadır. 
Köylerde istişare heyetinin görevleri köy ihtiyar heyetine verilmiştir.

Kanunun 21 inci maddesi, memur ve işçi sayılı 500’den fazla olan 
müesseseye, fabrika, ticaret evleri ile kamu kurum ve kuruluşları önce-
likle kendi mensuplarının spor yaptırmak da üzere spor tesisi yapma 
mükellefiyeti getirmiş, bu madde içerik olarak 3289 sayılı Kanunda 
yer almış, 26.5.2008 tarihli ve 26886 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan 5763 sayılı Kanunun 37/c maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

BEDEN TERBİYESİ KANUNU

Kanun No : 3530 
Kabul Tarihi : 29/6/1938
Neşri Tarihi : 16/7/1938

UMUMI HÜKÜMLER
Madde 1 -Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerinin ulusal ve 

inkilâbcı amaçlara göre gelişimini sağlıyan oyun. cimnastik ve spor 
faaliyetlerini sevk ve idare etmek maksadile Başvekalete bağlı ve hükmi 
şahsiyeti haiz bir Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü kurulmuştur (*).

Madde 2 -Genel direktörlüğün merkezi (Ankara) dır. Genel direk-
törlük mülhak bütçe ile idare olunur. Hesap muamelat ve sar- fiyatı 
Muhasebe-i Umumiye Kanunu hükümlerine ve Arttırma, Eksiltme 
ve İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Genel direktörlüğün varidat ve masraf hesaplan taalluk ettiği mali 
senenin hitamından itibaren en geç bir sene içinde Divanı Muhase-
batın tetkikine arz olunur.

Madde 3 -Genel direktörlük arzı ulusal spor temas ve münase-
betlerinde merci olan resmi bir teşekküldür.

Madde 4 -Gençler için kulüplere girmek ve boş zamanlarında 
beden terbiyesine devam etmek mecburidir. Hangi yaştaki vatandaşla-
rın ne kadar müddetle ve hangi mevsimlerde spor mükellefiyeti altında 
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bulunacakları ve ne gibi devair ve müesseselerde beden hareketlerinin 
tatbiki lazım geleceği icra Vekilleri Heyetince tayin olunur (**).

MERKEZ TEŞKİLATI VE MERKEZ İSTİŞARE HEYETİ

Madde 5 -Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü merkezde bir 
genel direktör ile genel sekreterden, federasyonlar heyetlerinden ve 
teftiş, hesap, sağlık ve (saha ve tesisler) dairelerinden ve (neşriyat ve 
propaganda), (muhaberat, muamelat ve arşiv), (sicil ve lisans) ve (müze 
kütüphane) şubelerinden teşekkül eder.

Genel direktörlük lüzumu kadar yerli ve yabancı mütehassıs ile 
memur ve müstahdem kullanır .

(*) (1) Başbakanlığa bağlı o]arak kurulmuş olan Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 4235 sayılı Kanınla (Kabul Tarihi: 29.5.1942 
Yürürlük Tarihi: 3.6.1942) Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

(2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlanan B.T.GM. 7474 sayılı 
Kanunla (Kabul Tarihi 6.5.1960. Yürürlük Tarihi: 13.5.1960) yeni-
den Başbakanlığa bağlanmıştır.

(3) Başbakanlığa bağlı bulunan B.T.GM. 112.1970 tarih 1/21-
1156 sayılı kararname ile Gençlik Ve Spor Bakanlığına bağlanmıştır.

(4) Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bulunan B.T.G.M. Bakanlar 
Kurulunun 13.12.1983 tarih 376/1982 tarihli ve 2680 sayılı kanunun 
verdiği yetkiye dayanarak 179 sayılı K.H. Kararname ile Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlanmıştır (Resmi Gazete Yayın Tarihi 
11 Aralık 1983.

(**) Anayasa Mahkemesinin, 3.11.1964 tarih ve 1963/152 esas, 
19ô4/6f sayılı karan ile iptal edilmiştir (Resmi Gazete Yayın Tarihi 
17.31965)

Madde 6 -Beden Terbiyesi Genel Direktör Başvekil tarafından 
intihab ve , Cumhurreisinin tasdiki ile tayin olunur. Genel direktör 



46

Spor Genel Müdürlüğünün 
Kuruluşu ve Spor Örgütlenmesi

/ AYDIN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

bu kanunun hükümleri dairesinde kurulan teşekküllerin merii ve 
amiri olup bu teşekküllerin çalışmalarından mes’uldür.

Genel sekreter ile daire reisleri federasyonlar başkanları ve şubeler 
müdürleri genel direktör tarafından intihab ve Başvekil tarafından 
tayin olunur. Diğer memurlar ve müstahdemler doğrudan doğruya 
genel direktör tarafından intibab ve tayin olunurlar. ..

Madde 7 -Bir veya daha fazla spor nevileri, teknik ve idare bakı-
mından birer federasyona bağlanır. Federasyonların adedi Beden 
Terbiyesi genel direktörünün (istişare heyeti)nin de mütalaasını almak 
suretiyle yapacağı teklif üzerine Başvekil tarafından tesbit olunur.

Madde 8 -Merkez istişare heyeti Beden Terbiyesi genel direktö-
rünün reisliği altında memlekette spor bilgisi” ve ihtisası ile tanınmış 
olanlar arasından Başvekil tarafından seçilecek beş zat ile Kültür, 
Milli Müdafaa, Dahiliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavene Vekaletlerin-
den intihab olunacak birer mümessilden terekküb eder. Kendilerini 
alakalandıran işlerin müzakeresinde ilgili diğer Vekaletlerin de birer 
mümessili bulundurulur.

Madde 9 -Merkez istişare heyetinin vazifeleri:
a) Genel direktörlükçe hazırlanan yıllık bütçeyi tetkik etmek.
b) Genel direktörlükçe hazırlanan yıllık çalışma programım tetkik 

ve tas- dik etmek,
c) Teşkilatı ilgilendiren talimatnameleri hazırlamak,
d) Federasyonların kurulması ve meşgul olacakları spor şubeleri 

hakkında mütalaa beyan etmek,
e) Genel direktörlükçe kendisine havale edilen bütün işler hak-

kında mütalaa beyan etmek.
B ve C bendlerinde yazılı işler hakkında merkez istişare heyetinin 

vereceği karar kat’idir. Ancak Genel direktörlüğün talebi veya görüle-
cek lüzum üzerine bu kararlar ya Başvekil veya İcra Vekilleri Heyeti 
tarafından fesih veya tadil olunabilir.
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VİLAYET TEŞKİLATI
Madde 10 -Her vilayet bir beden terbiyesi bölgesidir. Valiler bölge-

nin , başkanıdır. Beden terbiyesi işleri vilayetlerde valilerin, kazalarda 
kaymakamların, nahiyelerde nahiye müdürlerinin. belediye teşkilatı 
olan köylerde belediye reislerinin ve diğer köylerde muhtarların idare 
ve mes’uliyeti altındadır.

Madde 11 -Bölgelerde beden terbiyesi ve spor işler ile meşgul 
olmak üzere valilerin mesuliyeti altında bölge beden terbiyesi direk-
törü o bölgede tatbik edilmekte olan spor nevilerinin alakadar fede-
rasyonlarla mütenazır olarak, her biri için valinin seçeceği ve beden 
terbiyesi genel direktörlüğünün tasdik edeceği birer ajandan terekküp 
eden heyetler bulunur.

Madde 12 -Lüzum görülecek vilayetlerde beden terbiyesi işler 
ile meşgul olmak üzere birer beden terbiyesi direktörü ve maiyetinde 
lüzumu kadar memur bulunur.

KULÜPLER, GRUPLAR
Madde 13- Gençlerin beden terbiyesi ve sporu bu kanun ile 

kurulacak ve bu kanun hükümlerine intibat ettirilecek olan kulüpler 
ve gruplar vasıtası ile yaptırılır.

Mektep ve kışla dışında elli ve daha çok beden terbiyesi mükellefi-
yeti çağında yurttaş bulunan köy, kasaba, şehir ve münferid mahallerde 
kulüp, elliden az y.erlerde spor gruplan kurulur. Beden terbiyesi mükel-
lefiyeti çanda yurttaş sayısı beş yüzden fazla olan kasaba ve şehirlerde 
her kulübe beş yüz- den fazla ve iki yüzden noksan düşmemek şartı ile 
kasaba ve şehir kulüpleri tesis olunabilir. Bu kulüplerin ve grupların 
imkan ve lüzumuna göre tesisi ve kulüplerin bu kanun hükümlerine 
göre, tevhidi, tefriki ve feshi genel direktörlü~ göstereceği lüzum 
üzerine icra vekilleri heyetince kararlaştırılır (*)

.
Madde 14 -Halkevleri kendi mensuplarına ve arzu edenlere kapalı 

veya açık.salonlarda. beden terbiyesi genel direktörlüğü ile müşterek 



48

Spor Genel Müdürlüğünün 
Kuruluşu ve Spor Örgütlenmesi

/ AYDIN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

olarak tertip edilecek programlara göre cimlastik, eskrim, güreş, yürü-
yüş, salon oyunları ve milli rakıslar gibi beden terbiyesi hareketlerini 
yaptırabilirler.

VİLAYETLER İSTİŞARE HEYETLERİ
Madde 15 -Vilayet istişare, heyeti valilerin riyasetindeki bölge 

beden terbiyesi direktörü, kültür direktörü, mahalli askeri kuman-
danı veya vekil edeceği zat, sıhhat müdürü, umumi meclisce her yıl 
içinde seçilecek bir daimi encümen azası, belediye reisi ve merkezdeki 
lise veya ortaokul beden terbiyesi öğretmeni ve vilayet merkezinde 
sporda bilgisi ve ihtisas! ile tanınmış Vali tarafından seçilecek 2-4 
zattan terekküp eder.

Madde 16 -Kaza istişare heyeti kaymakamın reisliği altında maarif 
memuru, askerlik şubesi reisi, belediye reisi,’ hükümet doktoru, okul 
beden terbiyesi öğretmeni, kazada spor bilgisi ve ihtisası ile tanınmış 
kaymakam tarafından seçilecek birer zattaıı terekküp eder.

Madde 17 -Nahiye istişare heyeti, nahiye müdürünün reisliği 
altında belediye reisi yoksa merkez muhtarı, nahiye merkez okul 
başöğretmeni ve kaymakamın seçeceği sporda bilgili veya ilgili iki 
zattan terekküp eden.

Köy İstişare heyeti vazifesi köy ihtiyar heyetine verilmiştir.
Madde 18 -Vilayet, kaza nahiye İstişare heyetlerinin vazife ve 

selahiyetleri nizamname ile tayin olunur.
Madde 19 -Beden terbiyesi genel direktörlüğünün ve ona bağlı 

teşkilatın gelirleri :
a) Umumi bütçeden ayrılacak tahsisat,
b) Vilayet hususi idare bütçelerine bir sene evvelki nakdi tahsilat 

yekünlerinin yüzde ikisi nisbetinde konulacak tahsisat.
c) Geliri elli bin liradan fazla olan belediyelerin bir sene evvelki 

tahsilat yekunlarının yüzde dördü.
d) Her nevi spor müsabakaları ve müsamereler hasılat ile diğer 

çeşitli gelirler.
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e) Teberrulardır.
(B) ve (C) fıkralarındaki gelirlerden yüzde sekseni münhasıran 

mahallin beden terbiyesi saha ve tesislerinin vücuda getirilmesine, geri 
kalan yüzde yirmisi de yine mahallin diğer beden terbiyesi teşkilat ve 
faaliyetlerine ve gerekli spor malzemesi tedariki masraflarına, genel 
direktörlüğün direktiflerine göre tahsis olunur. Mahalli idare ve bele-
diyeler bütçelerinde mecburi hizmetler faslına bu tahsisatı koymazlarsa 
bütçelerini tasdike selâhiyattar makamlar tarafından resen konulur. 
Köy bütçelerine vilayet umumi meclisi kara ile münasip nisbette bir 
spor tahsisatı valiler tarafından koydurulur (*).

(*) Anayasa Mahkemesinin 3.11.1964 tarih 1963/152 esas, 
1964/66 sayılı karan ile iptal edilmiştir. (Resmi Gazete’de Yayın 
Tarihi: 17.3.1965)

(*) B ve C fıkraları 655 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. 
(Kabul tarihi: 11.7.1965, Yayın Tarihi: 20.7.1965)

Madde 20 -Genel direktörlük Bütçesi genel direktörlükçe hazır-
lanır ve istişare heyetinin tetkikinden geçirildikten sonra Başvekil 
tarafından B. M. Meclisine arz olunur.

Kulüplerin bütçeleri, kendi nizamnamelerine göre tanzim edilir. 
Bunları gelir ve masrafları ve hesap usulleri genel direktörlüğü teftiş 
ve mürakebesine tabidir.

Madde 21 -Memur ve işçi sayısı 500’den fazla olan müesseseler, 
fabrikalar, ticaret evleri, ve sair kurumlar kendi memur ve işçilerine 
beden terbiyesi yaptırmak için genel direktörlüğün teklifi ve istişare 
heyetinin karan üzerine İcra Vekilleri Heyeti tarafından verilecek 
karara göre cimnastik salonu, spor alanı, yüzme havuzu ve sair gibi 
tesisleri yapmağa ve uzman beden terbiyesi öğretmeni veya antrenörü 
tutmaya mecburdurlar.
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MÜTEFERRİK HÜKÜMLER
Madde 22- Beden terbiyesi işleri kışlalarda Milli Müdafaa Vekaleti, 

Ceza evlerinde Adliye Vekaleti, okullarda Maarif Vekaleti ve Maarif 
Vekaletine bağlı olmayan okul ve müesseseler de merbut oldukları 
vekaletler tarafından beden terbiyesi genel direktörlüğünce tesbit 
edilecek esaslar dairesinde tanzim ve takip olunur. Bu maksatla iş bu 
ilgili vekaletlerde beden terbiyesi işleri ile meşgul olmak üzere birer 
beden terbiyesi direktörlüğü kurulur.

Madde 23 -Bulundukları merkezin beden terbiyesi amirlerinin 
vesikalarını taşıyan ve en az beş kişilik bir grup halinde spor hareket-
lerine veya müsabakalarına katılmak üzere seyahat eden sporcu1ar 
Devlet nakil vasıtalarında mer’i tarifeler üzerinden yüzde elli tenzilatlı 
ücretle seyahat ederler.

Madde 24 -Beden terbiyesi genel direktörlüğünün bütçesi müsait 
olduğu zaman beden terbiyesi genel direktörlüğü teşkilatına ve gerek 
orduya ve Maarif Vekaletine lüzumu olan yüksek vasıflı beden terbiyesi 
ve spor öğretmenleri ile antrenör ve monitörler yetiştirmek ve

beden terbiyesi ve sporun sıhhi ve teknik kavaidi tespit ve sporcu-
ların sıhhi kontrolleri işini tanzim etmek üzere Ankara’da bir (Beden 
Terbiyesi Yüksek Enstitüsü) kurulacaktır.

Madde 25 -Hususi teşebbüslerle beden terbiyesi ve spor ta]imleri 
yapmak maksadı ile, açılacak mektep, salon ve enstitüler genel direk-
törlüğün müsaadesine ve Devlet kontrolüne tabiidir.

Bunların genel direktörlüğe balı teşekküllere kanun ve nizamların 
verdiği hak ve muafiyetten istifade edebilmeleri için bu kanun ve 
nizamların hükümlerine uymaları şarttır.

Madde 26 -Bu kanunun tatbik şekilleri bir nizamname ile tespit 
olunur.

Muvakkat madde 1: Beden terbiyesi genel direktörlüğünün ilk 
senesi teşkilat kadrosu verilecek tahsisata göre İcra Vekilleri Heyeti 
karar ıile tespit olunur.
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Muvakkat Madde 2: Bin dokuz yüz otuz sekiz mali senesi hususi 
idare ve ‘:’ belediyelerin beden terbiyesi ve spor işleri için bütçelerine 
koydukları tahsisat yüzde iki ve yüzde dört kaydına tabi olmadan 
aynen verilir.

Muvakkat Madde 3 : (Türkiye Spor Kurumu) nun bütün mallan 
hukuk ve vecibeleri beden terbiyesi genel direktörlüğüne intikal eder. 
Bu kurumda elyevmiye çalışmakta olan memur ve müstahdemler 
tercihan yeni teşekküle alınırlar. Alınmayanlara beher hizmet senesi 
mukabilinde bir aylık hesabı ile tazminat verilir.

Madde 27 -Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 28 -Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri heyeti 

memurdur

BEDEN TERBİYESİ KANUNUNA EK KANUN

Kanun No: 4047 
Kabul Tarihi: 30/5/1941
Madde 1- Beden Terbiyesi Um.um Müdürlüğünün Merkez teşki-

latına ait maaşlı ve ücretli kadrosu ilişik (1) numaralı cetvelde ve bu 
kadrodan ihtisas mevkili addedilenler (2) numaralı cetvelde gösteril-
miştir. 3530 sayılı Kanundaki daire, şube ve memuriyet unvanları (1) 
numaralı cetveldeki unvanlara göre değiştirilmiştir.

Bu cetvelde gösterilen vazifelerdeki memurlardan her hangi biri-
nin ifası

Umum Müdürlüğüne ait bir iş için almakta olduğu maaş 
veya ücretle merkez veya taşrada istihdamına Umum Müdürlük 
selâhiyetlidir.

Madde 2 -Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü bütçesindeki 
fasılların kendi maddeleri arasında, merkez istişare heyeti kararına 
müsteniden, Umum Müdürün teklifi ile mükavele yapmağa Başvekil 
mezundur.
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Madde 3 -Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünce tertip edilen 
memleket dahil ve haricindeki spor temasları dolayısıyle seyahat 
edecek Sporcu ve idare- çilerin bu seyahatlerine ait zaruri masrafları. 
İcra Vekilleri Heyetince tespit edilecek esaslar dairesinde ödenir (*).

Madde 4 -Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Muhasebe Müdürü 
ve Muavini Maliye Vekaletince tayin olunur.

Madde 5 -Bu kanuna balı kadro cetvelinde gösterilen memurların 
vazife ve selahiyetleri bir nizamname ile tespit olunur.

Muvakkat birinci madde: 3530 sayılı Kanunun 7 nci maddesi 
mucibince Başvekalet tarafından adedi tespit olunan Federasyon 
heyetlerine ait vazifeler beş sene müddetle fahri olarak dahi görülebilir. 
Bu suretle tayin edilenlere asli memuriyet ve vazifeleri olsun olmasın 
zaruri masrafları karşılığı olmak üzere deruhte ettikleri bu vazifelerin 
(1) numaralı kadro

cetvelindeki mümessilleri için kabul edilen ücretin üçte birini 
geçmemek üzere bütçeye konacak tahsisattan maktuan tazminat 
itasına Umum Müdürlük selahiyetlidir (**)

Muvakkat ikinci madde: Bu kanunun birinci maddesine bağlı 
kadrolar 30 Haziran 1941 tarihinden itibaren tatbik olunur. Hazi-
ran 1941 zarfında 1940 yılı Bütçe Kanununa bağlı (C) cetvelindeki 
kadroların tatbikine devam edilir.

Madde 6 -Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 7 -Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur.

(*) l.3.1954 tarihinde yürürlüğe giren 6345 sayılı Harcırah Kanu-
nunun 63 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı kanunun 23 
maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.

kuruluş Kanununun kabulüne kadar uzatılmıştır.
(**) l5.6.1948 tarihinde yürürlüğe giren 52l4 sayılı Kanunla bahis 

konusu süre
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(1) NUMARALI CETVEL
D. Memuriyetin unvanı Adet Maaş Ücret

2 Umum Müdür ı 125 —
4 Umum Müdür Muavini ı 90 –
9               Müdürlük

              Kalem şefi 1 40 –
5 Başkan 5 260
6               Muavini 5 210
7 Mütehassıs 5 170
8 Sekreter 5 140

Teftiş Heyeti
5 Baş müfettiş 1 80
7 Müfettiş 2 60
12 Katip 1 25

Muhasebe Müdürlüğü
5 Muhasebe Müdürü 1 80
7               Müdür muavini 1 60
9 Şef ı 40
10 Birinci sınıf mümeyyiz ı 35

(Mutemetlik de yapar)
11 Mümeyyiz ı 30

Neşriyat ve propaganda
Şubesi

6 Müdür ı 70 -
8               Muavini ı 50 -
ıo Mümeyyiz ı 35 —
ıı               » ı 30 -
7 Mütercim ı 170
8               » ı 140
12 Müze ve Kütüphane ı 25

Memuru
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Muamelat ve zat işleri
levazım ve arşiv şubesi

6 Müdür ı 70
8 Zat İşleri Md. Mua. ı 5O
9 Muamelat Şefi ı 40
9 Levazım ve Ayniyat

Şefi 1 40
11 Muamelat Memuru ı 30
ı3 Evrak Memuru ı 20
12 Arşiv Memuru ı 20
13               » 1 25

Sağlık Dairesi
6 Doktor 1 210
9               » 3 120

Talim ve Terbiye Ve 
Tesisleri Dairesi

5 Başkan 1 80
7 Şube Müdür 1 60
8               » Muavini 2 50
ıo Malzeme Kısım ı 35

Mümeyyizi
11 Mümeyyiz 2 30
11 Dosya memuru ı 30
4 Mimar ı 300
6                » ı 210

7
              » Muavini (Mühendis
topograf olabilir) ı 170

8 Fen memuru (ressam) 2 140
Sicil ve Lisans Şubesi
7 Müdür ı 60
10 Sicil Mümeyyizi ı 35
10 Lisans Mümeyyizi 1 35



55

Spor Genel Müdürlüğünün 
Kuruluşu ve Spor Örgütlenmesi
/ AYDIN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

12 Memur ı 25
(2) NUMARALİ CETVEL
Federasyon heyetleri

5 Başkan 5 260
6              » Muavini 5 110
7 Mütehassıs 5 170

Talim ve Terbiye ve Tesisler
Dairesi
ı Mimar 1 300
6 Mimar 1 210

Tali 5
3530 sayılı Kanunun temel felsefesine baktığımızda;
1) Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerinin ulusal ve inkılapçı 

amaçla göre sağlayan oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini yaptırması,
2) Spor federasyon başkanlarının genel direktörün (Genel Müdü-

rün) teklifi ve Başbakan tarafından tayin edilmesi,
3) Bir veya birden fazla spor dallının teknik ve idari bakımından 

bir federasyona bağlanması, federasyonların adedi, Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün teklifi, istişare heyetinin (Danışma Kurulu’nun) 
mütalaası ve Başvekilin onayı ile belirlenmesi,

İlk Merkez İstişare Heyeti Azaları
Başvekil tarafından seçilen ilk Merkez İstişare Heyeti Azaları
1. Milli Müdafa  vekaleti Sıhhıye Dairesi Reisi General Mazlum 

BAYSAN
2. Tıbbiye Mektebi Jimnastik muallimi emekli Yarbay Mazhar 

KAZANCI
3. Eski Atletizm Federasyonu Reisi Burhan FELEK 
4. Sinop Mebusu Cevdet Kerim İNCEDAYI- istifasına binaen 

Aydın Mebusu Adnan MENDERES,
5. Emekli Amiral Fahri ENGİN
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Yukarıda isimleri zikrolunan şahsiyetlerin dışında,General Cemil 
Taner,Zeki Soydemir, Maarif Vekaleti mümessili Vildan Aşır,Genel 
Kurmaydan Yzb.Hüseyin Gürakan, Dahiliye Vekili mümessili Şem-
settin Yazıcı, Sihhat ve İçtimai Muavenet vekaletinde Dr.Kadri Olcar, 
Dr.Muhittin Tümerkan ,Hamza O.Erkan, Hıfzı Oğuz Bekata ( İkti-
sat Vekalet mümessili ), Hayri Eke ( Dahiliye Vekili mümessili ) 
,Faik Tinhibay(Nafia Vekaleti mümessili ),Rıza Çubukgil (Münakalat 
Vekalet mümessili) Sabri Gürakan (Adliye Vekaleti mümessili )Alb.
Hayri Altepe,Yzb.Cihat Arner ( Genel Kurmay temsilcileri),Hasan 
Ali Yücel,( M aarif Vekili),Fevzi Mağat (Milli Müdafaa mümessili.) 
,Albay Burhanettin Özkök (Genel Kurmay mümessili),Suat Yurtkuru 
( Ticeret vekaleti mümessili ),Necmettin Silem ( Münakalet Vekaleti 
mümessili), Feridun Dirimtekin,Nizamettin Kırşan.

Yukarıda isimleri zikredilen şahsiyetler 1942 yılında Merkez İsti-
şare Kurulunda görev almışlardır. Heyette görev alanların bu isimlerle 
sınırlı olmadığını belirmek isterim.

 Merkez İstişare Heyetinin Vazifeleri 

1. Genel Direktörlükçe hazırlanan yıllık bütçeyi tetkik etmek,

2. Genel Direktörlükçe hazırlanan yıllık çalışma programını 
tetkik ve tasdik etmek,

3. Teşkilatı ilgilendiren talimatnameleri hazırlamak,

4. Federasyonların kurulması ve meşgul olacakları spor şubeleri 
hakkında mütalaa beyan etmek,

5. Genel Direktörlükçe kendisine havale edilen bütün işler hak-
kında mütalaa beyan etmektir.

B ve C bentlerinde yazılı işler hakkında Merkez İstişare Heyetinin 
vereceği karar kati’dir. Ancak Genel Direktörlüğün talebi veya görü-
lecek lüzum üzerine bu kararlar ya Başvekil veya İcra Vekilleri Heyeti 
tarafından fesih veya tadil olunabilir.
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 Merkez İstişare Heyetinin Federasyonların kurulması hakkında 
31 Mayıs 1939 tarihinde almış olduğu ilk karar sureti

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Merkez İstişare Heyeti 31 
Mayıs 1939 tarihli toplantısında Beden Terbiyesi Kanununun 7 nci 
maddesi hükmüne istinaden;

1. Atletizm,

2. Futbol,

3. Güreş (boks ve halter),

4. Su sporları (yüzme, vaterpolo, ( sutopu ) kürek, yelken vesaire, 
tekne sporları),

5. Bisiklet ( motorlu kara vasıtaları sporları),

6. Atıcılık (avcılık, okçuluk, izcilik),

7. Dağcılık ve kış sporları,

8. Eskrim (ve jimnastik),

9. Spor oyunları (tenis, hentbol, basketbol, voleybol, golf ve 
emsali),

İsimler ile (9) federasyon teşkiline ve bunlardan maada faaliyet 
hacmi resen bir federasyon teşkiline müsait olmayan (boks ve halter)
in güreş federasyonuna, (motorlu kara vasıtaları sporlarının) Bisiklet 
federasyonuna, (avcılık, okçuluk ve izcilik) in Atıcılık federasyonuna, 
(jimnastik) in Eskrim federasyonuna bağlanmalarına, tenis, hentbol, 
basketbol, voleybol, golf ve emsali oyunların da (Sportif Oyunlar 
federasyonu) namı altında birleşik bir teşekkül halinde idaresine;

Burada ismi geçmeyen havacılık, binicilik şubelerinden havacı-
lığın halen olduğu gibi Türk Hava Kurumu tarafından, biniciliğin 
ise istilzam ettiği canlı ve cansız vezaitin çokluğu ve hareketlerinin 
tam bir hususiyet arz etmesi itibarı ile ıslah encümeni tarafından ve 
bir kısım garp memleketlerinde, ezcümle Almanya’da olduğu gibi 
Beden Terbiyesi Umumi teşekkülünden ayrı ve müstakil olarak idare 
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edilmelerine  ve ancak Beden Terbiyesi Kanunu mucibince Umum 
Müdürlüğe verilmemiş olan harici temsil salahiyeti dolayısıyla bunların 
hariçle olacak temaslarında Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 
sadece bir delalet formalitesini ifaya devam etmesine ittifakla karar 
verilmiştir.

Merkez İstişare Heyetince alınan bu karar, Umum Müdürü Tüm-
general Cemil TANER imzası ile 31 Mayıs 1939 tarihli ve 2181 sayılı 
yazı ile Başvekalet Yüksek Katına sunulmuş ve 6/6/1939 tarihinde 
Refik SAYDAM tarafından onaylanmıştır.

4) Spor teşkilatının ülkemizin her il, kaza, nahiye ve köylerde 
teşkilatlanmış olması ve bu yerleşim yerlerinde; il, ilçe, nahiye ve köy 
istişare heyetlerinin kurulması,

5) Sportif faaliyetlerinin fahri elemanlar kanalı ile yürütülmesi 
(federasyon başkanı, federasyon yönetim kurulları, hakem, antrenör 
ve benzini görevlendirmeler)

6)Mektep ve kışla dışındakiler hariç olmak üzere belli bir yaşa gel-
miş, elli ve daha çok (belli bir yaşta kastedilen ulusal federasyonunun 
bağlı olduğu uluslar arası federasyonlarca her spor dalı için belirlenen 
yaştır.) mükellefin köy, kasaba, şehir veya münferit mahallelerde 
kurulmuş spor kulüplerine girme zorunluluğu, elliden daha az olan 
yerleşim yerlerinde ise bu yerlerde kurulacak spor grupları katılmaları 
ve spor yapmaları,

7) Halk evlerinin öncelikle kendi mensuplarını arzu ettikleri 
takdirde açık veya kapalı spor saha ve tesislerinde Genel Müdürlükle 
ortaklaşa tertip edilecek program dahilinde;

- Jimnastik,
- Eskrim,
-Güreş,
-Yürüyüş,
-Salon oyunları,
-Milli rakıslar (danslar),
-Beden hareketleri,
yaptırmaları,
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8) Memur ve işçi sayısı 500’den fazla olan müesseseler, fabrikalar, 
ticaret evleri, kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı birimlerinin öncelikle 
kendi personeli olmak kaydı ile spor yaptırmaları, antrenör çalıştırmaları 
veya uzman beden eğitimi öğretmeni tutmaları ve Bakanlar Kurulu ile 
belirlenecek kriterlere göre,

- Jimnastik salonu,
-Spor alanı,
-Yüzme havuzu,
-Sair spor tesisleri,
Yapma mecburiyetidir.
9) Beden Terbiyesi ve spor faaliyetlerinin genel direktörlüğünün 

sevk ve mesuliyeti altında yürütülmekle birlikte, spor faaliyetlerinin;
a)Kışlalar da Milli Müdafaa vekaleti (Milli Savunma Bakanlığı)
b) Ceza Evlerinde Adliye Vekaleti (Adalet Bakanlığı)
c) Okullarda Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı)
d) Maarif Vekaletine bağlı olmayan okullarda ise bu okulların bağlı 

oldukları vekaletler tarafından;
Beden Terbiyesi Genel direktörlüğüce belirlenen esaslar dahilinde 

yürütülmesidir.
3530 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile spor Teşkilatına dahil olan 

ve günümüze kadar varlığını sürdüren Merkez Danışma Kurulu Genel 
Müdürün Başkanlığında, spor bilgisi ve ihtisası ile tanınmış olan kişiler 
arasında Spor Teşkilatın bağlı olduğu kurumun yapısına göre Başbakan, 
Bakan tarafından seçilen şahıslar ile çeşitli kamu kurumu ve kuruluşları-
nın temsilcilerinden oluşmuştur. 1939 tarihinden bugüne kadar Merkez 
Danışma Kurulunda Başkan veya üye olarak görev alanların hatıratına 
binaen, Kurulun almış olduğu kararlardan bir kısmını Spor kamu oyu 
ile paylaşmak istiyorum.Bu vesile ile Merkez Danışma Kurulunda görev 
alarak Türk sporuna, sporcularına,spor adamlarına hizmet ve bu gün 
itibarı ile aramızda bulunmayanlara Allahtan rahmet diliyor,vermiş 
oldukları hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Not : M.D.K. nun 31/12/2010 tarihine kadar tüm kararları SGM 
nin sgm.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.
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Merkez Danışma Kurulunca alınan ve orijinal yazılımları ile spor 
kamu oyunun bilgisine sunulan kararlar incelendiğinden;Kurulun 
sorgulayıcı, yön gösterici ve Genel Müdürlüğün sporla ilgili kararların 
alınmasında etkin bir rol aldığı görülmektedir.Kurulun 19.1.1942 
tarihinde yapmış olduğu toplantıda,Kurul üyelerinden General Zeki 
Soydemir, Adnan Menderes,Vildan Aşir umumi programda yazılı 
kurslar ve kurslarda yetiştirilen eğitmenler hakkında malumat tale-
binde bulunarak gençlik kulüplerine devam eden mükelleflerin yetiş-
tirilmesi hususunda bugüne kadar yapılan işlerle bundan sonrası için 
düşünülen tedbirlerin nelerden olduğunu Genel Müdürlükten izahını 
talep etmişlerdir.Bu tarihte alınan kararla bugün dahi sporcuların 
yetiştirilmesinde büyük bir emeği olan antrenörlerin daimi kadroya 
alınmaları ve antrenörlerin yüksek dereceli bir mektep ve hatta bir 
enstitüde yetiştirilmeleri gerekliliğini dile getirmişlerdir.

Kurulun 21.1.1942 tarihinde yapmış olduğu bir toplantıda, Kuru-
mun bütçesi görüşülürken, üyelerden merhum Adnan Menderes, 
vilayet bütçelerinden ayrılan %2 payların yüzde bire indirilmesi 
konusunda Dahiliye Vekaletinin bu konuda bir hazırlıkları olduğunu 
hatırlatarak, Kurumun bu projeye karşı nasıl bir mütalaada bulundu-
ğunu sorar, (3530 sayılı Kanunun 19 maddesinde Kurumun merkez 
ve taşra teşkilatı gelirleri arasında vilayeti hususi idare bütçelerine bir 
sene evvelki nakdi tahsilat yekünlerinin yüzde ikisi nispetinde konu-
lacak hisse, Yerel yönetimlerin bütçelerinde belirli oranlarda ayrılan 
paylar spor teşkilatının bütçe gelirleri sayılmasına dair uygulama 3289 
Sayılı Kanunun 14.maddesi ile yüzde bir pay olarak devam etmiş,bu 
düzenleme 5272 sayılı Yasanın 87/d maddesiyle 24.12.2004 tarihinde 
yürürlükten kaldırılmıştır.) Genel Müdür, bu projeye olumlu mütalaa 
beyan edilmediğini ifade ederek, vilayet idarelerinin bütçelerinde 
Kurum bütçesine pay ayrılmaması gerektiği Dahiliye Vekaletinin 
projesine karşı olduklarını beyan etmiştir.

Kurul, başka bir toplantıda,belirli bir nüfusa ulaşmış yerleşim alan-
larında gençlik kulübü kurabilirliğini tartışırken, gençlik kulüplerinin 
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kurulabilmesi için dört şartın varlığına bağlı olduğu sonucuna var-
mıştır. O gün belirlenen:

a-Çalışanların belirlenmesi ve varlığı,
b-Çalıştırcıların istihdamı,
c-Çalıştırmak için saha ve tesislerin mevcut olması.
d-Bu faaliyetler için tahsisatın varlığı, şartlar.
Belirlenen bu şartlar bu gün de sporun olmazsa olmazlarında 

olduğu gerçeğidir. Kurul aynı kararda, herhangi bir bakanlığa bağlı 
olan ve olmayan ve daimi işçisi 200 den fazla bulunan fabrika, ima-
lathane ve emsali müsseselerde 35 yaşına kadar erkeklerin haftada bir 
saattan az ve dört saattan fazla olmamak üzere hareket yapmalarını 
öngörmüştür. İş yerlerinde beden hareketlerinin yapılması bu gün 
bir çok gelişmiş ülkelerde uygulandığını bilmekteyiz. Federasyon 
bütçelerinin belirlenmesi hususunda yapılan müzekkerelerde Kurul, 
Ülkemizi ziyaret eden İngiliz futbol takımına program dışı yapılan 
harcamaların hangi saikle ve ne suretle temin edildiğini irdeleyerek 
bu günün çok tartışılan yerindelik denetiminin ilk sinyallerini de 
vermiştir.Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi 3289 sayılı 
Kanununa eklenen ek- 9 maddede öngörülmüş ise de, yerindelik 
denetiminin federasyonlara kaynak temin eden kamu kuruluşları 
tarafında yapılmasının kamu kaynaklarının amacına uygun olarak kul-
lanıp kullanılmadığının tespiti açısında yararlı olacağı kanaatindeyim.

Merkez Danışma Kurulu üyeleri, sporla iştigal eden bireylerin 
çalışma koşullarını ekonomik durumlarını sorgulayarak bizzat bu 
işle uğraşanları dinlemek süretiyle sorunları tespit etmiş ve çözüm 
konusunda yapılması gereken düzenlemelerde kararlar aldığı 4.2.1942 
yılında almış olduğu kararında görmek mümkündür. Kurul, spor 
federasyonlarının müsabaka talimatlarını hazırlarken hakemlerin 
sayısını, performans ölçütlerinin, müsabakada almış oldukları iyi ve 
fena puanlarına göre değerlendirilmelerinin talimatlarda yer alma-
sını sağlayarak günümüzde de tartışılan hakem kararları ve tartışılan 
bir hakemin dinlendirilmesi gerektiğini 1942 yılında almış olduğu 
kararlarla perçinleştirmiştir.
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Hakemlerin yetiştirilmeleri, müsabakalarda görev almaları, perfor-
mansları, başarısız olan hakemlerin dinlendirilmeleri konularında her 
türlü düzenlemenin yapılması gerekliliğine inanan Kurul, hakemlerin 
görevlendirme konusunun tamamen federasyon başkanının yetki ve 
yönetiminde olduğunu ve Genel Müdürlüğün hakemlerin görevlendi-
rilmeleri hususunda müdahale etme yetkisinin bulunmadığını ortaya 
koyarak federasyonunun teknik konularında bağımsız olmalarını 
vurgulayarak bu günkü federasyonların bağımsızlığında önemli bir 
görevi yerine getirmiştir.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Çerçeve Statüsü ile bir bas-
ketbol oyuncusunun transferi konusundaki Başbakanlık Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu kararının iptalleri istemiyle 
Danıştay 10 Dairesinin 2006/118 ve 2007/48 Esaslarında açılan 
davalarda itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu savını 
ciddi bulan Danıştay Onuncu Dairesi iptalleri için Anayasa Mahke-
mesine başvurmuştur.Anayasa Mahkemesi, 2 Temmuz 2009 tarihli , 
2006/118 Esas ve 2009/107 Karar sayılı ilamında özerk federasyon-
larla ilgili olarak vermiş olduğu kararda özetle; Özerk federasyonların 
genel idare içinde yer alan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne 
verilen bazı görevlerin daha verimli şekilde yürütülmesi amacıyla 
kamu hukuku alanında faaliyet göstermek üzere,hizmet yönünden 
yerinden yönetim ilkesine göre kurulan,hizmetle sınırlı olmak üzere 
kamusal yetki kullanan ve idarenin bütünlüğü ilkesi uyarınca merkezi 
idarenin vesayet denetimine tabi birer kamu kurumu olduklarının 
anlaşıldığı,Anayasa’da yasayla düzenlenmesi öngörülen konularda 
yürütme organına genel ve sınırları belirsiz yetki verilemiyeceği, kamu 
tüzel kişiliğinin kuruluşunu sağlayacak olan yasada idareye düzenleme 
yapma yetkisinin yasallığı ilkesi çerçevesinde sınırlayıcı ve tamamla-
yıcı yetki olması gerektiği,bu nedenle kuralın Anayasa’nın 7.ve 123. 
Maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Özerk federasyonların genel kurullarının toplanması ve çalışma-
larına ilişkin usul ve esaslar ile kimlerin oy kullanabileceği ve Tah-
kim Kurulu ile ilişkilerinin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce 



105

Spor Genel Müdürlüğünün 
Kuruluşu ve Spor Örgütlenmesi
/ AYDIN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

düzenlenecek çerçeve statü ile belirleneceği kurala bağlanmıştır. Anılan 
federasyonların kuruluşları, denetimleri, mali yapıları ve kararlarına 
karşı merkezi idare içerisinde oluşturulan Tahkim Kurulu’na başvu-
rabilmesi gibi hususlar göz önünde bulundurulduğunda, bunların 
HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI oldukları 
sonucuna varmıştır. Anayasa Mahkemesi iş bu iptal kararı ile iptal 
kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra 
yürürlüğe girmesine karar vermiştir. İdare iş bu iptal kararı üzerine 
Çerçeve Statü ile düzenlediği bir çok hususu kanuni düzenleme 
haline getirerek Anayasa Mahkemesince verilen kararın gereklerini 
yerine getirmiştir.

Kanımca, Anayasa Mahkemesi bu kararı ile sporun kamu yöne-
timi dışında sivil toplum örgütlerince yerine getirilip getirilemiyeceği, 
spor federasyonlarının çalışma usul ve esasları ile genel kurullarının 
toplanmaları, mali giderlerinin kanuni düzenlemelerle yapılması 
konularında yeni bir tartışma ortamı yaratacaktır. Nitekim, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile üyelerden Serdar Özgüldür’ün 
karşı oy gerekçelerinde; özetle, özerk federasyonların ifa ettikleri görev 
ve buralarda görevlendirilen kişilerin statü ve konumları birlikte 
değerlendirildiğinde; ortada Anayasa’nın 128. maddesinin birinci 
fıkrasında ifadesini bulan ‘genel idare esaslarına göre kamu hizmet-
lerini yürütmekle yükümlü bir Devlet kuruluşu’nun bulunmadığı 
kuşkusuzdur. Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin kararlarından 
da aynı sonucu çıkarmakta mümkündür. Anayasa Mahkemesinin bir 
kararında ‘…….Anayasa’nın125. maddesinin dördüncü fıkrasında 
geçen ‘esaslar’ sözcüğü ile 128. maddesinin birinci fıkrasında geçen 
‘genel idare esasları’na deyimi ,kamu görevinin anayasal dayanağıdır. 
Önemi ve değeri nedeniyle Devletin başlıca görevleri ‘genel idare 
esasları’na göre yürütülmektedir. ‘Genel idare esasları’na göre yürütülen 
kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde kadro esastır.
Bu hizmetlerin yapısal ve işlevsel özellikleri, onu diğer hizmetlerde 
ayırı. Bu görevlerde bulunan kimseler, yasaların güvencesi altıdadır.
Anayasa’nın 128. maddesinde genel idare esaslarına göre yürütülen 
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kamu hizmetlerine ilişkin asli ve sürekli görevlerin ancak memurlar 
ve diğer kamu görevlileri tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir.
Bu görevlerin kadroya bağlanması dışında merkezi idare ile statüer 
bir ilişki içinde olması ve kamu gücünün kullanılması biçiminde 
özellikleri bulunmaktadır……’ şeklinde konuya açıklık getirmiştir.
Any.Mah.nin 9.2.1993 tarih. Esas.1992/44.Karar.1993/7 sayılı kararı.

Özerk federasyonların işlevlerinin Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü’nce düzenlenecek ‘Çerçeve statü’ ile belirlenmesinde 
Anayasal bir sorun bulunmamaktadır. Demek süretiyle anılan karara 
karşı olduklarını belirtmişlerdir.

Kurul, Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı birimle-
rinin her türlü bütçelerini düzenleme yetkisi bulunduğu gibi Kurul 
kararı ile kurularak sportif faaliyetlerinde bulunma hakkını kazanan 
ve Genel Müdürlüğün vesayeti altında spor yaptıran federasyon-
ların bütçelerini düzenleme, her türlü talimatlarını tanzim etme 
,faaliyetlerini onaylama yetkisi de bulunmaktadır.Merkez Danışma 
Kurulu,08.5.1942 tarihli toplantısında, 3530 sayılı Yasanın uygula-
masında doğan sıkıntıları,Kanunun ülke genelinde daha iyi uygulana-
bilirliğinin sağlanması için, Kanunda değiştirilmesi gereken maddeleri 
tartışarak yeni düzenlenmenin nasıl olması gerektiği hususunda fikir-
lerini beyan etmiştir. Kurul, 3530 sayılı Yasanın dördüncü maddesine 
ilişkin düzenleme ‘Saha,malzeme,çalıştırıcı ve bütçe bakımlarından 
çalıştırma imkanlarının temin edilmiş olduğu ve mahallin istişare 
Heyeti kararına atfen valinin iş’arı üzerine Umum Müdürlükçe yap-
tırılacak tetkikat neticesinde tesbit edilen yerlerde gençler için beden 
terbiyesi yapmak mecburidir.

Hangi yaş, bünye ve sıhhat durumunda ve hangi işte veya iş 
yerlerindeki gençlerin mecburiyete tabi olacakları, mahalli İstişare 
Heyetlerinin, mütalaası alınarak Umum Müdürlükçe tayin olunur.Bu 
mecburiyetin mevsim, zaman ve tatbiki tarzını, mükellefin sihhat ve 
iş vaziyetini ve meselelerinin istihsal durumu sekteye uğratmayacak 
şekilde ve mahalli şartlara ve iklime göre tayin etmek mahalli İstişare 
Heyetlerine ,müesseselerde de müessese müdürlerine aittir.’ Türkiye 
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Büyük Millet Meclisince ; ‘Madde 4- Gençler için kulüplere girmek ve 
boş zamanlarında beden terbiyesine devam etmek mecburidir.Hangi 
yaştaki vatandaşların ne kadar müddetle ve hangi mevsimlerde spor 
mükellefiyeti altında bulunacakları ve ne gibi devair ve müesseselerde 
beden hareketlerinin tatbiki lazım geleceği icra Vekilleri Heyetince 
tayin olunur.’şeklinde düzenlenerek meriyete girmiştir. Bu düzenleme 
Anayasa Mahkemesinin 3.11.1964 tarih ve 1963/152 Esas,1964764 
sayılı Karar ile iptal edilmiştir. Karar 17.3.1965 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sporun tamamen devletin kurumları tarafından sevk ve idare 
edildiği bir dönemde Merkez İstişare Kurulu almış olduğu karar-
larla, spor kulüplerinin uluslararası müsabakalara iştirak ederek özel 
müsabakalara katılmalarını sağlamıştır. Kurul 9 Kasım 1942 tarihide 
yapmış olduğu toplantıda,’ Rüznamenin birinci maddesini teşkil 
eden ve İstanbul Muhtelit Futbol takımının Almanya’da müsabaka 
yapmasına Umum Müdürlükçe verilen müsadenin, ecnebi müsaba-
kalarına (Uluslararası müsabakalara) ait talimatnameye göre Milli 
ve temsili müsabakalara müsaade vermek Merkez İstişare heyetinin 
salahiyeti cümlesinden olmasına nazaran, mevzuata mügayir olduğuna 
talimatname ahkamının muhafazasına dair olan Burhan Felek’in 
takriri okunup hazır bulunan İstanbul Bölgesi Direktörünün izahatı 
dinledikten sonra, bahse konu müsabakanın birkaç maç yapmak 
üzere bundan evvel memleketimize gelmiş olan Almanya’nın Admira 
takımına kendilerinin talebi üzerine İstanbul muhteliti tarafından bir 
ziyaret iadesinden ibaret olduğu anlaşılmasına nazaran oraya bir şehir 
muhtelitinin izamına lüzum olmadığına ve buraya ancak Admira ile 
o zaman karşılaşmış kulüp takımlarından birinin adı altında ve tak-
viyeli olarak izami münasip olacağına ve bu kabil kulüp temaslarına 
müsaade vermenin de Umum Müdürlüğe ait umurdan bulunduğuna 
ve bir şehir muhteliti teması mevzubahis olursa adı geçen talimatname 
hükümlerine göre keyfiyetin ancak o zaman merkez istişare heyetince 
müzakere edileceğine karar verilmiştir.’
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Gençlik ve spor faaliyetlerinin yatırılması, organizasyonu, spor 
alanında başarılı sporcuların desteklenmesi, gençliğin kötü alışkanlık-
lardan korunması, konularında 1921, 1924 ve 1961 Anayasalarında 
herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte 1982 Anayasasında genç-
liğin korunması konusunda devlete verilmiş bir görev bulunmaktadır. 
Gençliğin korunması ve sporun teşvik edilmesi hususunda iki ayrı 
maddede düzenlene yapılmıştır.

Gençliğin korunması, her yaştaki Türk Vatandaşlarının beden ve 
ruh sağlığını geliştirecek tedbirlerin alınması, sporun kitlelere yayıl-
ması ve teşvik edilmesi, başarılı sporcuların korunması ile ilgili yasal 
düzenleme yapılırken;

1982 Anayasasının Milli Güvenlik Kurulu Anayasa Komisyonunda 
görüşülmesi esnasında, gençliğin korunması başlıklı 58 inci madde 
ile sporun geliştirilmesi başlıklı 59 uncu maddeler aşağıda belirtilen 
gerekçelerle hazırlandığını görmekteyiz.

Devlet, gençliğin korunmasıyla ödevlidir.
Gençler, Türk toplumunda önemli bir yer işgal etmişlerdir ve 

etmeye devam etmektedirler.
Gençlerin yetişmeleri ve gelişmeleri için gerekli eğitimi sağlamak 

ödevi 42 nci maddede düzenlenmiştir.
Bu maddenin 1 inci fıkrasında bu eğitimin ve yetiştirilmesin 

istikametini tespit etmiştir.
Gençlerin eğitim dışı tehlikeler olan alkolizme, keyif verici zehir-

lere, suçluluğa, kumara ve cehalete karşı korunmaları da Devlete 
yüklenmiştir.”

“Gençliğin korunması başlıklı 58 maddede;
Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin 

müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldır-
mayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı 
tedbirleri alır.
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Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddeler-
den, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten 
korumak için gerekli tedbirleri alır.”

Sağlık hizmetlerinin bir parçası, beden sağlığının spor yaptırarak 
korunmasıdır. Sporcun kitlelere yayılması bu amacın teminine yara-
yacak araçlardan en etkilidir.

Sporun geliştirilmesi sadece fiilen spor yapanlara değil, seyircileri 
için de eğitici ve sağlık kurlarına uygun bir ortamda yaşamaya sevk 
edici etkileri sebebiyle Devletçe el alınması için bir başka sebeptir.”

“Sporun geliştirilmesi başlıklı 59 uncu maddede;
Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını 

geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.
Devlet başarılı sporcuyu korur,”
3530 sayılı Kanunun yaşanan süreç içerisinde işlerini yitirmesi 

nedeniyle Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. Bu Kanun Tasa-
rısının hazırlanma gerekçeleri kısaca şöyle özetlenebilir.

3530 sayılı Yasa 28 maddeden oluşan ve günün şartları içinde 
gerçekten iyi hazırlanmış bir Kanun dur. Bu Kanun;

1) Ekonomik ömrünü doldurmuş, uygulama da büyük sıkıntılar 
yaratmakta olduğu,.

2) Toplam 28 maddeden oluşan yasanın 4 maddesi Anayasa Mah-
kemesince iptal edilmiş olması ve 6 maddesinin hiç uygulanmamış 
veya uygulama imkanı bulunmamış olması,

3) Okul sporları, bedensel sporlar ile okullardaki mali kaynakların 
karşılanmaması, okulları spor tesisi yapılamaması, spor malzemesi 
ihtiyacının karşılanmaması, okulların teknik eleman yetiştirememesi,

4) Vatandaşların fiziki gelişmeleri yanında zihin ve ruh sağlıklarının 
korunup geliştirmemesi,

5) Öğrencilerin kendine güven, kendini kontrol, çabuk karar 
verme, cesaret, doğruluk, disiplin ve çalışma sevki gibi alışkanlık-
lar yanında genç yaşlı spor yapma alışkanlığı kazandırılmaması 
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nedenleriyle Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.

Kanunun genel gerekçesinde; özetle; sosyal, kültürel ve ekono-
mik kalkınmanın temel unsuru, sağlıklı insan gücü olduğuna göre 
bir milletin beden ve ruhen sağlıklı yetiştirilmesi çağımızda büyük 
önem kazanmaktadır. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık %28’ini 12-24 yaş 
arasındaki gençlerin oluşturduğu dikkate alınırsa, bunların beden ve 
ruhen sağlıklı yetiştirilmesi, geleceğimizin güvencesi, cumhuriyetimiz 
temeli olacaktır.

Bu itibarla, hazırlanan bu Kanun; teşkilatıyla, sporcusuyla, kulüp-
leriyle, özel ve tüzel kişileri ile spor ve spor faaliyetlerini bir bütün 
olarak ele almış ve her yaştaki yurttaşın beden ve ruh kabiliyetlerinin 
geliştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

3289 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Beden Terbiyesi ve 
Spor Genel Müdürlüğü; Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı merkezde katma bütçeli (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanuna göre özel bütçeli) ve tüzel kişiliği sahip olduğu, taşrada 
ise; özel bütçeli il ve ilçe Beden Terbiyesi il ve ilçe müdürlüklerinden 
oluşmaktadır.

Genel Müdürlüğün görevleri:
1) Vatandaşın ve okuldışı gençlerin fizik, moral güç ve yetenekle-

rini sağlayan beden eğitimi, oyun, cimnastik ve Spor faaliyetlerini sevk 
ve idare etmek; gençliğin boş zamanının değerlendirilmesine ilişkin 
hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin 
kötü alışkanlıklardan korunması için gerekli tedbirleri almak,

2) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bütün öğretim 
kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerini programlamak, 
beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürütmek, 
bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak,

3) Okuldışı izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini 
programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor 
idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, 
eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak,
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4) Sporcu ve Spor kulüpleri ile gençlik derneklerinin tescil, vize, 
aktarma işlemlerini yapmak,

5) Spor federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek 
için gerekli usul ve esasları tayin ve tespit etmek,

6) Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan 
gençlik merkezleri, hostelleri, kampları ile; saha, tesis ve malzemeleri 
yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın istifadesine 
sunmak,

7) Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri 
açmak, açtırmak, işletmek, işletilmesine yardımcı olmak, sporcuların 
sigortalanması işlemlerini yapmak ve yaptırmak,

8) Spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve her türlü 
talimatın uygulanmasını sağlamak,

9) Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve 
müşterek bahisler ile şans oyunlarını düzenlemek, düzenletmek ve 
yönetmek,

10) Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi 
artıracak yayınlar yapmak, faaliyetlerde bulunmak,

11) Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi hususunda 
diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

12) Milletlararası spor temas ve münasebetlerinde resmi merci 
görevi yapmak, m) Bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor 
klüp ve kuruluşları ile spor amacını taşıyan teşekkül, sporcu ve spor 
elemanlarını denetlemek,

13) Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım 
yapmak ve yapılmasını sağlamak, ödüllendirmek,

14) Özürlü bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygın-
laştırmak üzere; spor tesislerinin özürlülerin kullanımına da uygun 
olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler 
geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme 
ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları 
yetiştirmek, özürlü bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer 
kuruluşlarla işbirliği yapmak,
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15) İlgili mevzuat ve Bakanlıkça, verilen benzeri görevleri yapmak.
Genel Müdürlük, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri, 

Danışma ve Denetim Birimleri, Yardımcı Birimler ve Bağlı Birim-
lerden meydana gelir.

A) Ana Hizmet Birimleri:
a) Spor Federasyonları Dairesi Başkanlığı
b) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
c) Tesisler Dairesi Başkanlığı
d) Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı
e) Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı
B) Danışma ve Denetim Birimleri :
a)Teftiş Kurulu Başkanlığı
b) Hukuk Müşavirliği
c) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (5018.

sayılı Kanunla Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirildi.
C)Yardımcı Birimler :
a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
c) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
d) Savunma Uzmanlığından meydana gelmiştir.
Taşra Teşkilatı; illerde Beden Terbiyesi il müdürlükleri ilçelerden 

beden terbiyesi ve ilçe müdürlüğünden meydana gelmiştir.
İllerde vali, ilçelerde kaymakam beden temriyesi ve spor başkan-

lığıdır. İl müdürü Vali’ye, ilçe müdürü ise kaymakam’a karşı birinci 
derecede sorumludur.

Sürekli kurulları olarak;
Merkez Danışma Kurulu,
Merkez Ceza Kurulu,
İl ve İlçe Danışma Kurulları
bulunmaktadır.
Ayrıca, Genel Müdürün teklifi Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanının onayı ile, spor faaliyetlerini düzenlemek maksadıyla ihtiyaç 
duyulan konularda kurul teşkil edebilmektedir.
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Genel Müdürlüğün sürekli kurulu olan Merkez Danışma Kurulu, 
Genel Müdürün başkanlığında, ülkede spor bilgisi ve ihtisası ile tanın-
mış olanlar arasından Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 
seçilecek 3 kişi ile Milli Savunma, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlıkları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Spor Yazarları 
Derneği, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun kendi mensup-
ları arasından belirleyecekleri birer temsilciden teşekkül etmektedir.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri:
a) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ile federasyonlar tarafından 

hazırlanan plan ve programları tetkik etmek,
b) Genel Müdürlükçe hazırlanan yıllık çalışma programını tetkik 

ve tasdik etmek,
c) Teşkilatı ilgilendiren yönetmelikleri hazırlamak,
d) Federasyonların kurulması ve meşgul olacakları spor dalları 

hakkında görüş bildirmek,
e) Spor saha, tesis ve malzemeleri ile ilgili konularda temel pren-

sipleri tespit etmek,
f ) Genel Müdürlükçe kendisine havale edilen diğer işler hakkında 

görüş bildirmek,
g) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra personeli 

ile sporcuların sosyal güvenliğini düzenleyici tedbirler konusunda 
ilgili yönetmelikleri düzenleyerek görüş bildirmek.

(b) ve (c) bentlerinde yazılı işler hakkında Merkez Danışma Kuru-
lunun vereceği karar kesindir. Ancak, bu kararlar Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan tarafından fesih veya tadil 
olunabilir.

Bir veya daha fazla spor dalı teknik ve idari bakımdan birer fede-
rasyona bağlanır. Amatör spor federasyonlarının adedi ile profesyonel 
dallar Merkez Danışma Kurulunun görüşü alınarak, Genel Müdür-
lüğünün bağlı olduğu Bakanın onayı ile tespit edilmektedir.

Spor kulüpleri Dernekler Kanununa göre teşekkül etmekte, tescil 
ile Genel Müdürlüğe dahil olmaktadırlar.
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Genel Müdürlüğünün spor kulüplerini denetleme görevi bulun-
maktadır. İdare bütçesinde spor kulüplerine ayni ve/veya nakdi yar-
dımda bulunulması Kanun gereğidir.

Memur ve işçi sayısı 500’den fazla olan kuruluşlar, fabrikalar önce-
likle kendi personeline beden eğitimi ve spor yaptırmak üzere spor 
tesisi yapmak ve antrenör bulundurmak zorunluluğu bulunmasına 
rağmen, bu mecburiyet bilahare 15/5/2008 tarihinde yürürlüğe giren 
5763 sayılı Kanun ile iptal edilmiştir.

3530 sayılı Kanun, Muhasebei Umumiye Kanunu ile birlikte 
Devlet İhale Kanunu kapsamı dışında tutulmuş ise de; sonradan 
çıkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına alınmıştır. 3289 
sayılı Kanun ile yeniden sportif mal ve hizmetler 2886 sayılı Kanun 
kapsamının dışına çıkartılmıştır.

3289 sayılı Kanun Türk Sporuna kazandırdığı en önemli kaza-
nımlarından bir tanesi de spor kulüplerinin profesyonel takımlarını, 
Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre kuracakları veya kurulmuş 
olan şirketlere devredilebilmeleri veya profesyonel futbol takımlarını 
bu şirketlere kiraya verebilmeleridir.

Bu Kanun ile profesyonel spor kulüpleri şirketlerle tanışmış, 
uluslar arası düzeyde kamuya mal olmuş markalar spor kulüplerinin 
renkleri ile özdeş hale gelmiştir.

Başbakanlık Makamı 02/3/1989 tarihli ve K.K:Gen.Md.7/101-
1/448/01924 sayılı yazıları ile;

TBMM başvurularak 3289 sayılı Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi istenilmiştir.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığındaki Gençlik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü ile “gençlik” konusuna ilişkin diğer hizmetlerin 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce devri öngörülmüş. Böylece, 
gençlik ile ilgili bütün konuların tek çatı altında toplanması ve bu Genel 
Müdürlüğün Başbakanlığa bağlanması hükmü getirilmiş bu nedenle, 
Bakanlığın adı da Milli Eğitim Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görevleri arasına gençlikle 
ilgili hizmetler eklenmektedir.
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Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde Gençlik Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı kurulmakta ve bu birimin Kanuna bağlı cetvelin 
ana hizmet birimleri bölümüne eklenmesi öngörülmektedir.

Tasarı yukarıda belirtilen gerekçeler Türkiye Büyük Millet Mec-
lisine sunulmuştur.

Yukarıda belirtilen yazı ekinde Türkiye Büyük Millet Meclisine 
gönderilen Kanun Tasarısı ile;

1) Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanununun adı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlü-
ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” olarak değiştirilmektedir.

2) Genel Müdürlüğün Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ile hukuki bağlantısı kesilerek Genel Müdürlük Başbakanlığa bağlan-
makta, Kanundaki “Bakan” ifadeleri “Başbakan” olarak,

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görevleri arasına gençlikle 
ilgili hizmetler eklenmiş, Genel Müdürlüğün ana hizmet birimleri 
arasında “Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” dahil edilmiştir.

Kanun Tasarısı ile; Gençlik ve Spor Şuraları, Genel Müdürlüğün 
sürekli kurulları haline getirilmiştir.

3289 sayılı Kanunun 31 inci maddesi değiştirilerek, kamu perso-
nelinin, Devlet Memurları Kanunda belirtilen istihdam şekillerinde 
birinde istihdam edilip edilmediğine bakılmaksızın gençlik ve spor 
hizmetlerinde fahri olarak çalıştırılabileceği, fahri görevlendirme-
lerin illerde vali tarafından, merkez teşkilatındaki atamalarda ise, 
Genel Müdürün teklifi üzerine, Başbakan tarafından atanması esası 
getirilmiştir.

Kanunda;
Kamu görevlisi sayılma,
Sporcu sağlığı,
Ödül,
Özel saha ve tesislerin açılması,
Kamuya ait saha ve tesislerin kullanılması,
Başlıklı 5 (beş) madde ilave edilmiştir.
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3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun yürürlüğe1989 tarihinden bu güne 
kadar çeşitli Kanunlarla bazı maddeler ilave edilmiş, bazı maddeler 
değiştirilmiş bazı maddeler ise iptal edilmiştir.

1) 24/1/1989 tarih ve 356 sayılı Kanun Hakkında Kararname ile:
a) Amaç başlıklı 1 inci maddesi,
b) Görev başlıklı 2 inci maddesinin 1 inci fırkasının (d) ve (f ) 

bentleri,
c) Kamu görevlisi sayılma başlıklı ek madde,
d) Sporcu sağlığı başlıklı Ek Madde 2,
e) Ödül başlıklı Ek madde 3,
f ) Özel saha ve tesislerin açılması başlıklı Ek Madde 4,
g) Kamuya ait saha ve tesislerin kullanılması başlıklı Ek Madde 5,
ilave edilmişti.
2) 14/3/1991 tarih ve 3703 sayılı Kanun ile;
a) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) betleri değiştirilmiş,
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrası, 23 üncü maddesi ve 31 inci 

maddesi,
değiştirilerek
Kanuna;
Sözleşmeli personel başlıklı ek madde6,
Fazla Çalışma ücreti başlıklı ek madde 7,
Koordinasyon başlıklı ek madde 8,
eklenmiştir.
2/8/2000 tarihli ve 608 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile;
Geçici Madde 6,
Geçici Madde 7,
Geçici Madde 8
eklenmiştir
30 uncu maddenin 2 nci fırkası değiştirilmiştir.
Ödül ve sponsorluk başlıklı,
Ek Madde 3 üncü; birinci fıkrası değiştirilmiştir.
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3) 30/5/1991 tarihli ve 3751 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle 
13 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirililmiştir.

4) 3/5/2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (k) 
bendi ile 15 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış, 16 ncı maddesi ile 
“federasyonlar fonu” ibaresi değiştirilmiştir.

5) 24/12/2004 tarihli ve 5272 sayılı Kanunun 87/d maddesiyle 
14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi, ikinci ve üçüncü 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

6) 13/3/2004 tarihli ve 5105 sayılı Kanun ile;
a) Ödül ve sponsorluk başlıklı Ek Madde 3’ün üçüncü fıkrası 

değiştirilmiş, aynı maddeye üç yeni fıkra eklenmiştir. Ayrıca, maddenin 
başlığı “Ödül ve Sponsorluk” olarak değiştirilmiştir.

b) Kanuna ayrıca, Özerklik başlıklı Ek Madde 9 ile Geçici Madde 
9 eklenmiştir.

3289 sayılı konuna eklenen ek madde 9’daki düzenleme ile spora 
yeni bir ivme kazandırılmıştır.

5105 sayılı Kanun 59 uncu hükümet programında yer alan “Dün-
yanın ve Türkiye’nin yeni gelişen ve değişen şartlar dikkate alınarak yeni 
bir spor oluşturulacaktır. Sporun her dalında uluslar arası standartları 
yakalamak için her türlü destek verilmektedir.” İfadesindeki felsefeye 
uygun olarak, Devlet bütçesinden yardım alan, Devletin siyasi ve idari 
birimleri tarafından yöneltilmeyip, ancak denetlenebilen idari ve mali 
yönden özerk federasyonların kurulması, uluslar arası federasyonlar 
gibi yapılanmalarına imkan sağlamıştır.

Özerk federasyonların gelirlerinin sportif amaçlı kullanılıp kullanıl-
madığı, denetime tabii tutularak, oto kontrol sistemi oluşturulmuştur.

Özerk federasyon; organları genel kurul tarafından seçimle göreve 
gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi genel 
kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen federasyonlardır. Kanun, 
13.3.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7) 5/5/2005 tarihli ve 5340 sayılı Kanun ile;
a) Ek Madde 9’un on üçüncü fıkrası değiştirilerek Genel Müdürlük 

bütçesinden, özerk spor federasyonlarına, federasyon öz gelirlerinin 
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%15’i oranında ayrılacak pay, federasyonların bir önceki yıl ger-
çekleşen gelirleri esas alınarak gelirlerinin gerçekleşen %75’i kadar 
olimpik branşlara, %50 oranında ise olimpik olmayan branşlara 
genel bütçeden yardım yapılabileceği yönünde değişiklik yapılarak, 
Devletin özerk spor federasyonlara ayni ve nakdi yardımın devamlı 
yapılacağı vurgulanmıştır.

b) Kanuna Ek Madde 10 ile Ek Madde 11 eklenmiştir.
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkan ve üyeleri ile adli ve idari 

yargı hakim ve savcıları Genel Müdürlük ile özerk spor federasyon-
lar tarafından organize edilen sportif faaliyetler de, bu Kanunda 
öngörülünün veya özerk federasyon kurullarında görev alabilirler. 
Düzenlenmesi yapılmış ise de “Bu Kanunda öngörülen veya özerk 
spor federasyonlar bünyesinde bulunan kurullarda” ifadesi Anayasa 
Mahkemesinin 20/11/2007 tarihli ve 26706 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan E.2005/55, K.2006/4 no’lu kararı ile iptal edilmiştir.

8) 7/7/2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5378 sayılı Kanu-
nun 33 üncü maddesiyle 2 nci maddeye spor saha ve tesislerin özürlü 
bireylerin spor yapmalarına imkan yaratacak şekilde düzenlenmesi ve 
spor eğitimlerini destekleme, gerekli malzemeyi temin etme görevi 
ile ilgili bir düzenleme yapılmıştır.

9) 23/2/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5583 sayılı 
Kanun ile

a) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (i) bendi,
b) 4 üncü maddesinin bağlı birinler başlıklı “Spor Toto Teşkilat 

Müdürlüğü ibaresi “Spor Toto Teşkilat Başkanlığı” şeklinde,
değiştirilmiştir.
Kanuna Geçici bir madde ilave edilmiştir.
10) 7/6/2007 tarihli ve 26545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

5674 sayılı Kanun ile:
a) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
b) Aynı maddeye beş yeni fıkra eklenerek, ülkemizde yapılacak 

uluslararası, gençlik ve spor organizasyonlarını düzenlemekle görevli, 
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değişik kurum temsilcilerinden oluşan Hazırlık ve Düzenleme Kurul-
ları oluşturulmuştur.

c) Ek Madde 9’un yedi, sekiz, dokuz, on ve on birinci fıkraları 
yeniden düzenlenmiştir.

11) 26/5/2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
5763 sayılı Kanunun 37/c maddesiyle 500 kişiden fazla memur veya 
işçi çalıştıran kamu kurum ve kuruluşları ile özel tüzel kişilerin spor 
tesisi yapma mecburiyetini düzenleyen 3289 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesi, özel şirketler üzerindeki mali yükü hafifletmek amacıyla 
yürürlükten kaldırılmıştır.

12) 5018 sayılı Kanunun “Geçici 10 uncu maddesiyle (12/7/2006 
tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5538 sayılı Kanu-
nun 10 uncu maddesiyle eklenmiştir) Gençlik ve Spor İl Müdürlük-
lerinin dış denetimle ilgili hükümleri hariç olmak üzere 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna tabii olmadığı düzenlenmesi 
yapılmıştır.

KAYNAKÇA:
1) Spor Yönetimi- Kurthan FİŞEK

2) Spor Şuraları Kitabı,

3) Meclis Tutanakları,

4) MDK Tutanakları

5) Anayasa Mahkemesinin 2.7.2009 tarih ve 2006/118 Esas,2009/107 sayılı Kararı.
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Dünyanın hızlı globalleşmesi, birçok yeniliği de beraberinde 
getirmiştir. Tüm toplumlarda büyük yer tutan spor da bu 
globalleşmeye paralel olarak ilerlemeler kaydetmiş ve top-

lumlar arası spor da etkileşim içine girmiştir. Tüm bunlarla beraber, 
spor dünyasında gerek bu etkileşim sonucu çıkan uyuşmazlıkların 
çözümlenmesi, gerekse uluslararası müsabakaların organize edilmesi 
amacıyla uluslararası spor organizasyonları ve uluslararası spor yargı-
laması alanlarında büyük adımlar atılmıştır.

Özellikle futbolun kendisinin hukuk ile ilişkisi ‘Bosman’ kararın-
dan sonra farklılaşmıştır. Bu karar ile futbolcular futbol piyasasında 
serbestçe dolaşım hakkını elde ettiler. Böylelikle, transfer çeşitlilik 
kazanarak yabancı dil bilen hukukçuların önemini arttırdı. Bununla 
beraber salt futboldan kaynaklanan hukuki sorunların, yine futbol 
mahkemelerinde çözümlenmesi esası benimsendi. Örneğin; ülkemizde 
kulüp, antrenör, futbolcu, Federasyon arasında çıkan ihtilafların 
ilk derece ve nihai olarak sonuçlandırılması Federasyon’un içinde 
örgütlenmiş Tahkim Kurulu’na tanındı. Atılan bu radikal adımlar 
sonucunda bunun devamı olarak Avrupa’da UEFA Tahkim Kurulu 
ve Tahkim Mahkemesi olan CAS’ın etkinliği arttı.

Uluslararası anlamda görülen ihtilaflar karşısında başvurulacak 
hukuk yolları çok çeşitlidir. Bu kanun yolları, karşı karşıya kalınan 
uyuşmazlıkların çeşidine göre farklılık göstermektedir. Bunlardan ilki 
“Sporla İlgili Özel Hukuktan Doğan Uyuşmazlıklar’’dır. Bun-
lar, tarafların bireyler arası eşit menfaat ilişkilerini düzenleyen özel 
hukuk kurallarından doğan uyuşmazlıklarıdır. Bu konuda bir diğer 
uyuşmazlık çeşidimiz ise “Sporla İlgili Kamu Hukukundan Doğan 
Uyuşmazlıklar’’dır. Bu tip uyuşmazlıklar kamu hukuku alanı içinde 
yer alan hukuk dalları ile ilgili olabilmektedir. Örneğin, hükümetler 
dışı organizasyonların tipik örneklerinden olan spor içinde görülen 
şiddet olayları ceza hukukunun, vergi konuları ise vergi hukukun 
konusu içine girmektedir. Spor ile ilgili uyuşmazlıklar, kamu veya 
özel hukuk alanlarından birisi içerisine net olarak yerleştirilemeyen 
hukuk dallarını da ilgilendirebilir. Bunu “Sporla İlgili Kendine Özgü 
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Hukuk Alanından Doğan Uyuşmazlıklar’’ olarak adlandırabiliriz. 
Özellikle spor müsabakalarının yayını konusunda rekabet hukukunun 
müdahalesi söz konusu olabilir. Çünkü ücretli televizyon yayıncılığı-
nın en önemli gelir kaynaklarından biri, sportif olaylar ve programlar 
olmuştur. Yayınların sınır ötesine geçmesi ile birlikte konu uluslara-
rası bir önem de kazanmaktadır. Bu hususta sayabileceğimiz en son 
uyuşmazlık çeşidi “Sportif Uyuşmazlıklar’’ başlığı altında, uyarıcı 
madde kullanma, sportmenliğe aykırı davranış ve şike gibi çeşitli 
eylemler nedeniyle verilen disiplin cezalarıdır. Ulusal veya uluslararası 
federasyonlar tarafından kulüplere, hakemlere veya sporculara ya da 
kulüplerin oyuncularına yahut teknik çalışanlarına verdiği disiplin 
cezaları; bir sportif karşılaşmada hakemin verdiği kararın doğruluğuna, 
yanlış hakem kararlarının sonuçlarının ne olacağına ilişkin tamamen 
teknik uyuşmazlıklar burada sayılabilir.

Uluslararası ve bazı ulusal uyuşmazlıklar karşısında Avrupa’da 
çeşitli başvuru mercileri mevcuttur. Bu merciler sahip oldukları yetkiler 
çerçevesinde spor ile ilgili uyuşmazlıkları çözmekle görevli ve taraflar 
açısından, bu kararlar bağlayıcı niteliktedir. Bunlardan ilki belki de 
spor hukukunun pratik uygulamasında en işlevsel olanı, 1954 yılında 
kurulan ve günümüze kadar uzanan başarılı çalışmaları ve dünya 
futboluna kazandırdığı istikrarın en büyük parçası UEFA tarafından 
yapılan yargılamalardır. UEFA, 53 ülkenin katılımı ile kurulmuş, 
Avrupa’da futbolu düzenleyen ve çalışma yapısı ve düzeni itibariyle 
bu konuda yerel federasyonlara örnek teşkil eden bir yapılanmadır. 
Sporun uluslararası alandaki konumu nedeniyle uluslararası yaptırım 
gücüne sahip kuruluşlarca düzenlenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 
Avrupa’da oynanan UEFA kupası, Şampiyonlar Ligi ve 4 yılda bir 
organize edilen Avrupa kupası UEFA tarafından organize edilir.

UEFA’nın kendi bünyesinde yaptığı yargılamayı 3 ayrı başlık 
altında incelemek gerekir. Bunlardan ilki, disiplin yargılamalarını 
gerçekleştiren UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu ve UEFA Tahkim 
Kurulu’dur.UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu, 10 üyeden oluşan 
kurul, müsabakalardan sonra toplanarak organizasyon çerçevesinde 
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raporlar ile tespit edilen disiplin ihlallerini görüşüp bunlar ile ilgili 
UEFA Disiplin Talimatı çerçevesinde gerekli cezaları vermekle yüküm-
lüdür. Disiplin Kurulu’nun verdiği kararlar nihai kararlar değildir ve 
bu kararlara karşı 3 gün içinde Tahkim Kurulu’na başvurulabilir. 
Disiplin yargılamalarındaki 2. yargı merci UEFA Tahkim Kurulu’dur. 
12 üyeden oluşan bu kurul, UEFA bünyesinde yapılan disiplin yar-
gılamasının nihai karar mercidir. Tahkim Kurulu, mutlaka duruşma 
yaparak tek oturumda nihai kararını verir. Ancak bazı nihai durum-
larda UEFA Tahkim Kurulu direkt olarak ilk ve son yargı merci ola-
rak karar vermekle yükümlüdür. Özellikle, bir takımın turnuvadan 
men edilmesi ya da turnuvaya dahil edilmesi gibi konularda, Tahkim 
Kurulu tek başına karar verebilir. UEFA Tahkim Kurulu kararlarları 
UEFA bünyesindeki son yargı mercii olmakla beraber bu kararlara 
karşı da Uluslararası Spor Mahkemesi (CAS)’ne başvuru yolu açıktır. 
UEFA yönetmeliklerinde belirtilen şekli ile, UEFA’daki tüm hukuk 
yollarının tüketilmesi şartı ile temyiz yargılaması için Uluslararası 
Spor Mahkemesi’ne başvuru yapılabileceğini hüküm altına almıştır. 
Örneğin, UEFA’da Şampiyonlar Ligi Talimatı’nın 30. maddesinde 
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlar için CAS’ın yetkisini kabul 
etmiş bulunmaktadır.  Ancak aynı düzenlemede, CAS’ın bakmakla 
yetkili olmadığı hususlar da belirtilmiştir. Bunlar; oyun kuralları ile 
ilgili müsabakanın teknik prosedürü ile ilgili uyuşmazlıklar, bir kişinin 
2 maça kadar müsabakadan men edilmesi ya da en fazla 1 ay verilen 
müsabakadan men cezaları ve yerel yönetim ve federasyonların kendi 
yönetmelik ve kuralları çerçevesinde oluşan uyuşmazlıklar açısından 
CAS’ın yetkili olmadığını belirtmiştir (UEFA Yönetmelik 63. md). 

UEFA’nın yaptığı yargılamanın 2. kolu ise FIFA’da bulunmayan, 
sadece UEFA’da var olan bir kurum da Disiplin Savcıları’dır. Disiplin 
Savcıları, UEFA İcra Kurulu tarafından atanan bir başkan ile yapılan-
mıştır. UEFA Disiplin Savcılarının çeşitli görevleri vardır. Günümüzde 
görev yapan savcılar gibi, onlar da UEFA çerçevesinde gerçekleştirilen 
tüm organizasyonları denetleyip, süreç içerisinde oluşan tüm hukuk-
suz durumlara karşı UEFA’yı temsil etmekle yükümlü olup, UEFA 



126

Uluslararası Spor Yargılaması
/ BIÇAKÇI

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

Yürütme Kurulu, UEFA Başkan ve Genel Sekreter’in talebi üzerine 
tek başına ya da UEFA’dan bağımsız kurullar ve merciler ile beraber  
soruşturma açıp, süren soruşturmalarda ve Disiplin Kurulu, Tahkim 
Kurulu toplantılarından önce UEFA adına savunmalarını sunmakla 
görevlilerdir. Disiplin Savcıları, yürüttükleri soruşturmalar ile ilgili 
olarak tıpkı diğer birimlerin savcılarının sahip olduğu, savcılık maka-
mının bir soruşturmanın aklıselim yürütülmesi için gerekli olan tüm 
haklara sahip olup, soruşturmalarla ilgileri olduğunu kanıtlayabildiği 
müddetçe tüm bilgi ve belgelere ulaşma imkanına sahiptir.

UEFA yargılamasının son dalı da UEFA Kulüp Finansal Kontrol 
Kurulu’dur. Bu kurul 1 başkan, 2 başkan yardımcısı ve UEFA’nın 
yeterli şekilde belirleyeceği değişken sayılarda üyelerden oluşmaktadır. 
Bu Kurul da tıpkı UEFA Disiplin Kurulu gibi belirli konularda yar-
gılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. UEFA Kulüp Lisanslama 
ve Finansal Dürüstlük Talimatı (Club Licensing and Financial Fair 
Play Regulations)’nda belirlenen kriterlere uygunlukları denetlemekle 
yükümlüdür. Kısaca, UEFA organizasyonlarına katılma hakkı kazanan 
kulüplerin, bu organizasyonların gerekli teknik lisanslama ve finansal 
açıdan gerekli kriterlere uyup uymadıklarını kontrol etmekle, bunlara 
uymayan kulüplere de yaptırımlar uygulamakla görevlidir. Bazı durum-
larda yetki alanları Disiplin Kurulu’nun yetki alanıyla karışmakta olup, 
bu gibi durumlarda UEFA Yürütme Kuru tarafından belirlenen üyeler 
ile birlikte, bunun hangi kurulda görülmesi gerektiğine karar veril-
mektedir. Bazı durumlarda ise de sadece gerekli denetleme raporlarını 
Disiplin Kurulu’na sunmakla görevlidir. Örneklemek gerekirse, son 
olarak AEK Athens Kulübü, Kulüp Finans Kontrol Kurulu ve UEFA 
Disiplin Savcısı’nın yaptıkları araştırma sonucunda kulübün mali 
açıdan gelir ve giderlerinin UEFA kriterlerine uymadığı tespit etmiş  
ve Disiplin Kurulu tarafından kulübe önümüzdeki 3 sene katılmaya 
hak kazandığı UEFA turnuvalarından birinden men cezası ve bununla 
beraber 150.000 Euro para cezasına hükmetmiştir.

Dünya’da futbolu örgütleyen en önemli kurumlardan bir diğeri 
de FIFA’dır. Merkezi Zürih’te bulunan FIFA, İsviçre Kanunları 
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çerçevesinde kurulmuş bir federasyondur. 209 Ülke ve 6 konfede-
rasyondan oluşan FIFA dört yılda bir oynanan Dünya Kupası’nı 
düzenler. Futbolun önemli yapı taşlarından olan FIFA da kendi 
oluşumu içerisinde organizatör sıfatıyla yer aldığı tüm etkinlikler 
ile ilgili oluşan uyuşmazlıklarda kendi yargılamasını gerçekleştirir. 
FIFA’nın gerçekleştirdiği bu yargılama, FIFA Disiplin Kurulu, FIFA 
Etik Kurulu ve FIFA Tahkim Kurulu ile yürütülmektedir. Disiplin 
Kurulu ve Etik Kurulu ilk derece karar mekanizması iken bu kararlar 
Tahkim vasıtası ile nihai kararı oluşturmaktadır. 

FIFA Disiplin Kurulu, FIFA’nın düzenlediği organizasyonlarda 
gerçekleşen ve FIFA Disiplin Talimatı’na aykırı tüm ihlallerde verilecek 
cezaları belirler. Bu cezalar yine talimatla belirlenen cezalar olup bu 
cezalara karşı tahkime başvurulabilmektedir. Yine bu bünyede görev 
alan Etik Kurulu da Etik Talimatı ‘Code of Ethics’in öngördüğü 
koşullar neticesinde yargılama yapmaya yetkilidir. Etik Kurulu, genel 
itibariyle maç içinde yaşanan ihlallerden çok, maç dışında gerçekleşen 
ihlalleri cezalandırmakla görevlidir. Bunlar şike, rüşvet, maçın ruhuna 
aykırı hareketler, bahis gibi durumlardır. Bu durumlarda FIFA Etik 
Komitesi gerekli yargılamayı gerçekleştirmektedir. Kurulun verdiği 
kararlar belirli cezalar bakımından nihai olup bunun dışındaki tüm 
cezalara Tahkim Kurulu’na başvuru yolu açıktır. Uyarı, kınama, üç 
müsabaka altında kalan men cezaları, 3 ayın altındaki men cezaları, 
7.500 İsviçre Frangı altındaki cezalar bakımından Tahkim yoluna 
gidilememektedir. 

FIFA Tahkim Kurulu kendi bünyesindeki son merci olup Disiplin 
ve Etik Kurulu’nun verdiği kararlara karşı yapılan başvuruları değer-
lendirip, nihai kararı verir. Tahkim Kurulu’nun verdiği kararlar ise 
CAS yoluna açık olup FIFA’nın organları tarafından verilen kararlara 
karşı CAS nezdinde yargılama yapılabilmektedir. FIFA bünyesinde 
kurulan bu yargılama organlarının yanında, uyuşmazlıkların çözülmesi 
amacıyla kurulmuş ve organlara yardımcı olan FIFA Oyuncu Statüsü 
ve FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulundan bahsetmek gerekmektedir. 



128

Uluslararası Spor Yargılaması
/ BIÇAKÇI

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

Bununla beraber, Avrupa’da bulunan ve bir spor mahkemesi 
olarak görev yapan, Lozan’da bulunan TAS/CAS’tan bahsetmek 
gerekmektedir. CAS’ın tam Türkçe açılımı Uluslararası Spor Tahkim 
Mahkemesi’dir. Spor Tahkim Mahkemesi 1984 yılında Uluslararası 
Spor Tahkim Kurulu (ICAS – International Council of Arbitration 
for Sport)’nun idari ve mali otoritesi altında kurulmuş ve herhangi bir 
spor organizasyonundan bağımsız olarak faaliyet gösteren kurumsal 
bir tahkim mahkemesidir. Merkezi İsviçre, Lozan’da bulunan CAS’ın 
Avustralya, Sidney ve New York’ta irtibat büroları bulunmaktadır.

CAS, doğrudan sporla veya dolaylı olarak ilgisi bulunan tüm 
uyuşmazlıklarda tahkim mahkemesi olarak incelemede bulunarak 
karar alabilir. Söz konusu uyuşmazlıklar ticari karakterli olabileceği 
gibi (sponsorluk sözleşmeleri vs.), herhangi bir spor organizasyonu 
tarafından alınmış disiplinel doğası bulunan kararlar (doping davaları) 
türünden de olabilir.

Sporla ilgili herhangi bir uyuşmazlığa CAS Spor Tahkim 
Mahkemesi’nin bakabilmesi için, tarafların bu konuda yazılı olarak 
anlaşmış olması gerekmektedir. Bu yazılı anlaşma bir sözleşmede tah-
kim şartı şeklinde, müstakil bir tahkim sözleşmesi şeklinde olabileceği 
gibi bir spor organizasyonunun yönetmeliğinde yazılı olarak belirtil-
mesi şeklinde de olabilir. Ayrıca uyuşmazlığın çıkmasının ardından 
da tarafların söz konusu uyuşmazlığı CAS’ın çözmesi konusunda 
anlaşmaları şeklinde de olabilir.

CAS yargılamaları İngilizce ve Fransızca olarak yapılır. Sporla 
ilgili bir uyuşmazlıkta CAS ilk derece mahkemesi gibi karar verebi-
leceği gibi herhangi bir spor organizasyonun kendi yargı kurulunun 
vereceği kararlar aleyhine de temyiz mahkemesi gibi görev yapabilir. 
İlk derece mahkemesi olarak yargılama yapılması durumunda taraflar 
CAS listesinde yazılı hakemlerden birer tane seçerler ve bu hakemler 
de yargılamayı yürütecek başkan hakemi beraberce kararlaştırırlar. 
Böylece yargılama 3 hakemli olarak klasik tahkim mantığına uygun 
olarak yapılır. Temyiz mahkemesi olarak yargılama yapılması halinde 
ise yine taraflar birer tane hakem seçerler ancak bu durumda başkan 
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hakemi, Temyiz Tahkim Komitesi Başkanı kendisi atar. Tarafların 
anlaşmaları halinde ve olayın mahiyetine de uygun düşmesi duru-
munda tahkim tek hakemli olarak da yapılabilir. Hakemler diğer 
tahkimlerde olduğu gibi taraflardan tamamen bağımsızdır.

İlk derece mahkemesi olarak CAS’ın yetkilendirilmesi halinde 
taraflar görülecek davada uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuku 
seçmekte özgürdürler, bu konuda anlaşabilirler. Anlaşmaya varıla-
maması halinde ise, İsviçre Hukuku uygulanır. Temyiz mahkemesi 
olarak CAS’ın yetkili olduğu hallerde ise öncelikle kararı veren kuru-
mun düzenlemeleri esas alınır, yedek olarak da kararı veren spor 
organizasyonu’nun yerleşik bulunduğu ülke hukuku uygulanır. Tahkim 
usulünde ise Spor Tahkim Kuralları uygulama bulur.

CAS’ta ilk derece yargılamaları ortalama 6 ay ile 12 ay arasında 
sürer. Temyiz yargılamaları ise CAS’a başvuru tarihinden 4 ay içinde 
sonuçlandırılır. Durumun aciliyet ihtiva etmesi ve talep üzerine, 
yargılama daha hızlı yapılarak karar verilebilir.

CAS kararları, nihai ve bağlayıcı kararlardır. Tanınması ve tenfi-
zinde 125 ülkenin taraf olduğu “Tahkim Kararlarının Tanınması ve 
Tenfizine İlişkin New York Sözleşmesi” uygulanır. Türkiye, bu sözleşmeye 
1992 yılında taraf olmuştur. CAS kararlarına temyiz yolu çok sınırlı 
şartların varlığı halinde İsviçre Federal Mahkemeleri’nde mümkündür. 
Bunlar örnek olarak; kamu düzenine aykırılık, usul kurallarının ağır 
ihlali, yargılamanın adil olmaması gibi durumlardır. 

FIFA’nın statüsünde açık bir CAS şartı içermesi nedeniyle CAS’ın 
R27 maddesinin şartları yerine gelmiş olup 01.01.2004 tarihinden 
sonraki FIFA’nın verdiği kararlara karşı CAS’a tahkim mahkemesi 
olarak başvurmak mümkündür.

 Şunu belirtmek gerekir ki, spor ihtilafları ile ilgili uluslararası 
düzlemde görev yapan CAS’ın yetkisi ile ilgili düzenleme “Code Of 
Sports Related Arbitration”ın R27 maddesinde yer almaktadır. Buna 
göre; kuralların uygulanabilmesi için ihtilafın taraflarının spor ile 
ilgli uyuşmazlıklarını CAS’a sunmak konusunda anlaşmış olmaları 
gerekmektedir. Yine aynı maddeye göre taraflar arasındaki CAS’ın 
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yetkisini kabul ettiklerine dair anlaşma (1) CAS tahkim şartını içeren 
bir sözleşme, (2) Daha sonradan yapılmış ayrı bir tahkim sözleşmesi, 
(3) CAS’a yapılacak bir tahkim başvurusunun düzenlemelerinde 
(statue) veya ayrı bir sözleşme ile şart koşan/kabul eden bir federas-
yon, birlik veya spor organının vermiş olduğu karara karşı tahkime 
başvurmak gerektiği takdirde CAS’a  başvuru yolu her zaman açıktır. 

Günümüzde Türkiye’de birçok sporcu CAS Mahkemeleri nezdinde 
birçok davaya konu olmuştur. Bunlardan en önemlileri 2008 yılında 
milli Atlet Süreyya Ayhan Kop’a Türkiye Atletizm Federasyonu tara-
fından doping kontrolünde 2 yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle  
ömür boyu pistlerden men cezası verilmiştir. Verilen cezaya karşı sporcu 
tahkime başvurmuş bunun neticesinde cezası 4 yıla indirilmiştir. Bu 
cezanın  2 yılı milli sporcunun doping maddesi kullanması nedeniyle, 
diğer 2 yılı da yurt dışında doping yaptığı gerekçesiyle verilmiştir. 
Bu karar üzerine CAS’a başvuran Süreyya Ayhan Kop’a, yapılan 
yargılama neticesinde tekrardan ömür boyu men cezası verilmiştir. 
Bu karar ile  Süreyya Ayhan Kop AİHM’ne başvurmuş, yargılama 
henüz sonuçlanmamıştır.

Bir diğer önemli CAS kararı, yakınlarda Beşiktaş’ın eski oyuncu-
larından Matthew Ferrari’nin kulübe karşı ödenmemiş alacaklarından 
dolayı açtığı dava Beşiktaş’ın aleyhine sonuçlanmış olup Mahkeme 
kulübün 7.8 milyon Euro ödemesine hükmetmiştir. Yine Beşiktaş 
kulübü, eski teknik direktörleri İspanyol Vicente Del Bosque ve 
yardımcılarına CAS’ın kararıyla 6,7 milyon Euro ödeme yapmıştır.

Uluslararası alanda yapılan tüm bu düzenleme, denetleme ve 
yargılamalar dünyada sporu kontrol altında tutmayı amaçlamaktadır. 
Spor, dünyada hem sosyal ve hem ekonomik açıdan ciddi boyutlara 
ulaşmıştır ve bu yüzden uluslararası düzeyde hızlı karar mekanizmasına 
sahip, uyuşmazlıklara daha teknik yaklaşabilen kurumlara olan ihtiyaç 
bu şekilde düzene girmiştir. Uluslararası spor yargılaması, maalesef 
Türkiye’de yeteri kadar ilgi ve alaka görmemekte, bu konuda bilinen 
en önemli örnekler ise UEFA’nın, CAS’ın hangi futbol kulübümüze 
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hangi futbolcuya, teknik direktöre ya da hangi takıma ne kadar öden-
mesine hükmettiğine dair haberlerden ibarettir.
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GİRİŞ

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların yaptıkları işten, çalışma koşul-
larından ve kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelere 
karşı yaşamının ve sağlığının etkin olarak korunmasını ve çalışan-

ların sağlıklı ve güvenli çalışabileceği ortamın sağlanmasını ifade eder. 
Hukuk sistemimiz içerisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler 
dağınık bir şekilde düzenlenmiş iken İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
ile söz konusu hükümlerin bir araya getirildiği söylenebilecektir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu TBMM tarafından 
kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır1. Kanun hükümle-
rinin yürürlük tarihi maddelere göre değişiklik arz etmektedir. Buna 
göre bazı hükümler Kanunun yayımı tarihinde, bazı hükümlerin ise 
Kanunun yayımından 6 ay, 1 yıl ve 2 yıl sonra yürürlüğe gireceği 
düzenlenmiştir.

Kanunun en önemli özelliği uygulama alanının genişliğidir. Buna 
göre kural olarak Kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve 
işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak 
ve stajyerler dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına 
bakılmaksızın uygulanır.

6331 sayılı Kanun ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak taraf 
yükümlülükleri daha belirgin hale getirilmiş ve işverenin yükümlü-
lükleri artırılmıştır. Spor kulüplerinin hukuki statülerinde farklılık 
olabilmekle birlikte 6331 sayılı Kanun kapsamında yer aldıkları 
hususunda tereddüt bulunmamaktadır.

Bu çalışmada spor kulüpleri ve sporcuların hukuki nitelikleri 
hakkında kısaca bilgi verildikten sonra spor kulüplerinin 6331 sayılı 
Kanun sonrasındaki yükümlülükleri genel olarak değerlendirilmeye 
çalışılacaktır.

1 RG., 30.06.2012, 28339.
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I) FUTBOL KULÜPLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Spor kulüpleri, üyelerinin bir veya birden fazla spor dalında faaliyet 
göstermesi ve onların bu konuda desteklenmesi amacıyla kurulmuş 
müesseselerdir2. Türkiye’deki futbol kulüpleri dernek şeklinde örgüt-
lenebilecekleri gibi ticaret şirketi şeklinde de örgütlenebilirler3.

5253 sayılı Dernekler Kanununun 14. maddesine göre, dernekler-
den başvurmaları halinde spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, 
boş zamanları değerlendirme faaliyetine yönelik olan gençlik kulübü 
ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayanlar gençlik ve spor kulübü adını 
alır. Bu kulüpler, Spor Genel Müdürlüğünce tutulacak kütüğe kayıt 
ve tescil edilir. Spor kulüpleri ise, Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliğin-
deki şartlar çerçevesinde tescil edilmektedir4. Buna göre, Dernekler 
Kanununa göre kurulan ve teşkilatça tescil edilmesi istenilen spor 
kulüplerinin tescil işlemleri bu Yönetmelik esasları doğrultusunda 
Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılır (Yön.7)5.

Futbol sporunda kayıt ve tescil olunmak suretiyle kulüp adını alan 
derneklerin organları, organlarının görev ve yetkileri, uymak zorunda 
oldukları esaslar, üst kuruluş oluşturmada uyulacak esaslar ve usuller 
Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde düzenlenmiştir6.

2 PETEK, Hasan, Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, Ankara 2002, s.73; GENÇ, Durmuş 
Ali, Futbol Kulüplerinin Stratejik Yönetimi, Ankara 1999, s.27; KÜÇÜKGÜNGÖR, 
Erkan, Türk Hukukunda Sporcuların Hukuki Durumu, Ankara Barosu Dergisi, 
1999/1, s.39-40.

3 GÜLŞEN, Recep, Spor Hukuku, Ankara 2012, s.41-42; KÜÇÜKGÜNGÖR, s. 
40-42; PETEK, s.73.

4 GÜLŞEN, s.41.
5 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 

(RG., 28.05.1986, 19120) 20. maddesine göre, spor kulüpleri, Dernekler Kanununa 
göre teşekkül eder ve tescil ile Spor Genel Müdürlüğüne dahil olurlar. Spor Genel 
Müdürlüğünce tescil edilmemiş kulüpler, federasyonlar tarafından tertiplenen veya 
bunların denetimi altında yapılan müsabakalara katılamazlar. Tescil olunmamış 
kulüpler adına lisans verilmez. 

6 PETEK, s.76.



137

Futbol Kulüplerinin İş Sağlığı ve 
Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerinin 
Değerlendirilmesi
/BOSTANCI

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

Mevcut mevzuat çerçevesinde futbol kulüplerinin vakıf olarak 
kurulabilmesi mümkün değildir. Bilindiği üzere vakıf, belli bir amaca 
özgülenen ve tüzel kişiliğe sahip mal topluluğudur7.

Yukarıda kısaca ifade edildiği gibi futbol kulüpleri genellikle der-
nek tüzel kişiliği altında faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte spor 
faaliyetinin ötesinde ekonomik faaliyet halinde gelen futbol kulüple-
rinin dernek şeklindeki örgütlenmelerinin yerini şirket örgütlenmeleri 
almaya başlamıştır8. Futbol kulüplerinin bütçe büyüklükleri, sektörün 
gün geçtikçe artan parasal hacmi, transfer ücretlerinin yüksekliği söz 
konusu sonucu kaçınılmaz hale getirmiştir. Şirketleşme sayesinde 
futbol kulüplerinin kurumsallaşması tamamlanabilecek ve kulüplerin 
gelir kaynakları artacaktır9.

Futbol kulüpleri profesyonel takımlarını Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre kuracakları ve kurulmuş şirketlere devredebilirler. 
Söz konusu devirin gerçekleşebilmesi için hukuken profesyonel sayılan 
bir spor dalında faaliyet göstermeleri gerekir. Türkiye’de sadece futbol 
profesyonel spor dalı olarak kabul edilmektedir. Bu anlamda profes-
yonellik kimliği de sadece futbol branşındaki sporculara tanınmıştır10.

Şirketleşmenin mümkün olduğu tek spor dalı olan profesyonel 
futbol bakımından ise, şirketleşme konusunda kanuni düzenlemeler 
yanında Talimatlarla getirilen bazı düzenlemeler de bulunmaktadır. 
Profesyonel Futbol Talimatı’nın 52. maddesine göre kulüpler, pro-
fesyonel futbol takımlarını, Türk Ticaret Kanununa göre bir ticari 
işletme haline getirebilmek için şirket kurabilirler veya kurulmuş olan 
şirketlere devredebilirler veya profesyonel futbol takımlarını kiraya 
verebilirler. İlgili Talimat hükümleri incelendiğinde şirketleşmeden 
bahsedilmekle birlikte şirketin türü hakkında herhangi bir açıklığın 

7 Futbol kulüplerinin vakıf olarak kurulabilmeleri gerektiği yönündeki görüş için bkz. 
PETEK, s.78.

8 DORUKKAYA, Şakir/KIRATLI, Aydın/EBİÇLİOĞLU, Fatih Kemal, Türkiye’de 
Futbol Kulüplerinin Şirketleşmesi, Halka Açılması, Finansmanı ve Vergileme, İstanbul 
1998, s.9; KÜÇÜKGÜNGÖR, s.42-43; PETEK, s.78.

9 DORUKKAYA/KIRATLI/EBİÇLİOĞLU, s.19; PETEK, s.81.
10 ERTAŞ, Şeref/ PETEK, Hasan, Spor Hukuku, Ankara 2011, s. 126-127; 

KÜÇÜKGÜNGÖR, s.45; GENÇ, s.41; PETEK, s.81-82.
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bulunmadığı görülmektedir. Bununla birlikte Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 27. maddesine 
göre, futbol dalında faaliyet gösteren kulüplerin, futbol şubelerini 
Kanunlarda belirtilen şekil ve esaslarda, kurdukları veya kurulmuş 
anonim şirketlere devredebileceklerinden söz edilerek, bahsi geçen 
şirketin anonim şirket olduğu açıkça ifade edilmiştir11.

II) FUTBOLCULARIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Futbolcu ile kulübü arasındaki hukuki ilişki genel olarak Futbol 
Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. 
Amatör futbolcular kulüplerinden herhangi bir ücret almadıkları için 
sözü edilen düzenlemeler dışında bir değerlendirmeye gerek bulun-
mamaktadır. Söz konusu düzenleyici işlemlerle amatör futbolcuların 
hukuki nitelikleri tam olarak belirlenmektedir12.

Profesyonel futbolcular13, kulüplerinden maddi bir menfaat elde 
etmek başka bir ifade ile ücret almak suretiyle sporu meslek olarak 
yapan kişilerdir14. Bir ücret karşılığı bir spor kulübüne bağlı olarak 
faaliyette bulunan profesyonel futbolcuların yaptıkları sözleşmeler 
iş sözleşmesi niteliğindedir15. Ancak 4857 sayılı Kanuna (m.4/1-g) 
göre sporcular Kanunun kapsamı dışında bırakılmıştır. Kanunun 
kapsamı dışında tutulanlar sadece sporcularla sınırlandığı için futbol 
kulüplerinde diğer işlerde çalışanlara 4857 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanacaktır16.

Yargıtayın spor kulübünde profesyonel antrenör olarak çalışanlar 
konusunda farklı yönde kararları mevcuttur. Yargıtay bazı kararlarında 
antrenörleri sporcu kabul ederek antrenörlerin İş Kanunu kapsamı 

11 PETEK, s.83-84.
12 KÜÇÜKGÜNGÖR, s.45
13 Profesyonel futbolcular hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. BAŞTÜRK, Faruk, İş 

Hukukunda Profesyonel Futbolcu, İstanbul 2007, s.5 vd.
14 KÜÇÜKGÜNGÖR, s.46.
15 SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, İstanbul 2012, s.227.
16 SÜZEK, s.227.
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dışında olduğunu17; bazı kararlarında ise antrenörlerin kapsama dahil 
olduğunu ifade etmiştir. Kanunlardaki istisnai hükümlerinin dar 
yorumlanması gereğinden hareketle kapsam dışında tutulan sporcu 
kavramı dar yorumlanmak suretiyle antrenörlerin İş Kanunu kapsa-
mında yer aldığı kabul edilmelidir18.

Profesyonel futbolcular 4857 sayılı Kanun kapsamı dışında tutul-
duklarından bunlara kural olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 
hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır. Bununla birlikte 
3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hak-
kında Kanuna dayanılarak çıkarılan Profesyonel Futbol Talimatı, pro-
fesyonel futbolcu ile spor kulübü arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen 
özel hükümler getirmiştir19.

Futbolcuların hizmet sözleşmesi ile çalıştıkları kabul edildiğinde 
futbol kulübünün işveren sıfatını kazanması bakımından dernek 
veya şirket şeklinde olması arasında herhangi bir farklılık yoktur. İşçi 
çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum 
ve kuruluşlara işveren denir. Bu anlamda özellikle bir özel hukuk 
kişisinin kazanç paylaşma amacı güdüp gütmemesi önemli değildir. 
İşveren sıfatını taşıyan tüzel kişi, kazanç paylaşma amacını güden bir 
ticaret şirketi olabileceği gibi, dernek şeklinde kazanç paylaşma amacı 
gütmeyen bir tüzel kişi de olabilir20.

17 Y9HD., 15.9.1992, 2858/10152; Y9HD., 11.06.1997, 6542/11529; Y9HD., 
9.11.1998, 11825/15702, AKYİĞİT, Ercan, İş Kanunu Şerhi C.1, Ankara 2008, 
s.297-298; SÜZEK, s.227.

18 SÜZEK, Sarper, İş Hukukunda Yorum, İnan Kıraç’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi, 
Ankara 1994, s.235; EKMEKÇİ, Ömer, Bireysel İş İlişkisinin Kurulması ve İşin 
Düzenlenmesi, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2003, 
Ankara 2005, s.15; MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi, İş Hukuku, Ankara 2008, 
s.231-232; ÇELİK, Nuri, İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2010, s.73; AKYİĞİT, s.76; 
BAŞTÜRK, Faruk, Teknik Direktör ve Antrenörlerin Hukuki Durumu, İHSGHD, 
2005/6, s.597.

19 SÜZEK, s.228.
20 ENGİN, Murat, Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren, Ankara 1993, s.135; 

KÜÇÜKGÜNGÖR, s.46.
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III. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKUNDA 
FUTBOL KULÜPLERİNİN YERİ

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların yaptıkları işten, çalışma koşul-
larından ve kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelere karşı 
yaşamının ve sağlığının etkin olarak korunmasını ve çalışanların sağlıklı 
ve güvenli çalışabileceği ortamın sağlanmasını ifade eder.

6331 sayılı Kanuna göre işveren, çalışan istihdam eden gerçek 
veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlarına 
denir (m.3/1-ğ). Kanunun kapsamını düzenleyen hükmüne (m.2) 
göre, Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu 
işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de 
dâhil olmak üzere, tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın 
uygulanır.

Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun 
hükümleri uygulanmaz:

a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler 
hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve 

hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, 

iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek 
edindirme faaliyetleri.

Kanunun kapsama ilişkin hükmü incelendiğinde futbol kulüpleri-
nin kapsam içerisinde yer aldığı hususunda tereddüt bulunmamaktadır. 
Buna göre, futbol kulüpleri ister dernek şeklinde örgütlensin ister 
şirket şeklinde örgütlensin 6331 sayılı Kanun kapsamında işveren 
sayılır. Futbol kulüplerine iş sözleşmesi ile bağlı olarak çalışan kişiler 
de Kanundaki çalışan kavramının içinde yer alır. 6331 sayılı Kanuna 
göre çalışan, kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın 
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kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi ifade eder 
(m.3/1-b).

Buna göre sporcuların 4847 sayılı Kanunun kapsamı dışında kal-
maları kendilerine 6331 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını 
engellemeyecektir21.

IV. FUTBOL KULÜPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Futbol kulüplerinin işveren, kulüpler ile iş sözleşmesi yapmak sure-
tiyle faaliyet gösteren kişilerin çalışan olduğu düşünüldüğünde, futbol 
kulüpleri, 6331 sayılı Kanunda işveren için öngörülen tüm yükümlü-
lere tabi olacaktır. Kanunda çalışanlar için öngörülen yükümlülükler 
de profesyonel futbolcular ve diğer çalışanlar için uygulanacaktır.

Futbol kulüplerinin yükümlülüklerinin tespitinde söz konusu 
kulüplerinin işyerlerinin tehlike sınıflarının belirlenmesi büyük önem 
arz edecektir. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları 
Tebliğine22 göre, futbol kulüplerinin faaliyetleri az tehlikeli sınıfta 
yer almaktadır.

A. Genel Olarak Futbol Kulüplerinin İş Sağlığı ve Güvenliğini 
Sağlama Yükümlülüğü
İşverenin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü, işverenin 

temel borçlarından olan işçiyi gözetme borcunun kapsamında yer alır. 
İşveren sıfatına sahip olan futbol kulübü, çalışanların işle ilgili sağlık ve 
güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risklerin 
önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, 
organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık 

21 ERTÜRK, Şükran, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’n da İşverene Getirilen 
Yükümlülükler, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S.27, Eylül 2012, s.13; AYDIN, 
Ufuk, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı Üzerine, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, 
S.26, Haziran 2012, s.12.

22 RG.,26.12.2012, 28509.
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ve güvenlik tedbirlerinin değişen koşullara uygun hale getirilmesi ve 
mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar (İSGK.4/1,a).

Hükümde, işverenin her türlü önlemi alma ve gerekli araç ve 
gereçleri sağlamakla yükümlülüğü olduğu belirtilmiş ve alınacak 
önlemler açısından bir sınır getirilmemiştir. Dolayısıyla, işveren sadece 
iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan önlemleri almakla, iş sağlığı 
ve güvenliğini sağlama yükümlülüğünü yerine getirmiş olmayacak-
tır. İşveren, düzenlemelerde sayılanlar dışında bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin gerekli kıldığı başkaca önlemler varsa, bunları da almakla 
yükümlüdür. İşverenin ileri süreceği hiçbir gerekçe, örneğin, ekono-
mik durumunun ve deneyiminin yetersizliği, gelişmeler konusundaki 
bilgisizlik, onu sorumluluktan kurtaramayacaktır.

Futbol kulüplerinin genel olarak iş sağlığı ve güvenliğini sağlama 
yükümlülüğü başlığı altında, risk değerlendirmesi yapma (İSGK.4/1,c), 
çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe 
uygunluğunu göz önüne alma (İSGK.4/1,ç), yeterli bilgi ve talimat 
verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere 
girmemesi için gerekli tedbirleri alma (İSGK.4/1,d), işverenin dene-
tim yükümlülüğü, işverenin eğitim verme yükümlülüğü ve işverenin 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili örgütlenme yükümlülüğü, çalışanları 
sağlık kontrolüne tabi tutma yükümlülüğü ve çalışanların görüşlerinin 
alınması ve katılımlarının sağlanması yükümlülüğü sayılabilir.

1) Futbol Kulübünün Risk Değerlendirmesi Yapma Yükümlülüğü
a) Genel Olarak
Risk değerlendirmesi yapma (İSGK.4/1,c)23 yükümlülüğüne ilişkin 

düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile çalışan sayısının önemi olmaksızın 
tüm işverenler ve bu anlamda futbol kulüpleri de işyerlerine ilişkin 
risk değerlendirmesi yapmak zorundadırlar.

23 Konu ile ilgili değerlendirmeler için bkz. AKIN, Levent, Risk Değerlendirme 
Yönetmeliği’nin İş Sağlığı ve Güvenliğine Katkısı (Taslak Üzerine Bir Değerlendirme), 
MESS Sicil İş Hukuku Dergisi, S.25, Mart 2012, s.33-43.
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Risk değerlendirmesinin yapılmasına ilişkin düzenlemelerin ayrın-
tıları İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde24 
düzenlenmiştir. Buna göre risk, tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yara-
lanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini; risk değer-
lendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin 
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile 
tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi 
ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli 
çalışmaları ifade eder (Yön.4).

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini 
sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönün-
den risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Risk değerlendirmesinin 
gerçekleştirilmiş olması; işverenin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından 
gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği 

uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen 

ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike 
kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. İşveren, ihtiyaç 
duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve 
kuruluşlardan hizmet alabilir.

b) Risk Değerlendirmesi Aşamaları
Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş 

aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belir-
leme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, 

24 RG., 29.12.2012, 28512.
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dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde 
yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir. Çalışanların risk değer-
lendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece 
katılarak görüşlerinin alınması sağlanır (Yön.7).

Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine 
ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır 
(Yön.8).

a) İşyeri bina ve eklentileri.
b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
c) Üretim süreç ve teknikleri.
ç) İş ekipmanları.
d) Kullanılan maddeler.
e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler.
f ) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.
g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.
ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin 

belgeleri.
h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık 

gözetimi kayıtları.
ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika 

gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
i) İşyerinin teftiş sonuçları.
j) Meslek hastalığı kayıtları.
k) İş kazası kayıtları.
l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden 

olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan 
olaylara ilişkin kayıtlar.

m) Ramak kala olay kayıtları.
n) Malzeme güvenlik bilgi formları.
o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.
ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.
p) Acil durum planları.
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r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı 
gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.

Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve tek-
nikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve 
ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir. Toplanan bilgiler 
ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler 
de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, 
biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından 
oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler 
belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, 
bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz 
önünde bulundurulur.

a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler.
b) Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yer-

leştirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin yapılmasından kaynak-
lanabilecek tehlikeler.

c) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı 
malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

ç) Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü 
faaliyet esnasında çalışma usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, orga-
nizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya işyeri çalışanı 
olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler.

d) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine 
ve ekipman, araç ve gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özellik-
lerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından kaynaklana-
bilecek tehlikeler.

e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik 
tesisatının bileşenleri ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel 
şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele 
ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklana-
bilecek tehlikeler.
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f ) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan mad-
delerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha 
edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel 
hijyen alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler.

ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından 
kaynaklanabilecek tehlikeler.

h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim alma-
ması, bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi 
veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın 
çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psiko-
sosyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu 
tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve 
araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında 
kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanla-
rın bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün 
kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.

Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak 
bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği 
ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar 
görebileceği belirlenir. Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbir-
lerinin etkisi de göz önünde bulundurulur. Toplanan bilgi ve veriler 
ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, 
işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi 
faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen 
yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

c) Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi
Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehli-

keli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı 
yılda bir yenilenir. Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek 
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yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması 
göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya 
kısmen yenilenir.

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipman-

larda değişiklikler meydana gelmesi.
c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat deği-

şikliği olması.
e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre 

gerekli görülmesi.
f ) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir 

tehlikenin ortaya çıkması.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre işveren risk 

değerlendirmesi raporlarını da göz önünde bulundurarak genel bir 
önleme politikası geliştirme, çalışma ortamında gerekli kontrol, ölçüm, 
inceleme ve araştırmaları yapma, izleme, denetleme ve uygunsuzlukları 
giderme ve aynı çalışma alanının birden fazla işverenin paylaşması 
halinde koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür (İSGK.4, 6, 10, 22).

Futbol kulüpleri de 6331 sayılı Kanun ve yukarıda bahsedi-
len Yönetmelik hükümleri çerçevesinde risk değerlendirme yapmak 
ve yenileme zamanlarında risk değerlendirmesini yeniden yapması 
gerekecektir. Risk değerlendirmesinin yapılmaması veya yenilemeye 
ilişkin kurallara uyulmaması durumunda futbol kulübüne idari para 
cezası uygulanacaktır.

2) Futbol Kulübünün İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Denetim 
Yükümlülüğü
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre futbol kulübü-

nün iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak önlem alması yeterli olma-
makta, alınan önlemlerin uygulamasını da denetlemesi gerekmektedir. 
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Buna göre çalışanların ilgili kurallara uyup uymadığının denetimini 
futbol kulübü yapacaktır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre 
işve-ren, “İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 
uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar” 
(md.4/1,b).

3) Futbol Kulübünün İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Eğitim 
Verme Yükümlülüğü
Futbol kulübünün, kulüp çalışanlarının (futbolcular dahil) çalışma 

ortamında karşılaşabilecekleri riskler ve risklere karşı alınan önlemler 
konusunda bilgilendirmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
önlenmesi bakımından önem arz etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu, “İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alma-
sını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya 
iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji 
uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere 
uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır” 
hükmü ile işverenler için eğitim verme ve bilgilendirme yükümlülüğü 
öngörmüştür (md.17/1). İş kazası ve meslek hastalığına yakalanan 
çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek has-
talığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile 
ilgili ilave eğitim verilmesi gerekir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı 
aydan daha fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan 
önce bilgi yenileme eğitimi verilmesi zorunludur (İSGK.17/4).

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında verilecek eğitimin 
maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süre-
sinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde 
olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma 
olarak değerlendirilir (İSGK.17/7).

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik ile işverenlerce, işyerlerinde çalışanlara verile-
cek iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin usul ve esasları düzenlenmiştir. 
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Çalışanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi için işyerinde 
düzenlenecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılmak ve bu 
konudaki emirlere uymakla yükümlüdürler (Yön.5).

4) Futbol Kulübü Çalışanlarının Bilgilendirilmesi Yükümlülüğü
Futbol kulübünün çalışanlarını bilgilendirme yükümlülüğü de 

6331 sayılı Kanunda (m.16) açıkça düzenlenmiştir. Buna göre futbol 
kulübü, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebil-
mesi amacıyla çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini 
de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir:

İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu 
ve önleyici tedbirler,

Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar,
İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve 

tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler,
Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün 

çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve 
alınacak tedbirler hakkında gerekli bilgileri verir.

5) Futbol Kulübünün İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili 
Örgütlenme Yükümlülüğü
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile futbol kulüplerinin 

bazı kurulları oluşturması ve bazı kişileri çalıştırması zorunlu hale 
gelmiştir.

a) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturma Yükümlülüğü
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren 

sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur (İSGK.22/).

İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşumu, çalışma yöntem-
leri, ödev, yetki ve yükümlülükleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 



150

Futbol Kulüplerinin İş Sağlığı ve 
Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerinin 

Değerlendirilmesi
/BOSTANCI

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

Hakkında Yönetmelik25 ile düzenlenmiştir. Buna göre, Kurul aşağıdaki 
kişilerden oluşur (Yön.6):

a) İşveren veya işveren vekili,
b) İş güvenliği uzmanı,
c) İşyeri hekimi,
ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri 

yürütmekle görevli bir kişi,
d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
f ) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması 

halinde baş temsilci.
Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise 

iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma 
zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynak-
ları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli 
bir kişi tarafından yürütülür.

b) İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli İstihdam 
Etme Zorunluluğu
6331 sayılı Kanunda işyeri hekimi, İş sağlığı ve güvenliği alanında 

görev yapmak üzere, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği 
belgesine sahip hekim; iş güvenliği uzmanı, İş sağlığı ve güvenliği 
alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği 
uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik eleman olarak 
tanımlamıştır (İSGK.2).

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzman-
larının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları İş Güvenliği Uzmanlarının 
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik26 ile 
düzenlenmiştir.

25 RG., 18.01.2013, 28532.
26 RG., 29.12.2012, 28512.
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Futbol kulüpleri, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kıs-
mını, bünyesinde çalıştırdığı ve belirtilen niteliklere sahip personel 
veya işletme dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden 
hizmet alarak yerine getirebilir.

6331 sayılı Kanunda ortak sağlık ve güvenlik birimi, Kamu kurum 
ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa 
göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve 
personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birim” olarak ifade 
edilmiştir (İSGK.2).

Hizmet sunan ortak sağlık ve güvenlik kuruluşları ile işyeri hekimi 
ve iş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürü-
tülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı 
sorumludur (İSGK.8/3).

c) Futbol Kulübünün Çalışan Temsilcisi ve Destek Elemanı 
Görevlendirmesi
6331 sayılı Kanun, çalışan temsilcisi ve destek elemanı araçlığı 

ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile sınırla olmak üzere yönetime 
katılmalarının yolunu açmıştır. Buna göre futbol kulübü, işyerinin 
değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulun-
durarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında 
yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, 
belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirmekle yükümlüdür 
(İSGK.20/1). Çalışan temsilcisi sayısı işyerindeki işçi sayısına göre 
belirlenir ve Kanunda en fazla altı çalışan temsilcisi ön görülmüştür 
(İSGK.20/1).

Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehli-
keden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma 
ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahip-
tir. Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek 
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elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri 
için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır (İSGK. 20/3, 4).

Çalışan temsilcisi yanında futbol kulübünün destek elemanı görev-
lendirme zorunluluğu da bulunmaktadır. 6331 sayılı Kanun destek 
elemanını, asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, 
koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda 
özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip 
kişi olarak tanımlamıştır (İSGK.2/1,ç). İşverenin, destek elemanları 
ile çalışan temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını gerektiren 
konular da İSGK.18/2’de belirtilmiştir.

6) Futbol Kulübünün Çalışanları Sağlık Kontrolüne Tabi Tutma 
Yükümlülüğü
Futbol kulüpleri çok büyük bedeller ödeyerek transfer ettikleri 

futbolcular ile sözleşme yapmadan önce futbolcuyu ayrıntılı bir sağlık 
taramasından geçirmektedirler. Bununla birlikte, futbol kulüplerinin 
futbolcular yanında diğer çalışanları için de 6331 sayılı Kanunda 
ifade edilen sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlama zorunluluğu 
bulunmaktadır. Buna göre, futbol kulübü, çalışanların işyerinde karşı 
karşıya kalabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağ-
lık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamakla yükümlü tutulmuştur 
(İSGK.15/1). İşveren çalışanların, işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş 
kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzak-
laşmalarından sonra işe dönüşlerinde istekte bulunmaları hâlinde, işin 
devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına 
göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık kontrolünden 
geçmelerini sağlamak zorundadır.

Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve onurunun 
korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur (İSGK.15/5).
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7) Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Yönetime Katılımlarının 
Sağlanması Yükümlülüğü
6331 sayılı Kanun iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanların 

görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanmasına önem vermiştir 
(İSGK.18/1). Buna göre futbol kulübü, görüş alma ve katılımın 
sağlanması konusunda, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve 
bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması, 
yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı 
ve koşullarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında 
görüşlerinin alınmasını sağlamalıdır.

V. FUTBOL KULÜPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERE 
AYKIRI DAVRANMASININ SONUÇLARI

A) Maddi –Manevi Tazminat Ödeme
Futbol kulübünün gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma-

ması nedeniyle meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle 
işverenin tazminat sorumluluğu ortaya çıkar. Buna göre, çalışanın 
ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının 
ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorum-
luluk hükümlerine tabidir (TBK.417/3). Çalışanın bedeni veya ruhi 
olarak bir zarar görmesi halinde, uğradığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından karşılanmayan maddi zararı ile manevi zararların tazminini 
işverenden isteyebilir (TBK.54, 56). İşçinin ölümü halinde ise, işçinin 
yakınlarının destekten yoksun kalma ve manevi tazminat isteme hakkı 
vardır (TBK.53; 417/3).

Futbol kulübüne karşı açılacak maddi, manevi ve destekten yoksun 
kalma tazminatlarına ilişkin davalar on yıllık zamanaşımı süresine 
tabidir (TBK.146).
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B) Çalışanın Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
6331 sayılı Kanuna göre, ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya 

kalan çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunma-
dığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini 
ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini isteyebilir. Kurul 
acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tuta-
nakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak 
bildirilir (İSGK.13/1).

Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde 
çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalı-
şanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş 
sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır (İSGK.13/2). Çalışanlar 
ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda iş sağlığı 
ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde işverene 
başvurmak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk 
ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden 
dolayı hakları kısıtlanamaz (İSGK.13/3).

C) İdari Para Cezası
6331 sayılı Kanunun en önemli özelliklerinde bir tanesi de ağır 

idari para cezalarının düzenlenmiş olmasıdır. Buna göre, diğer işve-
renlerde olduğu gibi futbol kulüpleri de yükümlülüklerini yerine 
getirmediklerinde, idari para cezaları ile karşı karşıya kalacaklardır.
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SONUÇ

6331 sayılı Kanun ile ayrı bir Kanun olarak ilk defa düzenleme 
altına alınan iş sağlığı ve güvenliği konusu Türkiye’de faaliyet gösteren 
diğer işverenler kadar futbol kulüpleri için de önemli düzenlemeler 
içermektedir.

Futbol kulüplerinin dernek ve şirket şeklinde örgütlenmeleri 
mümkün olmakla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından 
futbol kulübünü işveren sıfatını taşıması önem arz etmektedir. 6331 
sayılı Kanunun çalışma mevzuatına “çalışan” kavramını getirmesi 
ile futbolcularda olduğu gibi çalışanın 4857 sayılı Kanuna tabi olup 
olmadığına bakılmaksızın, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı anlamında 
tüm çalışanlar kapsama dahi edilmiştir.

Buna göre, işveren olarak futbol kulüplerinin 6331 sayılı Kanun-
dan kaynaklanan yükümlülüklerini bilmeleri ve uygulamalarını 
Kanundaki zorunluluklar çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerekmek-
tedir. Aksi halde futbol kulüpleri de idari para cezaları ile karşı karşıya 
kalabileceklerdir.
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I. Genel Olarak

Hayatımızın bir parçası haline gelen zaman zaman içinde 
profesyonel veya amatör de olsa aktif olarak yer aldığımız 
zaman zamansa eğlenmek amacıyla izleyici olarak ilgilen-

diğimiz spor vazgeçilmez bir toplumsal aktivitedir.
Spor, kişisel ya da toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle 

yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketleri-
nin tümüdür1. Günümüzde birçok biçimi bulunmakta ve insanların 
ilgilerine göre de şekillenmekte ve çeşitlenmektedir.

Hangi türü olursa olsun, belirlenen kuralları çerçevesinde gerçek-
leştirilmek koşuluyla, sporun yapılması daima desteklenmiş, insanların 
bu yöne doğru eğilmesi için teşvikler yapılmış, içinde olmasalar da 
dışarıdan ilgilenmelerine olanak sağlayacak girişimlere izin verilmiştir. 
Dışarıdan gösterilecek ilgi izleyici boyutunda olabileceği gibi, gösterimi 
yapılan karşılaşmaların sonuçları bakımından tahminde bulunma ve 
bu tahmin sonucunda birtakım menfaatler elde etme biçiminde de 
olabilmektedir. Kanuni sınırları içinde kalmak, dürüstlük kuralları 
içinde gerçekleştirilmek koşuluyla, bu faaliyetleri tümü meşrudur2. 
Gerçekten spor dürüstlük kuralları ve ahlak ilkeleri içerisinde ger-
çekleştirilmek durumundadır. Spor yapan katılımcılar da sporun bu 
ilke ve kurallarını benimseyerek hareket etmelidirler. Bu yolla ortaya 
çıkan spor ahlakı, sporun ahlaki çerçevede yapılmasını sağlamaktadır3. 
Ancak ne var ki, kanuni çerçeve içinde kalmak her zaman söz konusu 
olmamaktadır. Özellikle maddi menfaatleri artırma, makam ve mevki 
hırsı, kişisel ihtiraslar gibi birçok neden, insanların meşru olmayan 
yollara doğru yönelmesine yol açmaktadır. Bu ise kişi, toplum ve 
devlet menfaatlerinin ihlaline neden olmaktadır.

1 Türkçe Sözlük, 2 (L-Z), Türk Dil Kurumu, Ankara 1983, 1084.
2 Ö.Y.Çakmut, “Sporun Bir Dalı Olarak Futbolda Müşterek Bahis ve Ceza Hukuku”, 

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, V, 2 (2008), 113-114.
3 Ö.Güven/İ.Kavasoğlu, “Mahkeme Kararı İle Şike Yapıldığına Karar Verilen Altınordu-

İskenderunspor Müsabakası (28 Mayıs 1978)”, Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu 
Av. Atilâ Elmas Armağanı, Editörler: Tacar Çağlar/Hediye Gökçe Baykal/Boğaçhan 
Çağatay/Alev Aybers, Ankara Barosu, Ankara 2012, 412.
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Meşru olmayan zemine kayma, özellikle sporun tüm dünya üze-
rinde önemli bir endüstri haline gelmesi ile birlikte, oyunlar üzerinde 
bahislerin oynanması biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu yolla büyük 
miktarda paraların kişiler arasında el değiştirmesi söz konusu olmak-
tadır. Bu amaçla yapılmakta olan karşılaşmalar üzerinde bir takım 
senaryolar hayata geçirilmek istenmektedir. Böylece karşılaşmaların 
doğal seyrine müdahale etme düşüncesi ortaya çıkmakta ve bunu 
sağlama amacıyla bir takım kişilerin yasadışı faaliyetlerin içine girmesi 
veya sokulması söz konusu olmaktadır4. Oysa sporun dürüstlük ve 
ahlak ilkeleri çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

II. Sporda Yolsuzluk Bakımından 
Türkiye’deki Kanuni Düzenleme

Ülkemizde sporun şiddetten uzak icrasının ve seyrinin sağlanması 
amacıyla yapılan ilk yasal düzenleme 5149 sayılı Spor Müsabakalarında 
Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun5’dur. Bu Kanun 
2004 yılında kabul edilmiş, ancak yürürlükte kaldığı süre içerisinde 
ne yazıkki amacına ulaşamamıştır ve spor alanlarında ve çevresinde 
yaşanan şiddet olayları engellenmesini sağlayamamıştır. Bu noktada 
pek çok etken bulunsa da özellikle getirilen yasakların ihlalinin yap-
tırımsız kalması, öngörülen yaptırımların ise caydırıcı olma özelliği 
taşımaması Kanun’un yetersiz kalmasını sonuçlamıştır6.

Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi amacıyla daha etkin 
bir mücadele için 31.03.2011 tarihinde 6222 sayılı Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Kanun’un uygulanmasına 
ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin 

4 M.Koca, “6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda 
Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler”, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu, 
Editörler:C.Şahin/İ.Özgenç/İ.Üzülmez, Gazi Üniversitesi Türk Ceza Hukuku 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (Türk-Ce-Mer), Ankara 2011, 50.

5 28.04.2004 Tarih ve 5149 sayılı Kanun (RG 07.05.2004, No.25455).
6 Koca, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda 

Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler, 47.
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Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik7 kabul 
edilmiştir. 6222 Sayılı Kanun da yürürlüğe girişi sonrası değişikliklere 
uğramıştır. Bu Kanun m.1’de amacını, “müsabaka öncesinde, esnasında 
veya sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli 
veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabaka-
nın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhlarında şiddet ve düzensizliğin 
önlenmesi” biçiminde belirterek kapsamını geniş tutmuştur.

6222 Sayılı Kanun konuya ilişkin düzenlemelerini yaparken ayrıca 
bir takım önemli suç tiplerine de yer vermiştir. Bu suçları şu biçimde 
sınıflandırmak mümkündür8:

1. Spor karşılaşmalarının hileye başvurulmaksızın, dürüst olarak 
yapıldığına ilişkin toplumda var olan inancın korunmasını 
sağlamak amacıyla getirilen suçlar (m.11),

2. Spor yapan tarafların yaşam, sağlık, vücut tamlığının, şeref 
ve onurunun korunması, spor yapılan alanların korunması, 
güvenliğinin ve düzeninin sağlanması amacıyla getirilen suçlar  
(m.13-14, 17),

3. Spor alanlarında seyir güvenliğinin sağlanması amacıyla geti-
rilen suçlar (m.15-16).

III. Şike ve Teşvik Primi Suçu

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un9 
Şike ve teşvik primi başlığını taşıyan 11.maddesine göre;

“(1) Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir 
başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi, bir yıldan üç yıla 
kadar(1) hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandı-
rılır. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek 

7 RG 22.12.2012, No.28505.
8 Koca, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda 

Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler, 49.
9 31.03.2011 Gün ve 6222 Sayılı Kanun (RG 14.04.2011, No.27905).
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fail olarak cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat temini hususunda 
anlaşmaya varılmış olması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya 
hükmolunur.

(2) Şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma 
doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunan kişiler de birinci fıkra 
hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Kazanç veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulması 
halinde, anlaşmaya varılamadığı takdirde, suçun teşebbüs aşamasında 
kalmış olması dolayısıyla cezaya hükmolunur.

(4) Suçun;
a) Kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması 

suretiyle,
b) (Değişik:10/12/2011-6259/1 md.) Federasyon veya spor kulüp-

leri ile spor alanında faaliyet gösteren tüzel kişilerin, genel kurul ve yönetim 
kurulu başkan veya üyeleri, teknik veya idari yöneticiler ile kulüplerin 
ve sporcuların menajerleri veya temsilciliğini yapan kişiler tarafından,

c) Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde,
ç) Bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla,
işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Suçun bir müsabakada bir takımın başarılı olmasını sağlamak 

amacıyla teşvik primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle işlenmesi 
halinde bu madde hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.

(6) Bu madde hükümleri;
a) Milli takımlara veya milli sporculara başarılı olmalarını sağlamak 

amacıyla,
b) Spor kulüpleri tarafından kendi takım oyuncularına veya teknik 

heyetine müsabakada başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla,
prim verilmesi veya vaadinde bulunulması halinde uygulanmaz.
(7) Suçun spor kulüplerinin veya sair bir tüzel kişinin yararına 

işlenmesi halinde, ayrıca bunlara, şike veya teşvik primi miktarı kadar 
idari para cezası verilir. Ancak, verilecek idari para cezasının miktarı 
yüzbin Türk Lirasından az olamaz.
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(8) Müsabaka yapılmadan önce suçun ortaya çıkmasını sağlayan 
kişiye ceza verilmez.

(9) (Ek fıkra: 10/12/2011-6259/1 md.) Bu madde kapsamına 
giren suçlarla ilgili olarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muha-
kemesi Kanununun 231 inci maddesine göre hükmün açıklanmasının 
geri bırakılması kararı verilemez; verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara 
çevrilemez ve ertelenemez.

(10) (Ek fıkra: 10/12/2011-6259/1 md.) Bu maddede tanımlanan 
suçların bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda 
birden fazla işlenmesi halinde, bunlardan en ağır cezayı gerektiren fiilden 
dolayı verilecek ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılarak tek 
cezaya hükmolunur.

(11) (Ek fıkra: 10/12/2011-6259/1 md.) Bu maddede tanımlanan 
suçlardan dolayı cezaya mahkûmiyet halinde, kişi hakkında ayrıca Türk 
Ceza Kanununun 53 üncü maddesi hükümlerine göre, spor kulüplerinin, 
federasyonların, bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin 
yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan yasaklanmasına 
hükmolunur.

1. Suçla Korunan Hukuki Değer
Sporun dürüstlük ve spor ahlakı kuralları çerçevesinde gerçekleş-

mesi gereklidir. Bu durum toplumun tüm kesimleri bakımından önem 
taşır. Spor karşılaşmalarının fair-play ilkelerine göre gerçekleşeceğine, 
sporcuların üzerlerine düşen görevi dürüstçe yerine getireceğine yönelik 
toplumda güven bulunmaktadır10. Bu nedenle şike ve teşvik priminin 
suç olarak düzenlenmesi ile korunması amaçlanan hukuki değer, kar-
şılaşmaların haksız rekabet olmadan gerçekleştirilmesindeki toplumsal 
çıkarlardır11. Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği 
ilkelere aykırı oyunun sergilenmesi Federasyonun menfaatlerini de 

10 Koca, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda 
Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler, 50. 

11 D.Güngör, “Şike Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, 4 (2011), 38-39, http://www.
ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2011-4/2011-4-2.pdf, 
01.11.2012, saat.11.50.
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zedeleyeceğinden suçla dolaylı olarak bu menfaatler de korunmak 
amaçlanmaktadır12. Ayrıca bazı spor kulüplerinin kurdukları anonim 
şirketler üzerinden faaliyette bulundukları düşünüldüğünde, hisseleri-
nin borsada işlem görmesi söz konusu ise, haksız rekabet sonucu elde 
edilecek başarıların hisse senetlerinin değerini borsada yükseltecek 
olması ekonomik anlamda ilgililerin menfaatlerinin etkilenmesini 
sonuçlayacaktır. Dolayısıyla suçun ekonomik düzeni koruma işlevi 
taşıdığı da ortadadır13. Kanuni çerçevede gerçekleştirilen bahis oyunları 
oynayıcılarının da menfaatlerinin korunduğu da ifade edilmelidir14.

2. Suçun Faili
Şike ve teşvik primi suçunda teklif götüren bakımından bir özel-

lik aranmaz. Bu bakımdan fail herkes olabilir. Bu suç özgü bir suç 
değildir. Menfaat temin edilen kişinin spor karşılaşmasının sonucunu 
etkileyebilecek güce ve olanağa sahip olması gereklidir. Sporcu, hakem, 
teknik görevli vb. olabilir. Bu anlamda teklif götürülen fail bakımın-
dan özgülük vardır15. Öte yandan 6222 sayılı Kanun m.11/4-a ve b 
düzenlemeleri dikkate alındığında failin sıfatının bu suç bakımından 
nitelikli hal olarak öngörüldüğü ifade edilmelidir. Bu kapsamda suç; 

a) Kamu görevinin sağladığı güven ve nüfuzun kötüye kullanılması 
suretiyle, b) Federasyon veya spor kulüpleri ile spor alanında faaliyet gös-
teren tüzel kişilerin, genel kurul ve yönetim kurulu başkan veya üyeleri, 
teknik veya idari yöneticiler ile kulüplerin ve sporcuların menajerleri 
veya temsilciliğini yapan kişiler tarafından, işlenirse faile verilecek ceza 
artırılacaktır.

Önemle belirtmelidir ki, şike ve teşvik primi suçu çok failli bir 
suçtur. Menfaat teklif eden ve kendisine menfaat teklif edilen kişi 

12 H.Zafer, “Belirli Bir Spor Müsabakasının Sonucunu Etkilemek Amacıyla Kazanç veya 
Sair Menfaat Temin Etme Suçu”, T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
1 (2012), 65.

13 Güngör, 39; Zafer, 65.
14 Güngör, 39.
15 E.Şen/B.Özdemir, Şike, İstanbul 2012, 18; S.Donay, Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin 

Önlenmesi Ve Şike Ve Teşvik Primi, İstanbul 2012, 154.
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(oyuncu, hakem, teknik direktör veya kulüp yöneticisi vb.) bu suçun 
failidir ve her iki taraf da müşterek fail olarak cezalandırılacaktır16.

3. Suçun Mağduru
Şike ve teşvik primi suçu, mağduru belli olmayan suçlardandır. 

Bu nedenle suçun mağduru toplumdur17.

4. Suçun Unsurları
a. Maddi unsur
Kelime anlamı itibarıyla şike, bir spor karşılaşmasının sonucunu 

değiştirmek için maddi veya manevi bir çıkar karşılığı varılan anlaşma; 
bir çıkar karşılığı, uzlaşarak bir iş yapma, aldatma demektir18. Farklı 
bir anlatımla şike, hukuka ve spor ahlakına aykırı biçimde karşılaşma 
sonucunu etkileme eylemi olarak ifade edilmektedir19.

6222 Sayılı Kanun m.11’de, belirli bir spor müsabakasının sonu-
cunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin 
etmek biçiminde tanımlanmıştır. Futbolla ilgili düzenlemelerde, 
örneğin Futbol Disiplin Talimatnamesi m.58’de şike kavramına ilişkin 
benzer tanımlar yapıldığı görülmektedir.

Şike suçu üç şekilde işlenebilir: a. Bahis amaçlı şike, fazla men-
faat elde etme veya elde edeceğini netleştirme amaçlı bahis oyununu 
kazanmak, b. Hatır şikesi, daha önce var olan ilişkiler nedeniyle arada 
bulunan bağlılığın kullanılması, bu durumun karşılaşmaya etki etme-
sinin sağlanmasıdır20, ki kanaatimizce bu hal şike suçu kapsamının 

16 Güngör, 39; Koca, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanunda Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler, 53-54.

17 Koca, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda 
Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler, 54; Güngör, 39.

18 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option, 01.11.2012, saat.13.11.
19 S.Güran, “Futbol Müsabakasında Şike Disiplin Suçu”, Ankara Barosu Spor Hukuku 

Kurulu Av. Atilâ Elmas Armağanı, Editörler: Tacar Çağlar/Hediye Gökçe Baykal/
Boğaçhan Çağatay/Alev Aybers, Ankara Barosu, Ankara 2012, 383.

20 Hatır şikesinin suç oluşturup oluşturmadığı doktrinde tartışmalıdır. Donay’a göre hatır 
şikesi halinde de şike suçu söz konusudur (Donay, Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin 
Önlenmesi Ve Şike Ve Teşvik Primi, 98). Şen/Özdemir’e göre ise bu halde suç yoktur, 
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dışındadır. c. Adi şike, bahis ve hatır şikesi dışındaki halleri kapsamına 
alır21.

Suç olmanın yanında disiplin mevzuatında da şike yer almakta 
ve cezalandırılmaktadır. Disiplin suçu olan şikede, suç olan husus, 
sonuç üzerinde anlaşma değil; bu anlaşmanın sonucu etkilemesi 
“somut”udur22.

Belirli bir spor karşılaşmasının sonucunu etkilemek amacıyla 
bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin edilmesi şike suçunun 
maddi unsurudur23. Dolayısıyla suç, belirtilen amaçla bir kimseye 
menfaat temin edilmesiyle sona erecektir24 ve bu fiili işleyenler de 
şike suçundan sorumlu olacaktır.

Şike suçu anlaşma ile tamamlanır, menfaatin el değiştirmesiyle 
sona erer. Suçta teklifin yapılması ile icra başlar25. Anlaşma yazılı olmak 
zorunda değildir, tarafların yüzyüze bir araya gelmesi de gerekmez, 
ancak özgür irade ile oluşmalıdır. Karşılaşmanın istenilen biçimde 
sonuçlanmamış olmasının suçun oluşumuna etkisi bulunmamaktadır. 
Şike anlaşmasında teklifin önce kimden geldiğinin bir önemi yoktur26.

Suçun işlendiği tarih anlaşmanın yapıldığı tarihtir27.
6222 Sayılı Kanun suçun gerçekleşmesi için kazanç veya sair 

menfaat temin edilmesinden söz etmiş, fakat bu kavramların ne ifade 
ettiğini açıklamamıştır.

Kazanç; kelime anlamı itibarıyla satılan bir mal, yapılan bir iş 
veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü, 

ancak fiil disiplin hukukunu ilgilendirir (Şen/Özdemir, Şike, 21). Zafer’e göre ise fiil 
suç teşkil etmez (Zafer, 67). 

21 Şen/Özdemir, Şike, 20.
22 Güran, 383. 
23 Güngör, 39.
24 Koca, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda 

Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler, 52.
25 Koca, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda 

Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler, 52.
26 Güngör, 39-40.
27 Şen/Özdemir, Şike, 18.
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yarar, çıkar, kâr demektir28. Malvarlığına ilişkin her türlü değer bu 
kapsamdadır29.

Menfaat ise çıkar demektir30. Sair menfaat ise başka çıkar anlamına 
gelmektedir. Menfaatin kapsamı kazanca göre daha geniştir. Kişinin 
ekonomik, hukuki veya kişisel durumunu objektif olarak iyileştiren 
maddi veya manevi her türlü edimdir31.

Suç bakımından aranan kazanç veya sair menfaatin maddi bir 
yarar olarak öncelikle değerlendirilmesi amaca uygun olacaktır. Ancak 
maddi menfaatler ötesinde de bir kimseye yarar sağlanması söz konusu 
olabilir. Bu kapsamda manevi menfaatler de suçun oluşumu bakı-
mından yeterli kabul edilmelidir32. Daha iyi bir kulübe transfer olma 
durumu da koşullara göre şike içinde değerlendirilebilir33. Ancak bu 
konuda hassas davranılmalıdır. Hukuki düzenlemelere uyularak süre-
cin işletilip işletilmediği üzerinde durulmalıdır. Örneğin, Profesyonel 
Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı34 m.19/6; “transfer niyeti 
varsa kulüp, futbolcunun sözleşme ile bağlı olduğu kulüpten izin almak 
ve görüşmelere böylece başlamak durumundadır” düzenlemesini getir-
miştir. Dolayısıyla transfer amacı olan kulübün bu ve benzeri koşullara 
riayet edip etmediği araştırılmalıdır. Her halükarda süreç bütün olarak 
incelenmelidir. Transfer vaadi ile şike tespiti oldukça zordur.

Teşvik primi, kelime anlamı itibarıyla, isteklendirme, özendirme; 
bir kimseyi kötü bir iş yapması için kışkırtma demektir35. 6222 sayılı 
Kanun teşvik primi verilmesini cezada indirim nedeni olarak kabul 
etmiştir (6222 sK. m.11/5).

28 http://tdkterim.gov.tr/bts, 01.11.2012, saat.13.45.
29 Şen/Özdemir, Şike, 21.
30 http://tdkterim.gov.tr/bts, 01.11.2012, saat.13.45.
31 Şen/Özdemir, Şike, 21-22.
32 Zafer, 67; Donay, Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Ve Şike Ve Teşvik Primi, 

154.
33 Şen/Özdemir, Şike, 22.
34 Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı, http://www.tff.org/

Resources/TFF/Documents/0002012/TFF-Dokuman/Talimatlar/Profesyonel-
Futbolcularin-Statusu-ve-Transferleri-Talimati-24.08.2011.pdf, 24.02.2013, 
saat.20.20.

35 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option, 01.11.2012, saat.13.13.
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Öte yandan teşvik priminin, a) milli takımlara veya milli sporculara 
başarılı olmalarını sağlamak amacıyla, b) spor kulüpleri tarafından 
kendi takım oyuncularına veya teknik heyetine müsabakada başarılı 
olabilmelerini sağlamak amacıyla, verilmesi veya vaadinde bulunul-
ması halinde ceza uygulanmasının söz konusu olmadığı belirtilmiştir 
(6222 sK. m.11/6).

Kanuna göre, karşılaşmada takımlardan birinin başarısız olması 
veya en fazla karşılaşmanın berabere sonuçlanması amacıyla kazanç 
veya sair menfaat temin edilmesi veyahut da bu amaçla anlaşmaya 
varılmış bulunması halinde şike suçundan söz edilebilir.

Takımın karşılaşmada başarılı olmasını sağlamak amacıyla karşı 
tarafa teşvik primi vaat edilmesi veya verilmesi halinde cezanın azal-
tılması gereken bir hal söz konusu olmaktadır (6222 sK. m.11/5).

Şike suçunun oluşabilmesi için, spor karşılaşmasının sonucunu 
etkilemek amacıyla menfaat temin edilmiş olması gereklidir. Amaca 
ulaşılıp ulaşılmaması önemli değildir. Ancak anlaşmanın tarafların-
dan birinin karşılaşmanın sonucunu etkileme olanağına sahip olması 
şarttır36.

Suçun oluşumu bakımından spor karşılaşmasının niteliği önemli 
olmamakla birlikte, karşılaşmanın bir federasyon içinde yer alması 
gerekmektedir. Özel karşılaşmalar bakımından şike suçundan söz 
etmeye olanak yoktur. 6222 sayılı Kanun m.3 açıkça “Federasyonların 
düzenlediği” ibaresine yer vermiştir37.

b. Hukuka aykırılık unsuru
Suçun oluşması, eylemin hukuka aykırı olmasına bağlıdır. Suçun 

unsuru olan hukuka aykırılığı ortadan kaldıran ve TCK m.24 ve 
devamında yer almış bulunan hukuka uygunluk nedenleri, tüm suçlar 
açısından söz konusu olan genel nitelikteki hükümlerdir. Bu neden-
lerden birinin varlığı halinde, fiil suç olmaktan çıkar ve fiili işleyen 

36 Güngör, 40.
37 Şen/Özdemir, Şike, 28.
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cezalandırılmaz. Dolayısıyla, şike ve teşvik primi suçu bakımından, 
herhangi bir hukuka uygunluk nedeninin varlığını gösterecek olgularla 
karşılaşılırsa, fail cezalandırılmaz. Ancak zorda kalma hali hariç şike 
ve teşvik primi suçu bakımından Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 
hukuka uygunluk nedenlerinin uygulanması zor görünmektedir38.

c. Kusurluluk
Suçun manevi unsuru kasttır. Saik de önem taşır. Özel kast ile 

işlenen suçtur. Yani faillerde spor karşılaşmasının sonucunu etkilemek 
amacıyla hareket etme kastı olmalıdır39. Taraflardan birinde spor kar-
şılaşmasının sonucu etkilemek için başkasına kazanç veya sair menfaat 
temin etme bilinç ve iradesi bulunurken, diğerinde de karşılaşmanın 
sonucunu etkilemek için kendisine kazanç veya menfaat sağlandığını 
bilmesi ve istemesi gerekmektedir40.

5. Suç ve Cezaya Etki Eden Nedenler

Suçun nitelikli hallerine m.11/4’de yer verilmiştir. Bu hükme göre;
a) Kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması 

suretiyle,
b) Federasyon veya spor kulüpleri ile spor alanında faaliyet gösteren 

tüzel kişilerin, genel kurul ve yönetim kurulu başkan veya üyeleri, tek-
nik veya idari yöneticiler ile kulüplerin ve sporcuların menajerleri veya 
temsilciliğini yapan kişiler tarafından,

c) Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde,
ç) Bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla, 
amacıyla işlenmesi halinde faile verilecek ceza artırılacaktır.
6222 Sayılı Kanun m.11/5’de cezanın azaltılmasını gerektiren bir 

hale yer verilmiştir. Buna göre; “Suçun bir müsabakada bir takımın 

38 Aynı yönde bak.Zafer, 69.
39 Koca, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda 

Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler, 54; Zafer, 68-69.
40 Güngör, 40.
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başarılı olmasını sağlamak amacıyla teşvik primi verilmesi veya vaat 
edilmesi suretiyle işlenmesi halinde bu madde hükümlerine göre verilecek 
ceza yarı oranında indirilir”. Anlaşılacağı üzere teşvik primi verilmesi 
şike suçu kapsamında değerlendirilmekle birlikte taşıdığı amaç doğ-
rultusunda cezanın azaltılmasını sonuçlayacak bir hal olarak kabul 
edilmiştir41. Teşvik primi verme durumunda karşılaşmadaki çekişme 
artırılmakta, kaybetme halini yaratma değil; bilakis kazanma iradesini 
kuvvetlendirme ve böylece kazanma isteği bulunmaktadır42.

Teşvik primi, spor karşılaşmalarının etik kuralları ile ilgili 
bulunmaktadır.

Spor karşılaşması yapılmadan önce suçun ortaya çıkmasını sağla-
yan kişiye ceza verilmeyecektir (6222 sK. m.11/8). Bu düzenleme ile 
suça ilişkin özel bir etkin pişmanlık hali düzenlenmiş olmaktadır. Bu 
noktada suçun açığa çıkması, diğer faillerin bildirilmesi, varsa kazanç 
veya menfaatin iadesi gibi aktif bir davranış modeli sergilenmelidir43.

6. Suçun Özel Görünüş Şekilleri

a. Teşebbüs
Şike suçuna teşebbüs olabilmesi için, suçları işlemeye muktedir 

kişilere ulaşılması ve menfaat teklif edilmesi, ancak anlaşmaya varı-
lamaması gerekir44.

Şike suçunun sona ermesi, spor karşılaşmasının sonucunu etki-
lemek amacıyla kazanç veya sair menfaatin temin edilmesi halinde 
söz konusudur. Failin elinde olmayan nedenlerden dolayı menfaa-
tin temin edilememiş olması durumunda teşebbüsten bahsetmek 

41 Koca, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda 
Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler, 55; Şen/Özdemir, Şike, 46.

42 Şen/Özdemir, Şike, 46. Teşvik priminin hukuka uygunluğu konusunda leh ve aleyhteki 
görüşler için bak.H.Petek, “Sporda Şike ve Teşvik Primi”, Güncel Hukuk, 8 (Ağustos 
2006) 48-52.

43 Y. Öztürk, Uzlaşmalı Müsabaka Şike ve Teşvik Primi, Ankara 2012, 36. 
44 Şen/Özdemir, Şike, 55.
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gerekecektir. Öte yandan Kanun’a göre, kazanç veya menfaat temin 
edilmesi hususunda anlaşmaya varılması hali de tamamlanmış suç 
gibi cezalandırılacaktır.

Öte yandan Kanun’da gösterilen amaç doğrultusunda menfaat 
teklif edilmiş olmasına veya talep edilmiş olmasına rağmen karşı taraf 
kabul etmediği için anlaşmaya varılamamış ise, yalnızca teklif eden 
veya talep eden bakımından suçun teşebbüs halinde kaldığından 
bahisle cezaya hükmedilecektir (6222 sK. m.11/3).

Suç bakımından anlaşma öncesinde gönüllü vazgeçme söz konusu 
olabilecektir. Öte yandan iştirak halinde gönüllü vazgeçmenin etkisi 
bakımından TCK m.41’in dikkate alınması gereklidir.

b. İçtima
Şike suçunun TCK m.43 kapsamında zincirleme suç biçiminde 

işlenmesi mümkündür. Kanun m.11/10, her ne kadar TCK m.43’le 
uyumlu olmasa da, durumu özel olarak düzenlemiştir.

c. İştirak
İnceleme konumuzu oluşturan suç çok failli bir suçtur. Menfaat 

temin eden ile menfaat temin edilen birlikte suçun failidir. Suçun 
yasal tanımındaki unsurları gerçekleştiren kişiler müşterek fail olarak 
fiilden sorumludurlar. Bu kişiler dışında suçun işlenmesine katılmış 
olanlar koşulları varsa azmettiren (TCK m.38) veya yardım eden 
(TCK m.39) olarak fiilden sorumlu olabileceklerdir45.

Öte yandan 6222 sayılı Yasa m.11/4-a/b özgü suç olduğundan, 
aranan sıfatı taşıyan failler müşterek fail olabilecektir. Bu kişiler 
dışında suçun işlenmesine katılmış olanlar koşulları varsa azmettiren 
(TCK m.38) veya yardım eden (TCK m.39) olarak fiilden sorumlu 
olabilecektir.

Suç menfaatin temin edildiği anda sona ereceğinden bu ana kadar 
iştirak söz konusu olabilecektir. 6222 Sayılı Yasa m.11/2’de, “şike 

45 Şen/Özdemir, Şike, 56.
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anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda 
sonuçlanmasına katkıda bulunan kişiler de birinci fıkra hükmüne göre 
cezalandırılır” denilmektedir.

7. Yaptırım
Suçun basit halinin cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis46 ve 

yirmi bin güne kadar adli para cezasıdır. Nitelikli haller söz konusu 
olduğunda ceza yarı oranında artırılacaktır.

Kanun m.11/7’ye göre, suçun spor kulüplerinin veya sair bir tüzel 
kişinin yararına işlenmesi halinde, ayrıca yüz bin Türk Lirasından az 
olmamak üzere, şike veya teşvik primi miktarı kadar idari para cezası 
verilecektir.

Şike ve teşvik primi suçlarına ilişkin olarak CMK m.231’de düzen-
lenmiş bulunan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı veri-
lemeyecek, verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemeyecek 
ve ertelenemeyecektir (6222 sK. m.11/9).

Bu maddede tanımlanan suçlardan dolayı cezaya mahkûmiyet 
halinde, kişi hakkında ayrıca TCK m.53 hükümlerine göre, spor 
kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen 
tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan 
yasaklanması hükmü de verilecektir (6222 sK. m.11/11).

Suçun spor kulüplerinin veya sair bir tüzel kişinin yararına işlen-
mesi halinde, ayrıca şike veya teşvik primi miktarı kadar idari para 
cezası verilecektir. Öte yandan verilecek idari para cezasının miktarı 
yüz bin Türk Lirasından az olamayacaktır (6222 sK. m.11/7).

Ayrıca 6222 sayılı Yasa m.18 gereği seyirden yasaklanma da söz 
konusu olacaktır. Seyirden yasaklanma güvenlik tedbirinin infazına 
hükmün kesinleşmesi ile başlanır, cezanın infazının tamamlanma-
sından itibaren bir yıl geçince son verilir. Ayrıca bu tedbir Adli Sicil 
Kanunu hükümlerine göre kaydedilir.

46 Kanun’un değiştirilmeden önceki halinde ceza beş yıldan on iki yıla kadar hapis idi. 
Değişiklik için bak. 10.12.2011 tarih ve 6259 sayılı Kanun m.1 (RG 15.12.2011, 
No.).
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8. Zamanaşımı
Şike ve teşvik primi suçunda dava zamanaşımı, suçun işlendiği 

tarihten itibaren sekiz yıldır (TCK m.66/1-e). Dava zamanaşımını 
kesen sebeplerin varlığı halinde, zamanaşımı süresi en fazla on iki yıl 
olabilir (TCK m.67/4).

Suçun işlendiği sırada fail, on iki yaşını doldurmuş olup da henüz 
on beş yaşını doldurmamış ise bu sürelerin yarısı, on beş yaşını dol-
durmuş olup da henüz on sekiz yaşını doldurmamış ise bu sürelerin 
üçte ikisinin geçmesi zamanaşımının dolması için yeterli sayılacaktır 
(TCK m.66).

9. Muhakemeye İlişkin Kurallar
6222 Sayılı Kanun m.23’e göre, bu suç bakımından yargılama, 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun ihtisas mahkemesi olarak 
görevlendireceği Sulh veya Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından yapı-
lacaktır. Yetkili Mahkeme anlaşmanın yapıldığı (suçun tamamlandığı) 
yer mahkemesidir.

Ceza Muhakemesi Kanunu m.135’de öngörülen iletişimin tespiti, 
dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri şike ve teşvik primi suçu bakı-
mından da uygulanabilecektir (6222 sK. m.23/2)47.

47 Aynı yönde bak. Koca, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanunda Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler, 51. CMK m.135’de yer alan koruma 
tedbirinin teşvik primi suçu bakımından uygulanmayacağı hakkında bak. Zafer, 75.





SPOR KULÜPLERİ VE 
ÖRGÜT SAĞLIĞI

Yrd. Doç. Dr. Recep CENGİZ*

* Harran Üniversitesi BESYO/Şanlıurfa. 
      rcengiz@harran.edu.tr





177

Spor Kulüpleri ve Örgüt Sağlığı
/ CENGİZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

ÖRGÜT SAĞLIĞI KAVRAMI

Sosyal sistemlerin önemli bir parçası olarak örgütler, varlıklarını 
koruyabilmek için daha fazla üretken olmak ve sürekli değişmek 
durumundadır1. Örgütsel değişme süreci içinde, daha az enerji 

ve zaman kullanarak daha fazla üretim yapmak ve niteliğini koruyup 
geliştirmek, örgütlerin temel amacı haline gelmiştir. Bu hızlı gelişme 
değişmeler; örgütlerin de daha yaratıcı, etkili ve ihtiyaçlara cevap 
verebilecek nitelikte olması gerekmektedir2.

Günümüzde örgütler, belirli niteliklere sahip olmak ve bu nite-
likleri değişen koşullarına göre yenileyebilmek için örgüt sağlığını 
geliştirmek durumundadır. Örgüt sağlığı kavramı ilk olarak 1969’da 
yayınlanmış ve alan yazında geniş bir yer almıştır3. Sağlık kavramı 
hiçbir kusur, bozukluk, anormallik ve işlevsel yetersizliğin olmadığı 
durumlar için kullanılır. Diğer bir deyişle her şeyin normal ve düzenli 
olması durumunun ifade edilmesidir4.

Örgüt sağlığı konusundaki ilk araştırmacılardan biri olan Miles, 
örgütlerin on özelliğinden bahsetmektedir. Bunlar görevle ilgili olarak 
(amaç odakları, iletişim yeterliliği, en uygun güç eşitliği), yaşamını 
sürdürme olarak (kaynakların kullanımı, bağlılık, moral), büyüme 
ve gelişme (yenileşme, özerklik, uyma, problem çözme) ihtiyaçlarıdır.

Örgüt için önemli faktör, aynı zamanda işgören refahı ve örgüt 
etkinliğini bir arada incelemektedir. Bu nedenle de örgüt içerisinde 
sağlık ve performansı arttıracak faktörleri belirlemeye çalışmaktadır5. 
Bu tanımlardan yola çıkarak, örgüt sağlığı amaçlarını geliştirebilen, 
varlığını sürdürerek, değişime uyum sağlayan, uzun dönemde prob-
lemlerle başa çıkarak, çatışmaları en aza indirebilme ve sürekli olarak 
gelişebilir özellikleri gerçekleştirebilme olarak açıklanabilir6.
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Örgüt Sağlığının Özellikleri
Sağlıklı örgüt yaşamasının, büyümesinin ve yenileşmesinin gerek-

sinmelerini karşılayabilmeli, işgörenler ve takımlar arasında oluşan 
çatışmaları yönetebilmeli ve örgüte uyum sağlayabilmelidir7.

Koçel’e göre, Nasaw, sağlıklı bir örgütün özelliklerini şöyle 
sıralamaktadır.

• Amaçlar büyük oranda paylaşılmıştır. Kişisel-örgütsel amaç bütün-
leşmesi vardır.

• Çalışanlar sorunlar hakkında açıkça konuşurlar ve sorunların 
çözülmesini beklerler.

• Normalliğe ve pragmatik problem çözmeye bir vurgu vardır.

• Kararlar, bilginin olduğu yere devredilir.

• Sorumluluğun grupça paylaşımı vardır.

• Çalışanların yargısı saygı görür ve kullanılır.

• İhtiyaç ve duygular, görev içeriğini oluşturan kişiler arası süreç 
olarak algılanır.

• İşbirliği tipik bir davranıştır, yardım serbestçe istenir ve kullanılır.

• Bir kriz durumunda yöneticiler takım oluşturur, kriz giderilinceye 
kadar işbirliği içinde çalışırlar.

• Çatışma açıkça planlanır ve geliştirici bir yolla çözülür8.

Görüldüğü gibi sağlıklı örgütler, daha katılımcı, tabandan destek 
gören, sorunların işbirliği içinde çözüldüğü, insanların uzmanlığından 
yararlanarak, uzmanlığın güç ve yetki sağladığı kuruluşlardır. Arg-
yris, bir örgütün etkili olmak için üç temel faaliyeti yerine getirmek 
zorunda olduğunu, bu üç faaliyetin de sağlıklı örgütlerin özelliklerini 
tanımladığını belirtmektedir.
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• Amaçlarını başarmak.

• İçsel olarak kendini korumak (Kendi içinde yaşamını 
sürdürmek).

• Çevreye uyum sağlamak3.

Başaran’a göre, sağlıksız bir örgüt verimliliği ve işten doyumu 
sağlayamaz. Bundan dolayı örgüt sağlığını oluşturan etkenleri;

• Örgütün sistem bütünlüğü,

• Örgütün verimliliği,

• Örgütün yapısı,

• Örgütün demokratik yönetimi,

• Örgütte insan ilişkilerinin yönetimi,

• Örgütte yönetmenin lider olması,

• Planlamanın etkili yapılması olarak ifade etmektedir9.

Özet olarak, örgütün temel özelliği, onun uygun sorun çözme 
tekniklerine sahip olmasıdır. Bu teknikler bilimsel tutum öğelerin-
den oluşmaktadır. Owens ve De Roche etkili ve sağlıklı bir örgütün 
özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralamaktadır10.

• Üyeler amaçlar etrafında toplanmış olmalıdır.

• İyi bir iletişim sistemi olmalıdır.

• Örgütte güç (yetkilendirme) rasyonel olarak dağıtılmalıdır.

• Örgütün sahip olduğu kaynaklar etkili olarak kullanılmalıdır.

• Örgütte üyelerin moraline önem verilmelidir.

• Örgütte yenilik ve yenileşme olumlu olarak yer almalıdır.

• Örgütün problem çözme kapasitesi geliştirilmelidir.



180

Spor Kulüpleri ve Örgüt Sağlığı
/ CENGİZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

Örgütte yapılacak değişimlerden önce örgütün bu özellikler açısın-
dan incelenmesi ve buna göre bir gelişme planının yapılması gerektiği 
söylenebilir.

Örgüt Sağlığını Etkileyen Faktörler
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Örgüt Sağlığını oluşturan faktör-

leri aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır.

Çevresel faktörler: İş çevresinin bütün yönlerini kapsar. Örgütün 
gürültü seviyesi, tehlikeli maddeler, sıcaklık, işyerinin fiziki ortamı, 
makine koruyucuları gibi faktörleri kapsamaktadır11.

Fiziksel Sağlık: Fiziksel olarak sağlıklı olmak, diyet, hastalık, yara-
lanma ve ilaçla tedaviyi kapsar. Psikolojik sağlık; kendine güven, stres, 
depresyon, kaygı ve davranış stilleri gibi faktörlerle ilgilenmektedir.

Sosyal Sağlık: Arkadaşlıklar, evlilik gibi yaşam problemleri, sosyal 
destek, işyeri ilişkileri ve iş dışındaki uğraşları içermektedir. Bu görüşe 
göre örgütte çalışanların sadece fiziki ve ruhsal sağlıklarıyla ilgilenil-
mekte, yönetsel ve örgütsel çıktı boyutlarına yer verilmemektedir. 
Birçok sağlıkçı da örgütlerin sağlılarını böyle algılamaktadırlar. Bu 
yaklaşımı benimseyen Pigors ve Myers’e göre, örgüt sağlığının belir-
lenmesinde işyerinde çalışanların kayıtların ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu kayıtlardaki işe geç gelme veya işe gelmeme, işten ayrılma, kaza 
raporları, yakınmalar, dedikodular, iç hareketlilik örgüt sağlığının 
belirleyicidir12.

Örgüt sağlığını etkileyen içsel ve dışsal faktörler bulunmaktadır. 
Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi, toplumdan aileye, diğer orga-
nizasyonlardan hükümet politikalarına kadar örgütü etkileyen çevre 
faktörleri, örgütün sağlığına da etkide bulunmaktadır13.

Örgüt Sağlığının Gelişmesi
Spor kulüplerinin sağlığı, dereceleri zaman zaman değişiklik gös-

termektedir. Önemli olan bir örgütün sağlıklı bir örgüt durumuna 
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geçmesi için ne yapılacağıdır. Bu doğrultuda spor kulüplerinde yapı-
lan çalışmaların olmamasına karşılık endüstriyel kurumlarda yapılan 
araştırmalarda örgütün sağlıklı olması durumunda, düzenli işleyeceği, 
ürün ve hizmetlerin etkili verilebileceği savunulmuştur15.

Miles’e göre, örgüt sağlığını geliştirmek için kullanılan altı müda-
hale yöntemi bulunmaktadır.

Takım çalışması: Bu yaklaşımda, grup üyeleri günlerce işyerinden 
uzakta danışman yardımıyla bir araya gelip, problem çözme takımını 
oluştururlar. Kendi görevlerinin gruptaki her bir üyenin görevini ve 
grubu nasıl etkilediğini, bu şartlar altında, grup üyeleri aralarındaki 
iletişimi artırmaya, iç çatışmalarla etkili biçimde problem çözmeye 
çalışırlar.

Araştırma Dönütü: Bu yaklaşımda örgütteki üyelerin eğilimleri, 
düşünceleri, inançları anket yöntemiyle kayıt altına alınır. Her grup 
kendi danışmanının rehberliğinde bütün örgütün bilgisiyle kendi 
özet verisini karıştırarak sunar. Sonuçta grup değişim planları yapar 
ve bunları uygular. Amaç, hedef belirlemeye ve problem çözme çalış-
masına yol açacak bir biçimde iletişimi kolaylaştırmaktır.

Grup Rol Çalışması: Bu yöntemde gruptaki bireylere roller verilir 
ve bireyler, kendi istekleri ve kendilerinden beklenenler arasında gös-
terdikleri performansa dayanarak değerlendirilirler. Burada yöntemin 
odaklandığı nokta rolün belirginliği, etkililiği ve kişiyle rol arasında 
geliştirilen uyumdur. Uygulama sırasında karşılaşılan problemler diğer 
grup üyeleriyle paylaşılarak alternatif çözümler üretilmesi sağlanabilir.

Amaç Belirleme ve Destekleme Etkinlikleri: Bu yaklaşımda 
üst ile astlar arasında periyodik olarak toplantılar yapılarak her bir 
astın çalışmaları kurumsal ve bireysel amaçlar doğrultusunda gözden 
geçirilir, yapılacak çalışmalar ve kişisel gelişimleri için belirleyecekleri 
yeni amaçlar konusunda görüş birliğine varılır. Bu amaçlar genellikle 
altı aylık bir çalışma süresinden sonra yeniden gözden geçirilir6. Bu 
süre içinde astlar ortak belirlenmiş amaca ilerleme yolunda gerekli olan 
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bilinç ve becerileri kazanmak için rol çalışmaları, bireysel olarak veri 
toplama, akademik kurslar ve grup çalışmaları gibi başka etkinlikler 
de yapabilirler. Dikkatlerin yoğunlaştırılması gereken olan nokta, üst 
ile astlar arasındaki çalışma ilişkisi ve her iki tarafın işbirliğiyle, astların 
düzeylerindeki yükselme ve gelişimlerinin sağlanmasında ne derece 
başarılı olduğudur. Karşılıklı güven, destek, daha iyi rol performansı 
ve açık bir iletişim ile genellikle istenilen sonuç sağlanmıştır.

Örgütsel Teşhis ve Problem Çözme: Bu yöntemde, genellikle 
bir örgütün üst kademesindeki bir çalışma grubu sistemin karşılaştığı 
sorunların nedenlerinin belirlenmesi, olası çözümlerin bulunması, 
gereken sistem değişiklikleri üzerine kararlar alınması ve bunların nasıl 
uygulanacağının planlanması için toplantılar yapılır. Yönetimin odak-
landığı temel nokta, örgüt ve onun işleyişidir. Önemli olan problem 
çözme becerisinin ve iletişim yeterliliğinin artmasıdır.

Örgütsel Deney: Bu yaklaşımda, temel bir örgütsel değişken, 
sorumlu yöneticiler aracılığıyla değiştirilir. Bu yaklaşım, uygulama 
öncesi ve sonrası verilerin iyi bir biçimde toplanmasını ve gerçekleşen 
değişikliğin oluşturduğu sonuçları test etmek için kontrol gruplarının 
kullanımını gerektirir. Bu deneyin ortaya çıkardığı bilgi sadece geçici 
olmakla kalmayıp, bilimsel bir biçimde gerçekleştirildiği için deneyin 
kabul edilmesine yardımcı olur. Bu tür yaklaşımlar sonuçların dikkatli 
olarak incelendiği ve örgütün mevcut işleyişindeki uygulamaların 
ele alındığı bir geribildirim aşamasını içermektedir. Örgüt sağlığının 
sağlanmasında kullanılabilecek bu yaklaşımların her biri içlerinde 
birbirleriyle bağlantılı elemanlar bulunmaktadır. Bunlar; bireysel 
çalışma, kişiler arası ilişkiler, yüksek bilgi akışı, amaç değişimi olarak 
kurallar, geçici sistem yaklaşımı ve uzman yardımıdır2.
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Spor Kulüplerinde Örgüt Sağlığı
Kulüplerde sağlıklı bir işleyiş deyince önümüze cevap vermemiz 

gereken iki soru çıkar. Birincisi “Kulüplerde sağlık nedir?”, ikincisi 
de “Buna kim karar verecek?”

Sağlıklı, normal tanımı her şeyin yolunda gittiği, hiçbir sorunun 
yaşanmadığı, her üyenin mutlu olduğu kulüp tanımı sınırlanamaz. 
Aslında böyle tanımlanan bir kulüp ulaşılmazdır. Sağlıklı ve normal bir 
kulüpte de çeşitli kaygılar, sezon içerisinde yaşanan zorluklar, değişik 
anlarda yaşanan krizler, sorunlar ve bunlarla devamlı bir mücadele söz 
konusudur. Diğer ifade ile kulüpleri ideal yapan özellik, sorunların 
olmaması değil; sorunları çözebilen bir kulüp yapısının olmasıdır.

Bir kulübün sağlıksız olduğuna kim karar verecek? Sorusuna 
döndüğümüzde, buna asıl karar verecek olanın kulübün kendisinin 
olduğunu belirtmemiz gerekir. Her kulübün zaman içinde oluştur-
duğu bir dengesi vardır. Kulüp bu denge için gerekli olan kararları 
davranışlara dönüştürür ve uygular. Bu davranışlar kulübün amaçları 
doğrultusunda hareket edilmesine yardımcı olur. Bu noktadan sonra 
kulüp yöneticileri ve antrenörlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. 
Yapmaları gereken, farklı kültürel çevreden gelmiş sporcu ve çalışan-
larına, kulüp kültürünü benimsetip tekrar ortak bir kulüp kültürü 
çerçevesinde birleştirmektir17.

Kulüp sağlığının olduğu takımlarda, çalışanlar arasında uyum, 
işbirliği ve tarafların birbirlerine karşı davranışlarını  nezaket kural-
ları belirler18. Kişiyi psikolojik ve fiziksel açıdan tatmin eden, aynı 
zamanda kendi gelişme stratejilerini de gerçekleştirebilen kulüpler, 
göreli olarak sağlıklı kulüplerdir19.

Örgüt olarak, spor kulüpleri sosyal bir sistemdir. Kulüp bütünü 
ile açık sistem olmalı, kulübün genel sistemi alt sistemleri ile uyumlu 
olmalı, çevredeki yenilik ve gelişmelere ayak uydurabilmeli, girdileri 
iyi bir şekilde işleyebilmeli, çevrenin yıpratıcı etkilerinden kendini 
korumalı ve amaçlarına ulaşabilmesi için kontrol ve değerlendirme 
mekanizmasına sahip olmalıdır20.
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Kulüpler, spor yönetiminin belirli bir alanda uygulanmasıdır. Bu 
alanın sınırlarını spor yönetiminin amaçları saptar. Kulüp yönetimi 
spor yönetiminin genel ilkelerinden yararlanır. Ortaya konan kavram 
ve süreçler çevre ve kulüp düzeyinde uygulanır. Belirli düzeydeki 
kulübün amaca en uygun ve etkili olarak çalıştırılmasıyla ilgili ilke 
ve teknikleri içerir.

Yönetim boyutu, yöneticilerin, organizasyon amaçlarını gerçek-
leştirebilmeleri, büyük ölçüde yönetim fonksiyonlarına verilen değere 
ve bu fonksiyonların nasıl kullanıldığına bağlıdır. Kulüp yöneticisi, 
idari ve teknik personelin farklı beklentilerini demokratik olarak 
yanıtlamak durumundadır. Yönetici; antrenör, sporcu, tesis, finans 
ve pazarlama gibi sorunlarla ilgilenirken, kişi ve grup çatışmalarını 
uzlaştırmak zorundadır.

Sporcu ve çalışanların moralinin yüksek tutulması gerekmekte-
dir. Bu nedenle yönetici insan ilişkileri ve halkla ilişkileri bilmelidir. 
Yönetici her şeyden önce spor alan bilgisinin yanı sıra yönetim kuram 
ve süreçleri konusunda temel bilgilere sahip olmalıdır21.

Kulüp yöneticisinin kulüp amaçlarına ulaşmada bütün unsurları 
harekete geçiren ve örgüt içi ve dışı insan ilişkilerini düzenleyen, gelişti-
ren, sevk ve idare eden kişi konumunda olmasından dolayı, yönetimde 
kulüp sağlığı konusuna ayrı bir önem verilmesi gerekmektedir22.
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Tablo 1: Sağlıklı ve Sağlıksız Kulüplerin Farkları*

SAĞLIKLI KULÜP SAĞLIKSIZ KULÜP
Uzun vadede etkindir. Uzun vadede etkin değildir.

Yenilik ve gelişime açıktır. Yenilik ve gelişime açık değildir.

Sporcuların kararlara katılmaları sağlanır. Sporcular, yönetim tarafından  alınan kararları 
uygularlar.

Kulübe bağlılık gelişmiştir. Kulübe bağlılık gelişmemiştir.

Spor kamuoyu ve sporculara karşı sorumludur. Spor kamuoyu ve sporculara karşı sorumlu 
değildir.

Proaktiftir, önleyici tedbirler alınır. Reaktiftir, düzeltici uygulamalar yapılır.

İş stresi düşüktür. İş stresi yüksektir.

İş tatmini ve işyeri huzuru yüksektir. İş tatmini ve işyeri huzuru düşüktür.

Sporculara önem verilir. Sporculara önem verilmez.

Antrenman yapmama ve antrenmandan 
gerekçesiz ayrılmalar olmaz.

Antrenman yapmama ve antrenmandan 
gerekçesiz ayrılmalara sıkça rastlanır.

Bireyler arası ve üst yönetimle iletişim güçlüdür. Bireyler arası ve üst yönetimle iletişim zayıftır.

Tesis güvenliği vardır. Güvenlik sorunlarına pek 
rastlanmaz

Tesis güvenliği yoktur, güvenlik sorunlarına 
rastlanır.

Sporcular yüksek motivasyonla çalışır ve yüksek 
performans sergiler.

Sporcular düşük motivasyonla çalışıp düşük 
performans sergiler.

Olumsuz iç ve dış çevre şartları kulübe zarar 
veremez.

Olumsuz iç ve dış çevre şartları kulübe zarar 
verir.

Takım ruhu gelişmiştir, sporcular “biz” 
duygusuyla hareket ederler.

Takım ruhu gelişmemiştir, sporcular  bireysel 
çıkarları doğrultusunda hareket ederler.

Sporcular, kulüpte örgütte kendilerini güvende 
hissederler.

Sporcular, kulüpte kendilerini güvende 
hissetmezler.

Bilgi akışı sağlam ve zamanındadır. Sağlam ve zamanında bir bilgi akışı yoktur.

Stratejiler uygulamaya başarı ile geçirilir. Stratejileri uygulamaya geçirecek güçleri yoktur.

Açık, güven odaklı ve teşvik edici bir kulüp 
kültürü mevcuttur.

Kapalı, cezalandırıcı ve adil olmayan bir kulüp 
kültürü mevcuttur.

Sorunların kaynaklarına inilerek müdahale 
edilir.

Sorunun belirtileri ile ilgilenilir, asıl kaynak 
tespit edilemez.

Kulüp verimli ve etkindir. Kulüp verimli ve etkin değildir.

(*Cicchelli’nin “Sağlıklı ve Sağlıksız Örgüt Farkları”ndan, spor 
kulüplerine uyarlanmıştır18. )
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Sağlıksız Bir Kulübün Özellikleri
Kulüp, etkili bir yönetime sahip değildir. Dışarıdan gelen olum-

suz etkilerden korunamazlar. Kulüp yönetimi, çok az yönlendirme 
ve yapı sağlar (düşük öncelik yapısı), antrenörler için çok az destek 
ve cesaret sergiler (düşük anlayış) ve federasyon üzerindeki etkileri 
azdır (düşük etki).

Antrenörler meslek ve meslektaşları hakkında iyi duygular his-
setmezler, mesafeli, şüpheci ve savunmacıdırlar (düşük moral). Ant-
renman malzemeleri, araç-gereç ve ek materyaller ise gerektiğinde 
temin edilemez (düşük kaynak desteği). Sonuç olarak akademik 
mükemmellik için çok az bir çaba vardır. Antrenörler ve sporcular 
akademik başarıyı ciddiye almazlar, gerçekte akademik alanda başarılı 
sporcular; arkadaşları tarafından alaya alınırlar ve antrenörler de bu 
başarılı sporcuları tehdit unsuru olarak görürler (düşük akademik 
önem)14.

Kulüp Sağlığını Artırmak İçin Yapılması Gerekenler
Sağlıksız kulüp yapısının  değiştirilmesi ve sağlıklı kulübün oluş-

turulabilmesi için bazı düzenlemeler gerekmektedir. Kulüp sağlığını 
artıran faktörlerden bazıları; yetki devri, yeteneklerin geliştirilmesi, 
sistem ve prosedür geliştirmede sporcuların katılımı, eğitim ve gelişimi 
şeklinde sıralanabilir. Bunun yanı sıra takım çalışmasına daha fazla 
önem vermek, sporcu sağlığı ve iş güvenliği için önleyici tedbirler 
almak da kulüp sağlığı üzerinde önemli etkiye sahiptir23.

Kulüp sağlığını artırmak için aşağıdaki beş yaklaşım oldukça 
önemlidir:

Bireysel gelişimi desteklemek: Kulüp yöneticileri, sporcuların 
başarısını takdir ederek ve onların kulübe olan bağlılıklarını artırarak; 
sporcuların bireysel gelişimleri konusunda cesaretlendirebilir. Bu 
şekilde kulübün gelişim ve değişimine katkıda bulunulmuş ve kulüp 
sağlığı arttırılmış olur.
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İletişime önem vermek: Sporcuların kendi aralarında, yönetici 
ve antrenörleriyle, çalışanlarla veya kulübün taraftarlarla olan iletişi-
mini güçlendirmek, doğru ve kolay iletişimi sağlamak kulüp sağlığı 
oluşturmak ve arttırmak için gereklidir.

Bilgi akışını güçlendirmek: Özellikle dikey bilgi akışının güçlen-
mesi ve geri beslemenin sağlanması örgüt sağlığı için çok önemlidir. 
Sahip olunan veya yeni elde edilen tüm bilgilerin kulüp içerisinde 
doğru, çabuk ve engellemelere maruz kalmadan yayılması gerekmek-
tedir. Böylelikle bilgi akışının güçlendirilmesi kulüp sağlığını artırıcı 
bir diğer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Değişime açık bir kulüp kültürü oluşturmak: Takım çalışma-
sına önem verip, bilgi akışını güçlendirerek değişime açık bir kulüp 
kültürü oluşturulmalıdır. Gelişen teknoloji ve hizmet anlayışına uygun 
kulüp yapısını oluşturan, performansa ve sporculara değer veren bir 
kulüp kültürü; sporcuların kendilerini kulübe ait hissetmelerine ve 
daha verimli çalışmalarına neden olacak, aynı zamanda maliyetleri 
azaltacaktır. Bu da kulüp sağlığını arttırmak için önemli bir adımdır.

Uzman desteği: Sporcular ve kulüp yapısı konusunda gerektiğinde 
içeriden veya dışarıdan konusunda uzman (mentor, diyetisyen ve 
kondisyoner gb.) kişilerden danışmanlık hizmeti alınabilir. Uzman-
lar yardımıyla sorunlar ortaya çıkmadan önleyici tedbirler alınabilir. 
Uzmanların bilgisinden yararlanma; konuyu en iyi bilenlerden yarar-
lanmanın vermiş olduğu faydanın yanı sıra farklı kültürlerin pozitif 
yönlerini  kulübe uyarlama imkânını da sunacaktır15. Kısaca sağlıklı 
kulüp yapısını oluşturmak ancak; bireysel gelişim konusunda tüm 
sporcuların katkısı, iletişime önem verme, bilgi akışını güçlendirme, 
değişime açık kulüp kültürü oluşturma ve uzman desteğine başvurma 
konularında tepe yönetimin isteği ve kulüp yapısında gerekli değişimin 
yapılması ile mümkün olacaktır.
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Sağlıklı Bir Kulübün Özellikleri
Kulüp sağlığını belirlemede amaç sadece durumun tespit edilmesi 

değildir. Sağlıklı ve sağlıksız kulüpleri ayırt edebilmek kulüp sağlığını 
geliştirici plan ve stratejilerin belirlenmesi açısından da çok önemli-
dir. Kulübün tümünün veya yürüttüğü fonksiyonların bir kısmının 
sağlıksız olması değişim ve yenileşme ihtiyacının bir belirtisidir12.

Sağlıklı kulübün özellikleri bilinmeli, bu özellikler ışığında örgüt 
analiz edilmeli, ortaya çıkan veriler yorumlanmalı ve sağlıksız yapıya 
neden olan problemlerin çözülmesi sağlanmalıdır.

Sağlıklı bir kulüp; bulunduğu lig de taraftarlarının beklentilerini 
göz önünde bulundurarak, kulübün amaçlarını gerçekleştirmek üzere 
bir araya gelmiş yönetici, antrenör, sporcu ve çalışanlardan oluşan bir 
örüntüdür24.

Kurumsal açıdan bakıldığında, her şeyden önce çevresiyle iyi 
ilişkiler içinde olan, çevreden destek alan kulüptür. Yönetim boyutunda 
incelendiğinde ise kulübe kaynak sağlayan, bu kaynakları dağıtan, 
kulübün amaçlarını gerçekleştirebilmesi için çalışanlarına yön verip, 
rehberlik edebilen bir yönetime ihtiyaç duymaktadır7.

Antrenör açısından bakıldığında, öğrenme ve öğretmenin en 
verimli şekilde yürütüldüğü bir duruma söz konusudur. Başka bir 
ifadeyle, akademik başarının ön plana çıktığı, öğrenmenin her şey-
den önce geldiği bir anlayışın egemen olduğu bir ortam anlamına 
gelmektedir11.

Sağlıklı kulüpler, aynı zamanda değişim gereksinimin zamanında 
algılandığı ve değişim için gerekli düzenlemelerin yapıldığı kulüplerdir. 
Kulüp sağlığı değişime girişmeden önce belirlenirse kulübün hangi 
alanda gelişmeye ya da değişmeye ihtiyaç duyduğu saptanabilir25. 
Sağlıklı bir kulüp, sporcu, antrenör ve yöneticiler arasındaki ilişkilerde 
uyumun olduğu ve yüksek düzeyde başarılı kulüplerdir26.

Kulüplerdeki sağlığın düzeyi; başarı için sağlıklı ilişkilere sahip 
olunmasıdır. Sağlıklı kulüplerde, antrenörler yaptıkları işleri de etki-
leyen hoşgörüye sahiptirler. Bir kulüpteki örgütsel dinamizm ne kadar 
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sağlıklı olursa, kulüpteki bireyler ve yöneticiler birbirlerine o kadar 
çok güven duyarlar11.

Örgüt sağlığı, kulübün amaçlarına ulaşabilme başarısıyla ilgilidir. 
Eğer bir kulübün, bir fonksiyonu düzgün bir biçimde çalışmazsa diğer 
boyutları da etkiler ve tüm sistemde problemler meydana getirir12. 
Bu durumda sağlıklı kulüpler, sporcu, antrenör ve yöneticilerin hep 
birlikte ve yapıcı bir biçimde çalıştıkları; teknik, yönetimsel ve kurum-
sal düzeylerin uyum içinde olduğu, temel ihtiyaçların karşılandığı, 
dış güçlerle başa çıkılan ve enerjisini misyonuna yönelten kulüpler 
olarak nitelendirilebilir27.

Bu bağlamda sağlıklı kulüp: Spor kamuoyundan gelecek her 
türlü makul olmayan baskılardan korunur. Kulüp yönetimi, çevreden 
gelecek kulübün havasını etkileyecek olumsuz durumlara başarılı bir 
şekilde karşı koyabilir (Yüksek kurumsal bütünlük). Sağlıklı bir 
kulübün yöneticisi görev ve ilişki yönelimli lider davranışını bütünleş-
tiren dinamik bir liderdir12. Böyle bir davranış antrenör ve sporcuları 
destekler ve performans için yüksek standartlar sağlar (yüksek anlayış 
ve yapıyı kurma).

Kulüpte antrenörler, sporcular için yüksek fakat başarılabilir 
amaçlar koyarlar, yüksek performans standartlarını sürdürürler, ciddi 
ve düzenli bir öğrenme çevresi geliştirirler. Sporcular, antrenmanlarda 
çok çalışırlar, üst düzeyde güdülenmişlerdir ve performans olarak 
başarılı olan diğer sporculara saygı duyarlar (yüksek akademik önem).

Antrenman araç-gereçleri, eğitsel materyalleri ve ek materyaller 
her zaman hazırdır (yüksek kaynak desteği). Son olarak antrenörler 
birbirlerini severler, birbirlerine güvenirler, işlerinden heyecan duyar-
lar, kulüplerine karşı olumlu duygular beslerler ve kulüpleriyle gurur 
uyarlar (yüksek moral).

Sonuç olarak, sağlıklı bir kulüp yapısını; teknik, yönetsel ve 
kurumsal seviyelerini uyumlu bir bütün haline getirmiş, her türlü 
ihtiyaçlarını başarıyla karşılayan, dıştan gelen yıkıcı etkilerle baş 
eden ve enerjisini kendi misyonuna yönlendiren bir kulüp olarak 
tanımlayabiliriz.
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Adı bile yanlış yasanın; “Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi!”
Bu başlık, size de sporda şiddet olduğunu çağrıştırmıyor mu?
Sporun aktörleri, sporcular değil mi? Ve sporcular arasında müsa-

baka öncesi, sırası, sonrasında bir şiddet eylemi vukuu bulmuşsa, 
bu oyun kuralları çerçevesinde hakem ile gerek görüldüğü takdirde 
disiplin talimatları çerçevesinde, disiplin kurulları tarafından değer-
lendirilmez mi?

O zaman bu yasa neyin nesi?
 Bir adım daha ötesine gidelim… Yasada tanımlanan şiddet ve 

düzensizlik, hangi spor dalına özgü? Mesela teniste, eskrimde, yüz-
mede, jimnastikte ve bir dolu branşta yaşanıyor mu?

Devletin resmi kayıtlarına göre hayır! Bana göre de hayır, 
yaşanmıyor.

O kayıtlar, “işlem yapılan branşlar”  başlığı altında ağırlıklı olarak 
futbol, bir parça basketbol ve yok denecek oranda voleybolu işaret 
ediyor.

Bu başlığın, gördüğünüz gibi vahim bir terminoloji hatası içerme-
sinin yanı sıra, çok büyük bir sakıncası aile üzerinde oluşturduğu algı.

Sporla şiddet sözcüklerini yan yana koyduğunuzda aile ne düşünür?
Çocuğuna spor yaptırmak için hevesi mi artar, iştahı mı kaçar?

***

İlk bakışta önemsiz gibi görülen bu detaylar, aslında soruna taa 
başlangıçta ne denli sığ bir bakış açısıyla  yaklaşıldığının da göstergesi. 

O sığlık, ne yazık ki halen daha sürüyor.
Üstelik derin bir toplumsal yanılgıyı da beraberinde taşıyarak.
Bu şiddet olayına, gelin farklı bir cepheden bakalım.
Şiddet sporun mu, yoksa toplumun sorunu mu ona bir göz atalım. 

Hem de somut veriler ışığında.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, 51 ilde 12 bin 795 kadınla 

bire bir görüşerek bir araştırma yaptı.
Sonuçları feci!
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Türkiye’de kadına karşı şiddetin oranı yüzde 39! 
Bunun anlamı şu; her 10 kadından 4’üne eşi ya da eski eşi tara-

fından fiziksel şiddet uygulanıyor.
Bir başka çarpıcı sonuç; her 10 kadından biri, gebeliği sırasında 

fiziksel şiddet görüyor.
Farklı bir araştırma sonuçlarına göre, çocuğu da devreye sokarsanız, 

aile içi şiddette oran yüzde 64’e ulaşıyor.
Yani her üç aileden ikisi içerisinde fiziksel şiddet yaşanıyor .
İşin işine sokağı, okulu, kışlayı, karakolu, ustayı, çırağı katmıyorum.
Ancak çok önemli bir gerçeğin altını da çizmek gerektiğini 

düşünüyorum.
Şiddet, maalesef  bizim kültürümüzde var!

***

Bilimsel araştırmalar, çocukta kişilik oluşumunun ana rahminde 
başladığını, 6 yaşına dek sürdüğünü söylüyor.

Bu veri bize neyi hatırlatıyor? 
Gebeye karşı şiddeti. Demek ki bu ülkede her 10 çocuktan 1’i 

zaten şiddet eğilimli doğuyor!

***

Fazla uzağa gitmeden bir öneride bulunayım.  TV’de, herhangi 
bir  kanalda akşam haberlerini izleyin. Bültende 20 haber varsa 15’i 
şiddet içerikli. Ya terör… Ya cinayet… Ya sokak kavgası… Ya trafik 
kazası… Ya da siyasilerin çatışması.

O kadar yoğun bir kuşatmanın içerisindeyiz ki…
Yaşamımızın vazgeçilmez parçalarından bir haline gelen şiddeti 

de artık kanıksadık.
Kimbilir, belki de o kanıksamadan dolayı, konu spor olunca ne  

tanımları yapabiliyoruz, ne de doğru çözümleri üretebiliyoruz.

***
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Genel yapıya baktığınızda, sporda zannedildiği ölçüde şiddet yok!
Tabii ki istemediğimiz ve  sporun ruhuna, felsefesine, hedefine 

aykırı, üzücü, düşündürücü, çokça kaygı, bazen utanç verici bir dolu 
kavga, çatışma, saldırı yaşanıyor. Ve kesinlikle sporu bu çirkinliklerin 
uzağına taşımamız gerekiyor.

Lakin, toplumun genel eğilimiyle kıyasladığınızda, inanın spordaki 
şiddet devede kulak kalıyor!

Yine devletin resmi kayıtlarından bir örnekle açıklayayım. Geçen 
yıl, o adını eleştirdiğim, laf aramızda sayısını beğendiğim 6222 kap-
samında yapılan işlemler ne kadar biliyor musunuz? 

Futbolda 2064, basketbolda 104, voleybolda 9… Üst üste koy-
duğunuzda ortaya çıkan rakam 2.177

Futbol özelinden yola çıkarak, ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir 
kıyaslamaya geleyim. Geçen sezon tüm liglerde seyirci sayısı 6 milyon 
497 bin 965.  Hakkında işlem yapılan kişi sayısı 2604. Bir orantı 
kurun ve karşınızda  duran rakama dikkatlice bakın… Yüzbinde 31.

Aile içi şiddet neydi? Yüzde 64.
Kadına karşı şiddet?  Yüzde 39.
Gebeye karşı? Yüzde 10
Peki futboldaki şiddet ne? Yüz binde 31!
Afedersiniz ama, yanı başınızda koca bataklık dururken, odanız-

daki sivrisineği kovmaya kalkmanıza benzemiyor mu bu?

***

Futbol ya da spor, toplumun önemli ilgi odağı olduğu için, sanki 
şiddetin de odağı gibi görülüyor bu ülkede.

Oysa odak belli. Başta aile!
Oradaki sorunu gidermeden, bu toplumun en temel dertlerin-

den biri olan şiddeti yaşamımızdan uzak tutmak hiç de olanaklı 
görünmüyor.

Peki, bir aysberg tehdidiyle üzerimize gelen toplumsal şiddete 
rağmen, futbolda sorunu minimize edemez miyiz?
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Doğru önlemleri alırsak, uzun vadeli programlar yaparsak, pekala 
edebiliriz.

Bir başka örneklemeyle farklı bir boyuta geçeyim. 
Geçen yıl futbol müsabakalarında görevlendirilen polis sayısı 504 

bin. Özel güvenlik sayısı ise 199 bin.
 Seyirci sayımız neydi? 6 milyon 479 bin 965. Bir bölme işlemi 

yapın. Bir polise 12.8 seyirci düşüyor. Özel güvenliği de devreye 
soktuğunuzda ise 9.2.

Buna rağmen tribünlere ya da stat dışında yaşanan olaylar engel-
lenemiyorsa ortada sorgulanması gereken, çözüm bekleyen bir sorun 
yok mu?

***

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Dair yasanın, tasarı 
aşamasında bazı önermelerde bulunmuştum. 

Onlardan biri spor mahkemeleri, bir diğeri de spor polisiydi.
Yasa yıllar öncesinde çıktı sorun hala devam ediyor.
Çözüme polis sayısını artırmakla da gidilmiyor. 
İhtisaslaşmak ve tıpkı batıdaki çoğu ülkede olduğu gibi, dina-

mik, sayısı az ancak etkinliği fazla bir güvenlik birimini oluşturmak 
gerekiyor.

Yeterli mi?
Tabii ki değil.
Klasik tabirle eğitim şart!
Bu ülkede spor kültürünün geliştirilmesi adına ne yapılıyor?
Başımız sıkıştığında ve lafa geldiğinde “spor kültürümüz yok” deyip, 

işin içinden sıyrılmaya çalışıyoruz.
İyi de spor kültürünün oluşması için hangi adımları atıyoruz?
İlkokuldan başlayarak, şu amacına hiç ulaşamayan Beden Eğitimi 

derslerinde spor kültürünü öğretsek, spor tarihini, olimpizmi, fair 
play’i, oyun kurallarını daha küçük yaştan itibaren çocuklarımıza 
anlatsak, çok önemli bir atılımda bulunmuş olmaz mıyız? 16 milyonluk 
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devasa bir potansiyelin eğitimi bu söylediğim. 5 ile 10 yıl arasında 
bu eğitimin olumlu geri dönüşlerini almaz ve büyük bir adımı atmaz 
mıyız?

Eğitim gerçekten şart. Ancak daha da fazlası gerekli futboldaki 
sorunları minimize etmek için.

Yönetici profillerinin değişmesi mesela.
Bilmem farkında mısınız? Kulüplerde bir tür vesayet dönemi 

başladı! Kişisel çıkarların kulüp,  kulüp çıkarının ise futbolun çıkar-
larının önüne geçmeye yüz tuttuğu bir süreci yaşıyoruz. Tahrik etmek, 
tahrip etmek için yarışan bir zihniyetin kuşatması altına giriyor futbol. 
Hoşgörüden, saygıdan uzak tutum ve davranış bozukluklarıyla tribün 
huzursuzlukları, taraftar çatışmaları tetikleniyor.

Bu sert iklim, yerini ılımlılığa bırakmadan ve sportif rekabetin 
temel taşlarının “oyuna, rakibe, kurala saygı” olduğu kavranmadan, o 
tribün huzursuzlukları ve taraftar tartışmaları biter mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün güzel bir araştırmasından alıntı 
yaparak son örneğe geleyim.

Şiddete etki eden faktörlerin ikinci sırasında geliyor kulüp yönet-
icilerinin sporcu ve teknik adamlar ile birlikte sergiledikleri tutum, 
davranışlar. Oranı %16.  İlk sırada yüzde 25,93 ile taraftarların 
davranış bozuklukları var. Yüzde 12,43 ile medya üçüncü sırada ki, 
orada sergilenen yanlışlıkların da haddi hesabı yok!

Farkındayım yazı epeyce uzadı. Lafı fazla dolandırmadan 
bağlayayım.

Şiddet, spor için önemli bir tehdit unsuru. Hele de futbol için. 
Ama şiddet sporun sorunu değil. Ailenin sorunu… Bu toplumun 
sorunu. Üstelik en acil çözüm bekleyen, en önemli, en öncelikliler 
arasında duran sorunu.

Hukuk ile ilgili bir mecrada bunu belirtmek beni rahatsız ediyor 
ama… Sorunun öyle yasayla falan çözülmesi asla mümkün değil. Öyle 
olsa bizzat yasama organındaki muhteremler çıkardıkları yasaya saygı 
duyar, yüce Meclis’i şiddet ve düzensizlikten arındırmazlar mıydı… 
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Bu makale, sporcular ve işverenleri arasındaki karşılıklı sadakat 
yükümlülüğünü incelemektedir. İşveren statüsündeki spor örgütüne karşı 
rekabet etmeme, işçi statüsündeki bir sporcu için örtülü bir yükümlülük 
müdür? İşverenlerin kendilerine hep daha az sadakat göstermesi sebebiyle, 
işçi statüsündeki sporcular da daha az sadakat yükümlülüğü mü yüklenir?

GİRİŞ

Sportif girişimcilik çağında büyük spor turnuvaları düzenlerken 
büyük bir spor tekelinin kaynaklarına gerek duyulmamakta-
dır. Ana akım dışında faaliyet gösteren bir spor organizatörü, 

hâlihazırda büyük spor örgütlerinde istihdam edilmiş olan sporcu-
lardan yararlanarak, bir defaya mahsus etkinlikleri veye periyodik 
yarışmaları, sezon dışı ve hatta hafta ortası bile düzenleyebilmektedir. 
Aslında her ne kadar adaletsizmiş gibi görünse de, “kurumdaki fonun’’ 
spor vergisinden yararlanmasıyla ilgili düşük maliyet, birbirini izleyen 
turnuvaların finansal kapasitesini artırmaya hizmet edecektir.

Ana akım sporun, niteliksiz girişimcilerin kendi alanında fuzuli 
yer işgal etmesini engelleyememesine ve ikincil istihdamın yasaklan-
masının ilk bakışta, rekabetin kısıtlanması1 olarak görülmesini de göz 
önünde bulundurmasına rağmen, istihdam edilen sporcunun örtülü 
sadakat yükümlülüğü, zarar gören spor örgütüne alternatif bir çözüm 
getirir mi? Örneğin, bir sporcunun cumartesi öğlen sahadan ayrılıp 
pazartesi akşamı başka bir yarışmada yer almasının hukuki sonucu ne 
olacaktır? Peki ya istihdam edilen bir kriket oyuncusu, hafta ortasında 
kaçak bir müsabakada yer alırsa veya bir rugby oyuncusu profesyonel 
bir boks turnuvasında yer alırsa?2 Rugby oyuncuları, sezonlarının bir 

1 Lord Macnaghten tarafından yazılan Nordenfelt v Maxim Nordenfelt Guns & 
Ammunition [1894] AC 535, 565 kararı.

2 2012 Şubat ayında rugby oyuncusu Sonny Bill Williams, “Super Rugby” mahkemeleri 
sürerken, Clarence Tillman’ı yendikten sonra, Yeni Zelanda ağır boks şampiyonasını 
garantiledi. Görünüşte istihdam edilmiş gözükmese bile, İngiliz Kriket Sezonu’nun  
engelleme yönündeki isteğini dile getiren, İngiliz kriket oyununu tasvir eden Kevin 
Pietersen: “Tartışmalı bir isim olan Güney Afrikalı kriket oyununda topa vurma sırası 
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kısmını yerel ya da ulusal takıma ayırmadan önce Avrupa’da ya da 
Japonya’da yabancı bir yarışmaya katılırlarsa ne olur? Peki ya “ulusla-
rarası örgütler tarafından yasaklanan bir üyenin düzenlediği turnuvaya” 
katılırsa?3

Bu makale, spor alanında işçi ve işverenin karşılıklı sadakat yüküm-
lülüğünü incelemektedir. Makalenin ana konusu, istihdam edilen 
sporcunun örtülü sorumluluğu olarak, işveren şirketinin aleyhine 
rekabet etmemesidir.4 Üç ayrı spesifik alan vardır: Birincisi, sadakat 
yükümlülüğü sporcuların çalıştıkları kurum aleyhine rekabet etmemesi 
olarak tanımlanabilir. İkincisi, birincinin pratik ve doğal bir sonucu 
olarak işveren olmayan spor kurumları istihdam teması yoluyla kendi 
sporcularıyla ilişki kurarak avantaj sağlayacaklardır. Üçüncü olarak, 
spor endüstrisi diğer istihdam kalıplarından farklı olsa da, sıradan 
çalışanlardan beklenen sadakat yükümlülüğü standardı, sporcu çalı-
şanlar bakımından farklı değildir.

İstihdam edilmiş sporcular genellikle ikinci bir gelir elde etmek 
amacıyla, her zamanki spor işlerinin dışında bir işte, boş zamanla-
rında bile çalışamazlar. Bu önleme, sıklıkla yaralanmaları ve fiziksel 
bitkinlerin önüne geçmek amacıyla mantıklı bir adım olarak görül-
mektedir. Çünkü sporculara spor hizmeti için önemsiz bir ücret 
ödenmemektedir. Bir spor örgütünün perspektifinden bakıldığı zaman, 
ikinci bir işte çalışma yasağı, rakip örgütler ile rekabeti kısıtlayan 
ve aynı zamanda malzeme cirosunda tekeli engelleyen bir yöntem 
olarak da görülmektedir. İstihdam edilen bir sporcu için ikincil işin 

kendisinde olan oyuncu (batsman) Hindistan’ın Birinci Lig Sezonu’nda oynamak için 
izin istemişti.”: Lalor P, The Australian, 8 August 2012.

3 Kriket oyuncusu Kim Hugh, 1985 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 1994 yılına 
kadar yürürlükte olan ve beyaz olmayan ırklar arasında yasal bir ayrımı öngören politika 
sınırları içinde orada, Avustralya Kriket Komitesi’nce belirlenmiş kuralları ihlal ederek 
tura çıktı: Bkz. Hughes v Western Australian Cricket Association (1986) 69 ALR 
660. 1996’da “Süper Lig” , Avustralya Rugby Ligi’nin geleneğine karşı ayaklanan Fox 
televizyonu için sportif bir içerik sağlamak adına kuruldu. Dünya Rugby Kurumu, 
1995’te, alternatif bir yarışma düzenleyerek Avustralya Rugby Birliği’nin üstünlüğüne 
meydan okudu.

4  Çalışanın sadakat yükümlülüğü, gizli bilgileri açığa çıkarmamayı, gizli rüşvetleri ve 
görevleri kabul etmemeyi ve resmi olmayan yorumlar yapmamayı, işverenin faaliyet 
alanını da dikkate alarak içermektedir.
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yasaklanması, hatırı sayılır bir gelirin bir hak olarak kaybedilmesini 
ve rekabet serbestisinin kısıtlanmasını engellemek için eyleme geçme 
isteğini ifade eder.

Bütün bunlara ek olarak rekabet etmeme yükümlülüğü, zorla 
serbest rekabetin kısıtlanmasının aksine, sözleşmesel bir ifadeyi içer-
memektedir. Bunu söylemekle birlikte bahsedilen sadakatin işçi ile 
işveren arasındaki karşılıklı bir yükümlülük olduğu anlaşılmaktadır. 
Spordaki istihdam ilişkisi alışılmamış özelliklerini gösterirken, ikincil 
bir işte çalışma hakkının kısıtlanması ilk bakışta düşünüldüğü gibi 
kesin bir hak kaybı değildir.

Çalışanın Sadakat Yükümlülüğü 
Alanının Belirli Olmaması

Bir işçinin ikinci bir iş ile bağlantısını engelleyen hiçbir kanun 
düzenlemesi yoktur. İkinci bir işte çalışmak işçinin birinci patronunun 
yanında ikinci bir patron için daha çalışması anlamına gelir. Yine 
de, genel sav, çalışan işçiler ek gelir olarak ikinci bir işte çalışırken 
(İngilizcede ‘moonlighting’5 olarak tabir edilmektedir), öncelikli 
olarak çalıştığı kurumdaki patronu ile rekabet etmemeli ve onun 
işlerine zarar vermemesidir.6 Eğer yapar ise, örtülü sözleşmesel sadakat 
yükümlülüğünü ve iyi niyet kuralını ihlal etmiş olur.7

Örtülü sadakat yükümlülüğünün kapsamı aslında tartışmalı bir 
konudur.8

Konunun değerlendirmesi, doktrindeki görüş uyuşmazlıklarından 
ve belirli bir kuralın olmamasından dolayı engellenmiştir: ‘Birçok fır-
satta çalışanın, çalıştırana karşı sadakat yükümlülüğünden bahsedilir. 
... Herhangi bir durumdaki zorluk, sadakat yükümlülüğünün nereye 

5  “Moonlighting” terimi, Capital Aircraft Services Pty Ltd v Nicholas Carl Brolin [2007] 
ACTCA 8 davasında kullanılmıştır.

6  Blyth Chemicals v Bushnell (1933) 49 CLR 61 (Blyth Chemicals).
7  Robb v Green [1895] 2 QB 315, 317.
8  Hivac Ltd v Park Royal Scientific Instruments Ltd [1946] Ch 169, 174.
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kadar uzadığını belirleyememekten kaynaklanmaktadır.”9 Ya da, Lord 
Denning MR’nin WM Car Services (Peterboroug) davasında da 
beyan ettiği üzere: “Mevcut şartlar olabiliğince çeşitli ve hiçbir hukuk 
kuralı hangi şartların neyi haklı çıkaracağı ve neyi çıkaramayacağını 
göstermiyor.”10

Mevcut sorun, hangi noktada ve ne koşullarda istihdam edilen 
sporcunun örtülü sadakat yükümlülüğünü, onun boş zamanlarında 
ikinci bir gelir kaynağı olarak bir işte çalışmasını engelleyecek şekilde 
spor kurumu tarafından kullanılabileceğidir.11 Çalışan sporcunun 
perspektifinden bakıldığı zaman, kendi boş zamanlarını ek gelir 
elde etmek amacıyla kullanmak kişisel bir seçimdir ve kolaylıkla 
vazgeçilecek bir şey değildir. Boş zamanlardan gelecek olan kazancın 
kısıtlanması, aynı zamanda yükümlülük hakkında doğru kapsamı 
belirlemeye yönelik hukuki görüş hakkında kaçınılmaz bir şekilde 
önemli soruları da beraberinde getirmektedir.

Çalışanın, çalıştırana karşı rekabet etmeme sorumluluğu 
Avustralya’da Blyth Chemicals v Bushnell davasında görülmüştür.12 
Bushnell, endüstriyel kimyager olarak bir çalışan iken, Electrolytic 
Lead Products adını koyduğu şirketi kurdu ve başkanı oldu. Bu yeni 
şirket, boyalarda kullanılan beyaz kurşunu üretiyordu. Busnell’in bir 
önceki işvereni, Blyth Chemicals şirketi, ağırlıklı olarak meyve ağaçları-
nın üzerinde kullanılan ilaçları üretmekteydi. Blyth Chemicals şirketi, 
Brushell’in küçük bir çaba ile kendi malzemelerini dönüştürerek benzer 
ürünler üreteceğini ve şirketin müşterilerini çekeceğini düşünüyordu. 
Blyth Chemicals şirketi, bu düşünceyle Bushnell’in işine son verdi. 
Yüksek Mahkeme, çalışanın haksız yere işten atıldığına karar verdi. 
Dixon ve McTiernan JJ bu kararı şöyle açıkladı:

“Çalışanın davranışı, mutlaka kendisinin dâhil olduğu bir uyum-
suzluk, uyuşmazlık veya bir engel içermeli ya da güveni kıran bir yapıda 

9  Hivac Ltd v Park Royal Scientific Instruments Ltd [1946] Ch 169, 174.
10  Woods v WM Car Services (Peterborough) Ltd [1981] ICR 666, 670.
11  Ödül için mal ve hizmetlerin nakli de dâhil.
12  Blyth Chemicals v Bushnell (1933) 49 CLR 61.
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olmalıdır. Davranışları ve ilişkileri arasında mutlaka mevcut bir aykırılık 
bulunmak zorundadır. Gelecekte ortaya çıkacak bir davranışla ilgili 
kuşku duyulması, bu duruma temel teşkil etmek için yeterli değildir.”13

Bushnell, Blyth şirketinin müşterilerine bağımsız olarak yaklaş-
masıyla bilinir. Blyth Chemicals’ın yönetim kurulu, muhtemelen 
sebepsiz bir şekilde olmayarak, Bushnell’in bu hareketi sonucunda ona 
karşı güvenlerini yitirdiklerini açıklamıştır. Bununla birlikte, Yüksek 
Mahkemeye göre Bushnell’in davranışı, sınır değerine ulaşması için 
görevini hangi derecede kötüye kullandığı sorusundan kaçınması, 
işverenine karşı rekabet etmeme yükümlüğünü delmemektedir.

Blyth Chemicals tarafında Yüksek Mahkeme, rekabet etmeme 
yükümlülüğünün ihlal edildiğini belirlemek için ‘uyuşmazlık’, ‘istih-
dam’, ‘rekabet’ ve ‘çelişki’ kavramlarını kullanmaktadır. Burada sorun 
şudur: Örneğin, çalıştırılan konumunda olan bir netball sporcusunun 
hafta ortasında gerçekleşen ‘karşıt’ bir turnuvada oynaması, ilk işveren 
spor kulübü ile aralarında bir rekabet mi yoksa çelişki midir?

Ne yazık ki, yukarıdaki tanımlayıcı kavramlar, yükümlülüğün 
kapsamını açığa çıkarmamakta, yalnızca aynı yükümlülüğü farklı 
kelimelerle tekrar tanımlamaktadır. Daha çok olgulara dayalı olarak, 
turnuva en baştaki işveren tarafından farklı bir şekilde ele alınmışsa 
tartışmaya açık bir husus değildir; yayınlanmış olması halinde de 
muhtemel bir şekilde böyle olacaktır.

Yükümlülüklerin Karşılıklılığı

Çalışanın sadakat yükümlülüğü, çalıştıranın yükümlülüğü ile 
birlikte yürümekte ve Woolworths’un kaleme aldığı Auckland Shop 
Employees Union v. Woolworths davasında da belirtildiği üzere “çalı-
şanın sadakat yükümlülüğünün bir sonucudur.”14 Yükümlülüğün oranı 
Mali v. Bank of Credit and Commerce International davasında şu 

13  Blyth Chemicals v Bushnell (1933) 49 CLR 61, 81-2.
14  Auckland Shop Employees Union v Woolworths [1985] 2 NZLR 372, 376.
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şekilde belirtilmiştir: “İşverenin kendi işini idare etmedeki menfaatiyle 
çalışanın menfaati arasındaki denge adaletsiz ve uygunsuz bir şekilde 
olmamalı, suistimal edilmemelidir”.15

İşverenin sadakat yükümlülüğü, asıl önemin ticari bir sözleşmeden 
ziyade kişisel ilişkinin himaye edilmesi üzerinde yoğunlaştığı yerde 
makul beklentilerin gerektirdikleri olarak tanımlanmaktadır.16

Woods v WM Car Services (Peterborough) davasında,17 mahkeme, 
sadakat borcunun işverene bağlı olduğunun altını çiziyor: “Bize göre iş 
akdinde, işverenin uygun bir neden olmadan hesaplı bir şekilde davrana-
rak ya da işçi ile işveren arasındaki güven ilişkisini yıkıcı ve hesaplanmış 
bir şekilde zedeleyen örtük bir nokta var.”

Oysa ki, Wood davasında normatif “güven ve itimat” standardı 
beklenmekte olup, istihdamın pek çok alanında bulunmasına rağmen 
spor kurumları ile sporcular arasında böyle bir ilişki bulunmamaktadır. 
Bu nedenle spor sözleşmesi, işverenin standart sadakat yükümlülüğü 
normlarına aykırı davranışta bulunduğunda, sporcunun da aykırı dav-
ranışta bulunmasına cevaz vermektedir. Kısacası, Malik’in davasında 
konuşulan sadakat dengesi farklıdır.

Capital Aircraft Services v Brolin davası18 bir sözleşme kurana 
değin rekabetin kısıtlanması davası olmasına rağmen, istihdam koşul-
larındaki değişikliğin sadakat yükümlülüğüne nasıl uyarlanacağını 
açıklamaktadır. Broolin, Capital’de yarı zamanlı uçak bakım ve onarım 
işine girdi. Broolin, sözleşmede belirtildiği üzere, yalnızca Capital 
Aircraft Services için çalışacağı dönemde, Capital şirketinin rakibinden 
de iş almıştır.19 Temyiz Mahkemesi, Connolly J’nin mahkemedeki 
mütalaasını uygun görmüştür:

15  Malik v Bank of Credit and Commerce International SA (tasfiye aşamasında) [1998] 
AC 20, 46. (Malik).

16  O’Grady/Warburton, Law of Employment, 2002, sh: 114.
17  Woods v WM Car Services (Peterborough) Ltd [1981] ICR 666, 670 (Woods).
18  Capital Aircraft Services Ltd v Brolin [2007] ACTCA 8.
19  Vee H Aircraft’ta başkaca bir geçici iş almayı reddeden Brolin, Capital Aircraft’tan 

aldığı bilgiyle National Jet Systems’da tam zamanlı çalışmaktadır.
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“Bana göre, iş sözleşmesindeki bütün tekelci anlaşmaların lehine 
argümanlar, çalışanın, istihdam edildiği süre boyunca sadakat borcu 
baz alınarak oluşturulmuştur.

Ancak, bu tabii ki iki yönlü yol gibidir. Bu sadakate karşılık, 
çalışan-istihdam ilişkisinin bütün sonuçlarından yararlanır.”20

Yargıç, Brolin sözleşmesine aykırı olan faktörlere yönelmiştir:
Sürmekte olan anlaşma açık açık bir hizmet sözleşmesidir ve 

çalışanların tazminat ve sigortalarını içermemektedir.21

Mesele şudur: işveren, bir çalışanı yarı zamanlı olarak istihdam 
ettiğinde, aynı zamanda ‘çalışanların tazminatları ve sigortaları’, ‘sada-
kat borcu ve buna karşılık gelen özel hukuk mahkemesinin çalışanın 
hayatına bir dereceye karar karışmasına izin veren eğilimi, yüklenicinin 
müdür tarafından tanımlanmış ve belirlenmiş bir iş yükü olmadan bir 
antlaşma düzenlenmemesi’ gibi olağan yükümlülüklerden kaçınmaya 
muktedir olmaktadır.22

Collony J’ye göre, işveren yarı zamanlı olarak sözleşmesini yap-
mış çalışandan, tam zamanlı çalışan gibi standart bir yükümlülük 
bekleyemez. Kıyasen spor kurumunda işveren pozisyonunda olan, 
geniş kabul görmüş istihdam yükümlülüklerini engelleyebilir ya da 
daha doğru bir şekilde sporda -yükümlülüklerin adeta farklı olduğu 
alanda-sporcudan beklenen standart sadakat yükümlülüğünün de 
gereğince adapte olması gerekliliği anlaşılabilirdir.

Spor istihdamında sadakate uygulanabilir olgular ‘spesifik spor’ 
yaklaşımını gerekçelendirmek açısından yeterince benzersizdir. 
Örneğin, işveren, gelip geçici bir istek ile, kendisine çalışan sporcuyu 
daha yetenekli olduğu bilinen bir sporcu ile ‘takas’ ederse sporcunun 
işverenine karşı eş zamanlı borçlu olup olmadığı sorgulanabilir. Kısa 
süreli spor kariyerlerinin çoğu ve yaralanma olasılığı, çoğunlukla spor-
cunun işinden ansızın atılmasıyla sonuçlanan olaylar, aynı zamanda 
sporculardan beklenen sadakatin kapsamı ile de alakalıdır.

20  Capital Aircraft Services Ltd v Brolin [2007] ACTCA 8 at [22].
21  Adı geçen eser.
22  Bkz. dn: 16.
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Sporcunun Azli ve Çalışanın Müşterek Yükümlülüğü
Sadakat, çalışana çeşitli bir takım yükümlülükler yükler. İş akdi-

nin sonlandırılmasına ilişkin genel koşulların aksine, birçok spor 
sözleşmesi; açık ve net bir şekilde işverene, belirsiz ve iş performansı ile 
ilgili olmayan, aşağıda iddia edildiği üzere, asıl olarak işverenin kişisel 
çıkarlarına dayanan nedenlerle, sporcunun iş akdini (kontratı) son-
landırma imkânı tanımaktadır. Ve tartışıldığı üzere aşağıdaki işverenin 
kendine hizmet eden hareketleri bir yukarıdaki görüşe dayanmaktadır.

Örneğin Ulusal Rugby Ligi Maçı Sözleşmesinin (National Rugby 
League Playing Contract) Bölüm 9.1’inde ifade edildiği üzere,

Anlaşmada aksine bir hüküm olsa bile, ayrıca kulüp bu anlaşmayı 
bozmaya yetkilendirilmişse, kulüp herhangi bir zaman bir oyuncuyu 
bu anlaşmanın onu etkileyen yükümlülüklerinden… yazılı bir bildirim 
ile kurtarabilir...23

Görünürde masum bir kelime olan ‘bırakma’, oyuncu çalışanın 
itiraz hakkı olmadan çıkarılması anlamına gelebilir. Örneğin, 2006 
yılında Güney Sydney Rugby Ligi’nde oyuncu olan Adam MacDou-
gall 9.1 hükmü gereğince çıkarıldı. Kulüp, basın bülteninde şunları 
söyledi: “Biz takımın kültürünü değiştirmeye çalışıyoruz ve gördük ki 
Adam bizim geliştirmeye çalıştığımız bu kültüre geri kalan sezonda ve 
devam eden sonraki yılda uymayacak.”24

AFL Müşterek Bergaing Anlaşması’nın (Collective Bergaing Agree-
ment) ilgili hükmü göz önünde bulundurulduğunda:25 m. 18.5’e göre 
AFL, kulüp herhangi bir oyuncuyu takas edebilir ancak AFL kulübü 
tarafından bunun maksadı hiçbir sıkıştırmaya başvurulmadan oyuncu 
mümkün olduğunca bilgilendirilir, çalışanlar ya da oyuncunun tem-
silcileri ve oyuncu gerçekten takasa rıza gösterir.

23  Ulusal Rugby Oyunu Sözleşmesi (2012) Bölüm 9.1.
24  <http://www.rleague.com/db/article.php?id=25996> (4 Kasım 2009). Kulüp, “oyun” 

ücretini ödemekle yükümlü olup, “maç” ücretini ödemekle yükümlü değildir.
25  AFL Collective Bargaining Agreement 2007-2011 <http://www.afl.com.au/portals/0/

afl_docs/afl_hq/policies/cba%202007-2011%20final.pdf.>.Ayrıca m. 18.4 “AFL 
ve AFLPA, AFL Kulüpleri ve Oyuncular arasındaki Oyuncu Sözleşmeleri hukuken 
bağlayıcı yükümlülükler yaratıyor ve anlaşmaların bazı bölümlerinin anlaşma 
koşullarını onurlandıracak meşru beklentilere sahip olmasını kabul etmektedir.
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Birçok oyuncu, adil olmayan transfere itirazı olamamasına karşın, 
kulübün hizmetlerine açıkça ilgisiz kaldığında oyuncu takasına 
‘gerçekten rıza’ göstermelidir. Atletler ayrıca, bazı gerekçelerle kendi 
kulüplerinden fezleke transfere çokça onların maç kapasitesi ile veya 
onların işleri için şevkleri ile ilgisi olmayan nedenlerle yönelebilirler. 
Mesela;

• Kulüp başka bir oyuncunun daha iyi olduğuna karar verir.

• Kulüp mevcut oyuncuda gerekli nitelikler olmayan yeni bir ‘takım 
kadrosu’ kurar.

• Daha genç bir oyuncu keşfedilir.

• Daha yaşlı oyuncunun takımın geleceği için kenara çekilmesi 
gerekir.

• Oyuncu tasarıda güvenceye almak için ‘takas edilebilir’.

• Oyuncu daimi olmayan form kaybına girer.

Yukarıda bahsedilen MacDougall gibi bazı davalarda, oyuncunun 
kulüpten atılmasının formdan ziyade diğer oyuncularla birleşimi içinde 
yerine uygunluğuyla hiçbir ilgisi olmayabilir. Düşük performans bir 
faktör olduğunda, müşterek bağlılık ya da kulüp sadakati oyuncuyu 
atılmaktan veya transferden kurtaramaz birçok çalışma tipinin aksine, 
kulüp çalışanın performansının yeniden canlanmasını beklemeyebilir.

Sporcunun hizmetine son verilmesi, spora gölge düşürmek 
gibi belirli (ya da belirsiz) sözleşme vadesinde gedik açabilir. 
URL Oyuncular Sözleşmesinin 8. Bölümü şu esaslara izin vermek-
tedir; URL ya da maç sırasındaki çalışma süresince, anlaşmayı ani bir 
etkiyle feshetmesi için “oyuncu yükümlülüklerini ihmal etmeli, görevi 
suistimale ya da kulübün çıkarının aksine hareket etmeli, imajına ya 
da refahına zarar vermeli.” Fesih ayrıca şunlardan da kaynaklanabilir: 
“Rüşveti bildirmemek, hakkıyla oynamamak, kulübün eğitimle ve maçtaki 
taktiklerle ilgili makul direktiflerine uymama, hakemin sahayı terk etmeye 
dair olan talebine uymama.”
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Ayrıca, işten çıkarma yetkisi, hatanın ciddiyetinden ziyade sorun 
yaratan oyuncunun kim olduğuna bağlı olarak değişken bir şekilde 
uygulanmış olabilir. Örneğin, 2006’da Newcastle Knights Rugby 
Liginde çaylak olan Dane Tilse bir kadının da dâhil olduğu ve alkolün 
ateşlediği Barthust’taki olaydan sonra, kötü hareketinden dolayı 48 
saatten az bir sürede kulüpten atıldı. Aynı zamanda, Penrith oyuncusu 
Craig Gower, Hayırseverlik Golf Günü’nde Wayne Pearce’in kızını 
tacizinden sonra 30.000’lik para cezasına çarptırıldı ve kaptanlıktan 
atıldı, fakat kariyeri aksamaya uğramadı.26 Tilse’nin işten çıkarılma 
döneminde, Newcastle’nin ‘yıldızı’ Andrew Johns hiçbir zaman, yaygın 
uyuşturucu kullandığını, kamudaki kötü hareketlerini itiraf etmesine 
karşın işverenine hesap vermedi.27

Sözleşme hakkı olarak herhangi bir ihlalden sonra yönetici, önemli 
oyuncuları yumuşak bir şekilde cezalandırırken, daha az önemli 
oyuncuları dilediğince sert bir şekilde cezalandırabilir.28 Bu ifadeler iş 
anlaşmalarında (kontratlarda) sporcunun iş akdinin sona erdirilmesine 
ilişkin hükümlerin olmadığı anlamına gelmemekte, fakat mevcut 
tartışma çerçevesinde, sporda karşılıklı sadakat yükümlülüğünün 
genel toplumdaki kadar olmadığına işaret etmektedir. Riverwood 
International ve McCornic Mansfield J davası açık yetkinin uygu-
lanmasında dikkate alır:

Belirtilen ifadeyle zorlanan, iş sözleşmesinin amaçlarını göz önüne 
almak ve dolayısıyla değişken, tartışmalı ve adaletsiz davranmayı 
önlemektedir. Burada aynı zamanda kastedilen, sözleşmenin doğasını 
ve bunun altında yer alan yetki vermeyi göz önüne alarak makul bir 
şekilde uygulanan bir yetkidir.29

26 W Stanton, “Tilse Refusing to Cry Foul at Gower’s Star Treatment” The Sun-Herald, 8 
Ocak 2006.

27 Benzer bir tartışma 2009’da Manly Rugby League Kulübü tarafından oyuncu Brett 
Stewart’ın sarhoş görünmesinden dolayı sonraki dört maçtan yasaklanması ile 
gerçekleşmişti. Stewart’ın uzaklaştırılması as West’s Tigers oyuncusu Benji Marshall’ın 
Sydney McDonalds’da 2011’de bir olaydan sonra birine saldırması ile suçlanmasına 
karşın uzaklaştırma almaması ile karşılaştırılmıştı.

28 Holland v Wiltshire(1954) 90 CLR 409.
29 Riverwood International v McCormick(2000) 177 ALR 193 at [150-152]. 
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Aslında, mantıklı bir neden olmadan işten çıkarma yetkisini kul-
lanma, işverenin çalışanına borçlu olduğu genel olarak tanımlanmış 
olan güven yükümlülüğüne aykırıdır.

Bu çerçevede, Woods v WM Car Services (Peterborough) Endüstri 
Mahkemesi aşağıdakileri belirtmiştir:

Bu mahkemedeki tecrübeler gösterdi ki; haksız işten çıkartma için 
tazminat ödemeden ya da işsizlik ödemesi yapmadan işçisini işten 
çıkartmak ya da iş akdinin koşullarını değiştirmek isteyen işverenler, 
çalışanı zorlayıcı metodlara başvurmuşlardır.

Böyle bir işverenin çalışanın hayatını zorlaştırmak için girişimde 
bulunması ile çalışanın istifasına ya da koşulların yeniden görüşülme-
sine neden olacak kadar güçleştiren teşebbüsler kontratın ihlalidir.

Bize göre, işçiyi çıkartmak amacıyla ısrarlı bir şekilde işçinin (iş 
akdi ile ya da değil) vazife koşullarını değiştirmeye teşebbüs eden 
bir işveren, ölçülü bir şekilde davranmaz ya da büyük ölçüde güven 
ilişkisini ve işçi-işveren arasındaki güveni tahrip eder. Böylece, böyle 
bir işveren örtük (ima edilen) iş akdi koşullarını ihlal etmiştir. Örtük 
koşulun ihlali, inkâra kadar varan esaslı bir ihlaldir, zira bu kontratın 
temeline kadar gider.30

Zorlama, benzer şekilde, gizli amaç olarak sporcunun kovulabilme-
sine olanak sağlamak –güvence altına almak–amacıyla birçok spor iş 
akdinde (sözleşmesinde) yer alan “kötü davranış” maddesi haksızdır.

Kötü davranış nedeniyle kovulma, dönem ortasında transfer, ya 
da iş ile ilgili olmayan nedenlerle sporcunun kovulması kabul edilen 
ya da en azından birçok spor organizasyonlarının genel uygulamasıdır. 
Bu gibi uygulamalar diğer iş alanlarında görülen ilişkilerden çok farklı 
bir istihdam ilişkisini göstermektedir.

İş akdinin feshinin – kovulmanın- keyfi ya da karar vericinin kişisel 
görüşlerine göre gerçekleştirilebildiğinde, genel toplumda uygulanan 
sadakat seviyesinin spor camiasına da uygun olduğunun umulup 
umulamayacağını sorgulamak doğrudur – bir haktır.

30 Woods v WM Car Services (Peterborough) Ltd[1981] ICR 666, 672.



214

Sporcular ve İşverenlerinin 
Karşılıklı Sadakat Yükümlülükleri

/ ÇUFADAR, BÜYÜKKILIÇ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

Sonuç

İkincil çalışma sırasındaki muaf kısıtlamalar artık eski çağın takas 
paradigmalarının gereksinimlerini karşılamıyor. Yarı zamanlı ve esnek 
çalışma koşulları artık daha yaygın. Bu argüman daha detaylı olarak, 
çalışma ilişkisinin doğasını değiştirmenin çalışanların kanuni haklarını 
değiştireceğini öne süren Riley tarafından yapılmıştır:

İstihdam sonrası tahdit akitlerini ya da güven borçlarını icra etme 
talepleri, gerçekten de işverenin, kendi beşeri sermayesini sömürmesini 
kısıtlama, ya da en azından ona ket vurma hakkının korunmasıdır. 
Yeni sınırsız işyerinde, kanun bu tür talepleri desteklememelidir. 
Esnek çalışma uygulamalarını ve işverenin bazı işçilerinin uzun süreli 
sözleşmelerine bağlılığının zayıflamasını destekleyen aynı ekonomik 
gerekçelendirmeler, aynı zamanda işçinin her türden yetenek, beceri, 
bilginin yanı sıra yeni iş ve kariyerlerle olan bağlantıları sürdürme 
serbestliğini de desteklemektedir.31

Riley’in yorumu özellikle çalışma sonrası takas baskısına işaret 
etmiştir. Fakat önemli olan “çalışan sadakati” olarak tanımlanabilecek 
çalışan sporcuların sadakat yükümlülüklerinin bu çağda nasıl genişle-
mesinin bekleneceğinin yeniden değerlendirmesi çağrısında bulunan 
aşınmayı kabul etmektir. Mesele şu değildir ki, sadakat yükümlülüğü 
kulüplerden oyunculara genişlemeli, bunun aksine farklılık bir norm 
olarak algılanmalı ve sporcuların yükümlülükleri uygun şekilde ayar-
lanmalı. Oldukça belirsiz32 denilebilecek iken sadakat kavramı, sporda 
uygulanabilir olduğu haliyle şüpheye yer vermeyecek şekilde müşterek 
bir borçtur. Bu mantıkla, sadakat ölçütü ile sporcunun işverenden daha 
yüksek bir yükümlülüğü olduğu beklenmiyor olabilir. Şu kadarını 
söyleyelim ki, sporun benzersiz koşulları söz konusu olmasına karşın 
spor işinin doğası sadakat yükümlülüğünün göz önünde bulundu-
rulmasını gerektirmektedir.

31 Riley, “Who Owns Human Capital? A Critical Appraisal of Legal Techniques for Capturing 
the Value of Work”, Australian Journal of Labour Law, 18/2005, sh: 1-2.

32 Hivac Ltd v Park Royal Scientific Instruments Ltd [1946] Ch 169 at 173.
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Giriş

Spor ve sporcuyla ilgili tartışmalar birkaç yüzyıl önce özellikle 
sporcularla ilgili konularda daha nadir görülmekle birlikte, 
doping kontrolü, reklamcılık ve profesyonelleşme, bu durumu 

değiştirmiştir. Anti-doping kurallarının ihlaline ilişkin yaptırımın 
olduğu her vakada profesyonel sporcuların kazançları bundan etki-
lenmekte ve sporcuların mesleklerini ve kariyerlerini etkileyen bu 
yaptırımlar, sporcuların çok büyük miktarlarda ekonomik kayıp yaşa-
malarına neden olmaktadır. Bunun yanısıra yaptırımlar, yapılan reklam 
anlaşmalarını hükümsüz bırakmakta ve böylece yaptırımların etki 
alanı spor dışına da yayılmaktadır.1 Bu durum hukuken kabul edilmiş 
bir doping tanımına olan ihtiyacı ve bir sporcunun kariyerinin buna 
bağlı olduğu vakalarda ispat sorununun önemini vurgulamaktadır.

Dopingin Tanımı

Doping teriminin bilinen tüm sporlar için hukuki bir tanımı 
bulunmamakla birlikte, bu tür bir tanım için bağlayıcı bir hukuki kriter 
de bulunmamaktadır. Doping suçunun içeriğinden ziyade, doping, 
spor organizasyonlarının kendi bireysel yöntemiyle tanımlanmakta-
dır. Dolayısıyla söz konusu terim, uluslararası spor organizasyonları 
arasında farklı şekillerde tanımlanmaktadır.2 Spor organizasyonlarının 
hiyerarşik yapısı sonucu doping tanımları, kendi kural ve düzen sis-
temiyle bu tanımları birleştirmek zorunlu olduğundan, uluslararası 
spor organizasyonlarından ulusal olanlara aktarılmıştır.

1  TARASTI, Lauri. Legal Solutions in International Doping Cases 35 (2001).
2  ENGELBRECHT, George. Adoption, Recognition and Harmonization of Doping 

Sanctions Between World Sport Organizations 3ff (2000); PROKOP C. Die Grenzen 
Der Dopingverbote 93 (2000).
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Ancak, Dünya Anti-Doping Kanunu3 (WADC), doping kuralları, 
düzenlemeleri ve doping tanımı için bir standart oluşturmuştur. Öte 
yandan, IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), uluslararası spor 
organizasyonlarına doping kurallarının standartlarının kabul edilmesi 
için baskı oluşturmuş ve Olimpiyat Oyunları’nda4 yer alması için şart 
koşmuştur. Diğer yandan, doping kurallarına ve düzenlemeleriyle 
uyum sağlama ihtiyacı, daha da belirgin hale gelmiştir.

Dünya Anti-Doping Kanunu, dopingin hukuken tanımlanma-
sında iki ilkeyi ortaya koymaktadır:

1. Soyut tanım.

2. Özellikle yasaklı madde ve metodlarla nitelendirilen “pragmatik” 
denilen tanım.

Anti-Doping Kanunu’nda her iki yaklaşım da aşağıda belirtildiği 
üzere madde 1 ve 2’de kullanılmıştır.:

Madde 1: Doping, Kanun’un 2.8. maddesine dayalı bir ya da 
birden fazla anti-doping kuralının ihlali şeklinde 2.1. maddede ifade 
edilmiştir.

Madde 2: Aşağıda anti-doping kuralı ihlalleri şu şekilde 
belirtilmiştir:

2.1.: Yasaklı madde bulundurmak ya da sporcunun vücudundan 
alınan numunede bu maddenin metabolitine ya da izine rastlanması.

2.1.1.: Vücudunu herhangi bir yasaklı maddeden korumak, 
sporcunun kişisel yükümlülüğüdür.

Sporcular, herhangi bir yasaklı madde ya da vücutlarından 
alınan numunelerden metabolit ve iz bulunmasından sorumludur. 
Buna göre, madde 2.1. uyarınca anti-doping ihlalini yaratmak 
için hatayla, ihmalle ya da bilerek kullanmanın ispat edilmesine 
gerek yoktur.

3 Dünya Anti-Doping Kanunu.
 http://www.wada-ama.org/docs/web/standards_harmonization/code/code_v3.pdf 

(Erişim Tarihi: 3 Aralık, 2004).
4 BACH, Thomas. Lausanner Erklaerung zum Doping und ihre Folgen, in Doping-

Forum 75 (V. Röhricht & K. Vieweg eds., 2000).
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2.1.2.: Bu maddeler hariç, yasaklı madde listesinde özellikle 
tanımlanan nicelik eşiği için yasaklı maddelerden herhangi bir 
miktarda saptanan bir olgu ya da bu maddelerin sporcunun 
vücudundan alınan numunesinde bir metabolitine ya da izine 
rastlanması, anti-doping kuralının ihlalini oluşturacaktır.

2.1.3.: Madde 2.1’deki genel kurala istisna olarak, yasaklı 
liste, kendi iç yapısından kaynaklı üretilen yasaklı madddelerin 
değerlendirilmesi için özel bir kriter oluşturmaktadır.

2.2.: Yasaklı madde ya da yasaklı metodların kullanımı ya da 
kullanımına teşebbüs etmek.

2.2.1: Yasaklı maddenin ya da yasaklı metodların kullanımının 
tamamlanması gerekmez. Teşebbüs edilmesi de anti-doping kuralı 
ihlali sayılması için yeterlidir.

2.3.: Uygulanmakta olan anti-doping kurallarında yetkilendirildiği 
üzere bildirimden sonra haklı bir sebep olmadan numune vermekten 
kaçınmak, reddetmek ya da yapmamak.

2.4.: Gerekli görülen makul kurallara dayanarak beyan edilmiş 
yer bilgisi ve kaçırılmış testleri sağlayamama dahil, sporcuların yarış 
dışı testlerle ilgili uygulanması gereken koşulların ihlali.

2.5.: Doping kontrolünün herhangi bir kısmında onaysız değişiklik 
yapmak ya da yapma teşebbüsünde bulunmak.

2.6.: Yasaklı maddelerin ya da metodların bulundurulması:
2.6.1.: Sporcunun madde 4.4 uyarınca terapatik bir kullanım 

için ya da makul bir sebep olmadıkça, sporcunun herhangi bir 
yer ve zamanda yarış dışı testi için yasaklanmış bir madde ya da 
metod bulundurması.

2.6.2.: Sporcu Destek Personeli, bu maddelerin terapötik 
kullanım amacıyla veya madde 4.4 uyarınca makul bir sebeple 
bulundurulduğunu ortaya koymadıkça, sporcuyla, yarışla ya da 
antrenmanla ilişkili Sporcu Destek Personeli tarafından yarış-dışı 
test için yasaklı madde ya da metodun bulundurulması.
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2.7.: Herhangi bir yasaklı madde ya da metodun kaçakçılığını 
yapmak.

2.8.: Sporcuya yasaklı madde ya da metod için yardım, yataklık, 
teşvik, temin etmek ya da bir başka anti-doping kuralı ihlaline dahil 
etmek ya da buna teşebbüs etmek.5

Ancak dopingin somut tanımı, dopingin nerede başladığı soru-
sunu ortaya çıkarmaktadır. Başka bir kriter olmadan Kanun’un 1. 
maddesindeki teknik yaklaşımda görüldüğü üzere, bu soru göz önünde 
bulundurulmalıdır. Dolayısıyla, bu tür bir soyut tanım çok açık 
olmayan ve iyi bir şekilde tanımlanamamış bir şekilde görülmelidir 
ve bu itibarla hukuken bağlayıcı değildir.6 Bu suretle, dopinge karşı 
mücadelenin amacı göz önünde bulundurulmalıdır.

WADC’ın girişi, Dünya Anti- Doping Programı’nın amaçlarını 
tanımlamaktadır. Bunlar; dopingsiz bir spor için sporcuların temel 
haklarını korumak ve dolayısıyla dünya sporcuları için sağlık, adalet 
ve eşitliği sağlamak ve dopingin engellenmesi için uyumlu, koor-
dine ve etkin bir anti-doping programını ulusal ve uluslararası sevi-
yede sağlamayı amaçlamaktadır. Etkin ve hukuki kabul edilebilirlik 
dopingin pragmatik tanımı olup yasaklı madde ve metod listesine 
dayanmaktadır.

Hakimler, spor organizasyonları (örneğin, IAAF veya birçok 
davada IOC) tarafından hazırlanan yasaklı maddeler listesine dayan-
mak zorundadır. Yasaklı maddeler listesi sadece yasaklı sınıftan örnek-
leri içermektedir. Yalnızca örnek olarak değil, aynı zamanda tüm 
bilinen maddelerinin tam listelerinin kaç madde içermesi gerektiği 
de hesaplanmaktadır. Örneğin; uyuşturucu maddeler, yapıcı/anabolik 
etmenler ve idrar söktürü madde gibi 130’dan 170’e kadar madde, 
43’ten en az 290’a kadar, hatta 526 maddeye kadar çıkan uyarıcı 
maddelerin sayılarını kapsamaktadır.7

5 WADC, m. 1-2,8. Bkz.: http://wada-ama.org/docs/web/standards_harmonization/
code/code_v3.pdf (Erişim Tarihi: 3 Aralık, 2004).

6 HAAS, U. Aktuelle Entwicklungen in der Dopingbekaempfung, Sport at 6.
7 MÜLLER, R.K. Banned Agents and Related Compounds-How Many? in: 

SCHAENZER. 7 Recent Advances in Doping Analysis 14, 1999.
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Bu bakımdan “ilgili madde” tanımını ve tıbbın hızlı gelişimini 
göz önüne alarak, yasaklı madde listesinin son noktası, doping tanı-
mının açık tanımıdır. Terim, Olimpiyat Hareketler Anti-Doping 
Kanunu’nun 1. Bölümü’nün 1. maddesinde tanımlanmıştır. “İlgili 
madde”,8 farmakolojik ve/veya kimyasal yapıda olan herhangi bir 
madde yasaklı maddeye ya da bu Kanun’da bahsedilen herhangi bir 
maddeye benzer. Ancak, bir uzmanın yardımı olmadan bir sporcunun 
bu maddeleri bilmesine imkan yoktur. Dolayısıyla, yasaklı maddele-
rin sayılı listesine geniş ek, belirlilik ilkesiyle bir çelişki içerisindedir. 
Buna göre, bir sporcu izin verilen ve yasaklı davranış arasındaki farkı 
bilebilecek konumdadır.

Açıkçası bu hususun bir uzman tarafından yargılanması şart 
değildir. Bu nedenle dopingin tanımının hukuki zorunluluklara karşı 
koymada net olup olmadığıyla ilgili sorgulamalar giderek artmaktadır. 
Dolayısıyla hukuki problemlerden mümkün olduğu kadar kaçınmak 
için yasaklı madde listesi eksiksiz olmalıdır.

Anti-Doping Kuralı İhlalinin İspatı (Doping Suçları)

Kusursuz Sorumluluk
Sporda anti-doping kuralı ihlalinin yaptırımı ceza hukuku bakı-

mından bir ceza olmayıp özel hukuk altında bir disiplin yaptırımı-
dır.9 Başta “in dubio pro reo” ve “nulla poena sine culpa” olmak üzere 
ceza hukuku ilkeleri uygulanmamaktadır.10 Dolayısıyla ispat yükü, 

8 VIEWEG, K. Grundinformationen zur Dopingproblematik, in: VIEWEG. Doping: 
Realitaet und Recht 24, 1998.

9 WADC, Doping Kontrolü (1.Kısmın giriş yorumu).
 Bkz.: htttp://www.wada-ama.org/docs/web/standards_harmonization/code/code_

v3.pdf (Erişim Tarihi: 3 Aralık 2004).
10 TARASTI. 1.dipnot, sh: 65; KRAEHE, Christian. Beweislastprobleme bei Doping 

im Internationalen Sport-am Beispiel des Olympic Movement Anti-Doping-Codes, 
in: FRITZWEILER, J. Doping: Sanktionen, Beweise, Anspruche, Sport 42, 2000. 
Ayrıca bkz.: CAS’ın 2001/A/317 numaralı Aanes v. Fila davası.
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mahkeme öncesiden sonra gelen riski olay ispatlandığı zaman çok 
önemlidir.

Doping davalarındaki ispat yükü, suçlayan tarafa aittir. Anti-
doping kuralı ihlalinin ispatını, gerekirse kusurluluğunu ispatlaması 
gerekir. Normalde, yasaklı madde ya da sporcunun numunesinde 
metabolite ya da ize rastlanmasından başka bir kanıt yoktur. Bu, 
anti-doping kuralı ihlalinin olduğuna dair güçlü bir kanıttır. Bu, 
anti-doping ihlali için güçlü bir delil oluşturmakta ve itiraf ya da 
tanık delili olan bazı durumlar için etkin bir doping kontrolü için 
tek seçenek olmaktadır.

Sporcunun vücut sıvılarından çıkan yasaklı madde ya da meta-
boliti ya da izin objektif olarak bulunması yaklaşımı, anti-doping 
kuralı ihlali için yaptırımın temelidir. Bu durum oldukça yanıltıcı 
bir biçimde kusursuz sorumluluk olarak ifade edilmiştir.

Hukukta kusursuz sorumluluk, kast ya da ihmal olmadan doğan 
sorumluluk olarak anlaşılmaktadır. Herhangi bir kast unsuru olmadı-
ğından, yaptırımla kast ya da ihmal arasında herhangi bir bağlantı da 
yoktur. Dopingte “kusursuz sorumluluk” eğer anti-doping kuralı ihlali 
ortaya çıkarsa, kusurluluğu hesaba katmaksızın yaptırımın kaçınılmaz 
sonuç olduğu anlamına gelir.

Dünya Anti-Doping Kanunu beş konuda kusursuz sorumluluk 
kuralına değinmiştir:

1.  WADC madde 2, anti-doping kuralı ihlalini oluşturan sonuç-
ları ve davranışları belirtmektedir. Madde 2.1. uyarınca özel-
likle, her sporcunun vücuduna herhangi bir yasaklı madde 
girmediğini sağlamak kendi kişisel yükümlülüğüdür. Madde 
2.1.1., anti-doping kuralı ihlalini oluşturmak için sporcunun 
kullanmasında ihmalinin, hatasının, kastının olmasına gerek 
olmadığını düzenlemiştir.

 Olimpiyat Hareketleri Anti-Doping Kanunu’nda yer alan 
ek hükümler ve var olan anti-doping kurallarının büyük 
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çoğunluğu Kanun’un kusursuz sorumluluk kuralını kabul 
ettiğini düzenlemektedir.

 Madde 9’a göre, (bireysel sonuçlarda otomatik diskalifiye) 
ve madde 10.5 (istisnai durumlara dayalı katılmama süre-
sinin azaltılması ya da atma) Kanun’da etkin anti-doping 
uygulaması arasında makul bir denge sağladığı tüm “temiz’’ 
sporcuların menfaati için ve istisnai durumlarda eşitlik için 
yasaklı maddenin sporcunun vücuduna kasten ya da ihmali bir 
hareketle girmediğinin belirtilmesi ifade edilmiştir. WADC’ın 
içeriği, kusursuz sorumluluğa dayalı anti-doping kurallarının 
ihlaline dayanmaktadır; ancak sabit bir seçilme süresi için 
otomatik olarak uygulanmaktadır. Bu içeriği desteklemek için 
Kanun, Özellikle Quigley v. UIT davasıyla ilgili Spor Tahkim 
Mahkemesi’nin yargısına atıfta bulunmuştur. Genel bir atıf 
olarak bu doğru değildir. İlk olarak bu dava sadece diskalifi-
yeyle ilgilenmiş, seçilmeyle ilgili değildir. İkinci olarak, Spor 
Tahkim Mahkemesi’nin diğer kararlarında farklı şekillerde 
değerlendirilmiştir.11

2.  WADC madde 3.1, anti-doping organizasyonlarının anti-
doping kuralı ihlali olduğunu ispatlama yükü altında oldu-
ğunu işaret etmektedir. İspat standardı, salt olasılıklar den-
gesinden daha çok, makul şüpheye dayalı kanıttan daha az 
şekilde “savunmanın tatmin edilmesi” olarak anlaşılabilir. 
Ancak Kanun’un ispat yükünü sporcuya yüklediği hallerde, 
ispat standardı olasılıklar dengesinden de oluşabilir. Gerekçe’ye 
göre, standart birçok ülkede görevi kötüye kullanma davalarına 
uygulanan standartla karşılaştırılmalıdır. Bu standart, aynı 
zamanda mahkemeler ve kurullarca doping davalarında geniş 
biçimde uygulanmaktadır.12

11  F. Oschütz ile kişisel iletişim yoluyla öğrenilmiştir.
12  Bkz.: CAS’ın 1998/208 tarihli N., J. Y., W., v. Federation Internationale de Natation 

Amateur (FINA) davası in: REEB, Matthieu. Digest of CAS Awards II, sh: 234, 2002.



224

Dopingin Tanımı ve Anti-Doping Kuralı 
İhlalinin İspatının Alman Hukuku 

Bakış Açısına Göre İncelenmesi
/ DİLBER

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

3.  Dünya Anti-Doping Kanunu’nun 9. maddesine göre (bireysel 
sonuçların otomatik iptali), yarış içi testle ilişkili anti-doping 
kuralı ihlali otomatik olarak bireysel sonuçların iptaline ve 
yarıştan elde edilen madalya hakkının, puan ve ödüller dahil 
tüm sonuçların düşmesine sebep olmaktadır. Gerekçeye göre 
bu ilke zaten OMADC’ta yer almaktaydı. Dolayısıyla, gerekçe, 
eşitlik ilkesinin sporcunun anti-doping kurallarını kendi hatası 
olup olmadığına bakılmasızın ihlal etmesi halinde diskalifiye 
edilmesi gerekliliğini aradığı konusunda netlik kazanmıştır.

4.  WADC’ın 10.1. maddesi (yarışlarda anti-doping kuralı ihlali 
görüldüğünde sonucun iptali), yarış sırasında ya da yarışla 
ilgili anti-doping kuralı ihlali olduğunda, yarışın kural koyu-
cusunun kararına göre, bu ihlalde sporcunun hiçbir kastı ya 
da ihmali olmadığına dayanması istisnası hariç (m. 10.1.), 
sporcunun bireysel sonuçlarının tüm getirileriyle birlikte ipta-
line neden olmaktadır. Ancak, bu istisna sporcunun bir başka 
yarıştaki anti-doping kuralı ihlalinin diğer yarışı etkilemesi 
halinde uygulanmayacaktır (Mühlegg, White davalarında 
olduğu gibi).

5.  Dünya Anti-Doping Kanunu’nun 10/5. maddesi, (istisnai 
durumlarda katılmama süresinin azaltılmasıyla ilgili) sporcu-
nun hatasına ya da ihmaline dayanmaktadır. Sonuç olarak, 
bir sporcu belirli bir süre için seçilmektedir. Ancak eğer bir 
davada sporcu bu karineyi çürütebilirse, uygulanan seçilme 
süresi azaltılabilir. Buna göre, sporcu bir hatası ya da ihmali 
olmadığını kanıtlarsa, bu süre azaltılabilir. Gerekçeye göre, 
bu ilke, OMADC ile işbirliğinde olan Dünya Sporda Doping 
Konferansı’nda temel insan hakları ilkeleri uyarınca kabul 
edilmiştir.

Bu yaklaşım, hiçbir istisna olmadan sorumluluk ilkesini uygulayan 
ve kast ile orantılılık ilkesine önem veren söz konusu anti-doping 
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organizasyonları arasındaki pragmatik bir anlaşmayı göstermekte-
dir. Gerekçe, m. 10/5’in uygulanmasıyla ilgili birtakım örnekler 
vermektedir.

Anti-Doping Kanunu’nun 1. ve 2. Taslağından farklı olarak, en 
kritik nokta Kanun’un Federal Almanya Cumhuriyeti13 tarafından 
hazırlanan Alman hukukuyla uyumlu olmasıdır. Özellikle Alman bakış 
açısıyla, temel anayasa ilkelerine göre (kast ve orantılılık) kusursuz 
sorumluluğunun istisnası kuralıyla koordineli olmak gerekmektedir. 
(Anti- Doping Kanunu m. 10/5’teki) Dolayısıyla, Alman hukukuna 
göre düzenlemenin Alman mahkemeleri tarafından kabul edilmeye-
ceğine dair bir değişiklik mevcuttur. Bu genelde sporcunun diska-
lifiye edilmesi için kabul edilmektedir. Örneğin, OMADC’ın 3/3. 
maddesi, “yarış sırasında herhangi bir dopingin, otomatik olarak elde 
edilen sonucun madalya ve ödül dahil tüm sonuçlarıyla birlikte geçersiz 
kılınmasına neden olacağını’’ düzenlemektedir. Bu, yarışta yer alan 
“temiz’’ sporcuları korumak açısından gerekli görülmektedir. Diska-
lifiye etme dolayısıyla yarıştan elde edilen hukuka aykırı avantajın 
alınmasından başka birşey değildir.14 CAS sonuç olarak:

“Sporda sportmenlik söz konusu olması gerektiğine göre, sporcunun 
kusursuz sorumlu olduğu sistem daha üstün gelmektedir. Bu, sporcunun 
idrarında ya da kanında yasaklı bir madde bulunduğunda, sporcunun 
otomatik olarak suçluluk karinesini çürütmesi imkanı olmadan söz 
konusu yarıştan diskalifiye edilmesini gerektirecektir. Etkinliğin sonucu 
bundan objektif olarak etkilenmekte ve bunun sonucu olarak kişinin 
kastı konu dışı olmaktadır.”15

Diğer yaptırımlar (para cezası ya da yasaklama uygulanması) 
kusursuz sorumluluk ilkesi, hukuki bakış açısıyla artık uygulama 
alanı bulamayacaktır.16 Bu tür yaptırımlar, ancak kusurluluk halinde 

13 Dünya Anti-Doping Kanunu Taslağıyla ilgili yorumlar (Federal Almanya Cumhuriyeti, 
10 Aralık 2002).

14 BACH, 4. dipnot, sh: 73.
15 TARASTI. 1. dipnot, sh: 85. Ayrıca bkz.: REEB, Matthieu. Die CAS-Rechtsprechung 

in Doping-Faellen 64, 2000.
16 CAS’ın 2001/A/317 tarihli Aanes v. FILA davası. Bu, İsviçre hukukuna göre ( Ayrıca 

bkz.: BADDELEY, Margareta. L’Association Sportive Face Au Droit 243, 1993) ve 
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uygulanacak (kast/ihmal) ve hukukun genel kabul görmüş ilkeleri 
uyarınca hatanın bireysel derecesi dikkate alınacaktır.17 Otomatik 
bir yaptırım orantısız olacaktır, en azından Alman hukukuna göre, 
Anayasa’ya aykırıdır. Yaptırımlar sadece sporcu hukuken sorumlu 
olduğunda, yani kastın ya da ihmalin olduğu hallerde uygulanacaktır. 
Bu, Spor Tahkim Mahkemesi’nin hakim görüşüdür.18

Söz konusu kasıtlı unsur, orantılı ve anayasaya uygun olması 
halinde “prima-facie” ilkesinin (Almancası: Anscheinsbeweis)19 uygu-
lanmasıyla kanıtlanmalıdır. Orantılılık ilkesi uyarınca, Federasyon’a 
karşı özellikle sporcunun kişilik haklarını gözetmek gibi sporcunun 
menfaatlerini tartmak gereklidir.20

Dopingte Prima Facie Delili
Prima facie delili, kusurla davranışa ve tecrübelere dayalı karineleri 

kullanarak dolaylı şekilde bulguların bulunmasına işaret etmektedir. 
Bunun için mutlaka ayırıcı bir eylemin varlığı şarttır. Diğer bir deyişle, 
söz konusu davranışın ayırıcı nitelikte sonuçları olarak görülen olgular 
mutlaka olmalıdır.

Dopingte bu husus şekilde ifade edilmektedir: Vücut sıvısında 
yasaklı bir madde bulunan bir sporcunun, deneyimlere göre bu 

Avrupa Konseyi Anti-Doping Konvansiyonu uyarınca oluşan bir durumdur. Alman 
Temyiz Mahkemesi Baumann davasında kusur olmadan sorumluluğun sporcunun 
haklarıyla ve Alman hukukuyla uyumlu olmadığını ortaya koymuştur. (Ayrıca bkz: 
OLG Frankfurt/Main, 13W29/00, 18 Mayıs 2000).

17 KRAEHE. 9. dipnot, sh: 51.
18 REEB. 13. dipnot sh: 65.
19 Prima facie delilinin ana ilkesi, her ne kadar terminoloji farklı kullanılsa da, örneğin 

“pozitif bir bulgu olması halinde ispat yükünün sporcuya geçmesi’’nde olduğu gibi, hem 
IAAF tahkim kurulu, hem de CAS tarafından kullanılmaktadır. Bkz.: TARASTI. 
1. dipnot, sh: 96. IOC aynı zamanda aksi ispat edilebilir karine prensibini kabul 
etmektedir. Ayrıca bkz.: HAUG, T. & PAUL, C. Diskussionsbericht zum Doping-
Forum 144, 150, 2000; WALKER, W. in: VIEWEG, K. Doping: Realitaet und 
Recht 1444, 1998 ve BADDELEY, Margareta Dopingsperren als Verbandsanktion 
aus nationaler und internationaler Sicht, in: FRITZWEILER, J. Doping: Sanktionen, 
Beweise, Anspruche, Sport 22, 2000; CAS’ın 1999/A/234 numaralı, 2000 tarihli Meca- 
Medina v. FINA kararı. Ayrıca bkz.: STEINER, U. Doping aus Verfassungsrechtlicher 
Sicht, in: RÖHRICHT, V. & VIEWEG, K. Doping-Forum 125, sh: 37-135, 2000. 

20 BADDELEY. 14. dipnot, sh: 239.
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maddeyi kullanmış ve bu kullanımı da kusurlu bir şekilde yapmıştır. 
Diğer bir deyişle, o maddeyi kullanmasında bir kastı veya ihmali 
bulunmaktadır. Bu olgunun varlığının ispatlanması, ona neden olan 
davranışın da kanıtlanmasını ortaya çıkarır. Prima facie delili dolayısıyla 
ikili bir karine barındırmaktadır: İlki, bu maddenin kullanılması ya 
da uygulanması; ikincisi ise, kusurluluk unsurudur.21

Bununla birlikte, prima facie delili sadece bir karinedir. Sporcunu 
kendini savunabilir ve bu karineyi söz konusu maddenin uygulan-
masının ya da kullanılmasının başkaca bir sebepten kaynaklandığını 
ispatlayarak çürütebilir. Örneğin, sporcu bu maddenin vücuduna 
bir besin maddesinden bulaştuğunu ya da et gibi mikrop taşıyabilen 
bir yemekten geçtiğini ileri sürebilir. Ancak prima facie karinesini 
çürütmedeki kurallar oldukça katıdır. Madde bulgusunun başka bir 
sebepten dolayı olabileceği iddiası veya savı tek başına yeterli olma-
makta, bu olgular söz konusu tezi destekler nitelikte kanıtlanmalı, 
alternatif bir sebepten kaynaklanması eldeki verilere dayalı güvenilir 
bir şekilde yerini almalıdır.22

Bu güvenilir olguları ortaya koymak ve söz konusu karineyi çürüt-
mek sporcu için oldukça zordur. Dolayısıyla sporcunun sorumluluğu 
tam değildir; ancak bir kere doping numunesi pozitif çıktığında, spor-
cunun kendisini temize çıkarması için yapması gereken savunmayla 
ilgili katı kurallar, durumu daha da güçleştirmektedir.

Yasaklı Maddelerin Bulaşması ve Ayrılan Limit Sorunu
Yasaklı madde bulunması, en düşük düzeyde bile olsa, kusurlu 

kullanımın prima-facie delili için temel oluşturmaktadır. Bir spor-
cunun vücudunda böyle bir madde bulunması, tecrübelere göre bu 
tür bir kullanım sebebiyledir. Bugünlerde her ne kadar deklare edil-
mese de örneğin, ek besin maddelerinin yasaklı madde izleri taşıdığı 

21 KRAEHE, 9.dipnot, sh: 45; CAS’ın tarih ve 1998/222 numaralı Bernhard v. 
International Triathlon Union kararı, in: REEB, Matthieu. Digest of CAS Awards 
II, 2002.

22 CAS, 1999/A/234, Meca-Medina.
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bilinmektedir. Sonuç olarak, bu tür maddelerin kullanımı başlı başına 
ihmalkar bir davranış olup bir sporcu olarak ne tüketip tüketmediği 
konusunda dikkat gösterme yükümlülüğü vardır. Dolayısıyla, sadece 
yasaklı madde izlerine rastlanmasa bile, sporcunun sanki yüksek 
miktarda yasaklı madde kullanmasıyla aynı sonucu doğuracaktır; zira 
numune alındığında vücuttan büyük ölçüde çıkmış olacaktır.

Bu durumun sadece başka bir maddeden bulaştığını ve anti-doping 
kuralı ihlalinden geriye kalan bir iz olmadığını ispatlamakla, sporcu 
kendisini temize çıkarabilir. Bu katı davranış “taşkın kapak argümanı” 
olarak bilinmektedir. Eğer basit bir bahane/gerekçe mümkün olursa, 
dopingle etkin bir şekilde savaşmak da imkansız olacaktır. Ancak 
davranışla ilgili bu katı kurallar sadece sporcunun bulaşmaya neden 
olan kaynaktan kaçınması mümkün olduğunda uygulanacaktır, ki 
bu besin maddeleri için doğrudur; zira bu maddeleri tüketmek için 
mutlak bir gereklilik bulunmamaktadır.

Bu durum sadece, eğer bir yasaklı madde günlük besinde varsa 
ya da sporcunun doğal halinde bulunuyorsa/bulunduğu biliniyorsa 
ya da sporcunun vücudu tarafından zaten üretiliyorsa, farklı olacak-
tır.23 Bu hallerde, sporcunun bu tür maddelerden kaçınması kolay 
olmayacak; söz konusu maddelerin bulunması da anti-doping kuralı 
ihlaline yeterli kanıt oluşturmayacaktır. Dahası, kusurluluk sorunu 
dışında, az miktarda maddeye rastlanması da zaten birçok olayda 
anti-doping kuralı ihlali için yeterli kanıt sayılmamaktadır. Bu mik-
tarlar anti-doping kuralı ihlaline dair “tipik” bir sonuç olmayıp o 
maddenin doğal bir kaynaktan (örneğin; günlük besin, çevre, vücut 
yapısı) kaynaklanması da mümkündür.24

Bu tür bir doping numunesi, her zaman pozitif olarak algı-
lanmamaktadır. Bu sebepten (ayrılmış limitler) birtakım bilimsel 
verilere dayandırılmak zorundadır.25 Sadece yasaklı madde miktarı 

23 Sonuç olarak, besin maddeleri doğal ortam ya da günlük besinin tanımı içnde 
değerlendirilmemektedir. 

24 BERNHARD, CAS, 1998/222.
25 Doping kuralı buna göre sınırlı yorumlanmalı, hukuka aykırı manipülasyonu engelleme 

amacı taşımalı, ancak sporcuyu düşük seviyede bir madde yoğunluğu sebebiyle 
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normal düzeyin üzerine çıktığına, bu durum artık tesadüfi bir bulgu 
olmadığına dair yeterli bir kanıt oluşturur. Ancak bu, hukuka aykırı 
bir madde kullandığından ötürü kaynaklandığına dair aksi kanıtla-
nabilir bir karinedir.

Sonuç olarak, yasaklı maddenin normal değerini hesaba katan 
ayrılmış limitler belirlenmelidir. Özellikle insan vücudu tarafından 
doğal olarak üretilen maddeler dikkate alnmalıdır. Biyolojik çeşitlilik 
sebebiyle bu pek tabii zor olabilir ve sporcuya doping kontolünden 
kaçmak için bir boşluk yaratabilir.

Dolayısıyla, normal olarak ulaşılan yoğunluk oranının içinde 
olmadığıyla ilgili ispat problemi olmadan ve maddenin mutlaka yapay 
olarak alındığına dair bir kanıt sağlaması açısından, yasaklı maddeleri 
belirlemede izotop kütle ölçümü (spektrometrisi) gibi direkt metod-
ların kullanılması tercih edilebilir.

“Farkedilmeyen” Doping ve Tıbbi İnceleme
Dopingli gen ve hormonlara ilişkin sunumlarda gördüğümüz 

gibi, gelecekte mevcut analitik tekniklerle dopingin saptanmasına 
engel olan daha karmaşık metodlar gelmesi yakındır. Dolayısıyla 
yasaklı bir maddenin saptanmasında hiçbir iz olmaması, “dolaylı” 
ispatın tanımlanmasında büyük rol oynayacaktır, örneğin vücuttaki 
bazı tipik değişikliklerin doping sebebiyle olması gibi. Steroid profil26 
yaklaşımı buna örnek gösterilebilir. Bu tip dolaylı işaretler, anti-doping 
kuralı ihlali için yeterli bir kanıt oluşturamayacaktır, bu yüzden diğer 
bir metod, tıbbi incelemeyle kombine edilen “sağlık kuralları”ndan 
yararlanmak olabilir. Bu yöntem Mart 2001’den beri UCI tarafından 
yapılmaktadır. Diğer bir örnek ise, bazı uluslararası federasyonlar 
tarafından kullanılan kandaki hemoglobin üst limitidir.27

cezalandırmamalıdır. Bkz.: Meca-Medina, CAS, 1999/A/234.
26 DONIKE, M. Longterm Influence Of Anabolic Steroid Misuse On The Steroid 

Profile, in: DONIKE, M. Proceedings Of The 11th Workshop On Dope Analysis 
108, 1993.

27 Uluslararası Bisikletçilik Birliği (UCI), Uluslararası Pentatlon Birliği (UIPM), 
Uluslararası Biatlon Birliği (IBU).
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Vücut değerlerinin bazı limitlerin üzerinde toplanması da anti-dop-
ing kuralı ihlalini ispatlamak için yeterli değildir.

Dolayısıyla, eğer sporcu yüksek değerlere sahipse, bu anti-doping 
kuralı ihlali olarak sayılmayacak; ancak sonuç olarak sporcu hala 
yarışmaya izinli sayılmayacak ve muhtemel tehlikeli vücut şartları ve 
tıbbi gerekçeler sebebiyle yarışlarda yerini alamayacaktır. Bu, öncelikle 
sporcunun sağlığını korumak, aynı zamanda da sporcular arasındaki 
haksız rekabeti de önlemektedir.

Tıbbi inceleme, sporda dopingle mücadelede en az bir dolaylı 
yöntem sağlamaktadır. Daha iyi izleme metodları bulunana kadar, 
mevcut doping kontrol sistemine ek olarak dopingle mücadelede 
yeterli ve hukuken kabul edilen bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

Sonuç

Daha önce açıkladığımız gibi, doping terimi için genel bir hukuki 
tanım bulunmamaktadır. Doping hem soyut açıdan, hem de pragmatik 
açıdan tanımlanabilir. Pragmatik tanıma göre, sporcunun vücudunda 
bulunan yasaklı maddenin mutlak varlığı, anti-doping kuralı ihlalini 
oluşturmamakta, sporcunun diskalifiyesine neden olmaktadır. Diğer 
yandan, yaptırımlarla ilgili olarak, özellikle yasaklarda kusurluluğunun 
ispatı gereklidir. Spor organizasyonlarında suçun ispatı yükü suçlayan 
tarafta bulunmakta, “prima facie” ilkesine göre ispat daha kolaydır. 
Bununla beraber sporcu, madde bulgusunun maddenin kullanılması 
dışında başka bir sebepten kaynaklandığına dair kanıt sunarak kendini 
savunabilir.  Bu, insan vücudunda doğal olarak üretilen bir maddeyle 
ilgili de olabilir. Bu maddeler için ayrılan limitler vücudun izin ver-
ilen doğal halini yasaklı maddenin değişikliğinden ayırmaktadır. 
Yaptırımlarla ilgili olarak, sporcu vücudunda bulunan maddenin 
onun kastı ya da ihmal bulunduğu karinesini çürütmek zorundadır. 
Ancak, ihmale karşı güvenilir olguları ortaya koymak çok zordur ve 
bu yüzden karinenin ispatı nadiren başarılı olabilir.



SPORDA DOPİNGLE MÜCADELE 
İÇİN CEZA YARGILAMASI 
MEKANİZMASININ 
UYGULANMASI*

Christopher McKENZIE**
(Çev.: Arş. Gör. Alev DİLBER)***

* Makalenin orijinali http://epublicationsbond.edu.
au/slejelu adresinde İngilizce dilinde yayınlanmıştır.

** Bond Üniversitesi.
*** Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi.





233

Sporda Dopingle Mücadele 
İçin Ceza Yargılaması 
Mekanizmasının Uygulanması
/ DİLBER

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

Mevcut hukuka göre, profesyonel bisikletçilikte madde kullanımı da 
diğer spor dallarında olduğu kadar ceza yargılaması yaptırımıyla karşılaş-
maktadır. Ceza yargılaması mekanizmasını kabul etmek ve sporda hileli 
davranışın kınanmasını sağlamlaştırarak sporculara ve menajerlerine 
ceza yaptırımı uygulayamak, dopingle mücadelede idari yaptırımdan 
daha etkin bir başarı sağlayacaktır.

Profesyonel bisikletçilikte son zamanlarda görülen doping skan-
dalları, (i) 2006 Tour de France yarışının kazananı olarak kabul 
edilen Floyd Landis’e yapılan madde testinin pozitif çıkması ve 

Amerika Birleşik Devletleri Anti-Doping Ajansı duruşması, (ii) İspanya 
polisi tarafından yapılan tahkikatta Ivan Basso, Jan Ullrich ve Francisco 
Mancebo başta olmak üzere Operacion Puerto’nun skorlarının ince-
lenmesi, (iii) 2007 Tour de France’ta Alexander Vinokurov’a yapılan 
testin pozitif çıkması ve Astana takımının yarıştan çıkarılması istemi, 
(iv) Tour de France lideri Michael Rasmussen’in Mayıs ve Haziran 
2007’de eksik testlerinin çıkması ve bulunduğu yer hakkında yalan 
söylemesi dolayısıyla 2007 yarışlarından çıkarılması, çeşitli ülkeler 
tarafından yürütülen mevcut idari anti-doping sistemlerindeki hataları 
gözler önüne sermektedir.

Hem Anglo-Sakson hukuku, hem de Kara Avrupası hukuk sis-
temleri, bisikletçilikte dopingi araştırmakta; ancak bu durumu farklı 
bakış açılarıyla ele almaktadır. Bir taraftan İspanya, İtalya, Belçika 
hükümetleriyle daha önce Fransız hükümeti kamu hukuku ceza 
yargılama soruşturmaları yaparken, diğer taraftan, ABD, Avustralya 
gibi ülkeler, sporda dopingi sporcular ve antrenörleri, USADA ya da 
özel tahkim kurulları gibi (CAS) idari kurumlardan önce özel hukuk 
açısından soruşturmaktadır.

Floyd Landis, Uluslararası Bisiklet Federasyonu (UCI) ve ABD 
Bisiklet Federasyonu tarafından yürütülecek herhangi bir yarışmaya 
seçilmekten idari men cezasıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu iki sistem, 
sporda dopingi engelleme problemine farklı perspektiflerle yaklaşmak-
tadır. Ceza yargılama mekanizmasının uygulanması sadece bireysel 
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sporcuların kusuru değil, aynı zamanda sporcular ve profesyonel 
bisiklet takımları arasında reklamı artıran bir çaba içinde olan ara-
sındaki hile kültürü, hileyi de açıkça göstermektedir. İdari süreç, ihlal 
eden sporcuların belli aralıklı süreler için yarışmasını engellemektedir.

Birçok sayılı bisikletçi, Tour de France yarışlarında men cezası 
aldıktan sonra yarışmıştır. Örneğin, Festine Üçlüsü olarak bilinen Alex 
Zulle, Armin Meier ve Laurent Dufaux, polis sorgusunda Temmuz 
1998’de performans artırıcı madde kullandığını itiraf etmiş ve UCI 
tarafından 8 ay yarış yasağı getirilmiştir. Bu üç bisikletçinin de 1999 
Tour de France’ta yarışmalarına izin verilmiştir. Görüldüğü üzere, idari 
işleyişler kendi kendine ve sınırlı bir etkinliktedir. Farklı sistemlerin 
bisikletçilikte dopingin engellenmesindeki başarı dereceleri bu konuda 
göze çarpmaktadır.

Ceza Yargılaması Mekanizması

İspanya polisinin soruşturması (Operacion Puerto), Haziran 
2007’deki Quick Step profesyonel bisiklet takımıyla ilgili Belçika 
polisinin soruşturması, 2001 Giro d’Italia yarışındaki bisikletçiler 
ve takımlarıyla ilgili Bocciolini soruşturması ve Temmuz 1998’deki 
Festina bisiklet takımıyla ilgili Fransa polisinin soruşturması, resmi 
cezalar, mahkeme işleyişleri, duruşmalar, beraat kararları, tecil edilmiş 
kararlar, kusurla ilgili bulgular, bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Operacion Puerto, İspanya hükümetinin üstlenmesine cevap 
olarak sporda dopingin temizlenmesi amacıyla 2005 yılında başla-
tılmıştır. Guardia Civil tarafından Madrid’te yapılan soruşturmada, 
Liberty-Seguros bisiklet takımıyla ilgili 107 bisikletçiyle ilgili soruş-
turma yapılmış ve bisikletçilikte saygın ve deneyimli spor direktörleri 
arasında gösterilen Manolo Seiz, İspanyol doktor Eufemiano Fuentes 
ve Jose Luis, 23 Mayıs 2006’da tutuklanmıştır. Farklı yerlere yapılan 
polis baskınlarında çok miktarda tıbbi malzeme, anabolik steroid ve 
200’den fazla dondurulmuş kan pakedi ele geçirilmiştir.
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7 Haziran 2007’de Belçika polisi, profesyonel bisiklet takımı Quick 
Step’in bisikletçilerin, asistanların ve beslenme, yiyecek ve ulaşımı 
sağlayan kişilerin (soigneur) evlerine baskın düzenlemiş ve çok mik-
tarda yasaklı doping maddesine el koymuştur. 13 kişi, sorgulanmak 
üzere polis gözetimine alınmıştır.1

2001’de İtalya’da bisikletçiliğe karışan dopingle ilgili 200 polis, 
Giro d’Italia yarışları sırasında San Remo otelini basmış ve büyüme 
hormonları, insülin, kortizonlu ilaçlar ve çeşitli teçhizat maddelerine 
bu arama sonunda el koymuştur. 34 bisikletçi, takım doktorları ve 
antrenörler, İtalyan hukukuna göre sporda hile sebebiyle suçlanmıştır. 
Alınan tecil kararları, kefalet ve cezalar, 2004 ve 2005’teki duruşma-
lardan sonra verilmiştir.

San Remo Mahkemesi hakimi, 5 İtalyan bisikletçiyi ve bir masörü, 
Giro d’Italia yarışlarında doping kullandığı gerekçesiyle 24 Ekim 
2005’te suçlu bulmuştur. Giuseppe Di Grande, Alberto Elli ve Dario 
Frigo hakkında 6 ay tecil kararı verilmiş ve 4,000 Euro para cezası 
verilmiştir. Eski bisikletçi Domenico Romano ve Ermanno Brignoli, 
duruşmayı beklerken tutuklu kaldıkları günler hesaba katılarak 5 ay 
20 gün ve 1 ay 10 gün hapis cezası almışlardır. Pantani’nin profesyonel 
masörü olarak çalışan Primo Pregnolato hakkında ise, 8 ay tecil edilen 
mahkumiyet kararı ve 6,000 Euro para cezası verilmiştir. Guilliano 
Figueras, Pavel Padenos, Stefano Zanini, Giampolo Mondini ve 
Daniele De Paoli ise, suçlardan aklanmıştır.

1998’de Fransa polisi tarafından Festina bisiklet takımına yapılan 
soruşturma, tutuklamalarla sonuçlanmıştır. Fransız gümrük memurları 
tarafından 250 kutu anabolik steroid ve 400 kutu yasaklı hormon artı-
rıcı EPO maddesi ile yakalanan Festina takımından takımın direktörü, 
doktoru ve masörü, Fransız hukukuna göre yargılanmış ve tamamı 
hakkında 2008’de yapılan duruşmada tecil edilmiş mahkumiyet kararı 
ve para cezası verilmiştir.

1 http://www.cnn.com/2007/SPORT/06/07/cycling.doping/index.html?section=cnn_
latest (Erişim Tarihi: 14 Temmuz 2007).
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Suçluluk bakımında savcılık makamlarının ilgilendiği nokta, 
bisikletçilerin hile yapması değil, bu maddelerin ve hapların transfer 
edilmesidir. Yargılamanın sonunda, 22 Aralık 2000’de Fransa Lille’de, 
Voet’e 10 ay mahkumiyet ve 30,000 Frank para cezası verilmiştir. 
Mahkeme, Roussel hakkında ise, 1 yıl mahkumiyet ve 50,000 Frank 
para cezası vermiştir.

Bir dönem Avrupa bisikletçilik alanında en çok kazanan bisikletçi 
olan ve 1997 Tour de France kazananı Richard Virenque, 31 Mart 
1999’da Fransa 1989 Anti-Doping Yasası uyarınca, doping ürününü 
kullanma ve temin etme iddiasıyla suçlanmıştır. 25 Ekim 2000’de 
Fransa Lille’de duruşmaya çıkan Virenque, Temmuz 1998’deki skan-
dalla başlayan doping kullanımına dair tüm iddiaları inkar etmiştir. 
Duruşma sırasında en sonunda performans artırıcı madde kullandı-
ğını ve bu maddelerin Tour de France yarışlarındaki performansını 
artırdığını kabul etmiştir. Performans artırıcı maddeleri kişisel olarak 
kullandığını itiraf etmesine rağmen, Festina takımının doktoru olan 
Erik Ryckaert, 2 Ekim 2000’de, Ghent Mahkemesi tarafından Belçi-
ka’daki maddeyle ilgili hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanmış 
ve 600,000 Belçika Frankı para cezası almıştır. Savcı 6 ay hapis cezası 
istemiş; ancak bu, Mahkeme tarafından reddedilmiştir. Dr. Ryckaert, 
EPO’lu kan hücresi transfer etmek ve Festina’ya 100-120 kadar küçük 
şişede 70 dozluk hormon artırıcı sağlamakla suçlanmıştır.

Hollanda bisiklet takımı TVM’nin antrenörü Cees Priem’in, 
Temmuz 2001’de yapılan duruşmada 1998 Tour de France yarışları 
sırasında takım içi doping kullanımını organize eden kişi olduğu 
tespit edilmiş ve 18 ay hapis ve 80,000 Fransız Frankı para cezasına 
çarptırılmıştır. TVM’nin doktoru Mikhailov ise, doping sağladığı 
gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 60,000 Frank para cezası almış; takımın 
fizyoterapisti olan Ian Moors hakkında ise, 6 ay hapis ve 10,000 Frank 
para cezası verilmiştir.



237

Sporda Dopingle Mücadele 
İçin Ceza Yargılaması 
Mekanizmasının Uygulanması
/ DİLBER

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

İdari Sürecin İşletilmesi

2006 Tour de France’ın şampiyonu Floyel Landis, Tour’un 17. 
aşamasında Fransız Alpleri’nde rakiplerini 5 dakikalık süreyle geride 
bırakan 2006 Tour de France şampiyonu Floyd Landis, hem “A”, 
hem de “B” olarak alınan kan örneklerinde yapılan testte sentetik 
testesteron pozitif çıkmıştır.

ABD Anti-Doping Kurumu öncesinde yapılan tahkim uygulama-
sında 23 Mayıs 2007’de 9 günün sonunda Landis’in yarışabilmesiyle 
ilgili idari men kararı getirilmiştir. Gidilen temyiz sonunda dava CAS’a 
götürülmü ve süreç 1 yıla çıkmıştır.

2003 ve 2004’te Atina Olimpiyat Yarışlarından aylar önce Avust-
ralya Bisiklet takımı bir doping iddiasına karışmıştır. Madde için şırın-
galar, hormon artırıcı madde, glikokortizosteroid ve teçhizat maddeleri 
Aleide’te bulunan Avustralya Spor Enstitüsü binasında, Mark French’in 
odasındaki çöp kutusunda bulunmuştur. Avustralya’daki bisikletçiliğin 
idari teşkilatnı kontrol eden Avustralya Bisikletçilik, French’e bisiklet-
çilikten idari men cezası vermiştir. French kararı CAS’a götürmüş ve 
tahkim üyeleri, bunun performans artırıcı madde kullandığına dair 
bir kanıt oluşturmayacağı gerekçesiyle French’i doping kullanımın-
dan suçsuz bulmuştur. Kurul, depolanma biçiminden kaynaklanan 
çapraz bulaşmada, madde ve teçhizat onun zilyetliğinde bulunmasına 
rağmen, French’in Avustralya Anti-Doping hükümlerini ihlal ettiğine 
dair yeteri delil oluşturmadığına karar vermiştir.

Doping Problemi

Tour de France’ı etkileyen doping skandalları, -özellikle profesyo-
nel bisikletçilikteki genel olarak son yıllarda artan şöhret duygusuna, 
sponsorluk ve para ödülüne olan hırsın altını çizmektedir. Festina 
sorgusu, Operacion Puerto, Quick Step’le ilgili Bekçika polisinin 
sorguus ve Team Telekom’da sistematik olarak doping kullanıldığına 
dair itiraflar, Alman televizyonlarında yer almış ve bu da profesyonel 
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bisikletçilik takımlarının reklama olan düşkünlüklerinin geleneksel 
sporculuk ilkelerinin üzerinde olduğunu göstermiştir.

Performans artırıcı madde kullanan bisikletçiler, rakiplerine, 
organizatörlere ve onlara profesyonel lisans sağlayan idarecilere karşı 
avantaj kazanma hırsıyle motive olmuşlardır.

İtalyan hukuku uyarınca hapis cezası alan birkaç bisikletçiyle 
görüldüğü üzere, bisikletçilikte hileye karşı İtalyan yargı süreci hariç 
birçok devlet makamı, bireysel olarak bisikletçileri ve spor menajer-
lerini kötülemekten çekinmektedir.

Bisikletçilikte dopinge hükümetin cevabı
Hükümetler, hem idari süreci tekrar sunarak, hem de idari kurum-

ları dopingle savaşta güçlendirerek ya da yeni sporda hile hukukunu 
yürürlüğe sokarak ya da sporda cezayı düzenleme için ceza yargılama 
mekanizmasını kabul ederek doping skandallarına cevap vermektedir.

Daha güçlü bir idari yetki
1998 Fransa ve 2003-2004 Avustralya doping skandallarını takip 

eden dönemde, her iki ülke hükümeti de sporda doping problemiyle 
savaşmak için yasa çıkarmışlardır. Avustralya’da hükümet, 2006 tarihli 
Avustralya Spor Anti-Doping Yasası uyarınca Avustralya Spor Anti-
Doping Makamı’nı kurmuştur. ASADA, bir hükümet organının 
sporda doping iddalarıyla ilgili soruşturmadan sorumlu olması için 
oluşturulmuş bir kurumdur. Makam, ulusal doping kontrol testi ve 
eğitim programları sağlamakta ve anti-doping kuralları koymaya, bu 
kuralların ihlalini soruşturmaya ve doping iddialarıyla karşı karşıya 
kalan spırculara karşı verilen idari yargılama kararlarının analizlerini 
sunmaya yetkilidir.

ASADA bir polis ya da savcılık otoritesi değildir. ASADA’nın 
yetkileri sınırlıdır. ASADA’nın birincil amacı, madde 21 uyarınca spor 
organizasyonlarının işletme saygınlığını sporda madde kullanılarak 
zarar görmesinden korumaktadır. ASADA, sporcunun cezalandırıldığı 
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ve bir hukuk mahkemesinde yargılandığı resmi bir doping suçu yarat-
mamaktadır. AIS gibi devlet destekli spor teşekküllerinde madde ya da 
teçhizat bulundurmak hapis cezasıyla cezalandırılabilen bir suç değildir. 
Devletten burs ya da başkaca bir menfaat elde etmek için performans 
artırıcı madde alarak hile yapmış olmak da suç sayılmamaktadır. 
Doping suçunun ortaya çıktığı spor yarışlarında verilen tek ceza, 
idari yasaklamadır. Anti-doing kurallarının ihlal edildiği durumlarda 
duruşma ya spor federasyonunun içinde, ya da CAS hukukçularından 
önce tahkimde yapılmaktadır. Bağımsız, şeffaf bir yargılama işleyişi 
bulunmaktadır. Bu süreç, özel hukku uyuşmazlıklarıyla ilgili olarak 
taraflar arasında devam etmektedir.

Bisikletçilikte doping skandalına Fransız hükümetinin verdiği 
yanıt, Avustralya hükümetinin verdiği yanıttan daha farklı olmuş-
tur. Fransa orta yolu seçmiş ve sporda dopingle ilgili politikasını suç 
haline getirerek ederek idari süreci güçlendirmiştir. Nisan 2006’da 
yapılan yeni Yasa, Fransa’nın anti-doping politikasının ihlalleri için 
daha katı cezalar getirmiştir. Code du Sport uyarınca, bir sporcunun 
spor yeteneğini değiştiren ek ürünler ya da işlemler kullanmak değil, 
aynı zamanda bir sporcuya yasaya aykırı madde yazma ya da yasaklı 
maddelerin kullanımını kolaylaştırmak ya da sporcuyu bu yönde teşvik 
etmek de suç sayılmaktadır (232-9 ve 232-10. maddeler).

Bir sporcuya yasaklı madde sağlamak, yalnızca ulusa spor organi-
zasyonolarınca verilecek idari men cezası değil, 5 yıl hapis ve 75,000 
Euro para cezasıyla sonuçlanan bir eylem olarak düzenlenmiştir.

Ancak sporcular hapis cezası almadan sadece ulusal spor orga-
nizasyonu tarafından verilecek idari yaptırımla serbest kalabilirler. 
Eğer hukuka uygun bir doping testi yaptırmayı reddediyorsa ya da 
Fransız Anti-Doping Kurumu tarafından verilecek idari yaptırıma 
uymuyorsa, 6 ay hapis ve 7,500 Euro para cezasıyla karşılaşabilirler. 
(232-25. maddeler)
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Ceza Yargılaması Mekanizmasını Kabul Etmek

Avustralya ve Fransa’da ortaya çıkan yeni rejim, – hükümet kuru-
luşları sporculara test yapmış olsa ve anti-doping kurallarının ihlalini 
soruşturmuş olsa da – sporun kendi içinde soruşturulduğu eski rejimle 
tamamen farklıdır. Aynı zamanda İtalya ve İspanya’da uygulanmakta 
olan rejimlerden de farklıdır.

İtalya, sporda dopingi önlemek için en sıkı kuralları kabul etmiştir. 
376/200 sayılı Kanun’un 9. maddesi uyarınca, yasaklı madde kullanan 
herhangi bir sporcu için verilecek hapis cezası, 3 aydan 3 yıla, para 
cezası ise, 5 milyon-10 milyon Lire’dir. Doktor, sporcu, menajer ya 
da takıma katılan herhangi biri için sporcuya madde sağlayan kişiye 
Yasa, 2 yıldan 6 yıla hapis ve 10-150 milyon Lire para cezası veril-
mesini düzenlemektedir.

Yasa aynı zamanda hakime, sporun bir spor organizasyonundan 
daimi suretle men edilmesine karar vermesi imkanını da tanımakta-
dır. Söz konusu bu Yasa, son yıllarda İtalya’dan pek çok profesyonel 
bisikletçiye uygulanmıştır.

Avustralya Yargısında Dopingin Engellenmesinde 
Ceza Yargılama Mekanizmasının Kullanılması

Avustralya’da ASADA Kanunu’nun ve Fransa’da Code du Sport’un 
sınırları, ceza yargılama mekanizmasını engellemektedir. Her bir 
Avustralya Eyaleti ceza kanununa sahiptir ve bu kanunlar bazı eylem-
leri hukuka aykırı şekilde tanımlamakta ve hapis cezasıyla yaptırıma 
bağlamaktadır. Fransa’da da bu aynı şekildedir. Performans-artırıcı 
maddeler ya da teçhizat bulunduran sporcuları sorumlu tutmak için 
yeni suçlar yerine, İtalya’da olduğu gibi ilaç alan sporcuların davranışını 
yansıtan suç; performans- artırıcı maddeler kullanan ya da sağlayan 
doktorlar, menajerler ya da katılanlar için dolandırıcılık suçu kabul 
edilebilir.
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Dolandırıcılık, Fransa Ceza Kanunu’nda 313-1. maddesinde, 
New South Wales’ın Ceza Kanunu’nun 173BA’da, Victoria Ceza 
Kanunu’nun 82. maddesinde, Queensland Ceza Kanunu’nun 408C 
maddesinde karşılaştırmalı olarak tanımlanmıştır. Tüm bu hüküm-
lerle, para, mal, hizmet, menfaat ya da bir avantaj sağlamak için 
yapılan davranış suç haline getirilmiştir. Fransız hükümleri uyarınca 
suçlar, 5 yıldan 10 yıla hapis cezasıyla ve 75,000 Euro para cezasıyla 
cezalandrılmaktadır.

Profesyonel bir sporcunun yeteneği, fiziksel ve sportif yeteneğine 
dayalı olarak spor endüstrisinde yarışmak ve hayatını kazandırmaktır. 
Yeteneği madde kullanarak artırmak, dürüst olmayan bir hareket 
olarak görülebilir. Madde kullanmış bir sporcu, spor etkinliğindeki 
yeterliliği hakkında yanlış bir portre oluşturmaktadır. Sporda reka-
betin doğası, bir sporcunun binlerce diğer sporcu arasından seçilmesi 
anlamına gelmektedir. Bir sporcu bir takımda ya da bir yarışta bir 
pozisyon elde etmişse, diğer binlercesinden önünde yer alarak bu 
pozisyonunu seçkin bir sporcu olarak korumak ister ve dolayısıyla bu 
korumayı da madde kullanarak “temiz” ve iyi bir yeri daha çok hak 
eden bir sporcuyu bu yerden yoksun bırakarak yapar. Aynı derecede 
olan birçok sporcu, sponsor, yarışı organize edenin ve kamunun bu 
davranışla aldandığı görülmüştür.

Tartışmaya açık bir şekilde, Avustralya’da vergi ödeyenlerin ver-
gileriyle burs alan bir sporcu madde aldığında ceza kanununa göre 
dolandırıcılıktan sorumlu olacaktır.2 Bu bursu korumak ve devam 
ettirmek için yasaklı madde kullanmak aldatıcı bir davranış mıdır? 
Bu durum madde kullanmayan ve muhtemelen burslu olan diğer 

2  Örneğin, AIS burslu bir sporcu, 1935 tarihli Güney Avustralya Ceza Hukuku Birleşik 
Kanunları uyarınca bundan sorumlu olacaktır. –Dolandırıcılık-

 (a) Bir kişiyi dolandıran bir kimse,
 (b) Bir kişiden veya üçüncü bir şahıstan hileli bir davranışla menfaat elde etmişse
 Hilele maruz kalan kişi veya üçüncü şahıs bundan zarar görmüşse,
 Söz konusu fiili işleyen kimse bu suçtan cezalandırılır.
 Cezanın Üst Sınırı:
 (a) Basit nitelikte olan için 10 yıl hapis cezası.
 (b) Nitelikli hali için 15 yıl hapis cezası.
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sporcuların önüne geçip sırf bursunu devam ettirmek için hile yap-
mak değil midir?

Bu durumların sonuçları, idari incelemeler yerine polis soruş-
turma tekniklerinin uygulanması gibi farklı şekillerde olabilir. Bu 
şekilde yalnızca idari prosedürler yerine ceza yargılamasının da kul-
lanılmasıyla resmi polis soruşturmasıyla izlenen süreçte söz konusu 
davranışın işlendiği yer suç mahali olarak görülecek ve deliller polis 
prosedürlerine tabi olacaktır. Örneğin, resmi arama ve el koymalar, 
Fransa ve İtalya’daki maddelerle ilgili çeşitli teçhizatlar bulunduran 
bisikletçilere karşı resmi cezalar ve duruşmalarla sonuçlanmıştır.

Sporda Ceza Yargılaması Mekanizmasının Kurulması

Dolandırıcılık açısından hile yapan bisikletçileri ve spor mena-
jerlerini soruşturmak, performans artırıcı madde enjekte etmeden 
önce iki kere düşünmeyi gerektiren bir ortam yaratmıştır. Sporda 
uzaklaştırma cezası, imleme, skandallar ve basın raporlarıyla ilgili 
şu anki sistem, bisikletçilikte madde kullanımına devam etmenin 
önünün alınmasında başarısızlığa uğramıştır. Bisikletçilikte doping 
uygulanması, halen hileli davranışlarla devam etmektedir.

En iyi bisikletçiler dahi, hala madde kullanma riskini göze almak-
tadırlar. Bu, sporda madde kullanımının etkisi vahim olmadığı için 
yapılmaktadır. Belçikalı şampiyon Tom Boonen gibi diğerleri açıkça 
temiz sporcular, 2006 Tour de France’ta kenarda kalmışlardır.

Ceza yargılaması mekanizmasını kabul etmek ve spordaki bu hileli 
davranışın kınanmasını sporculara ve spor menajerlerine cezai yaptırım 
uygulayarak pekiştirmek, bu aşırı hırs kültürüyle idari yaptırım ve 
eğitime göre daha doğrudan şekilde baş edebilecektir. Sporda doping, 
sadece spor kurallarının ihlali olarak değil, aynı zamanda kamuya karşı 
işlenmiş bir suç olarak sayılmalıdır. Zira ancak bu şekilde sporculuğa 
inancı da geri kazanabilmemiz mümkün olacaktır.
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1. GENEL OLARAK

Yabancı mahkeme kararları, yabancı bir devlet mahkemesi 
tarafından verilmiş olan kararlardır. Bu kararlar, yalnızca 
kararı vermiş olan mahkemenin ülke sınırları içinde hüküm 

ve sonuçlarını doğurmaktadır. Bu durum, Devletler Hukukuna göre 
egemenlik hakkının tabii bir sonucudur. Bu kararların diğer ülkelerde 
de uygulanabilmesini gerektirecek bir zorunluluk bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte bazı koşullarla bir ülkede verilen ve kesinleşen mah-
keme kararlarının başka bir ülkede de hüküm ve sonuç doğurması 
mümkün bulunmaktadır. Kararı veren mahkemenin mensup olduğu 
devletin bağımsız olması veya himaye ve manda altında olması da 
kararların tanınma ve tenfizi için önemli değildir. Kararı veren mah-
kemenin bağımsız bir yargı organı olması yeterlidir.

Aynı durum yine bazı koşullarla yabancı hakem kararları içinde 
söz konusudur.

A) Tanıma ve Tenfiz Kavramı
Yabancı ülke mahkemelerinin vermiş olduğu kararların, bir ülkede 

hüküm ve sonuç doğurması tanıma ve tenfiz kavramları ile anla-
tılmaktadır. Tanıma ve tenfiz, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 
Hukuku Hakkında Kanun’da1 ayrı ayrı düzenlenmiş ve farklı sonuçlara 
bağlanmıştır.

I – Tanıma
Tanıma, yabancı ülke mahkemesinde verilen bir kararın kesin 

hüküm kuvvetinin diğer bir ülkede kabul edilmesidir2.Verildiği ülkede 

1 12.12.2007 tarihli VE 26728 sayılı RG’ de yayınlanmıştır. Kısaltma MÖHUK.
2 NOMER, Ergin/ŞANLI, Cemalettin, Devletler Hususi Hukuku, İstanbul 2007,s.432.

ÇELİKEL, Aysel /ERDEM, Bahadır, Milletlerarası Özel Hukuk, İstanbul 2007,s.564.
DOĞAN, Vahit, Milletlerarası Özel Hukuk, Ankara 2010,s.96. ÖZBAKAN, Işıl, 
Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Ankara 1987, 
s.18.YILMAZ Ejder, Yabancı Boşanma ilamlarının Türkiye’de Tanınmasında Tebligat 
Koşulu, Trabzon Barosu Dergisi, 1978/5-6,s.7-9.
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kesin hüküm niteliğini kazanamamış olan kararlar diğer bir ülkede 
kesin hüküm kuvvetini kazamazlar.

Kesin hüküm, şekli ve maddi olarak ikiye ayrılmaktadır. Kendisine 
karşı başvurulabilecek kanun yolları tüketilmiş olan kararlar, şekli 
anlamda kesin hüküm olarak kabul edilirler. Bu tür kararlar taraflar 
arasındaki uyuşmazlığı değil, görülmekte olan davayı sona erdirirler. 
Maddi anlamda kesin hüküm ise şekli anlamda kesinleşen hükmün 
yasal gerçeklik özelliğinin kabul edilmesidir.

Tanınan yabancı mahkeme kararı, ülkede kesin hüküm özelliği 
göstereceğinden Türk Mahkemelerinde aynı konuda dava açılması 
durumunda kesin hüküm itirazına yol açar. Ayrıca tanınan yabancı 
bir mahkeme kararı, Türk Mahkemelerinde açılacak davalarda kesin 
delil etkisine de sahip olur. Türk Hukukunda mahkeme kararlarının 
kesin hüküm etkisi yalnızca hüküm fıkraları için söz konusu olduğun-
dan kararların gerekçeleri bu özelliği taşımaz. Bu durum Türkiye’de 
tanınan yabancı mahkeme kararları içinde geçerlidir.

Yabancı mahkeme kararlarına, Türk mahkeme kararlarının sahip 
olduğu kesin hüküm kuvvetinden daha geniş bir kesin hüküm kuvveti 
tanınması da mümkün değildir.

Tanınmayan yabancı mahkeme kararları, Türkiye’de herhangi bir 
hüküm ve sonuç doğurmaz3. Bununla birlikte tanınmayan kararlara, 
yargılamada takdiri delil olarak (ispat vasıtası) dayanılabileceği yargı 
kararlarında ve öğretide kabul edilmektedir4.

3 “Yabancı ilam Türk yargısınca tanınmadıkça kesin hüküm veya kesin delil durumuna 
gelemez” Yar.2:HD,9.5.1996;YHD 192-11/1997 1536,NOMER, s.433,236 numaralı 
dipnot.

4 “Eda davasında, davacı, tanınmamış veya tenfizi istenmemiş yabancı mahkeme ilamına 
takdiri delil olarak dayanabilir” HGK.24.10.2001 E.4-692/K.750,NOMER/ERDEM, 
s.433.DOĞAN, s.96.
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II – Tenfiz
Tenfiz, “Bir mahkeme kararının, sahip olduğu kesin hüküm kuvveti-

nin sonucu olarak maddi icra muamelelerini gerekli kılan kamu gücünü 
harekete geçiren vasfıdır” şeklinde tanımlanmaktadır5.

Mahkemeler tarafından verilen kararlar, niteliklerine göre icra 
kabiliyetini haiz olanlar ile icra kabiliyetini haiz olmayanlar olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Yine Niteliklerine göre kararlar eda kararları, 
tespit kararları ve yenilik doğrucu (inşai) kararlar olarak üç başlıkta 
toplanmaktadır.

Eda kararları, taraflardan birini bir şey verme, bir şey vermeme 
veya bir şeyi yapmama konusunda mahkûm eden kararlardır. Bu 
kararlar maddi ve şekli anlamda kesin hüküm oluştururlar.

Tespit kararları, bir hukuki ilişkinin varlığı veya yokluğunun belir-
lenmesine yönelik kararlardır. Bu tür kararlar tespit amacını taşırlar.

Yenilik doğrucu kararlar, bir hukuki durumun değiştirilmesi, kal-
dırılması veya yeni bir hukuki durumun yaratılması amacını taşıyan 
kararlardır. Bu kararlara inşai kararlar da denmektedir.

Niteliklerine göre tespit kararları ve yenilik doğurucu karar-
ların yalnızca tanınmaları mümkündür. Eda kararlarının ise hem 
tanınmaları hem de tenfizleri mümkün bulunmaktadır6. Bir yenilik 
doğurucu kararın aynı zamanda bir eda kararını da birlikte taşıması 
halinde kararın eda ölümü için tenfiz şartlarının varlığının aranması 
gerekecektir7.

2. TÜRK HUKUKUNDA YABANCI MAHKEME 
KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi, Milletlerarası 
Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 50–59. Maddeleri 

5 ÇELİKEL/ŞANLI,s564.YILMAZ, s.7.
6 ÇELİKEL/ŞANLI, s.565-566.DOĞAN, s.97.
7 ÇELİKEL/ŞANLI, s.566.
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arasında düzenlenmiştir. Kanunun 50. ve 58. Maddelerinin birlikte 
değerlendirilmesi sonucunda yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de 
tanınması ve tenfizi için bazı koşulların gerekli olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu koşullar, ön koşullar ve asli koşullar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

A) Tanıma ve Tenfizin Ön Koşulları
MÖHUK 50 -59 uncu maddelerine göre yabancı mahkeme 

kararlarının tanınması ve tenfizi için üç adet ön koşul bulunmaktadır.

I –Y abancı Bir Mahkemeden Verilmiş Karar Olması
Yabancı bir mahkeme kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi 

için bu kararın yabancı bir mahkemeden verilmiş olması gerekli-
dir. Bu durum MÖHUK madde 50’de şöyle ifade edilmektedir, 
“Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o 
devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra 
olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmiş 
olmasına bağlıdır.-Yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında yer alan 
kişisel haklarla ilgili hükümler hakkında da tenfiz kararı istenebilir”. 
Madde de açıkça “Yabancı mahkemelerden… verilmiş” olmaktan 
bahsedilmektedir. Kararı veren ülkenin milletlerarası alanda tanınmış 
bir ülke olup olmamasının önemi yoktur. Önemli olan bağımız bir 
egemenlik altında karar verilmiş olmasıdır8.

Bazı ülkelerde, belli nitelikteki uyuşmazlıklar mahkemeler dışında 
karara bağlanmaktadır. Böyle durumlarda, mahkeme dışında verilen 
kararlar yargı organlarınca denetlenmiş ve onanmış ise bu kararlar 
tanıma ve tenfize konu olabilmektedir. Buna örnek olarak talak ile 
boşanma usulünde boşanma tarafların iradeleri ile gerçekleştikten 
sonra, karar o ülkenin yargı organlarınca tasdik edilmesi halinde 
Türkiye’de tanıma ve tenfize konu olabilmektedir9. Aynı durum 
mahkeme dışında yapılan sulh anlaşmaları içinde geçerlidir10.

8 DOĞAN, s.98.
9 Karar için bkz. İBD, cilt 65,sayı 7.8.9 1991,s.501 vd.
10 NOMER/ERDEM, s.436.
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Tanınıp tenfiz edilecek olan kararlar ilam niteliğinde 
olmalıdır(MÖHUK m.50/1).İlam niteliğinde olmayan kararlar tanı-
nıp, tenfiz edilemezler. Bu durum mahkeme kararlarında da teyit edil-
mektedir. “tenfiz ve tanınması istenen Gelnhausen yerel mahkemesinin… 
kararları icra kararlarının infazına yönelik kararlardır. Bu haliyle ilam 
niteliğinde değildir. Bu hususun resen göz önünde tutulması gerekir”11.
Bu nedenle yabancı icra kararlarının tanınması mümkün değildir.

Türkiye’nin taraf olduğu bir anlaşmaya dayanarak oluşturulmuş 
milletlerarası mahkemelerden verilen kararlar ise, MÖHUK’ta yer alan 
kurallara tabi olmayacak, anlaşmada öngörülen usulü göre hüküm 
ve sonuç doğuracaktır. Bu bağlamda, Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi (AİHM) kararlarının Türkiye’de hüküm ve sonuç doğurması, 
anlaşmalarla belirlendiğinden MÖHUK’da yer alan kurallar nazara 
alınmayacaktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, ancak, 
İnsan haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin 
veya eki protokollerin ihlali suretiyle verilmiş ise, Türk iç hukukunda 
etkili olur. AİHM kararına konu olan Türk mahkemesi kararı için 
yargılamanın iadesi sebebi teşkil eder (HMK m.375/1.i)12.

II – Kararın Hukuk Davalarına İlişkin Olması
Yabancı mahkemelerden verilen kararın tenfiz olunabilmesi için 

bu kararın “Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak 
verilmiş… İlam” olması gereklidir.( MÖHUK. m.50/1).Buna göre, 
hukuk davalarına ilişkin olmayan kararlar tenfize konu olmayacaktır. 
Ancak bu kuralın istisnası vardır. yabancı mahkeme kararı, içerik 
olarak özel hukuk niteliğinde ise karar tenfiz olabilecektir. Özellikle, 
ceza ilamlarında yer alan kişisel haklara ilişkin yabancı mahkeme 
kararları diğer ülkelerde hüküm ve sonuç doğurabilecek kararlar olarak 
kabul edilmektedir. Nitekim bu durum MÖHUK m.50/2 “Yabancı 

11 Y.13HD. 6.12.2001,E.9007/K.11406. www.kazanci.com.tr.ÇELİKEL,s.568’den 
naklen.

12 NOMER/ERDEM. s.435.DOĞAN, s.98-99.
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mahkemelerin ceza ilamlarında yer alan kişisel haklarla ilgili hükümler 
hakkında da tenfiz kararı istenebilir” şeklinde ifade edilmiştir.

Bir kısım ülke hukuklarında, cezalandırma amacı ile tazminat 
kararları verilebilmektedir. Tazminat kararları nitelik olarak, cezalan-
dırma amacı taşıyor ise, bu tür kararların tanıma veya tenfiz usulüne 
tabi olması mümkün değildir. Çünkü ceza hukuku alanında ülkesellik 
ilkesi geçerli olup, verilen kararların diğer ülkelerde hüküm ve sonuç 
doğurması kabul edilmemektedir13.

III – Kararın Kesin Hüküm Kuvvetinde Olması
Yabancı mahkeme kararının tenfize konu olabilmesi için “o devlet 

kanunlarına göre kesinleşmiş” olması gereklidir (MÖHUK.m.50/1).
Verildiği ülkede kesinleşmemiş bir kararın başka bir ülkede tanınıp 
tenfiz edilmesi mümkün değildir. Yukarıda da ifade edildiği gibi, kesin 
hüküm ile şekli ve maddi anlamda kesinleşmiş hüküm anlatılır. Şekli 
anlamda kesin hükümden, o kararla ilgili olarak gidilebilecek bütün 
kanun yollarının tüketilmiş olduğu kabul edilir. Maddi anlamda 
kesin hüküm ise kararın kanuni hakikat vasfını ifade eder. Yani, dava 
edildiği takdirde karşı taraf kesin hüküm itirazında bulunabilir. Türk 
Hukukunda tanıma ve tenfize konu olabilecek yabancı mahkeme 
kararları, o devlet kanunlarına göre maddi anlamda kesin hüküm 
niteliği kazanmış olan kararlardır.

Geçici himaye tedbirleri, adından da anlaşıldığı gibi, kesin hüküm 
kuvvetinde olmadıkları için tanıma ve tenfiz usulüne tabi olmazlar14.

Yabancı mahkeme kararının kesinleştiğinin tespiti konusu önemli 
bir güçlük doğurmaz. Kararın kesinleştiği ve icra kabiliyeti kazandığı 
kararı veren mahkemece, bu hususun kaydedilerek onaylanması ile 
ispat edilebilir. Bu onay, kararın altına veya ayrı bir belge düzenlenerek 
yapılabilir15.

13 DOĞAN, s.100.
14 DOĞAN, s.100.
15 ÇELİKEL/ŞANLI, s.570.
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Yabancı ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı 
mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder 
(MÖHUK m.59).

B) Tanıma ve Tenfizin Asli Koşulları
Yabancı mahkeme karalarının tanınması ve tenfizi için farklı asli 

koşullar aranmaktadır. Tanıma ve tenfiz için aranan koşulların bir 
kısmı yukarıda anlatıldığı gibi müşterek olmakla birlikte, tenfiz için 
ayrıca bazı koşullar daha aranmaktadır.

I – Tenfizin Koşulları
Yabancı mahkeme kararlarının tenfiz için aranan ön koşulların 

yanında tenfiz için ayrıca, MÖHUK.m.54 belirtilen dört koşul daha 
aranmaktadır. Tenfiz için aranan koşullarını bir kısmı hakim tarafından 
res’en nazara alınan koşullar olmasına karşılık, bazı koşullar ise ancak 
tarafların itirazı halinde hakim tarafından inceleme konusu yapılabil-
mektedir. Bu ikinci tür koşulların hakim tarafından incelenebilmesi 
için tarafların talepte bulunması gerekli bulunmaktadır. MÖHUK’un 
konuya ilişkin, Tenfiz Şartları başlıklı 54. madde hükmü şöyledir;

”Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dahilinde verir:
a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği devlet arasında kar-

şılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devletle Türk mahke-
melerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan bir kanun 
hükmünün veya fiili uygulamanın bulunması.

b) İlamın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir 
konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmiş olması şartıyla ila-
mın, dava konusu veya taraflarla gerçek, bir ilişkisi bulunmadığı halde 
kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması,

c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması,
ç) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin 

hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya 
o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde 
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gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki 
hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine 
itiraz etmemiş olması”.

1) Karşılıklı İşlem Koşulu
Kanunda, kararın verildiği yabancı ülke ile Türkiye arasında 

kanuni, fiili veya milletlerarası antlaşmalara dayanan bir karşılıklı 
işlem şartının varlığı aranmaktadır (MÖHUK m.54/a).

Tenfizi istenilen kararın verildiği ülke ile Türkiye arasında kanuni, 
fiili veya milletlerarası bir antlaşmanın varlığına rağmen o ülkede, 
Türk mahkeme kararları tenfiz edilmiyor ise bu şart gerçekleşmiş 
olmayacaktır. Türk mahkeme kararlarını tenfiz etmeyen ülke karar-
larına, Türkiye’de icrai sonuçlar tanımanın kabul edilebilir haklı bir 
yönü bulunmamaktadır. Karşılıklı işlem şartı, hukuki olmaktan siyasi 
bir şart olarak nitelendirilmektedir16.

Karşılıklı işlem şartının uygulanmasında, şartın gerçekleştiğinin 
tespitinde ciddi zorluklarla karşılaşılmaktadır. Uygulamada, Adalet 
Bakanlığı her yıl Ocak ayında hangi ülkelerle karşılıklı işlem şartının 
gerçekleştiğini tespit eden bir genelge yayınlamaktadır. Tenfiz talebinde 
bulunulan mahkeme kararı, tebliğde yer alan ülke mahkemelerinden 
verilmiş ise, tenfiz hakimi karşılıklı işlem şartının gerçekleştiğini kabul 
etmektedir. Tebliğde yer almayan ülke kararları ile karşılaşıldığında 
ise şartın gerçekleştiğinin tespiti ciddi zorlukları beraberinde getir-
mektedir. Bu durumda hakimin karşılıklı işlem şartının gerçekleşip 
gerçekleşmediğini tespit mecburiyeti vardır. Bu aşamada, hakime taraf-
ların yardımını isteyebilme imkanının tanınması isabetli olacaktır17.

2) Kararın Yetkili Mahkemeden Verilmiş olması
Bu durum MÖHUK m.54/b’de iki cümle halinde ifade edilmiştir. 

Fıkranın 1. Cümlesine göre;

16 DOĞAN, s.101.NOMER/ERDEM, s.441.ÇELİKEL/ŞANLI, s.580.
17 DOĞAN, s.103.
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İlamın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir 
konuda verilmiş olması (MÖHUK m.54.b-c.1) gereklidir.

Hangi konularda Türk mahkemelerinin münhasır yetkiye sahip 
olduğu konusunda kanunda bir açıklık bulunmamaktadır. Türk 
Hukukunda kamu düzenine ilişkin yetki kurallarından bazıları mün-
hasır yetki (kesin yetki) hükmüdür. Mesela Türkiye’de gayrimenkulün 
aynına ilişkin davalarda gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesinin 
yetkisi kesin, yani münhasırdır (HMK m.12)18. Türk mahkemelerinin 
münhasır yetkili olduğu konularda verilen yabancı mahkeme karar-
larının tenfizi mümkün değildir.

Fıkranın 2. Cümlesine göre de; Davalının itiraz etmiş olması 
şartıyla ilamın, dava konusu veya taraflarla gerçek, bir ilişkisi bulun-
madığı halde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş 
olmaması (MÖHUK m.54.b-c.2) gerekmektedir.

Kararın verildiği ülke ile olay ya da tarafların gerçek bir ilişkisinin 
bulunmaması halini hakim re’sen nazara almayacaktır. Aleyhine tenfiz 
talebinde bulunulan tarafın bu yönde itiraz etmesi halinde kararı 
veren mahkemenin olay veya taraflar ile gerçek bir bağlantısının olup 
olmadığı araştırılacaktır. Hakim, kararı veren ülke mahkemelerinin 
yetkisini aşan yetki olduğu sonucuna varır ise, yabancı mahkeme kararı 
tenfiz şartını yerine getirmediğinden, tenfiz talebi reddedilecektir19.

3) Yabancı Mahkeme Kararının Kamu Düzenine Aykırı Olmaması
Tenfiz için gerekli üçüncü koşul, Hükmün kamu düzenine açıkça 

aykırı bulunmamasıdır (MÖHUK m.54.c).
Tenfizi istenilen yabancı mahkeme kararının Türk kamu düzenine 

“açıkça” aykırı olmaması gereklidir. Kamu düzeni ise, yere ve zamana 
göre değişen ve hudutları kesin olarak çizilemeyen bir kavramdır. 
Yabancı mahkeme kararlarının kamu düzenine aykırı olması demek, 
uygulanan hukuk normunun soyut olarak aykırı olması değil, o 

18 NOMER/ERDEM, s.442.
19 DOĞAN, s.105.
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normun uygulanması sonucunda verilen mahkeme kararının kamu 
düzenine aykırı olmasıdır. Yabancı mahkeme kararının hüküm kıs-
mının kamu düzenine aykırı olmasını, tarafların ileri sürmesine gerek 
kalmadan, hakim re’sen nazara alacaktır. Tabii ki, taraflar da kamu 
düzenine aykırılık iddiasında bulunabilirler. Bu halde de hakim, 
gerekli incelemeyi yapacak ve hükmün kamu düzenine aykırı olup 
olmadığına karar verecektir20.

4) Savunma Hakkına Uyulmuş olması
Dördüncü koşul da, O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı 

tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir 
şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu 
kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş 
ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine 
karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması dır(MÖHUK m.54.ç).

Fıkradan anlaşıldığına göre, kendisine karşı tenfiz istenen kişi, 
o yer kanunlarına ve usulüne uygun olarak mahkemeye davet edil-
memiş, uygun davet yapılmadığı veya yapıldığı halde mahkemede 
temsil edilmemiş yahut o yer kanunlarına aykırı bir şekilde gıyabında 
ve yokluğunda hüküm verilmiş olduğu durumlarda, bu kişi tenfiz 
istemine karşı Türk mahkemesine başvurduğu takdirde kararın Türk 
mahkemesi tarafından tenfizi mümkün olmayacaktır.

Kişi savunma hakkına riayet edilmediği gerekçesiyle tenfizi önle-
mek için Türk mahkemesine başvurmadığı takdirde, hakim savunma 
hakkına riayet edilmemesini kural olarak nazara almayacaktır. Bununla 
birlikte öğretide, savunma hakkına riayet edilmemesi durumu, kamu 
düzenine aykırılık oluşturacak nitelikte ise ilgilinin itirazda bulunma 
şartı aranmadan hakimin bu durumu resen nazara alması gerektiği 
ileri sürülmektedir21.

20 DOĞAN, s.105.
21 DOĞAN, s.107.NOMER/ERDEM, s.451.KURU Baki/YILMAZ Ejder, Türkiye’de 

Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması, (Tebliğ) (II. Tahkim haftası, Yabancı Hakem 
Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi, Ankara 1984) s.201.
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II – Tanımanın Koşulları
Yabancı mahkeme kararlarının tanınması da tenfizde olduğu gibi 

bazı koşulların varlığına bağlıdır. Bu koşullar MÖHUK m.58’de ifade 
edilmiştir. Maddeye göre “Yabancı mahkeme ilamının kesin delil veya 
kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilamın tenfiz şartlarını 
taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır. Tanımada 54 üncü maddenin 
birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.- İhtilafsız kaza kararlarının 
tanınması da aynı hükme tabidir.- Yabancı mahkeme ilamına dayanı-
larak Türkiye’de idari bir işlemin yapılmasında da aynı usul uygulanır”. 
Madde den anlaşıldığı gibi, Yabancı mahkeme kararlarının tanınması 
için tenfizde aranan “karşılıklı işlem şartı” dışındaki diğer üç koşul 
aynen aranmaktadır. Bunlar, yabancı mahkeme kararının kamu düze-
nine aykırı olamaması, kararın yetkili mahkemeden verilmiş olması 
ve savunma hakkına riayet edilmiş olması koşullarıdır.

Yabancı mahkeme kararı, tanıma için yukarıda belirtilen koşul-
ları taşıdığı takdirde Türk mahkemesi tanıma kararı verecektir. Aksi 
takdirde tanıma talebi reddedilecektir.

Tanıma kararı verilmesi demek, madde de belirtildiği gibi yabancı 
mahkeme kararının kesin hüküm veya kesin delil etkisinin kabul 
edilmesidir.

Yabancı mahkeme kararına dayanılarak Türkiye’de idari işlem 
yapılmak istenen durumlarda da durum aynıdır. Yani, tanıma koşulları 
varsa Türk mahkemesi bu kararı tanıyacaktır. Bu tanıma kararından 
sonra idari merciler işlem yapabilecektir.

İhtilafsız kaza kararlarının tanınmasında da aynı koşulların ger-
çekleşmesi gerekli bulunmaktadır.

C) Tanıma ve Tenfiz Usulü
Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi ve tanınması için uyulması 

gerekli usul işlemleri MÖHUK’ da düzenlenmiştir. Kanunda yer alan 
hükümler incelendiğinde, yalnızca tenfiz usulünün ayrıntılı olarak 
düzenlendiği tanımanın ise, hangi usul çerçevesinde yapılacağının 
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tespit edilmediği gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Oysa kanun 
koyucu ilke olarak yabancı mahkeme kararlarının tenfizini düzenlemiş, 
tanıma hususunda ise tenfize ilişkin koşullara yollama yapmıştır. Aynı 
husus tanımanın usulü içinde kabul edilmiştir22.

I – Görevli ve Yetki Mahkeme

1) Görevli Mahkeme
Yabancı mahkeme kararlarının tenfizinde görevli mahkeme asliye 

hukuk mahkemesidir (MÖHUK m.51/1).
Asliye mahkemeleri arasındaki iş bölümü sonucu olarak ticaret 

mahkemeleri ve iş mahkemeleri de görevli olabilirler23.

2) Yetkili Mahkeme
Yetkili mahkeme, bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin 

Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sakini olduğu yer mahkemesinden, 
Türkiye’de yerleşim yeri veya sakini olduğu bir yer mevcut değilse 
Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir 
(MÖHUK m.51/2).

3) Tenfiz İstemi
a) Tenfiz İsteminde Bulunabilecekler
Kararın Tenfiz edilmesinde hukuki yararı bulunan herkes tenfiz 

talebinde bulunabilir(MÖHUK m.52/1).
b) Tenfiz İsteme Şekli
Tenfiz istemi dilekçe ile olur. Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar 

örnek eklenir. Dilekçede, a)Tenfiz isteyenle, karşı tarafın ve varsa 
kanuni temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri, b)Tenfiz konusu 
hükmün hangi devlet mahkemesinden verilmiş olduğu ve mahkemenin 
adı ile ilamın tarih ve numarası ve hükmün özeti, c)Tenfiz, hükmün 

22 DOĞAN, s.110.
23 ÇELİKEL/ŞANLI, S.573.
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bir kısmı hakkında isteniyorsa bunun hangi kısım olduğu, açık ve 
anlaşılır bir şekilde yazılır (MÖHUK m.52). Dilekçeye, a) Yabancı 
mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı veya ilamı 
veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi, 
b) ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onan-
mış yazı ve belge ile onamış tercümesi, eklenir (MÖHUK m.54). Bu 
belgelerden biri eksik olursa madde gereği yerine getirilmemiş olur.

4) Tebliğ ve İtiraz
Tenfiz istemine ilişkin dilekçe, duruşma günü ile birlikte karşı 

tarafa tebliğ edilir. İhtilafsız kaza kararlarının tanınması ve tenfizi de 
aynı hükme tabidir. Hasımsız ihtilafsız kaza kararlarında tebliğ hükmü 
uygulanmaz. İstem, basit yargılama hükümlerine göre incelenerek 
karara bağlanır (MÖHUK m.55/1).

Tebligat yapılmasının gerekli olduğu durumlarda, mahkemece 
tebligat yapılmadan tenfiz (tanıma) kararı verilecek olursa bu durum 
kanuna aykırı olur ve bir temyiz nedeni oluşturur24.

Karşı taraf ancak MÖHUK İkinci kısım, ikinci bölüm25 hüküm-
lerine göre tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme 
ilamının kısmen veya tamamen yerine getirilmiş yahut yerine geti-
rilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış olduğunu öne sürerek itiraz 
edebilir (MÖHUK m.55/2). Bu bent gereğince, karşı taraf kanunda 
yazılı olmayan itirazlarda bulunamaz. Buna öğretide “Revision au 
fond” yasağı denmektedir26.

5) Karar
Mahkemece ilamın kısmen veya tamamen tenfizine veya istemin 

reddine karar verilebilir, Bu karar yabancı mahkeme kararının altına 
yazılır ve hakim tarafından mühürlenip imzalanır (MÖHUK m.56).

24 YILMAZ, s.9.
25 MÖHUK 50 – 63 Maddeleri.
26 GÖKKAYA, Şevket, Milletlerarası Özel hukuk ve Usul Hukuku Hakkında kanun, 

Ankara 1996,s.206.NOMER/ERDEM, s.439.
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Türk hukukunda, yabancı mahkeme kararlarının içeriğine ilişin her-
hangi bir inceleme yetkisi kabul edilmemektedir. Dolayısıyla hâkim, 
yabancı mahkeme kararının içeriği hususunda tarafların itirazlarını 
nazara almadan, yalnızca tanıma ve tenfiz hakkında şartlarının ger-
çekleşip gerçekleşmediğini nazara alacaktır27.

Maddenin ikinci cümlesinde, mahkemenin vereceği kararın 
yabancı mahkeme ilamının altına yazılıp, hâkim tarafından mühür-
lenip imzalanacağı belirtilmektedir. Ancak, uygulamada, tenfiz davası 
bağımsız bir dava şeklinde yürütülmekte olup, sonuçta verilen karar, 
gerekçe ve hüküm bölümlerini taşıyan müstakil bir karar şeklinde 
olmaktadır28.

Tenfiz davasında istemin reddi uyuşmazlığın esasının çözümü ile 
ilgili bulunmadığından, böyle bir durumda tenfiz isteminin reddinin 
kesin hüküm oluşturmayacağı ve tarafların dava konusu olay hakkında 
Türk Mahkemesinde yeni bir dava açabilecekleri kabul edilmektedir29.

6) Yerine Getirme ve Temyiz Yolu
Tenfizine karar verilen yabancı ilamlar Türk mahkemelerinden 

verilmiş ilamlar gibi icra olunur.-Tenfiz isteminin kabul veya reddi 
hususunda verilen kararın temyizi genel hükümlere tabidir. Temyiz 
yerine getirmeyi durdurur (MÖHUK m.57).

Maddenin birinci fıkrasında, tenfizine karar verilen ilamların 
Türk mahkemelerinde verilen ilamlar gibi icra edileceğini ve Türk 
mahkemelerinin verdiği diğer kararlarla aynı sonucu doğuracağı 
ifade edilmektedir. Maddenin ikinci fıkrası, tenfiz isteminin kabulü 
veya reddi konusunda verilen kararların temyizinin genel hükümlere 
tabi olduğunu öngörmektedir. Buna göre, tenfiz konusunda verilen 
kararlar, diğer Türk mahkemesi kararları gibi temyiz edilebilecek, karar 
düzeltme veya yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilebilecektir. İkinci 
fıkranın son cümlesi gereğince, temyiz yoluna başvurulması icrayı 

27 DOĞAN, s.111-112.
28 GÖKKAYA, s.211.
29 GÖKKAYA, s.212.
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durdurur. Bu hüküm, yabancı kararın icrasından sonra, Yargıtay’ca, 
tenfiz kararının bozulması halinde hak kaybını önlemek bakımından 
düşünülmüştür30.

Yukarıda belirtildiği gibi tenfiz usulü hakkında sevk edilen bu 
hükümler, aynı zamanda tanıma bakımından da geçerlidir.

İhtilafsız yargı alanında verilen yabancı mahkeme kararlarının 
tanınması da aynı hükümlere tabi tutulmuştur (MÖHUK m.58/2).

3. TÜRK HUKUKUNDA YABANCI HAKEM 
KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ

Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi için uyulması 
gerekli usul işlemleri MÖHUK’ da madde 60 ile 63 arasında ayrıntılı 
olarak düzenlenmiştir.

A) Tenfiz edilebilecek Hakem Kararları
Bütün yabancı hakem kararlarının tenfiz edilmesi mümkün 

değildir. Yabancı hakem kararlarından yalnızca, Kesinleşmiş ve icra 
kabiliyeti kazanmış veya taraflar için bağlayıcı olan yabancı hakem 
kararları tenfiz edilebilir (MÖHUK m.60/1). Fıkraya göre yabancı 
hakem kararının tenfizi için, kararın tabi olduğu veya verildiği yer 
hukukuna göre kesinleşmiş veya icra kabiliyeti kazanmış olması gerek-
mektedir31.Bu vasıfları taşımayan yabancı hakem kararları tenfizi 
mümkün bulunmamaktadır.

Ancak bu tür hakem kararlarının tanıması ve tenfizi de sınırsız 
değildir. Yabancı hakem kararlarının infazı, Yabancı Tahkim Kararla-
rının Tanınması ve İcrası Hakkındaki 10 Haziran 1958 tarihli New 
York Sözleşmesi32 hükümlerine göre yapılmaktadır. Türkiye’nin de 

30 GÖKKAYA, S.213.
31 GÖKKAYA, s.223.
32 Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkında New York Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 3731 sayılı Kanun ile onaylanmıştır. 
Onaylama kanunu. 21.5.1991 tarih ve. 20877 sayıl Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
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imzasının bulunduğu New York Sözleşmesine Türkiye’nin koyduğu 
iki çekince ile tanıma ve tenfiz kapsamındaki alanlar daraltılmıştır. 
Bu çekincelerin ilki, tanınma ve tenfizi istenen hakem kararının 
sözleşmeye taraf olan bir ülke tarafından verilmiş olması, ikincisi de, 
kararın Türk Hukukuna göre ticari nitelikteki bir uyuşmazlığa ilişkin 
olmasıdır. Bu nedenle, Sözleşmeye göre, yalnızca sözleşmeye taraf 
olan bir ülke tarafından verilmiş, ticari nitelikteki yabancı hakem 
kararlarının tanınması ve tenfizi mümkün olabilecektir.

B) Görevli ve Yetkili Mahkeme

I) Görevli Mahkeme
Yabancı hakem kararlarının tenfizinde, görevli mahkeme asliye 

hukuk mahkemesidir (MÖHUK m.60/2).
Uyuşmazlık ticari dava niteliğinde ve taraflar da tacir ise, görevli 

mahkeme asliye ticaret mahkemesidir. Tanıma istemi görevli mah-
kemeden talep edilmediği takdirde taraflarca bir itiraz vuku bulması 
bile mahkemece re’sen gözetilmesi gerekir33.

II) Yetkili Mahkeme
Yabancı hakem kararlarının tenfizi, tarafların yazılı olarak karar-

laştırdıkları yer asliye mahkemesinden dilekçe ile istenir. Taraflar 
arasında böyle bir anlaşma olmadığı takdirde, aleyhine karar verilen 
tarafın Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sakini olduğu, bu da yoksa 
icraya konu teşkil edebilecek malların bulunduğu yer mahkemesi 
yetkili sayılır (MÖHUK m.60/2).

Sözleşmenin Türkçe ve İngilizce metinleri 25.9.1991 tarih ve 21002 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanmıştır.

33 ERTEKİN, Erol/KARATAŞ, İzzet, Uygulamada İhtiyari Tahkim ve Yabancı Hakem 
Kararlarının Tenfizi Tanınması, Ankara 1997,s.517.
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C) Tenfiz İstemi

I) Tenfiz İsteminde Bulunabilecekler
Yabancı bir hakem kararının tenfizini o kararın tarafları isteyebilir 

(MÖHUK m.61/1).

II) Tenfiz İsteme Şekli
Yabancı hakem kararlarının tenfizi dilekçeyle istenir (MÖHUK 

m.60/2). Yabancı bir hakem kararının tenfizini isteyen taraf, dilek-
çesine bazı belgeleri, karşı tarafın sayısı kadar örnekleriyle birlikte 
ekler. Bunlar, a) Tahkim sözleşmesi veya şartının, aslı yahut usulüne 
göre onanmış örneği, b) Hakem kararının usulen kesinleşmiş ve icra 
kabiliyeti kazanmış veya taraflar için bağlayıcılık kazanmış aslı veya 
usulüne göre onanmış örneği, c) (a) ve (b) bentlerinde sayılan belge-
lerin tercüme edilmiş ve usulen onanmış örneklerinden oluşmaktadır 
(MÖHUK m.61).

Mahkemece, hakem kararlarının tenfizinde Tebliğ ve İtiraz başlıklı 
55 inci, Karar başlıklı 56 ncı ve Yerine getirme ve Temyiz başlıklı 57 
inci madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır (MÖHUK m.60/2). Bu 
konular mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizinde anlatıldığından 
burada tekrar etmiyoruz.

III) Tenfiz Talebinin Ret Sebepleri
Mahkeme, a) Tahkim sözleşmesi yapılmamış veya esas sözleşmeye 

tahkim şartı konulmamış ise, b) Hakem kararı genel ahlaka veya 
kamu düzenine aykırı ise, c) Hakem kararı konu olan uyuşmazlığın 
Türk kanunlarına göre tahkim yoluyla çözümü mümkün değilse, ç) 
Taraflardan biri hakemler önünde usulüne göre temsil edilmemiş ve 
yapılan işlemleri sonradan açıkça kabul etmemiş ise, d) Hakkında 
hakem kararının tenfizi istenen taraf, hakem seçiminden usulen 
haberdar edilmemiş yahut iddia ve savunma imkânından yoksun 
bırakılmış ise, e) Tahkim sözleşmesi veya şartı taraflarca tabi kılındığı 
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kanuna, bu konuda bir anlaşma yoksa hakem hükmünün verildiği ülke 
hukukuna göre hükümsüz ise, f ) Hakemlerin seçimi veya hakemlerin 
uyguladıkları usul, tarafların anlaşmasına, böyle bir anlaşma yok ise 
hakem hükmünün verildiği ülke hukukuna aykırı ise, g) Hakem kararı, 
hakem sözleşmesinde veya şartında yer almayan bir hususa ilişkin ise 
veya sözleşme veya şartın sınırlarını aşıyor ise bu kısım hakkında, h)
Hakem kararı, tabi olduğu veya verildiği ülke hukuku hükümlerine 
veya tabi olduğu usule göre kesinleşmemiş yahut icra kabiliyeti veya 
bağlayıcılık kazanmamış veya verildiği yerin yetkili mercii tarafından 
iptal edilmiş ise, yabancı hakem kararının tenfizi istemini reddeder. 
-Birinci fıkranın (ç), (d), (e), (f ),(g) ve (h) bentlerinde yazılı hususların 
ispat yükü, hakkında tenfiz istenen tarafa aittir (MÖHUK m.62).

B) Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması
Yabancı hakem kararlarının tanınması da tenfizine ilişkin hüküm-

lere tabidir (MÖHUK m.63).

4. SPOR UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN YABANCI 
KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ

Tanıma ve tenfize konu olabilecek spora ilişkin yabancı kararlar, 
genel olarak yabancı mahkeme kararları ile yabancı hakem karar-
ları olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Bunların dışında 
yabancı bir ulusal spor federasyonunun veya uluslararası bir spor 
örgütünün spora ilişkin kararlarının da tanıma ve tenfiz bakımdan 
değerlendirilmesi gereklidir.

A) Spor uyuşmazlıklarına İlişkin Yabancı Mahkeme Kararları
Spora ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanınma ve tenfizine 

ilişkin özel bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle spora 
ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi konularında 
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5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Kanunu’nun 50-63 
maddeleri arasında yer alan hükümler uygulanacaktır. Buna göre;

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi için gerekli 
olan ön koşullar (Yabancı bir mahkemeden verilmiş karar olması, 
kararın hukuk davalarına ilişkin olması, kararın kesin hüküm kuv-
vetinde olması)ile asli koşullar (Karşılıklı işlem koşulu, kararın yetkili 
mahkemeden verilmiş olması, yabancı mahkeme kararının kamu 
düzenine aykırı olmaması ve savunma hakkına uyulmuş olması), 
spora ilişkin yabancı mahkeme kararları içinde de aranacaktır. Spora 
ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanınmasında da karşılıklı işlem 
şartı aranmayacaktır.

Yabancı mahkeme kararlarının tanınma ve tenfiz usulüne iliş-
kin kurallar, spora ilişkin yabancı mahkeme kararları içinde geçerli 
bulunmaktadır.

B) Spor Uyuşmazlıklarına İlişkin Yabancı Federasyon Kararları
Yabancı bir ulusal spor federasyonunun veya uluslararası bir spor 

örgütünün spora ilişkin disiplin kurulu kararları veya tahkim veya 
benzeri adlı kurullarının kararları, bir mahkeme kararı olmadıkların-
dan, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi hakkındaki 
kurallara göre Türkiye’de tanınıp, tenfiz edilmeleri mümkün değildir.

Bu tür kararlar, MÖHUK’ da tanıma ve tenfiz için öngörülen 
koşullara sahip olmaları halinde tanınma ve tenfizleri söz konusu 
olabilir. Bunun için de kararı veren kurulların, kabul edilebilir bir 
biçimde örgütlenmiş bulunmaları ile bağımsız ve tarafsız yargılama 
yapabilecek bir niteliğe sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, söz 
konusu kurullar tarafından verilen kararların niteliğinin de tanıma 
ve tenfiz kararı vermeye elverişli olması, yani maddi hukuka ilişkin 
bir karar niteliği taşıması gerekir34.

Durum böyle olmakla birlikte, uluslararası spor örgütlerinin 
güçlü yapısı ve yaptırımları nedeniyle kurullarının vermiş oldukları 

34 ERTEN, Rifat, Milletlerarası Özel Hukukta Spor, Ankara 2007,s.230.
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kararların ülke federasyonlarınca, tanıma ve tenfiz usulüne başvurul-
maksızın uygulanmak durumunda olduğunu da ifade etmek gerekir35. 
Nitekim bu yönde 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun (m.2/h) ve 5894 sayılı Futbol Fede-
rasyonu Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanunda (m.1,3/1.c,f ) bazı 
hükümler getirilmiştir36.

C) Spor Uyuşmazlıklarına İlişkin Yabancı Hakem kararları
Türk hukukunda yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi-

nin mümkün olduğu yukarıda açıklanmıştı. Hatırlatmak ve vurgula-
mak için tekrarlayalım. Bu durum MÖHUK madde 60’ta “Kesinleşmiş 
ve icra kabiliyeti kazanmış veya taraflar için bağlayıcı olan yabancı hakem 
kararları tenfiz edilebilir” şeklinde ifade edilmiştir.

Ancak bu koşul yanında, yabancı hakem kararlarında MÖHUK 
madde 62’de;

“Mahkeme, a) Tahkim sözleşmesi yapılmamış veya esas sözleşmeye 
tahkim şartı konulmamış ise, b) Hakem kararı genel ahlaka veya kamu 
düzenine aykırı ise, c) Hakem kararı konu olan uyuşmazlığın Türk 
kanunlarına göre tahkim yoluyla çözümü mümkün değilse, ç) Taraflardan 
biri hakemler önünde usulüne göre temsil edilmemiş ve yapılan işlemleri 
sonradan açıkça kabul etmemiş ise, d) Hakkında hakem kararının tenfizi 
istenen taraf, hakem seçiminden usulen haberdar edilmemiş yahut iddia 

35 ERTEN, s.230. 
36 3289 s.K.m.2/h “Spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın 

uygulanmasını sağlamak”.
 5894 s.K.m.1 “Bu Kanunun amacı; her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası 

kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda 
yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe 
sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait 
esas ve usulleri düzenlemektir”.

 5894 s.K.m.3/1.c “FİFA ve UEFA’nın yetkili organları tarafından konulan kuralların 
gereği gibi uygulanmasını sağlamak, ulusal talimatları hazırlamak ve Türkiye’yi futbol 
ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek”.

 5894 s.K.m.3/1.f “Üyelerinin, kulüplerin, futbolcuların, hakemlerin, yöneticilerin, 
teknik direktör ve antrenörlerin, sağlık personelleri, futbolcu temsilcileri ve müsabaka 
organizatörleri ile diğer tüm ilgililerin FİFA, UEFA ve TFF tarafından konulan Statü, 
talimat ve düzenlemeleri ile bunların yetkili kurulları tarafından verilen kararlara 
uymalarını sağlamak”. 
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ve savunma imkânından yoksun bırakılmış ise, e) Tahkim sözleşmesi 
veya şartı taraflarca tabi kılındığı kanuna, bu konuda bir anlaşma 
yoksa hakem hükmünün verildiği ülke hukukuna göre hükümsüz ise, 
f ) Hakemlerin seçimi veya hakemlerin uyguladıkları usul, tarafların 
anlaşmasına, böyle bir anlaşma yok ise hakem hükmünün verildiği 
ülke hukukuna aykırı ise, g) Hakem kararı, hakem sözleşmesinde veya 
şartında yer almayan bir hususa ilişkin ise veya sözleşme veya şartın 
sınırlarını aşıyor ise bu kısım hakkında, h)Hakem kararı, tabi olduğu 
veya verildiği ülke hukuku hükümlerine veya tabi olduğu usule göre 
kesinleşmemiş yahut icra kabiliyeti veya bağlayıcılık kazanmamış veya 
verildiği yerin yetkili mercii tarafından iptal edilmiş ise, yabancı hakem 
kararının tenfizi istemini reddeder”

şeklinde ifade edilen ret sebeplerinin de bulunmaması gereklidir. 
Bu koşulların hepsini taşıyan yabancı spor uyuşmazlıklarına ilişkin 
hakem kararlarının Türk hukukunda tanınması ve tenfizi mümkün 
bulunmaktadır.

Genel olarak, tanınması ve tenfizi söz konusu olan spor uyuş-
mazlıklarına ilişkin yabancı hakem kararları, yabancı spor kuruluşları 
tahkim kurullarının kararları ile uluslararası spor tahkim mahkemesi 
kararları şeklinde görülmektedir.

I – Yabancı Spor Kuruluşlarının Tahkim Kurulları Kararları
Yabancı bir milli federasyonun veya uluslararası bir spor orga-

nizasyonunun tahkim kurulu adı altındaki bir organının verdiği bir 
kararın Türkiye’de hakem kararlarının tanınması ve tenfizi usulüne 
uygun olarak tanınması ve tenfizi mümkün değildir. Genelde, milli 
veya milletlerarası spor organizasyonlarının uyuşmazlıkların halline 
dair öngördükleri usulde yetkili olan ve karar veren makam, TFF 
Tahkim Kurulunda olduğu gibi, bir alt organ niteliğindedir. Bu 
kurullar adları tahkim kurulu olsa dahi, ilgili ulusal ve uluslararası 
spor organizasyonları tarafından oluşturulmuş organlar olup, olması 
gereken bir tahkim mahkemesinin bağımsızlığına ve tarafsızlığına 
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sahip değillerdir. Hakem kurulunun söz konusu niteliklere sahip 
olmaması, hakem kararının sıhhatini engeller. Başka bir ifade ile 
genelde bu organlar, kendilerini kuran spor organizasyonlarının bir 
organı niteliğinde olup; kararları, ancak yetkili ve görevli bir yargı 
yerinde davaya konu olabilecek kararlardır. Dolayısıyla söz konusu 
organlar tarafından verilen kararları, ne MÖHUK ve ne de New York 
Sözleşmesi hükümleri uyarınca bir hakem kararı olarak kabul edebil-
mek mümkündür. Hukuki açıdan değerlendirme bu şekilde olmakla 
birlikte, özellikle spor federasyonları tarafından alınan kararların, 
aleyhe olan tarafça uygulanmasından başka bir yol gözükmemektedir. 
Karardan memnun olmayan tarafın, yararlanabileceği tek yol, statü-
sünde yazması kaydıyla, bu kararı veren kurum aleyhine CAS (spor 
tahkim mahkemesi) tahkim yoluna başvurmaktır37.

II – Spor Tahkim Mahkemesi Kararları
Genel olarak yabancı hakem kararları için söylenen bu hususlar, 

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS/TAS)hakem kararları içinde geçerli 
olacakmıdır? İngilizce adıyla “Court of Arbitration for Sports=C.A.S”, 
Fransızca adıyla “Tribunal Arbitral du Sport=T.A.S” Spor Tahkim 
Mahkemesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 1984 yılında 
kurulmuş sporun Dünyadaki en üst yargı organıdır38.

Konunun, hakem kararının Spor Tahkim Mahkemesinin hangi 
biriminden verildiğine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Spor Tahkim Mahkemesi, Adi Tahkim Dairesi (Öğretide, birinci 
derece tahkim dairesi, ilk derece tahkim dairesi veya olağan tahkim 
bölümü de denmektedir) ve Temyiz Tahkim Dairesi (Temyiz tahkim 

37 ERTEN, s.246-247.
38 ERKİNER, Kısmet, Uluslar arası Spor Tahkim mahkemesi C.A.S,İstanbul 2010,s.5.
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bölümü) olmak üzere iki daireden oluşur. Bu Dairelerin görev alanları 
Spor Tahkim Mahkemesi Kodu39 m. S20 ‘de gösterilmiştir40.

Spor Tahkim Mahkemesi tarafından verilen karar eğer, Olağan 
Tahkim Bölümü tarafından verilen bir karar ise, yani özel hukuk için-
deki spor uyuşmazlıkları ile ilgili ise ve diğer koşullarında bulunması 
halinde Türkiye’de tanınması ve tenfizi mümkün olacaktır41.

Ancak bu tür kararların tanıması ve tenfizi yukarıda yabancı hakem 
kararlarının tanınması ve tenfizi kısmında belirttiğimiz gibi sınırsız 
değildir. Spor Tahkim Mahkemesi kararlarının infazı, Yabancı Tahkim 
Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki 10 Haziran 1958 tarihli 
New York Sözleşmesi hükümlerine göre yapılmaktadır42. Türkiye’nin 
de imzasının bulunduğu New York Sözleşmesine, Türkiye’nin koyduğu 
iki çekince ile tanıma ve tenfiz kapsamındaki alanlar daraltılmıştır. Bu 
çekincelerin ilki, tanınma ve tenfizi istenen kararın sözleşmeye taraf 

39 Spor Tahkim Mahkemesi ana mevzuatı (CAS KOD) başlıca iki bölümden oluşmuştur. 
Bunlardan birincisi: Spor Alanındaki Uyuşmazlıkları Çözümlemeye Yönelik Organların 
Tüzükleri: İkincisi ise Usul Talimatıdır. Ayrıca bu mevzuatın mütemmim cüz’ü 
mahiyetinde olan Spor Tahkim Mahkemesi Arabuluculuk Talimatı ile Olimpik Oyunlar 
Tahkim Talimatı mevcut olup, Standart Hükümler ve Tahkim Gider Tarifesi başlıklı 
iki adet de eki bulunmaktadır. Birinci bölümü oluşturan ilk 26 madde (İngilizce 
Statute, Fransızca Statut sözcüklerinin baş harfi) S harfi ile başlatılmaktadır. İkinci 
bölümü oluşturan 27-70.maddelerde R harfi ile (İngilizce Rules, Franszca Reglement 
kelimelerinin baş harfleri) başlatılmaktadır (ERKİNER, s.25).

40 Madde S20: ”Spor Tahkim Mahkemesi iki tahkim Dairesinden oluşur. Adi Tahkim 
(Birinci Derece) Dairesi ve Temyiz Tahkim Dairesi. a. Birinci Derece Tahkim Dairesi, 
basit usul hükümlerine tabi olan uyuşmazlıkları çözümleyecek kurulları oluşturur ve 
Başkan veya vekili aracılığıyla Usul Talimatı (madde R 27 ve sonrası) hükümlerinin 
iyi uygulanmasını sağlayacak işlevlerin yerine getirilmesini sağlar. b.Temyiz Tahkim 
Dairesi, federasyonların, derneklerin veya diğer spor teşkilatlarının kararlarından 
doğan uyuşmazlıkları, bu spor teşkilatlarının tüzükleri veya talimatlarının veya özel 
bir sözleşmenin öngörmesi koşuluna bağlı olarak, çözümlemek görevi olan Kurullar 
oluşturur. Başkanı veya Vekili aracılığıyla Usul Talimatı (madde R 27 ve sonrası) 
hükümlerinin iyi uygulanmasını sağlayacak işlevlerin yerine getirilmesini sağlar.- Spor 
Tahkim Mahkemesi talepleri Kalemi, niteliklerine göre mevcut iki Daire’den birisine 
yöneltir. Bu yönlendirmeye taraflarca bir usul yanlışı olarak itirazda bulunulamaz. 
Yargılama sırasında şartların değişmesi halinde, Spor Tahkim Mahkemesi Kalemi, 
Kurul ile istişare ettikten sonra tahkimi başka bir Daireye devredebilir. Böyle bir 
yeniden görevlendirme durumu, Kurulun oluşumunu ve bu yeniden görevlendirme 
öncesinde gelinmiş olunan yargılanma aşamasının geçerliliğini etkilemez.- Spor 
Tahkim Mahkemesi, Talimatına göre işlettiği bir arabuluculuk sistemine sahiptir”. 

41 ERTEN, s.246.Aynı yönde BOZKURT, Murat Nart, Spor Hukuk Uyuşmazlıklarının 
Çözümünde Milletlerarası Spor Tahkim Mahkemesi, ABD, 2010/2,s.187.

42 BAŞTÜRK, Faruk, İş Hukukunda Profesyonel Futbolcu, İstanbul 2007,s.274.
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olan bir ülke tarafından verilmiş olması, ikincisi de, kararın Türk 
Hukukuna göre ticari nitelikteki bir uyuşmazlığa ilişkin olmasıdır. 
Spor Tahkim Mahkemesinin merkezi İsviçre’nin Lozan şehrinde olup, 
İsviçre Sözleşmenin tarafıdır43.Bu nedenle, Sözleşmeye göre yalnızca 
ticari nitelikteki spor hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin Spor Tahkim 
Mahkemesi kararlarının tanınması ve tenfizi mümkün olabilecektir.

Spor Tahkim Mahkemesi tarafından verilen karar, Temyiz Bölümü 
tarafından verilen bir karar ise başka bir deyişle bir spor kuruluşu 
tarafından verilen ve temyiz edilmiş karar hakkında verilen bir karar 
ise bunun tanınması ve tenfizi, kararın gereğinin ilgilileri (oyuncu, 
kulüp, ulusal federasyon) tarafından yerine getirilmemesi durumunda 
söz konusu olmaktadır. Böyle durumlarda, statüsünü kaybetmek 
istemeyen federasyon veya kulübün kararın gereklerini yerine getir-
mekten başka çaresi bulunmamaktadır. Buna rağmen bu tür kararların 
tanıması ve tenfizinin istenmesi durumunda bazı sorunlarla karşıla-
şılacağı görülmektedir. Çünkü Temyiz Bölümü tarafından verilen 
kararlar, MÖHUK m.62.1/c’de belirtilen “Hakem kararına konu olan 
uyuşmazlığın Türk kanunlarına göre tahkim yoluyla çözümü mümkün” 
olması koşuluna sahip değildir. Her ne kadar, bu uyuşmazlıklar hak-
kında, TFF veya SGM Tahkim Kuruluna gidilebilmekte ise de, bu 
tahkim kurullarına yapılan başvurular mecburi tahkime tabidir44. 
MÖHUK’un tahkime elverişlilikten kastı ise mecburi tahkim değildir. 
Türk hukukunda tahkime elverişliliğin ölçütü, tarafların uyuşmazlık 
konusu üzerinde serbestçe tasarruf etmelerine (ihtiyari tahkim) bağlı-
dır. Diğer bir deyişle, tarafların uyuşmazlığı çözümlemek için serbestçe 
anlaşma yapabilmeleri ve bu anlaşmanın mahkeme kararına gerek 
olmadan geçerli sayılabilmesi gerekmektedir45. Sonuç olarak, CAS 
Tahkim Bölümünden (Temyiz Bölümü) verilen kararların tanınması 

43 BOZKURT, s.188.
44 BOZKURT, s.187.
45 ŞİT, Banu, Kurumsal Tahkim ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Ankara 

2005,s.217. 
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ve tenfizi taleplerinin mevcut mevzuat karşısında kabul edilmesi 
mümkün gözükmemektedir46.

5. SONUÇ

Türkiye’de, spora ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili yabancı mahkeme 
ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi, başta 5718 sayılı “Millet-
lerarası Özel Hukuk ve Usul Kanunu” ile Türkiye’nin de taraf olduğu 
“Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkında 10 Hazi-
ran 1958 tarihli sayılı New York Sözleşmesi” olmak üzere ilgili mev-
zuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmektedir. Bununla birlikte 
yabancı mahkeme ve hakem kararlarının ve özellikle yabancı ulusal ve 
uluslararası spor kuruluşları kararlarının Türkiye’de icrasında, zaman 
zaman tanıma ve tenfize ilişkin mevzuat hükümleri dışına çıkıldığı 
da görülmektedir. Bu durum, Türkiye’de tanıma ve tenfize ilişkin 
mevzuata uygun olmayan yabancı kararların icra edilmemesinin, 
uluslararası müsabakalarından veya uluslararası spor kuruluşları üyelik-
lerinden ihraç tehdidi yaratmasından başka bir deyişle uluslararası spor 
camiasında zor duruma düşülmesi ihtimalinden kaynaklanmaktadır. 
Çözüm olarak, bazı kanunlara eklenen hükümlere ve çeşitli Yargıtay 
kararlarında yer alan yorumlara rağmen, konu iç hukukta bir sorun 
olarak durmaktadır.

Tanıma ve tenfize ilişkin mevzuatta Anayasanın üstünlüğü, 
devletin egemenlik hakkı ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda 
gerekli düzenlemelerin yapılarak, spor uyuşmazlıklarına ilişkin yabancı 
mahkeme ve hakem kararları ile yabancı ulusal ve uluslararası spor 
kuruluşları kararlarının Türkiye’de icrasında, İç Hukuk bakımından 
karşılaşılan sorunların, uluslararası spor camiasında, Türk Sporuna 
sıkıntı oluşturmayacak bir şekilde giderilmesi isabetli olacaktır.

46 ERTEN, s.248-249,BOZKURT, s.187.
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Spor Bahis Hukukunda Dava Değeri (NVwZ-RR 2010 455)

Aşağı Saksonya’da spor bahisleri düzenlenmesi yetkisi hakkındaki 
dava sürecinde dava değeri olağan olarak 100.000 Avro olarak tespit 
edilmiştir.

Lüneburg Yüksek İdare Mahkemesi, 
23.10.2009 tarihli Karar-11 OA 391/09

Olay
İdare mahkemesi tarafından 250.000 Avro olarak tespit edilen 

dava değerinin en yüksek 50.000 Avro olarak belirlenmesini talep 
eden şikâyet,kısmen başarılı olmuştur.

Dava değeri 100.000 Avro olarak tespit edilmiştir.

Şu sebeplerden ötürü:
Mahkeme giderleri yasasının (Gerichtskostengesetz–GKG) 52. 

maddesi uyarınca idari yargı mahkemeleri önündeki davanın dava 
değeri esas olarak davacının dilekçesinden onun için ortaya çıkan 
anlama göre takdir yetkisi ölçüsünde belirlenir. Esas olan burada 
değerin davacı açısından objektif değerlendirmesi olup, onun eşyayı 
sübjektif olarak ne kadar önemsediği burada anlam kazanmamaktadır.
(Krş. Hartmann, Kostengesetze, 39. Aufl.,§ 52 GKG Rdnrn. 4 ve 8f.) 
Özellikle talebin etkisinin davacının ekonomik ya da diğer durumuna 
olan etkisi değerlendirilir. Burada olduğu gibi; söz konusu olan spor 
bahislerinin düzenlenmesi ve aracılığı ise davacının ekonomik men-
faati büyük ölçüde beklenen yıllık kazanç sayesinde belirlenir.(Krş. 
Münih İdare Mahkemesi, 14.9.2005 tarihli kararı-24 c 05. 2182/VGH 
München, Beschl. V. 14. 9. 2005-24 C 05 2182, juris) Eğer bu da 
yeterli ölçüde kesin belirleyemiyorsa, uygulanabilirlik sebeplerinden 
toptan hesaplanarak hareket edilebilir (Krş. Federal İdare Mahkemesi/
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BVerwG, NVwZ-RR 1993,108). İdare mahkemeleri için bağlayıcılığı 
olmayan, 7/8.7.2004 tarihli (NVwZ 2004,1327 vd.) sadece tavsiyeler 
(Krş. Kopp/Schenke,VwGO, Anh. § 164 Rdnr.6) içeren dava değer 
kataloğu, davada söz konusu olan biçimdeki olaylar için hiçbir kılavuz 
değer öngörmemiştir.

Davacı (A Limited şirketi-GMBH) -arada geri çekilmiş olan- 
davasıyla ilgili esasa ilişkin dilekçesinde Aşağı Saksonya eyaletinde 
sporla ilgili bahis etkinlikleri (Oddset bahisleri) düzenlemeye ve 
aracılık etmeye yetkisi olduğunun ve davalının ikinci derecede dava-
cıya bu tür bir izni vermeye yükümlü olduğunun tespit edilmesini 
istemektedir. Önden gitmiş olan,burada davalının 12.07.2006 tari-
hinde benzer bir dilekçe ile reddedilmiş olan mahkeme kararıdır. En 
iyi karşılaştırılabilir olan davacının dava değeri kataloğunun 54/1. 
ve 2. maddelerinde düzenlenmiş olan ve bunun için dava değeri 
olarak yıllık meblağ olarak amaçlanan veya beklenen kazancın en az 
1500 Avro olarak önerildiği ticari ruhsat izni; örneğin ticaretten men 
vakasıdır. Daire geçmişte bu asgari değerle ilgili, bahis kabul gişesinin 
sahibi aracılığıyla spor bahislerine aracılık yapılmasının men edilmesi 
hususunda yerleşik içtihadı esas almıştır: Geçici hukuki koruma 
ile ilgili davalarda bu miktarı yarısına indirmiştir. (Krş. Lüneburg 
Yüksek İdare Mahkemesi,17.12.2007 tarihli karar- 11 ME 437/07; 
21.2.2005 tarihli karar-11 ME 168/04) Ancak bu tür açık bir aracı-
lık faaliyeti ile davacının talebi kıyaslanamaz. Çünkü davalı burada 
sadece Demokratik Almanya Cumhuriyetinin işletme hukukuna göre 
B. Şehri tarafından verilmiş olan izin gereğince bunu düzenlemekte; 
bundan başka Malta’daki lisans uyarınca bahislerini orada yürütmekte 
olan yavru kuruluşuna aracılık etmektedir. Burada söz konusu olan 
davada ise amacı Aşağı Saksonya’da da spor bahisleri düzenlemek 
ve aracılık etmektir. Bunun karşısında davacının davanın başarısına 
ilişkin ekonomik menfaati, tek bir bahis kabul gişesinin işletmecisi 
olarak geniş ölçüde yüksek olarak tahmin edilmektedir. Daire bu 
yüzden davacı açısından malın ekonomik anlamının değerini bahis 
sektöründe beklenen ortalama kazançların senelik 100.000 Avro 
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olan diğer kabul edilebilir, öyle ki bir dava değeri bu ölçüde elverişli 
biçimde ortaya çıkar (Ayrıca: Greifswald Yüksek İdare Mahkemesi, 
29.1.2009 tarihli mahkeme kararı, karşılaştırılabilir bir olay). Bura-
dan idare mahkemesi tarafından 250.000 Avro olarak tespit edilmiş 
dava değerinin yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna davalı karşı 
çıkamaz; öyle ki daire acil dava durumunda hâlihazırda 1.000.000 
Avro (Lüneburg Yüksek İdare Mahkemesi, NVwZ 2009,1241) bir 
dava değeri tespit etmiştir. Çünkü her dava oradaki davacı için söz 
konusu olan olay olarak büyük bir ekonomik anlama sahiptir. Burada 
şans oyunlarına başvuru ve satışı söz konusu olmakta ve bunlar sadece 
spor bahisleri değil aynı zamanda internet üzerinden de yani yeni ve 
ulaşılabilen satış yolu da söz konusu olmaktadır.

Davacının düşüncesinin aksine, bu olayda dava değerinin 50.000 
Avro’ya indirilmesini istisnai olarak hukuka uygun hale getirebilecek 
hiçbir hususiyet bulunmamaktadır. Böyle bir azalma için hiçbir taşı-
nabilir emare yoktur.

Özellikle, davacı hiçbir şekilde Aşağı Saksonya eyaletinde dava-
cının başarısı durumunda beklenen yıllık kazanç olarak çıkarsama 
yapılabilecek bir ciro veya kazanç beyanında bulunmamıştır.

Bununla birlikte, dairenin buna uygun olan sorusunda davacı, 
yıllık sonuçları, bilançoları ve zarar hesaplarının açıklanmasını gerekli 
bulmadığını belirtmiştir.

Davacı ana dilekçe ile tespit davası açarak dava değerini düşürücü 
bir şekilde tesir göstermemiştir. Dava değeri kataloğunun 1,3 numaralı 
maddesinden de görüldüğü üzere tespit davaları kural olarak tıpkı 
karşılaştırılabilir bir amaca yönelmiş itiraz ve örneğin yükümlülük 
davaları ile aynı şekilde değerlendirilir. Burada da böylece davacının 
Aşağı Saksonya Eyaletinde spor bahisleri düzenlemeye ve aracılık 
etmeye genel ve hangi biçimde ulaşmak istediği de ilişkilendirilir.

‘Müşterilerin mutlak çoğunluğunun taşıma ile B. ikametgâhında 
bahis sözleşmeleri imzalamadığını aksine yüzde 90’ının spor bahisleri 
ile Malta ikametgâhında imzaladığına’ dayanıldığı ölçüde, bu faali-
yetleri bir yavru şirket söz konusu olduğundan hesaba katılmaktadır. 
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Ayrıca bu 17.8.2006 tarihli dilekçesinde sonradan geçerli kılınan ve 
önemli ölçüde bırakılmış bir ayrım çıkmamaktadır.

Daire, diğer idare mahkemelerinin muhtemel ayrık bir dava 
değeri uygulaması ile bağlı değildir; bilakis bu noktada kendi özgü 
takdir hakkını uygulayacaktır. Buradan görülmektedir ki; dairenin 
değer tespiti bu tür olaylar için –daha önce de dile getirildiği gibi- 
örneğin Greifswald Yüksek İdare Mahkemesinin içtihadı (Greifswald 
Yüksek İdare Mahkemesi, 29.1.2009 tarihli kararı-2 M 151/08) ile 
uyuşmaktadır.

(Yüksek İdare Mahkemesi Yayınlama Derneği tarafından 
paylaşılmıştır)

Karara ilişkin kısa bir fikir için:
Zur Neuregelung des Glückspielwesens s. BVerfG,NVwZ 2009 

1221; zur Untersagung des Vertriebs von Online Glückspielen vgl. 
OVG Lüneburg, NVwZ 2009, 124.

Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin 22.10.2012 tarihli Kararı, 
I-6 U 241/11
Futbolcu rakibine karşı umarsızca yapılan faulden sonra oluşan 

sakatlanmalardan sorumludur.

İkili mücadele, tehlikeye ve onun getirdiği sonuçlara riayet 
edilmeden yürütülmüştür
Kim, futbol müsabakasında rakibine umarsızca faul yaparsa raki-

bine bu adil olmayan ikili mücadelede verdiği zararlardan sorumlu 
olur. Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi bu şekilde karar vermiştir ve 
böylece Dortmund Eyalet Mahkemesinin bu şekilde vermiş olduğu 
ilk derece mahkemesi kararını onaylamıştır.

Olaya esas olan davacı oyuncuya Dortmund Bölgesindeki bir 
3. Bölge Ligi Şampiyonası müsabakasında karşı takımın davalı olan 
oyuncusu tarafından ayağın uzatılmasıyla faul yapılmıştır. Hakem 
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tarafından sarı kart ile cezalandırılan bu faul nedeniyle davacı, boyacı 
ve cilacı olarak mesleğini yapamayacağı sonucuna yol açan ağır bir 
sakatlığa maruz kalmıştır. Davacı, kendine göre ağır ölçüde kurallara 
aykırı biçimde yapılmış bu sakatlama için davalıdan özellikle manevi 
tazminat olmak üzere tazminat talep etmektedir. Mali sorumluluğu 
sigortalı olan davalı ise kendi sorumluluğuna itiraz etmiş ve davalının 
kurallara uygun ikili bir mücadelede topun etrafında kendini şanssız 
bir biçimde sakatladığını ifade etmiştir.

Yüksek Eyalet Mahkemesi: Oyuncunun faulü umarsızca 
yapılmıştır
Hamm Yüksek Eyalet Mahkemesi davalının 50.000 Avro tutarında 

bir manevi tazminatı kapsayan tazminata hükmedilmesini onaylamış-
tır. Bir futbolcu eğer rakip oyuncuyu oyun ve centilmenlik kuralına 
uygun biçiminde sakatlarsa, kusur eksikliğinden ötürü sorumlu olma-
maktadır. Mevcut olan olayda ise davalı Alman Futbol Federasyonu 
Futbol Kuralları’nın 12. maddesine aykırı biçimde hareket ettiği için, 
sorumludur. Davalı, davacının sakatlığına yol açan ikili mücadeleyi, 
tehlikenin ve onun rakip açısından getireceği sonuçlara dikkat etme-
den yürütmüştür. Burada eyalet mahkemesi kapsamlı bir delillerin 
toplanması sürecinden hukuka uygun biçimde hareket etmiştir.

Karlsruhe Yüksek Eyalet Mahkemesi,08.11.2012 tarihli karar-9 
U97/12
Bir futbolcunun müsabakada bulunma hakkının eksik olması 

yeniden değerlendirmeye yol açmamaktadır.
Spor Mahkemelerinin FC Rot-Weiß Salem e.V. ile ilişkili altı 

Federasyon oyuncusu hakkında 2011/2012 sezonunda verdiği 
kararlar hükümsüz kılınmıştır.

Bir müsabakada bulunma hakkının eksik kullandırılması oyundan 
önce tespit edilmelidir. Oyundan sonra yapılan bir tespit yeniden 
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değerlendirmeye yol açmamaktadır. Karlsruhe Yüksek Eyalet Mah-
kemesi bu şekilde karar vermiştir.

Davaya esas olan olayda, davacı FC. Rot Weiß Salem e.V.,davalı 
Südbad Futbol Federasyonu’nun üyesidir. Davacı, erkek takımıyla 
Bodensee İlçe Liginde 2011/2012 sezonunda, 3 Eylül 2011 ve 13 
Kasım 2011 arasında altı karşılaşmaya katılmıştır. Kadroda bulunma 
için bir oyuncu lisansına sahip olan bundan dolayı oynamaya hakkı 
olan ama bunu imzalamamış olan oyuncu A gelmiştir. Bu durumun 
oyundan önce doğruluğu ise, araştırılmamış durumdadır. Erkek takı-
mının 19 Kasım 2011’deki bir oyunundan sonra Bodensee İlçesi’nin 
oyunu yöneten makamı oyunun sonucuna ilişkin değerlendirmeye 
itiraz etmiştir. Bodensee İlçe Spor Mahkemesi oyuncu A’nın da bulun-
duğu karşılaşmaya ilişkin bu itirazı kabul etmiş ve bu altı federasyon 
maçını davacı için 0-3’lük skorlarla ve 0 puanla kaybedilmiş, her rakip 
açısından ise 3-0 skor ile ve 3 puanla kazanılmış olarak değerlendir-
miştir. Davacının spor mahkemesinin bu kararına karşı yürüttüğü 
temyiz ise Federasyon Mahkemesi tarafından dayanaksız olduğu 
gerekçesiyle geri çevrilmiştir.

Davacı yeniden değerlendirme talep etmektedir
Puanların geri alınmasının tabelada davacı açısından önemli 

ölçüde olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Davacı bundan dolayı Spor 
Mahkemesi’nin kararının kaldırılması ve davalı Futbol Federasyonu’nun 
yeniden değerlendirme yapmasına hükmedilmesi için Freiburg Eyalet 
Mahkemesine dilekçeyle dava açmıştır.

Davalı itirazı geç yapmıştır
Eyalet Mahkemesi spor mahkemesini kararlarını kaldırmış ve 

davacı futbol federasyonunun altı oyunu gerçeğine uygun şekilde 
değerlendirmesine ve aynı şekilde para cezasını ve usule ilişkin masraf-
ları geri vermesine hükmetmiştir. Mahkeme, gerekçe olarak davalının 
oyunu yöneten dairesi tarafından yapılan itirazın gecikmiş olduğunu 
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ve bu sebeple kabul edilemez olduğunu; çünkü dernekler için futbol 
federasyonunun Hukuk ve Yargılama Düzeninin 15. maddesi uyarınca 
bir hafta olan itiraz süresinin aşılmış olduğunu ifade etmiştir.

Temyiz başarısızdır
Buna yönelik davalı futbol federasyonu tarafından Karlsruhe 

Yüksek Eyalet Mahkemesine yapılmış olan (harici dairesi Freiburg 
’ta bulunmaktadır) ağırlıklı olarak başarısızdır.

İlçe spor mahkemesinin kararları hükümsüzdür
Karlsruhe Yüksek Eyalet Mahkemesi bugün duyurulan kararıyla 

ilçe spor mahkemesinin ve davalının federasyon mahkemesinin karar-
larının hükümsüz olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca- spor mahkemesi 
kararlarının kaldırılması ve belli bir oyun skoru belirlenmesine hük-
medilmesine ilişkin dilekçeyle ilişkili- davayı geri çevirmiştir.

9 aylık özel süreden dolayı spor mahkemesine ilişkin usul 
kusurlu bulunmamıştır
Mahkeme, futbol kurallarına riayet edilmesini ilgilendiren, dar 

anlamda karşılamayıp aksine federasyona özgü, devlet mahkemeleri 
tarafından denetlenen her iki Spor Mahkemesi kararının, yasada yahut 
bir yönetmelikte bir yasal dayanağının olup olmadığını, yargılamanın 
federasyonun kendi yargılama düzenini ve hukuk devletine özgü esas 
ilkelerinin gereklerini karşılayıp karşılayamadığını ve cezalandırmaya 
esas olan olguların hatasız araştırılıp araştırılmadığını tatbik etmiştir. 
Davalı gibi toplumsal açıdan güçlü olan federasyonlarda, dernekler 
hukukuna ilişkin kurallar, dürüstlük kuralı açısından içeriksel elverişli-
lik açısından denetlenir. Bu kontrol, Spor Mahkemesi kararlarına karşı 
koymamaktadır. Eyalet Mahkemesinin düşüncesinin aksine, oyunu 
yöneten makamların itirazı bu itiraz için Futbol Federasyonu’nun 
Hukuk ve Yargılama Düzeninin 15. Maddesinin 4. bendi ve 10. 
maddesinin 4. bendi uyarınca özel bir 9 aylık sürenin geçerli olduğu 
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gerekçesiyle zaman aşımına uğramamış ve Spor Mahkemesinin yar-
gılaması kusurlu bulunmamıştır. Ancak Spor Mahkemesi tarafından 
verilmiş olan cezaların, davalı Futbol Federasyonu’nun kurallarında, 
Hukuk ve Yargılama Düzeninde ve Oyun Yönetmeliğinde hiçbir 
geçerli dayanağı bulunmamaktadır. Hukuk ve Oyun Düzeninin 38. 
maddesinin 1. bendine göre oynatılamayacak veya kadroda bulun-
durulamayacak oyuncunun kadroda olması 50 Euro’dan 200 Euro’ya 
kadar cezalandırılır.

Ne hakem ne de karşı takım dürüstlük kuralına dayanan içerik 
kontrolüne karşı çıkmamaktadır
Bundan başka federasyon müsabakalarında Hukuk ve Yargılama 

Düzeninin 38. maddesinin 2. bendi uyarınca karşı taraf kazanmış 
olarak, oynamaya yahut kadroya alınmaya hakkı olmayan futbolcuyu 
kadroya alan takım ise kaybedilmiş olarak değerlendirilir. Bu yaptı-
rım, spor yönetmeliğinin 46. maddesinin 1a bendinde tekrarlanmış 
ve 46 maddenin 2. bendinde eğer oyun sonucundaki gol farkı 3’ten 
az ise, skorun 0-3 olarak tescil edilmesi yönünde somutlaştırılmıştır. 
Bu ceza hükümleri, kadroya alınan oyuncunun maddi olarak da 
oynayabilir olduğu ve onun kadroya alınabilir olmasının eksikliğinin 
müsabakadan önce ne hakem ne de rakip takım tarafından kusurlu 
bulunmadığı olayları da kapsamaktadır. Bu noktada onlar dürüst-
lük kuralına dayanan bir içerik denetimine karşı çıkamazlar. Esasen 
oynamaya yahut kadroya alınmaya hakkı olmayan bir oyuncunun 
kadroya alınmasının para cezası ve mağlubiyetle cezalandırılma-
sında hiçbir yanlışlık bulunmamaktadır. Çünkü davalı, organizatör 
olarak müsabakanın işletilmesi ve özellikle her türlü başlangıç ve 
yarış koşullarından sorumludur. Bu amaçla her türlü katılma hak-
kını ve bu kuralların uygulanmasının garanti edilmesini yapabilir ve 
yapmak zorundadır. Ancak oyuncu maddi olarak oynayabilir ise ve 
onun kadroya alınmasının bulunmaması müsabakadan önce kusurlu 
bulunmamış ise, bu zorlayıcı cezalar, elverişli değildir. Bu olayda ise 
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Federasyonu’nun aynı başlangıç ve yarışma koşulları hakkındaki haklı 
menfaati ne doğrudan ne de dolaylı olarak zarar görmüştür. İlgili 
dernek ne oynamaya hakkı olmayan bir oyuncuyu oynatmıştır ne de 
müsabaka yetkisinin kadro yetkisine yönelik düzenlemelerle korunan 
kontrolünü engellemiştir. Kontrol, herhangi bir şikâyet olmaksızın 
yapılmıştır. Müsabaka yetkisinin emredilmiş olan delili ya hiç ya da 
yetersiz olarak kontrol edilmiştir ve lüzumsuz görülmüştür. Her iki 
olayda da bu düzenlemeye aykırılık denetlemeyi etkilememiş, sadece 
hakemin soyut kontrol olanağı zarar görmüştür. Ancak bu kadro 
yetkisinin eksikliğinden ötürü bir cezalandırma ile meşru çıkarılamaz. 
Çünkü müsabaka salahiyetinin biçimsel delili asıl amaç olmamakta, 
sadece eşit yarışma koşullarını sağlayabilmek amacıyla gerekli olan 
kontrolleri mümkün kılmak için belirlenmektedir. Bu yüzden Spor 
Mahkemesi kararlarının hükümsüzlüğü tespit edilmektedir.

Davalı federasyon müsabakalarının tescili ile yükümlüdür
Ayrıca spor mahkemesi kararlarının kaldırılması söz konusu 

olmamaktadır, buna yönelik devletin mahkemeleri belirli bir skor 
tesciline hükmetme konusunda yetkili değildirler, çünkü Federasyon 
müsabakalarının değerlendirilmesinden devletin mahkemeleri değil, 
davalı Federasyon yükümlüdür.





SPORDA AVRUPA BİRLİĞİ 
KURALLARININ UYGULANMASI 
VE SPORTİF ÖZERKLİK

Av. Behiç Cüneyt FIDANOĞLU*

* Ankara Barosu.
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Avrupa toplumları için sporun önemli bir sosyal aktivite olması 
ve Avrupa spor organizasyonlarından elde edilen ekonomik 
gelirler, Avrupa Birliği’nin (AB) sporu politik ve ekonomik 

bir araç olarak kullanmasını kaçınılmaz bir hale getirmiştir.  B u 
nedenle, AB spor yönetimine dâhil olmuş ve AB kuralları spor içeri-
sinde de uygulanmaya başlamıştır. Ancak, AB’nin politik ve ekonomik 
hedefleri doğrultusunda şekillenen söz konusu kurallar, spor alanında 
tam bir uygulama alanı bulmamış, spora özgü yapılanma ve sosyal 
işlev göz önüne alınarak birtakım sportif düzenlemelerin, AB kural-
larının müdahalesinden bağımsız olabileceği kabul edilmiştir1. Bu 
nedenle, sportif özerklik kavramı gelişmiş ve spora ilişkin değerlerin 
korunabilmesi amacı ile spor yöneticilerinin AB kuralları ile çeli-
şen düzenlemeler yapabilmesinin önü açılmıştır. Dolayısıyla, sportif 
özerklik, AB kuralları ve AB hukukunun uygulama alanı dâhilindeki 
spor yapılanması içerisinde spor yöneticilerinin, spora özgü nitelikler 
nedeniyle, sahip olduğu özerk yetki alanı olarak tanımlanabilecektir.

I. Sportif Özerkliğin Gelişimi
Sportif özerklik, spor yöneticilerine ait düzenlemelerin ve uygula-

maların, Avrupa Adalet Divanı (AAD) önüne gelen uyuşmazlıklarda 
denetlenmesi ile birlikte gelişmiştir. Bu nedenle, sportif özerkliğin 
gelişimi aşama aşama ilerlemiştir. AB’nin politik ve ekonomik hedefleri 
de söz konusu gelişim sürecinde bir hayli etkili olmuştur.

Spor kuralları ile AB kurallarının yolu ilk kez serbest dolaşım 
yasaları nedeniyle kesişmiştir. Spor kulüplerinin kadrolarında sınırlı 
sayıda yabancı oyuncu bulundurabiliyor olmasının serbest dolaşım 
yasaları ile bağdaşmadığının fark edilmesi ile birlikte, 1974 ve 1976 
yıllarında, sırası ile Walrave ve Koch–Uluslararsı Bisiklet Birliği2 ile 

1 Zylberstein, J (2008) The Specifity 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, p.100

2 Walrave and Koch v Union Cycliste Internationale, ECJ Case No: C-36/74 [1974] 
ECR 1405
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Dona–Montero3 uyuşmazlıkları AAD önüne gelmiştir. AAD, aldığı 
her iki kararda da yabancı sınırlamasına ilişkin kuralların serbest dola-
şım yasalarına aykırı olduğu neticesine varmıştır. Ayrıca, o dönem ki 
ismi ile Avrupa Ekonomik Topluluğu kurallarının iktisadi alanlarda 
mutlak bir suretle uygulanacağını, bu nedenle, ekonomik yönleri ile 
spor yapılanmasının da bu kurallara tabi olduğu da açıkça belirtil-
miştir4. Buna karşılık AAD, yabancı sınırlamasına ilişkin kuralların 
tamamen sportif menfaatler ile ilgili olduğuna kanaat getirmiş ve 
tamamen sportif menfaatler ile ilgili konularda spor yöneticilerine, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu kurallarının müdahalesinden bağımsız, 
özerk bir yetki alanı tahsis etmiştir5. Bu nedenle, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu döneminde yabancı sınırlamasına ilişkin uygulamaya 
müsamaha gösterilmiştir. Ancak, Avrupa Ekonomik Topluluğu’ndan 
günümüz AB’ne geçilmesi ile birlikte değişen hedefler ve eş zamanlı 
olarak spor ekonomisinin yakaladığı ivme, spor yöneticilerine tanınan 
müsamahanın ve özerk yetki alanın sınırlanmasına neden olmuştur.

Bu sınırlamanın etkisi özellikle 1996 yılında AAD’nın aldığı 
Bosman kararı6 ile birlikte görülmüştür. AAD tarafından alınan kara-
rının anlaşılabilmesi adına, o dönemki politik ve ekonomik gelişme-
lere kısaca göz atmakta fayda vardır. Bosman kararının alınmasından 
dört yıl önce Maastricht Anlaşması imzalanmış ve Avrupa Ekono-
mik Topluluğu yerini, AB’ne bırakmıştır. Aynı zamanda, Maastricht 
Anlaşması ile beraber AB üyesi ülkeler ve halkları arasında ortak bir 
bilinç de yaratılmak istenilmiştir. Yaratılmak istenen ortak bilincin 
sağlanabilmesi adına AB vatandaşlığı getirilmiş, AB vatandaşlarına 
yeni seçme ve seçilme hakları tanınmış ve AB vatandaşlarının AB’nin 
işleyiş mekanizması içerisindeki temsilcisi Avrupa Parlamentosu’nun 

3 Dona v Mantero ECJ Case No: C-13/76 [1976] ECR 1333
4 James, M. (2010) Sports Law, Palgrave MacMillan: New York,p.47
5 Colucci, M. (2008) In the Name of Specifity and Autonomy 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, p.29

6 Union Royale Belge des Societes de Football Association ASBL & Others v Jean- Marc 
Bosman ECJ Case No: C-415/93 [1995] ECR I-4921
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yetkileri arttırılmıştır7. Öte yandan, ortak pazar politikasının gelişmesi 
sonucunda, AB vatandaşlarına Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran 
Roma Anlaşması ile taahhüt edilen serbest dolaşım hakkı da geniş-
lemiştir8. Bu nedenlerle, AB’nin, Bosman davası ile karşılaşmasından 
önceki dönem içerisinde önemli bir sosyopolitik değişim yaşadığı 
gözlemlenmektedir. Ayrıca, 90’lı yıllarda sporun ve özellikle futbol 
ekonomisinin gösterdiği gelişim, Bosman davasında AB’nin, önceki 
dönemde spor yöneticilerine tanıdığı özerk yetki alanını sınırlamaya 
itmiştir.

AAD Bosman kararında, Walrave ile Koch ve Uluslararsı Bisiklet Birliği 
ile Dona ve Montero kararlarından farklı olarak, yabancı sınırlama-
sına ilişkin kuralların, AB serbest dolaşım yasalarına aykırı olmasının 
tamamen sportif menfaatler ile açıklanamayacağı sonucuna varmıştır. 
Bu karar sonucunda, AB içerisinde, AB vatandaşları için öngörülen 
yabancı sınırlamasına ilişkin kural ve bu kuralın yanı sıra, sözleşmesi 
sona eren sporcuların transferinde sporcuların kulüplerine bonservis 
ücreti ödenmesini öngören kural ortadan kaldırılmıştır. AAD’nın Bos-
man davasında 1974 ve 1976 yıllarından daha farklı bir karar almasının 
nedeni, AB’nin ekonomik ve politik hedefleri ile açıklanmaktadır. 
Gerçekten de Bosman kararı sonucunda, Avrupa kıtasında futbol ve 
diğer spor branşlarından elde edilen finansal gelirler, AB’nin ortak 
pazar politikası içerisine dâhil edilmiştir. Ayrıca, Bosman kararının AB 
vatandaşlığı ve AB halkları arasındaki ortak bilinç kampanyalarına 
da hizmet etmesi beklenmiştir. Gerçekten de, kıtada futbol ve diğer 
spor branşlarına olan ilgi AB tarafından gözetilmiş ve serbest dolaşım 
yasalarından yararlanacak AB vatandaşı sporcuların, transfer olacakları 
diğer AB ülkelerinde gösterecekleri performans ile üye ülke halkaları 
arasındaki entegrasyonu hızlandırması hedeflenmiştir9. Sonuç olarak, 

7 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, pp.29-30 

8 Turmann, A. (2004) A New European Agenda For Labour Mobility, Centre for 
European Policy Studies: Brussels, p.20

9 Gardiner et. Al. (2006) Sports Law, Cavendish:New York,p.158
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Bosman kararı ile birlikte AB küresel düzeyde sporun değişmesine 
neden olmuş ve spor yöneticilerine daha önce tanımış olduğu özerk 
yetkiyi de sınırlandırmıştır.

Yine de yargılama sırasında Avrupa Futbol Federasyonları Birliği 
(UEFA) tarafından yapılan savunmalara dikkat çekmek gerekir. Zira 
söz konusu savunmalar her ne kadar davanın sonucuna etki edemese 
de, sonraki tarihli uyuşmazlıklarda AB tarafından spor yöneticilerinin 
sahip olduğu özerk yetki alanının vurgulanmasında etkili olmuştur. 
Yargılama esnasında UEFA, Bosman öncesi kuralların, Avrupa fut-
bolundaki rekabetçi yapının korunması ve altyapı gelişiminin fon-
landırılması adına önemli olduğunu belirtmiştir. AAD savunmalar 
neticesinde kararını değiştirmemiş olsa da sporda rekabetin korunması 
veya genç oyuncuların yetişmesi gibi menfaatler olduğunu, bu men-
faatlerin ise AB kurallarının mutlak bir şekilde uygulanması halinde 
zarar görebileceğine ikna olmuştur10. Gerçekten de spor yönetimi 
ve spor hukukunun konusunu oluşturan spor kulüpleri, faaliyetleri 
beğenilsin ya da beğenilmesin bazı sosyal değerleri ihtiva etmektedir. 
Bu kulüplerin başkaca iş kollarında faaliyet gösteren serbest girişimler 
ve onların çalışanları için tasarlanan kanun mevzuatları ile yönetilmesi, 
sportif değerlerin kaybına neden olabilecektir. Bosman kararında da 
AAD her ne kadar UEFA’nın taleplerine uygun bir karar vermese 
de, sportif değer ve menfaatlerin korunması adına AB serbest dola-
şım yasalarından ve ortak pazar politikalarından belirli oranda taviz 
vereceğinin sinyallerini vermiştir11.

Zira Bosman kararı sonrasında AAD önüne gelen uyuşmazlıklarda 
karar genellikle spor federasyonları ve sportif kuralların uygulanması 
yönünde olmuştur. Örneğin AAD, Deliege12 kararında uluslararası 
müsabakalara katılacak oyuncuların sınırlı sayıda olmasının, AB 

10 Schmidt, D. (2007) The Effects of the Bosman-Case on the Proffessional Football 
Leagues With Special Regard To the Top Five Leagues, Grin Verlag: Germany, pp.17-19

11 Van den Bogaert, S. (2005) Practical Regulation of the Mobility of the Sportsmen 
in the EU Post Bosman, Kluwer Law International: The Netherlands, p.243 

12 Deliege v ASGC Ligue Francophone de Judo ECJ Case No: C-51/96 [2000] ECR 
I-2549
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hukukuna aykırı olduğunu kabul etmiş ancak, söz konusu sınırla-
mada sportif bir menfaat olduğu düşüncesi ile spor yöneticilerine AB 
hukukuna aykırı hareket edebildikleri özerk bir yetki alanı bırakmıştır. 
Ayrıca, Lehtonen 13 kararında transfer kurallarını, AB serbest dola-
şım yasaları kapsamında bir kez daha inceleyen AAD, sporcuların 
transfer yapma imkânlarını sezon başı ve sezon ortasında belirli bir 
zaman dilimi ile sınırlayan transfer sezonlarının, AB serbest dolaşım 
yasalarına aykırı bulduğu halde, böyle bir sınırlamaya

gidilmesinde, başta rekabetçi yapının korunması olmak üzere, 
sportif menfaatler olduğu sonucuna varmıştır. Piau14 kararında ise 
AAD, spor yöneticilerinin, serbest dolaşım yasalarının yanı sıra, AB 
rekabet hukuku ile çelişen düzenlemelere gitmesine de müsade etmiştir. 
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından futbolcu 
temsilciliği için aranılan şartları, AB rekabet hukuku kapsamında 
irdeleyen Piau kararı, FIFA’ nın futbolcu temsilcilerinden talep ettiği 
koşulların, AB rekabet hukukunun temsilcilik müessesi için öngördüğü 
koşullardan daha ağır bulmuş ancak, ortada futbolcuların korunması 
gibi sportif bir menfaat olduğundan bu koşulların belirli bir oranda 
aranmaya devam etmesine imkân tanımıştır15.

Dolayısıyla, AAD kararları ile spor federasyonlarının bazı konu-
lar yönünden AB hukukuna aykırı düzenlemeler getirmesine olanak 
tanınmıştır. Bu nedenle, ortada spor yöneticileri yönünden sportif 
bir özerklik söz konusudur. Sportif özerkliğin sınırları ve uygulama 
alanın net bir şekilde anlaşılması adına ise Meca-Medina 16 kararı önem 
arz etmektedir. AAD, önüne gelen tüm sportif uyuşmazlıklarda AB 
anlaşmasının ikinci maddesi uyarınca, AB kurallarının ekonomik bir 

13 Lehtonen v Fédération Royale Belge des Sociétés de Basket-ball ECJ Case No: 
C-176/96 [2000] ECR I-2681

14 Piau v Commission ECJ Case No: C-171/05P [2005] ECR I-37
15 Colucci, M. (2008) In the Name of Specifity and Autonomy 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, p.31

16 Meca-Medina v. Commission of the European Communities ECJ Case No: C-519/04 
[2006] All E.R. (EC) 1057; [2006] E.C.R. I-6991; [2006] 5 C.M.L.R. 18
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faaliyete ilişkin tüm iktisadi alanlarda uygulanacağını belirtmiş ve bu 
nedenle ekonomik etki doğuran spor kuralları yahut diğer uygulama-
ların AB hukukuna tabi olduğunu belirtmiştir. Diğer yandan, sportif 
menfaatlerin olduğu konularda ise AAD, spor yöneticilerine özerk 
bir yetki alanı sağlamakta çekince duymamıştır. Ne var ki, doping 
cezalarının sporcular üzerindeki etkisini inceleyen Meca-Medina kara-
rında, sportif menfaatler ile ilgili konuların da AB Anlaşmasının 
ikinci maddesi anlamında ekonimik bir faaliyet ile ilgili olabileceğine 
dikkat çekilmesi ile birlikte, yargılama sonucunda sportif özerkliğin 
sınırlarının netleştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Buna göre, sporcular 
ve veya spor kulüplerinin ekonomik hakları üzerinde etki doğuran 
tüm düzenlemelerin, AB hukukuna uygun olması gerektiği kabul 
edilmiştir. Diğer yandan, söz konusu düzenlemelerin birtakım sportif 
menfaatleri korumak adına yapılması halinde, spor yöneticilerinin ve 
Dünya Anti-doping Ajansı ile Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi 
(CAS) gibi kendine özgü işlevleri olan spor yönetimine yardımcı 
kuruluşların, ‘şartlı’ bir özerklik yetkisine sahip olabilecekleri kabul 
edilmiştir17. Dolayısıyla Meca-Medina kararı sportif özerkliğin koşullu 
olarak mevcut olabileceği kararlaştırılmış ve sportif özerkliğin görünüş 
şekli belirli bir sistematik düzen içerisine sokulmuştur.

II. Sportif Özerkliğin Görünüş Biçimleri
Meca-Medina kararı uyarınca, spor yönetim birimleri, AB hukuku 

ile çelişkili bir düzenleme yapma konusunda şartlı bir özerklik yetkisine 
sahip olmuştur. Lewis ve Taylor bu şartları üç aşamada incelemiştir. 
Buna göre, öncelikle spor yöneticileri tarafından öngörülen bir kura-
lın, AB hukuku ile çelişmesi gerekmektedir. İkinci olarak, söz konusu 
kural ile sportif bir menfaat gözetilmelidir. Örneğin, sporda şiddetin, 
ırkçılığın, şikenin önlenmesi ya da rekabetin, sporcu sağlığının ve 
genç sporcuların gelişiminin korunması; korunmaya değer sportif 

17 Weatherill, S. (2006) ‘Anti-Doping Revisited- the Demise of the Rule of ‘Purely 
Sporting Interest?’. E.C.L.R. 27(12), 645-657, p. 646
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menfaatler arasında gösterilebilir. Son olarak, AB hukuku ile çelişen 
söz konusu kural ile ölçülü bir koruma getirilmelidir18. Şüphesiz bu 
üç koşulun sağlanıp sağlanmadığı her somut uyuşmazlık için ayrı ayrı 
incelendiğinde anlaşılabilecektir.

Özellikle de AB’nin önemli ilkelerinden biri olan ölçülülük ilke-
sine, spor yöneticileri tarafından uyulup uyulmadığı konusu her 
sportif uyuşmazlık yönünden değişkenlik göstermektedir. Örneğin 
Olympique Lyon ve Bernard ile Newcastle United 19 arasında geçen 
uyuşmazlıkta, AAD genç oyuncu yetiştirmenin sosyal bir yönü oldu-
ğunu ve genç oyuncu yetiştirmenin spor kulüpleri arasında teşvik 
edilmesi gerektiğini kabul etmiştir. Bu nedenle, AAD altyapılarında 
oyuncu yetiştiren kulüplerin, yetiştirdikleri oyuncuların bir başka 
kulüp ile profesyonel sözleşme imzalaması durumunda, yetiştirme 
tazminatına hak kazanması gerektiğine kanaat getirmiştir. Bernard 
kararında AAD söz konusu tazminatın, AB serbest dolaşım yasalarına 
aykırı olduğunu peşinen vurgulamış ancak genç oyuncu yetiştirmek 
üye ülkelerde yaşayan gençlerin eğitimi ve gelecekleri adına önemli bir 
sosyal görev olduğundan, bu görevi yerine getiren spor kulüplerinin 
tazminat hakkı elde etmesi gerektiğini savunmuştur. Dolayısıyla AAD 
yetiştirme tazminatını AB hukukuna aykırı bulmuş olsa da, ortada 
korunmaya değer bir sportif menfaat olduğundan ve bu menfaat 
yetiştirme tazminatı gibi makul ve ölçülü bir uygulama ile garanti 
altına alındığından, söz konusu uygulamayı sportif özerklik sınırları 
içerisinde kabul etmiştir. Diğer yandan, sözleşmesi sona ermiş oyuncu-
lar için kulüplerinin istedikleri bonservis ücretleri ile yine aynı sportif 
menfaat korumaya çalışılmış olsa da, AAD söz konusu uygulamayı 
ölçüsüz bulmuştur20.

18 Lewis, A. And Taylor, J. (2008) Sport: Law and Practie, Tottel: West Sussex, Pp. 
500-501

19 Olympique Lyonnais SASP v Olivier Bernard, Newcastle United FC ECJ Case No: 
C-325/08 [2010] All E.R. (EC) 615; [2010] 3 C.M.L.R. 14; [2011] C.E.C. 60

20 Lewis, A. And Taylor, J. (2008) Sport: Law and Practie, Tottel: West Sussex, Pp. 
503-504
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AB serbest dolaşım yasalarının yanı sıra, spordaki düzenlemeler 
ile AB rekabet hukuku da sıklıkla karşı karşıya gelmektedir21. Ancak 
sportif özerklik kapsamında spor alanında AB rekabet hukuku kuralları 
ile çelişen düzenlenmeler yapılmasına da imkan tanınmıştır. Özellikle 
de ulusal liglerde başarı gösteren kulüplerin, en üst seviyeye ulaş-
masını ve en üst seviye liglerde başarılı olan kulüplerin de birbirleri 
ile uluslararası müsabakalarda karşılaşmasını öngören Avrupa Spor 
Modeli, sporun AB rekabet hukukunun müdahalesinden bağımsız 
olabildiğinin en temel örneğidir. Zira AB rekabet hukuku her ne kadar 
tekelci yönetimleri yasaklamış olsa da, hiyerarşik yapılanması gereği 
Avrupa Spor Modelinde UEFA gibi uluslararası spor federasyonları 
tekel konumundadır. Buna karşılık, lig atlama ve ligden düşmeyi içeren 
ve spor kulüplerinin göstermiş oldukları başarı uyarınca katılacakları 
müsabaka düzeyini belirleyen söz konusu model, Avrupa sporuna 
karakterini verdiğinden, bu model AB tarafından da kabul edilmiş 
ve AB rekabet hukukunun serbest girişimler için öngörmüş olduğu 
yasaklamalara tabi tutulmamıştır22. Benzer şekilde, spor kulüplerinin 
naklen yayın gelirlerinin havuz sistemi ile birlikte ortak bir paket 
anlaşması şeklinde satılması da, AB rekabet hukuku kurallarına aykı-
rıdır. Nitekim kulüplerin kendi yayın haklarını pazarlamaktan men 
edilmesi, AB rekabet hukuku kuralları ile bağdaşmamaktadır. Diğer 
yandan, havuz sistemi naklen yayın haklarını pazarlama imkanına 
sahip olmayan spor kulüplerinin de önemli yayın gelirleri elde etme-
sine olanak tanımaktadır ve bu gelirler söz konusu kulüplerin büyük 
ölçekli kulüplerle rekabet edebilmesini ve alt yapı eğitimine yatırım 
yapabilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, havuz sistemi AB rekabet 

21 Siekmann, R. (2008) Is Sport ‘Special’ in EU Law and Policy? İn 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, p.36

22 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 White Paper, Wolters Kluwer Law International: The 
Netherlands, p.3
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hukuku ile çelişen bir uygulama olsa da önemli sportif menfaatleri 
koruma altına alan ölçülü bir uygulama olarak kabul edilmektedir23.

Diğer yandan, AB rekabet hukuku yönünden sportif özerklik mut-
lak bir kavram değildir. Nitekim MOTOE ve ELPA24 uyuşmazlığında, 
Yunanistan da motor yarışları organize etmeye ve başkaca organizatör-
ler tarafından motor yarışı düzenlenmesine onay vermekle yetkili bir 
özel kuruluşun aldığı kararlarda hesap verme sorumluluğunun olma-
ması AB rekabet hukukuna aykırı bulunmuştur25. AAD, ELPA ismili 
söz konusu kuruluşun, düzenlediği yarışmalardan gelir elde ettiğini 
ve Yunanistan’da ki motor yarışları organizasyonu piyasasında hakim 
durumda olduğunu kabul etmiştir. Ayrıca, hâkim durumda olmakla 
beraber, aldığı kararlar başkaca bir merci tarafından denetlenmeyen 
ELPA’nın, sahip olduğu hâkim durumu kötüye kullanılabileceği belir-
tilmiştir26. Dolayısıyla, her ne kadar spor yönetim birimlerinin, Avrupa 
Spor Modeli içerisinde tekel konumunda olmasına izin veriliyor olsa 
da, Yunanistan’da kendisi rahatlıkla yarış düzenleyen fakat elinde farklı 
organizatörlerden gelen teklifleri geri çevirmek konusunda mutlak 
bir imkân olan kuruluşun sportif özerkliğe sahip olması ölçülülük 
ilkesine uygun görülmemiştir27.

III. Granada 74 Kararı ve Sportif Özerkliğin Geleceği
Sporun AB kurallarının uygulama alanı içerisine dâhil edilmesi, 

spor yöneticilerinde sporun endüstriyelleşmesi ve sportif menfaatlerin 
zarar görmesi yönünde endişe doğurmuştur28. Sportif özerklik ise 

23 Russo et Al. (2008) European Commission Decisions on Competition, Cambridge 
University Press: Cambridge, p.216

24 C-49/07 Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) v Eilliniko Dimosio 
ECR I-4863

25 Lewis, A. And Taylor, J. (2008) Sport: Law and Practie, Tottel: West Sussex, p.419
26 Subiotto, R. (2009) ‘How Lack of Analytical Rigour Has Resulted in an Overbroad 

Application of EC Competition Law in the Sports Sector’, I.S.L.R, 2, 21-29, p.25
27 James, M. (2010) Sports Law, Palgrave MacMillan: New York,Pp.54-55
28 Infantino, G. (2006) Meca-Medina A Step Backwards fort he European Sports Model 

and the Specifity of Sport? Athlete [Online] Available at: http://www.uefa.com/
MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/480391_DOWNLOAD.pdf [Accessed 
in: 10.08.2011]
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mevcut düzen içerisinde, sportif menfaatlerin spor yönetim birimleri 
tarafından muhafaza edildiği sınırlı yetki alanını ifade etmektedir. 
Diğer yandan, söz konusu sınırlı yetki alanın ilerleyen zaman içerisinde 
sınırlanabileceğini söylemek mümkündür. Zira spor sportif menfaat-
lerden ziyade ekonomik gelişimlerin etkisi altındadır. Nitekim 2007 
yılında CAS tarafından alınmış Granada 74 kararı, sportif özerkliğin 
sınırlanma sürecinin başlamış olabileceğine işaret etmektedir29.

Uyuşmazlık, İspanya ikinci liginde mücadele eden Ciudad de 
Murcia adlı kulübün, bir şirket tarafından satın alınıp Granada 74 
ismi ile birlikte İspanya’nın Murcia kentinden, Granada kentine taşın-
ması ile gündeme gelmiştir. Aynı şirket, Granada kentinde, İspanya 
dördüncü liginde mücadele eden, Club Deportivo Granada 74 isimli 
başka bir takımında sahibidir ve satın alma işlemi sonrasında ikinci 
ligde mücadele etmeye başlayan Granada 74 önem verilen asıl kulüp, 
dördüncü ligdeki Club Deportivo Granada 74 ise bu kulübün pilot 
takımı olarak faaliyet göstermeye başlamıştır30. Uygulama sportif 
çevrelerce eleştirilmiş olsa da, CAS yargılaması sonucunda da kulübün 
satış ve taşınma işlemine onay verilmiştir31.

Spor çevrelerinde Granada 74 kararının sportif değerler ile bağdaş-
madığı belirtilmiştir. Öncelikle karar, Avrupa Spor Modeline uygun 
bulunmamıştır. Zira Avrupa Spor Modelinde kulüplerin gösterdikleri 
performans doğrultusunda lig yükselmesi uygun görülmüşken, satın 
alma ve taşınma işlemi ile birlikte pratikte dördüncü ligde mücadele 
eden Granada kulübü iki lig birden yükselmiştir32. Ayrıca karar, aynı 

29 Crespo Perez, J. (2008) The Specifity of Sport in the CAS Jurisprudence 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, p.116

30 Crespo Perez, J. (2008) The Specifity of Sport in the Cas Jurisprudence 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, Pp.112-115

31 FIFA (2007) Blatter: Looking to the New Year [online] Available at: http://www.fifa.
com/aboutfifa/federation/president/news/newsid=666229.html [Accessed:08.05.2011]

32 European Commission, The European Model of Sport, p.3 [online] Available at: 
http://ec.europa.eu/sport/library/doc/a/doc248_en.pdf [Accessed: 07.05.2011]
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yetkili mercii tarafından kontrol edilen kulüplerin rekabet etmesini 
yasaklayan UEFA kuralı ile de çelişkili bulunmuştur. 1998 yılında bu 
kuralı temel alan CAS; AEK ve Slavia Prag – UEFA kararında, aynı 
şirket tarafından yönetilen iki kulübün Avrupa kupalarında müca-
dele etmesini uygun bulmamıştır33. Yine aynı kural, Ankaraspor ve 
Ankaragücü arasındaki organik bağın incelendiği 06.10.2009 tarihli 
Tahkim Kurulu kararında da gözetilmiştir. Buna karşılık, Granada 
74 kararında CAS, aynı otorite tarafından kontrol edilmekte olan 
iki Granada kulübünün lig ve kupa müsabakalarında karşı karşıya 
gelmemesi halinde sorun olmayacağına karar vermiştir34. Sonuç iti-
bari ile Granada 74 kararı alt liglerde mücadele eden ve lig yükselme 
hedefi olmayan pilot veya rezerv takım yapılanmasını onaylamaktadır. 
Ayrıca, Granada 74 kararı ile CAS, şirket statüsündeki spor kulüple-
rinin alınıp satılmasına ve şehir ile isim değiştirmesinde bir sakınca 
olmadığına karar vermiştir. Bu nedenle karar, sportif değerlerden çok, 
ticari menfaatleri savunduğu gerekçesi ile eleştiri almıştır35. Bu noktada 
kararın CAS tarafından alınmış olmasının da dikkat çekici olduğunu 
belirtmek gerekir. Zira spor çevrelerinde CAS sportif teamüller ve 
değerlerin gözetildiği bir yüksek mahkeme olarak kabul edilmiştir ve 
kendisine biçilen bu rol AEK ve Slavia Prag – UEFA kararında CAS 
tarafından da onaylanmıştır36. Buna karşılık, Granada 74 kararı spora 
özgü değerlerden çok, sporun ticari yönünü yansıtmaktadır. Simon 
Granada 74 kararında sportif değerler içerisindeki en önemli olgu 
olarak kabul ettiği adil rekabetin ticaret hukukunun müdahalesine 
maruz kaldığını belirtmiştir37. Bu nedenle, Granada 74 kararı ile sportif 

33 AEK PAE and SK Slavia Praha v UEFA CAS 98/2000; Lewis, A. And Taylor, J. 
(2008) Sport: Law and Practie, Tottel: West Sussex, p. 426

34 Crespo Perez, J. (2008) The Specifity of Sport in the Cas Jurisprudence 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, Pp.114-115

35 FIFA (2007) Blatter: Looking to the New Year [online] Available at: http://www.fifa.
com/aboutfifa/federation/president/news/newsid=666229.html [Accessed:08.05.2011]

36 AEK PAE and SK Slavia Praha v UEFA CAS 98/2000, award dated 20 August 1999, 
p.61, para.156

37 Simon, R.L. (2010) Fair Play: the Ethics of Sport, Westview Press: USA, p.12
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özerklik kavramının da güç kaybettiği ve önümüzdeki yıllarda spor 
yöneticilerinin sahip oldukları özel yetki alanının, AB spor politikaları 
arasında kaybolacağı iddiasında bulunulmuştur 38.

Sonuç olarak, günümüz itibari ile UEFA ve FIFA gibi spor yöne-
ticileri sporu yönetme konusunda tek başına yetki sahibi değildir. 
AB sahip olduğu politik ve ekonomik hedefler doğrultusunda spor 
yönetimine dâhil olmuş ve sporun AB kurallarına uyumlu hale gelmesi 
gerekmiştir. Diğer yandan AB tarafından spor yöneticilerine sportif 
menfaatleri gözetebilmeleri adına özerk bir yetki alanı yaratılmıştır. 
Sportif özerklik ismi ile adlandırılan söz konusu yetki sınırları içeri-
sinde, spor yöneticilerinin sportif bir menfaati garanti altına alabilmek 
için ölçülü bir uygulama ile AB kurallarına aykırı düzenlemeler geti-
rebilecekleri kabul edilmiştir. Diğer yandan, sporun ticari yönünün 
her geçen gün ön plana çıkması nedeniyle sportif özerklik kavramının 
geçerliliğini kaybettiği öne sürülmüştür. Buna karşılık, endüstriyel 
spor ve sportif değerler arasındaki dengenin şu an için tam anlamıyla 
bozulmamış olduğunu ve söz konusu dengenin korunması gerektiğini 
söylemek sanıyoruz yanlış olmayacaktır.

38  Crespo Perez, J. (2008) The Specifity of Sport in the Cas Jurisprudence 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, p.117
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GİRİŞ:

Spor,1 farklı dilden, farklı inanç ve kültürden olan insanları bir 
araya getiren, birleştiren evrensel bir dildir. Sporun, doğru bir 
şekilde amacına uygun olarak gerçekleştirildiğinde çok etkili bir 

kitle iletişim aracı olma yanında, uluslararası alanda bir barış vasıtası 
olarak ta çok önemli bir işlevi bulunmaktadır.

Spor sayesinde, birbirini tanımayan ülke insanları ortak organizas-
yonlarda bir araya gelerek birliktelik oluşturmak suretiyle birbirlerini 
daha yakından tanıma olanağına kavuşurlar.

Tarih sürecinde sporun ne zaman başladığını belirlemek mümkün 
olmamakla birlikte spor tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu 
söylemekte çok yanlış olmayacaktır. İnsan var olduğundan beri spor 
da vardır ve yaşanılan döneme göre birbirinden farklılık gösteren 
çeşitli spor dalları oluşmuştur.

İçinde bulunduğumuz çağa gelindiğinde, toplumların refah düze-
yinin artması, teknolojik gelişmeler sonucu birçok çalışma alanında 
işlerin mekanik hale gelmesi, insanları daha çok işi organize eden 
konumuna getirmiş, sosyal aktivitelere daha fazla zaman ayırabilmele-
rine olanak sağlamıştır. Sporun bedensel ve zihinsel yararları bilimsel 
olarak da ortaya çıktıkça spora ayrılan sürede daha fazla olmuş, spor 
bir oyun aracı olmaktan çıkarak daha bilimsel temellere oturmaya 
başlamıştır.

İnsanların bu alana yönelmesi spor sektörünün gelişip geniş-
lemesini sağlamış, spor bu suretle ekonomik alanda da gelişmeye, 
büyümeye katkıda bulunmuştur,

1 Spor; Kişisel veya toplu yarışlar biçiminde yapılan, bazı kurallara göre uygulanan 
beden hareketlerinin tümü. (Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük)
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Spor, ekonominin birçok yan dalı ile etkileşim içerisinde oldu-
ğundan ekonomideki katma değeri de artmaya başlamıştır. Spora 
verilen değerin artması, insanların daha fazla sporla ilgilenmesi, sportif 
faaliyetlerin insanların fizik ve ruh sağlığını kazanmaları yanında para 
kazanma aracı olarak da kullanılması sonucunu doğurmuştur.

Sporla sağlanan ekonomik güç sportif faaliyetlerin daha fazla 
düzenlenmesine neden olmuş, daha fazla aktivite de daha fazla eko-
nomik değer ortaya çıkarmıştır.

Hiç şüphesiz bu faaliyetlerde en önemli süje insandır.
Sporun sağlıklı yaşama katkıda bulunması, hobi olarak yapılması 

yanında böyle bir ekonomik güç yaratması birçok branşta (dalda) 
profesyonelliğin oluşmasını sağlamış, yani insanlar sporu bir meslek, 
geçim yolu olarak seçmeye başlamışlardır. Profesyonelleşmenin sonucu 
olarak ta çözümlenmesi, disiplin altına alınması gereken birçok sorun 
ortaya çıkmıştır.

İnsanların daha fazla kazanma isteği bazen centilmenliğin, spor 
ahlakının önüne geçmeye de başlamıştır. Sportif faaliyetlerde bu tür 
davranışların önlenmesi, spor disiplininin sağlanabilmesi ve sporun 
amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi bakımından, ceza hukuku 
alanında olduğu gibi spor alanında da adli bilimlerden yararlanmak 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Herkesçe kabul edildiği gibi spor, kurallara uygun ve centilmence 
2 yerine getirilmesi gereken bir aktivitedir. Spor bir barış aracı olarak 
kullanılmalıdır.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk “ Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” 
sözünü söylemiş, bir başka sözünde de “Türk sosyal bünyesinde spor 
hareketlerini düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocuklarının spor haya-
tını yükseltmeyi düşünürken, sadece gösteriş için herhangi bir yarışmada 
kazanmak emeliyle bir sınır çizmezler. Esas olan, bütün her yaştaki 
Türkler için beden eğitimini sağlamaktır” 3 demek suretiyle spordan 

2 Centilmen; İyi arkadaşlık eden görgülü ve kibar (erkek).(Dil Derneği, Türkçe Sözlük)
3 Atatürk ve Spor, 06.11.2008 http//www.kiklareli-gsim.gov.tr/ata.htm
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beklenilen temel amacın ne olduğunu çok açık bir biçimde ortaya 
koymuştur.

Makyavelist 4 ve faydacı bir yaklaşımla, moral değerler devre dışı 
bırakılarak sporda başarılı sonuçlar alınması her zaman mümkün 
olmadığı gibi zaman zaman alınsa bile kalıcı olmayacak, spor, top-
luma ve insanlığa yararı bulunmayan bazı kişi veya kurumlara kazanç 
sağlama aracı olmaktan öteye gidemeyecektir.

Sporda, amatörlükten profesyonelliğe geçildiğinde sağlanacak 
başarılar ün ve paraya dönüştüğünde, sporun, yarışma, eğlence, beden 
ve ruh eğitimi olduğu, toplumlar arasında barış köprüsü kurma vasıtası 
olduğu düşüncesinin geri plana itilmesi tehlikesi bulunmaktadır ki 
bu mutlaka önlenilmesi gereken bir husustur. Aksi halde, şike, şiddet, 
doping (uyarıcı madde alma) gibi etik olmayan ve spor sistemini 
adeta bir kanser hücresi-virüsü gibi kemiren olumsuzluklar yoğun 
bir şekilde karşımıza çıkacaktır.

Tıp, fen ve sosyal bilimler alanındaki bilgilerin adaletin olduğu 
gibi sporun da hizmetine sunulması gereği vardır. Adli bilimler ile 
spor ilişkisi, sadece spora dayalı suçların işlenmesinde ceza hukuku 
açısından bir çözüm mekanizması olarak değil, asıl önemli olan bu 
alanda suçun işlenmesini önleyici mahiyette önlemlerin alınması, 
sporcuların bu alanda eğitimi, bilgilendirilmeleri konularında yar-
dımcı bir bilim dalı olarak kullanılması gerektiği biçiminde ortaya 
konulmalıdır.

Bu husus tam anlamı ile hayata geçirilebildiğinde, eğitimli, bilinçli 
ve dünyadaki emsalleri ile yarışabilecek, kıyaslanabilecek düzeyde 
sporcular yetiştirmemiz mümkün olacaktır.

Adli bilimlerden en üst düzeyde yararlanılarak sağlanacak bir 
oto kontrol sistemi ile ister ulusal düzeyde ister uluslararası düzeyde 
sportif suçlarla, başta en önemlileri olan doping ve şike suçları ile 

4 Makyavelcilik; (Machiavelli’nin adından (Niccolo di Bernado dei Machiavelli 1469-
1527, tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan Floransalı düşünür, devlet adamı, 
askeri stratejist, şair, oyun yazarı. İtalyan Rönesans hareketinin en önemli figürlerinden. 
Bkz. Google.) Politikada ereğe (amaca) varmak için ahlaka aykırı da olsa her türlü 
aracı hoş gören anlayış, Makyavelizm. (Dil Derneği, Türkçe Sözlük)
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ilgili olarak gerekli önlemlerin alınması mümkün olacaktır. Bunun 
yanında sporcuların beslenmeleri, moral motivasyonlarının (isteklen-
dirilmelerinin) sağlanması konusunda olumlu adımlar atılmasında, 
performanslarının daha yüksek düzeylere çıkarılması konusunda 
bilimsel çalışmalar büyük yarar sağlayacaktır.

Günümüzde spordaki başarılar ile bir ülkenin tanıtımı büyük 
önem taşımaktadır. Spordaki uluslararası başarılar diğer ülkelerin 
bakış açısının değişmesine pozitif olarak zemin hazırlayan çok önemli 
bir etken olmaktadır.

10.12.2007 tarih ve 5721 sayılı Sporda Dopinge Karşı Uluslararası 
Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un kabul 
edilmiş olması dopingle mücadele alanında önemli bir adım olmuş-
tur. Konunun iç hukuk düzenlemeleri açısından da tamamlanması 
için Dopingle Mücadele Kanun Tasarısı’nın biran önce yasalaşması 
gerekmektedir. Bu kanunun kabulü ve uygulanması, konunun bu 
şekilde disiplin altına alınması sporda kaliteyi de birlikte getirecektir.

Kabul edilen bu sözleşme ile Dünya Dopingle Mücadele Ajansı 
(WADA)’nın işlevi kabul edilerek uluslararası kurallara uygun doping 
kontrolleri yapılmakta ve yine 2001 yılından bu yana Ankara’da 
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulu bulunan ve uluslararası 
akreditasyonu bulunan Türkiye Doping Kontrol Merkezi (TDKM) 
oluşturulmuş bulunmaktadır. Ayrıca, en son olarak ta Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi (TMOK) bünyesinde “Dopingle Mücadele Komis-
yonu” oluşturulmuş, Bu komisyon tarafından hazırlanan 23 Eylül 2011 
tarihli “Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı” yürürlüğe konulmuş, 
böylece dopingle mücadele konusunda önemli adımlar atılmıştır.

Bütün bu kurumlarla birlikte adli bilimlerin sporun hizmetine 
sokulması olaylara, sportif anlaşmazlıklara daha gerçekçi biçimde 
çözümler üretilmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Doping kontrollerinin önemi gözetilerek bu alanda hizmet veren 
kurumların kalitesi adli bilimlerden faydalanılmak suretiyle daha da 
artacaktır.
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Bu kurumlar vasıtası ile doping ve doping sonucu uygulanacak 
yaptırımlarla ilgili olarak sporcu ve diğer sporla ilgili kişilerin bilgi-
lendirilmesi de sağlanacaktır.

Toprakları ve milleti ile çok büyük bir ülke olmamıza karşın ne 
yazık ki uluslararası düzeyde başarılara imza atacak istenilen sayıda 
sporcu ve spor adamı yetiştirilmesi henüz sağlanamamıştır. Bunun 
gerçekleştirilebilmesi için dünyada sportif alanda gelişmiş ülkelerin 
uygulamaları da araştırılıp gözetilerek dünya standartlarına uygun 
kurumsallaşma yoluna gidilmelidir.

Sporda kaliteyi belirleyip denetim mekanizmalarımızı sağlıklı bir 
şekilde kurarak hayata geçirebilirsek yüksek standartlarda sporcular, 
spor adamları yetiştirmemiz mümkün olacaktır.

Sporda temel amaç, kısa zamanda kalıcı olmayan başarılar sağla-
mak, dünya rekorları kırmak değil uzun soluklu ve sağlıklı spor yapma 
olanağı sağlayarak gelecek nesillere bu konuda örnek oluşturacak kalıcı 
başarılar ortaya çıkarmak olmalıdır.

Spor bugün gerek bireysel olsun gerekse takım olarak olsun başa-
rıyı yakalayabilmek için bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Bu 
ekipte, yönetici, antrenör, teknik direktör, masör gibi spor adamlarının 
yanında sporcuyu fiziksel ve zihinsel olarak müsabakalara hazırlayacak 
sağlık görevlileri de yer almaktadır.

Sporun bu gelişimi, sporda profesyonelleşme, yönetim ve disip-
line ilişkin konuların yanında parasal konularda da hukuki sorunlar 
ortaya çıkarmış, bu sorunların çözümü için de spor kulüplerinin ve 
federasyonların bünyesinde yönetim kurullarının yanında bağımsız 
görev yapan ceza kurulları disiplin kurulları oluşturulmuş, bu kurul-
ların kararlarına karşı itiraz mercii olarak da tahkim kurulu müessesesi 
düzenlenmiştir.

Her spor federasyonu, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri 
uyarınca, çalışma görev ve yetkilerini düzenleyen başta ana statü 
olmak üzere kendi mevzuatlarını oluşturmuşlardır. Bu anlamda her 
federasyonun ceza veya disiplin talimatı bulunmaktadır.
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Yurdumuzdaki spor federasyonları içerisinde yalnız ‘Türkiye Futbol 
Federasyonu’ ayrı bir kanunla (Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun) kurulmuş olup ayrı bir statüye sahip 
bulunmaktadır. Altmışa yakın diğer federasyoların kuruluş, görev ve 
yetkileri, birkaç tanesi hariç tamamı ‘bağımsız federasyonlar ‘ statü-
sünde, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 2, Ek 9, Ek 9/A ve Geçici 11 inci maddelerinde 
düzenlenmiştir.

TAHKİM KURULLARI

I. GENEL OLARAK
21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teş-

kilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2 ve Ek 9 uncu maddeleri 
uyarınca, spor dalı ile ilgili faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara 
göre yürütmek, gelişmesini sağlamak, sporcu sağlığı ile ilgili konularda 
gerekli önlemleri almak, teşkilatlandırmak, federasyonu uluslararası 
faaliyetlerde temsil etmekle görevli ve yetkili, özel hukuk hükümlerine 
tabi bağımsız spor federasyonları kurulmuştur. Bu federasyonların 
görevlerini yerine getirirken hak ihlali sonucunu doğuracak bazı karar 
ve eylemlerde bulunduğunun öne sürülmesi halinde, hakkının ihlal 
edildiğini öne süren kişi veya kurumların bu karar veya eylemleri 
Federasyon dışında başka bir merciinin önüne götürerek, hukukilik 
denetimi yaptırması spor disiplininin sağlanması ve sistemin sağlıklı 
bir biçimde yürütülebilmesi için zamanla zorunlu hale gelmiştir. İşte 
bu nedenlerle bağımsız spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin 
yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı başvuru ve kesin 
karar mercii olarak Tahkim Kurulları öngörülmüştür.

Ülkemizde spor hukuku alanında iki tahkim kurulu bulunmakta-
dır. Bunlardan birisi 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 9. Ek-9/A ve Geçici 11 inci 
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maddelerine göre kurulan Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, 
diğeri ise 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görev-
leri Hakkında Kanun’un 6. Maddesine göre kurulan Türkiye Futbol 
Federasyonu Tahkim Kurulu’dur.

II. TAHKİM KURULLARININ KAYNAKLARI
Tahkim Kurullarının oluşumu yönünden birincil kaynak Ana-

yasanın 59. Maddesidir.5 Bu maddeye 17.03.2011 tarih ve 6214 
sayılı Yasa ile eklenen üçüncü fıkra ile spor federasyonlarının spor 
faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak 
zorunlu tahkim yoluna başvurulabileceği ve tahkim kurulu kararlarının 
kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamayacağı 
hükmü getirilerek, tahkim kurullarının hem anayasal bir kurum 
olması sağlanmış, hem de bu kurulların kararlarının kesinliğine ana-
yasal dayanak oluşturulmuştur. 6214 sayılı Yasa ile ek yapılmadan 
önce Anayasada böyle bir hüküm yer almadığından, önce 21.5.1986 
günlü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun’a 4.3.2004 günlü, 5105 sayılı Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. maddesiyle 
eklenen Ek Madde 9’uncu maddesinin sekizinci fıkrasının sonunda 
yer alan “… kesin …” sözcüğü, Anayasaya aykırı olduğundan bahisle 
Anayasa Mahkemesinin 2.7.2009 tarih ve 2006/118-2009/107 E-K 
sayılı kararıyla ve yine 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6. Maddesinin 4. Fıkrasındaki “… 
ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz” hükmü, Anayasaya 

5 T.C.Anayasası
 B.Sporun geliştirilmesi ve tahkim
 Madde 59 – Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını 

gerçekleştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.
 Devlet başarılı sporcuyu korur.
 (17.3.2011 tarih ve 6214 sayılı Yasa ile ek fıkra) Spor federasyonlarının spor 

faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim 
yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir 
yargı yoluna başvurulamaz.
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aykırı olduğu kabul edilerek Anayasa Mahkemesi’nin 6.1.2011 tarih 
ve E: 2010/61 K.: 2011/7 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.6 Bu iptal 

6 Anayasa Mahkemesi anılan hükmü “Başvuru kararında, itiraz konusu kuralın hak 
arama özgürlüğünü kısıtladığı, bu nedenle Anayasa’nın 9., 36. ve 125. maddelerine 
aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

 İtiraz konusu kuralda Tahkim Kurulu’nun kendisine yapılan başvuruları kesin ve 
nihai olarak karara bağlayacağı ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamayacağı 
belirtilmektedir.

 Anayasa’nın 9. maddesinde, yargı yetkisinin Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce 
kullanılacağı öngörülmüştür. Bu madde uyarınca, yapılacak yargılamanın kişiler 
yönünden gerçek bir güvence oluşturabilmesi için aranacak nitelikler de 36. maddede 
belirtilerek “Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 
önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına 
sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.” 
denilmiştir. Maddeyle güvence altına alınan dava yoluyla hak arama özgürlüğü, bir 
temel hak niteliği taşımasının ötesinde, diğer temel hak ve özgürlüklerden gereken 
şekilde yararlanılmasını ve bunların korunmasını sağlayan en etkili güvencelerden 
birini oluşturmaktadır. Kişinin uğradığı bir haksızlığa veya zarara karşı kendisini 
savunabilmesinin ya da maruz kaldığı haksız bir uygulama veya işleme karşı haklılığını 
ileri sürüp kanıtlayabilmesinin, zararını giderebilmesinin en etkili ve güvenceli yolu, 
yargı mercileri önünde dava hakkını kullanabilmesidir. Kişilere yargı mercileri önünde 
dava hakkı tanınması adil yargılanmanın ön koşulunu oluşturur.

 Anayasa’nın 141. maddesiyle de davaların en az giderle ve mümkün olan süratle 
sonuçlandırılması görevi yargıya verilmiştir. Bu görevin ağır iş yükü altında yerine 
getirilmesi zorlaştıkça, uyuşmazlıkların çözümü için alternatif yöntemlerin yaşama 
geçirilmesi öngörülebilir. Bu durumda yasa koyucu, futbol sporu alanındaki 
uyuşmazlıkları çözmek üzere, görevli ve yetkili mahkemeye başvurmadan önce 
tahkim kuruluna başvurma yükümlülüğü getirebilir. Ancak bu aşamadan sonra kararı 
benimsemeyen tarafa yargı yolunun açık tutulması gerekir.

 Tahkim genel olarak öğretide, hukuki uyuşmazlıkların, söz konusu uyuşmazlığa taraf 
olmayan bağımsız kişi veya kişiler tarafından çözümlenerek karara bağlanması olarak 
tanımlanmaktadır. İtiraz konusu kuralın da içinde bulunduğu 5894 sayılı Yasa’nın 
6. maddesinin incelenmesinden TFF Tahkim Kurulu’nun, hukuki uyuşmazlıkların, 
bağımsız kişiler tarafından çözümlenerek karara bağlandığı, yargı işlevi yerine getiren 
bir kurul olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 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, “nihai” ibaresi ise Kurul’un TFF 
içerisinde başvurulacak en son merci olduğunu belirtmektedir. Buna göre, Tahkim 
Kurulu tarafından verilen kararların TFF içinde kesin ve nihai olması, savunma ve 
hak arama özgürlüklerini sınırlandırmayacağı gibi, yargı yoluna başvurulmasını da 
engellemez. Bu nedenle, kuralın bu bölümüne yönelik iptal isteminin reddi gerekir.

 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 nihai 
kararlarına karşı yargı yoluna başvurulamaması Anayasa’nın 36. maddesinde güvence 
altına alınan hak arama özgürlüğü alanına yapılmış açık bir müdahale niteliğinde 
olup, hak arama özgürlüğü ile bağdaşmaz.
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kararı üzerine de 6214 sayılı Yasa ile yukarıda bahsedilen düzenleme 
yapılmıştır.

Tahkim Kurullarının kaynakları olarak Anayasadan sonra, Spor 
Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu yönünden 3289 sayılı Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek-9, 
Ek-9/A ve Geçici 11 inci maddeleri,7 Türkiye Futbol Federasyonu 

 Açıklanan nedenlerle, kuralın “...ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz” 
bölümü Anayasa’nın 9. ve 36. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.” Gerekçesiyle iptal 
etmiştir.

7 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 Bağımsız spor federasyonları
 Ek Madde 9–(Ek: 4/3/2004-5105/2 md.)
 ..........................................
 (Değişik yedinci fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.) Tahkim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek 

üyeden teşekkül eder. Üyelerin beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel 
çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş 
kariyer sahibi kişiler olmaları şarttır. Üyeler Genel Müdürün teklifi ve Gençlik ve Spor 
Bakanının onayı ile dört yıl için görevlendirilir. Hâkim ve savcılar ile bu meslekten 
sayılanlar hâkimlik teminatı esasları gözetilerek ve yetkili kurulların onayı alınmak 
suretiyle Tahkim Kurulunda görev alabilirler. Üyeler kendi aralarından bir başkan 
seçerler. Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir.()

 (Değişik sekizinci fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.) Tahkim Kurulu, federasyon ile 
kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile teknik 
direktörler, antrenörler ve sporcular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, 
federasyonlarca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını, ilgililerin 
itirazı üzerine inceleyerek sonuçlandırır. Tahkim Kurulu; itiraz üzerine Genel Müdürlük 
ile federasyonlar ve federasyonların birbirleri arasında çıkacak ihtilafları inceleyerek 
sonuçlandırır.

 (Ek fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.; Değişik dokuzuncu fıkra: 29/3/2011-6215/10 
md.) Tahkim Kurulu, bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt 
bendi ile dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde federasyonu genel kurula götürecek 
komisyonu belirler. Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu 
üyelerinin, spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde Bakan 
tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda, 
Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararlara karşı, ilgililerin itirazı üzerine karar verir.

 (Ek fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.; Değişik onuncu fıkra: 29/3/2011-6215/10 md.) 
Tahkim Kurulu, görevinde bağımsız ve tarafsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe veya 
çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Federasyonların veya spor 
kulüplerinin kurullarında görevli olanlar ile ihtar cezası dışında sportif ceza alanlar 
ve maddenin beşinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen suçlardan ceza alanlar Tahkim 
Kurulu üyeliği yapamazlar.

 (Ek fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.; Değişik onbirinci fıkra: 29/3/2011-6215/10 
md.) Tahkim Kurulu ile Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu üyelerine 
bir ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, görev yapılan her gün için uhdesinde 
kamu görevi bulunanlar bakımından (5.000), bulunmayanlar bakımından (6.000) 
gösterge rakamının Devlet memuruna uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucunda 
bulunulacak miktarı geçmemek üzere huzur ücreti ödenir. Tahkim Kurulu ile Sportif 
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Tahkim Kurulu yönünden ise 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6. Maddesi bulunmaktadır.8

Tahkim Kurullarının en ayrıntılı kaynağı ise, Spor Genel Müdür-
lüğü Tahkim Kurulu için Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu 
Yönetmeliği, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu için de 
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Talimatı’dır.

Yukarıda belirtilen kaynaklar, Tahkim Kurullarının, usuli açıdan 
görev ve yetkilerini kuruluşlarını düzenleyen kaynaklardır. Maddi 
disiplin hukuku açısından kaynaklar ise Spor genel Müdürlüğü Tah-
kim Kurulu yönünden, Spor Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan 
ve 19 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hak-
kında Yönetmelik” ile her bir bağımsız federasyonun bu Yönetmelik 
uyarınca çıkaracağı Ana Statü ve bu ana statüye uygun olarak çıka-
rılacak disiplin, yönetim ile müsabakalara ilişkin talimatlar, Türkiye 
Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu yönünden de yine özerk bir 
federasyon olan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çıkarılan 
statü ve talimatlardır.

Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu tarafından görevlendirilen bilirkişi ve uzmanların 
ücretleri Genel Müdürlükçe karşılanır.

 (Ek fıkra: 27/5/2007-5674/2 md.) Tahkim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları, 
çalışma usûl ve esasları ile üyelere verilecek huzur ücretinin miktarı Genel Müdürlükçe 
hazırlanan yönetmelikle belirlenir.

8 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
 Tahkim Kurulu
 Madde 6 – (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.

 (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 talimatlarının yayımından veya 
itiraz edilen kararın tebliğinden itibaren yedi gündür.

 (3) Tahkim Kurulunun oluşumu, görev, yetki, hak ve sorumlulukları 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 
(…)

 (5) Tahkim Kurulu üyeleri de bu Kanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine 
tabidir.
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III. SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHKİM KURULUNUN OLUŞUMU 9

3289 sayılı Yasanın Ek 9. Maddesinin 7. Fıkrasına göre Spor Genel 
Müdürlüğü Tahkim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. 
Üyelerin beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel çalış-
malar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde 
bulunmuş kariyer sahibi kişiler olmaları şarttır. Hâkim ve savcılar ile 
bu meslekten sayılanlar hâkimlik teminatı esasları gözetilerek ve yetkili 
kurulların onayı alınmak suretiyle Tahkim Kurulunda görev alabilirler.

Görüldüğü gibi, Tahkim Kurulu’na atanacak hukukçu üyeler 
için, yaşı, kamu görevinde belli bir süre görev yapması, spor alanında 
bilimsel çalışma yapması gibi herhangi bir özellik aranmamıştır, önemli 
olan hukukçu olmasıdır. Burada özellikle vurgulamak gerekir ki, 
hukuk bir meslek dalı değil, bilim dalı olduğundan, yalnızca hukuk 
alanında bir kişinin öğrenim görmüş olması hukukçu sayılması için 
yeterlidir, Ayrıca avukatlık, hâkimlik veya savcılık mesleğini bizzat 
yapıyor olması gerekmez. Ancak hukuk fakültesi mezunu olmamasına 
karşın, örneğin siyasal ya da ekonomi fakültelerinden mezun olup 
idari yargı hâkimliği gibi hukuk alanında bulunan bir görevde bizzat 
çalışmakta olan kişilerin de hukukçu sayılmasına bir engel olmadığı 
kanaatindeyiz.

Hukukçu olmayan kişiler için ise Spor Genel Müdürlüğü Tahkim 
Kurulu’nda üye olabilmeleri için spor alanında bilimsel çalışmalar yap-
mış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş 
kariyer sahibi kişiler olmaları koşulu aranmaktadır. Burada öncelik 
kariyer sahibi olmaktadır. Kimlerin kariyer sahibi olduğu konusunda 
mevzuatta bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak her kariyer sahibi 
kişinin tahkim kuruluna atanması mümkün değildir. Bu kişilerin spor 
alanında bilimsel çalışma yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve 
benzeri görevlerde bulunmuş olmaları da gerekir. Bilimsel çalışmadan 
anlaşılması gereken, yüksek lisans, doktora gibi çalışmalar yapmak, 

9 Spor Genel MüdürlüğüTahkim Kurulu Yönetmeliği “Kurulun oluşumu” başlıklı Madde 
4 (28.01.2012 tarih ve 28187 sayılı Resmi Gazete)
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makale veya kitap gibi eserler yayınlamaktır. Spor alanında idareci ve 
teknik adamlık yanında benzeri görevler ise federasyon kurullarında 
yer almak, hakem, gözlemci gibi görevlerde bulunmaktır.

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 4/8. 
maddesine göre Federasyonların veya spor kulüplerinin kurulla-
rında görevde bulunanlar, ihtar cezası dışında sportif ceza alanlar ile 
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, 
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, 
güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve 
haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına 
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, 
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından ceza 
alanlar Tahkim Kurulu üyeliği yapamazlar.

Üyeler Spor Genel Müdürünün teklifi ve Gençlik ve Spor Baka-
nının onayı ile dört yıl için görevlendirilir. Tahkim Kurulu üyele-
rinin yeniden seçilmesine, aksine hüküm olmadığından bir engel 
bulunmamaktadır.

Tahkim Kurulu Başkanını, Başkan Vekilini ve Raportörünü üyeler 
ilk toplantıda kendi aralarından oylama yapmak suretiyle seçerler.

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu üyeleri, usulüne uygun 
olarak görevlendirildikten sonra istifa etmedikçe veya çekilmiş sayıl-
madıkça, yerlerine yeni üye görevlendirilemez. Bu durum Tahkim 
Kurulunun idareden bağımsız olarak karar vermesini sağlayan önemli 
bir husustur.

Tahkim Kurulu üyelerinden birisi veya bir kısmı istifa, ölüm, 
nitelikleri yitirme gibi nedenlerle görevlerinden devamlı olarak ayrıl-
dıklarında, yedek üyeler sırasıyla asil üyeliğe geçerler. Bu üyeler yerine 
geldiği üye veya üyelerin görev süresi kadar görev yaparlar. Asıl üye-
lerin görevlerine geçici olarak devam edemediği durumlarda, onların 
yerine yedek üyeler görev yapmazlar. Asıl üyelerin üyelikten tamamen 
ayrılmaları durumunda, onların yerine yedek üyelerin geçmeleri söz 
konusu olacaktır.
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Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 6/2. 
maddesine göre özür beyan etmeksizin, aralıksız üç oturuma veya bir 
yıl içinde toplam beş oturuma katılmayan asıl üyeler çekilmiş sayılır 
ve yerlerine yedek üyeler göreve devam ederler.

IV. SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHKİM KURULUNUN GÖREVLERİ
1. Genel Olarak Görevleri
Öncelikle, bağımsız federasyonlar ve Spor Genel Müdürlüğü 

Tahkim Kurulu tarafından bir konuda karar verilebilmesi için konu 
ile ilgili kişinin spor adamı olmasının yanında eylemin de sportif bir 
faaliyete ilişkin olması gerekir. Örneğin, bir sporcunun oturduğu 
mahallede kavga etmesi durumunda veya bir antrenörün memuriyet 
yaptığı kurumda zimmetine para geçirmesi halinde, ortada sportif bir 
faaliyet söz konusu olmadığından, bu kişilere sportif bir ceza verilmesi 
söz konusu olmayacaktır.10 Tahkim Kurullarının görev ve yetkileri,  

10 İTİRAZ KONUSU : Başakşehir Spor Kulübünde Taekwondo Antrenörü O. Ö... 
hakkında Türkiye Taekwondo Federasyonu Disiplin Kurulunun 14.10.2011 tarih 
ve 26 sayılı kararı ile reşit olmayanın cinsel ilişki ve cinsel tacizde bulunmak eylemi 
nedeniyle Disiplin Talimatının 11. maddesi uyarınca tüm faaliyetlerden “ömür boyu 
hak mahrumiyeti” cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, kararın Disiplin 
Talimatının 53/4 maddesi uyarınca re’sen incelemeye tabi olması ve söz konusu karara 
karşı adı geçenin vekili tarafından 22.11.2011 tarihli dilekçe ile Kurulumuza itirazda 
bulunulması nedeniyle dosya ele alınıp incelendi;

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 Dosyada bulunan bilgi ve belgeler, ilgili mevzuat hükümleri birlikte ele alınıp 

değerlendirildiğinde;
 Türkiye Taekwondo Federasyonu Disiplin Kurulunun Ceza Tayinine konu yaptığı 

eylemin, Taekwondo Antrenörü O. Ö....’nin herhangi bir sportif faaliyetine ilişkin 
bulunmadığı, olayın adli bir soruşturma konusu yapıldığı, Federasyon Disiplin 
Talimatında da yaptırıma konu bir eylem olarak düzenlenmediği, kişi hakkında 
yapılacak adli soruşturma ve yargılama sonucuna göre, Türkiye Taekwondo Federasyonu 
Antrenör Eğitim Talimatının “antrenör eğitim kursuna katılacaklarda aranacak şartlar” 
başlıklı 6. ve “antrenör belge ve lisansının geçersiz sayılması” başlıklı 16. maddeleri 
uyarınca işlem yapılabileceği gözetilmeden, Disiplin Talimatındaki ceza tanımına ilişkin 
11.madde hükmü esas alınmak suretiyle yazılı şekilde ömür boyu hak mahrumiyeti 
cezasına karar verilmesi mevzuat hükümlerine aykırı bulunduğundan, Tahkim Kurulu 
Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca itirazın bu yönden KABULÜ ile, Disiplin 
Talimatının 53/4 maddesi uyarınca re’sen’de incelenen Türkiye Taekwondo Federasyonu 
Disiplin Kurulunun 14.10.2011 tarih ve 26 sayılı kararı ile tayin olunan ömür boyu 
hak mahrumiyeti cezasının KALDIRILMASINA, Tahkim Kurulu Yönetmeliğin 17. 
maddesi uyarınca başvuru ücretinin iadesine, Kararın ilgililere tebliği ile kararda 
belirtildiği şekilde işlem yapılmak üzere Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığına 
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kimler olduğu spor mevzuatında belirlenmiş bulunan spor adamları 
ve sporla ilgili kuruluşların sportif faaliyetlerine ilişkindir.

Tahkim Kurullarının görevlerinin genel çerçevesi, Anayasanın 59. 
Maddesine 6214 sayılı Yasa ile eklenen üçüncü fıkrada çizilmiştir. Anı-
lan hükme göre “Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine 
ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna 
başvurulabilir.” Bu hükme göre Tahkim Kurullarının görevleri “spor 
faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin” işlemlere bakma ile 
sınırlıdır. Anayasanın 59 uncu maddesine 6214 sayılı Yasa ile yapılan 
eklemenin Anayasa Komisyonu Gerekçesinde bu husus “spor federas-
yonlarının 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 kararlara karşı sadece zorunlu tahkim yoluna gidilebi-
leceği, Tahkim Kurullarının kararlarının kesin olduğu,bu kararlara karşı 
istinaf, temyiz, karar düzeltme gibi kanun yollarına başvurulamayacağı, 
bu kararların hukuka aykırı olduğu iddiasıyla tesbit, iptal ve tazminat 
davası açılmasının mümkün olmadığı” biçiminde açıklanmıştır.

Aynı gerekçede “kulüp, sporcu, teknik adam, sağlık personeli, mena-
jer ve maç organizatörü gibi sporla ilgili kişilerin kendi aralarında 
imzaladıkları transfer, geçici transfer, menajerlik, hizmet, vekalet ve 
maç organizatörlüğü gibi tüm sözleşmelerden 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” açıklaması da 
yer almaktadır. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu gerekçedeki 
bu açıklamayı, kulüp, sporcu, teknik adam, sağlık personeli, menajer 

gönderilmesine, 11 Ocak 2012 tarihinde katılanların oybirliği ile karar verildi. (SGM 
Tahkim Kurulu’nun 2011/135- 2012/006 sayılı kararı)



315

Spor Hukuku Spor Tahkim 
Kurulları Spor Genel 
Müdürlüğü Tahkim Kurulu
/ GERÇEKER

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

(yürütücü) ve maç organizatörü gibi sporla ilgili kişilerin kendi ara-
larında imzaladıkları transfer, geçici transfer, menajerlik, hizmet, 
vekalet ve maç organizatörlüğü gibi tüm sözleşmelerden kaynaklanan 
alacak iddia ve talepleri ile mali haklarla ilgili uyuşmazlıkları gerekirse 
tarafların anlaşarak önce spor federasyonlarının önüne götürebile-
cekleri, ancak federasyonların bu konuda verecekleri kararların kesin 
olmayıp yargı denetimine tabi olacağı şeklinde yorumlamaktadır.11 

11 BAŞVURU KONUSU OLAY: Sporcu M N Ç ile Yenişehir Belediye Spor Kulübü 
arasında imzalanan 10/09/2007 başlangıç 30/06/2008 bitiş tarihli ve Türkiye Hentbol 
Federasyonunca 14/09/2007 tarihinde tasdik edilen Deplasmanlı Lig Sporcuları 
Sözleşmesinde 55.000,00.-YTL transfer ücreti belirlenerek aylık 5.500,00.-YTL 
taksitlerle 10 ay içerisinde ödenmesinin kararlaştırıldığı,

 -8 aylık transfer taksiti ile ilgili olarak Yenişehir Belediye Spor Kulübü aleyhine 
44.000,00.-YTL asıl alacak, 1.155,00.- YTL işlemiş faiz olmak üzere toplam 
45.155,00.-YTL alacağın tahsili için Ankara 8.İcra Müdürlüğünün 2008/4251 
sayılı dosyası ile icra takibinin başlatıldığı, takibe Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü 
tarafından süresinde yapılan itiraz üzerine takibin durduğu ve yapılan yetki itirazı 
kabul edilerek dosyanın Mersin 2.İcra Müdürlüğüne gönderildiği, Mersin 2.İcra 
Müdürlüğünün 2008/6184 sayılı dosyasından davalı Kulübe 7 örnek ödeme emrinin 
tebliğ edildiği, yine davalı kulüp tarafından yapılan itiraz üzerine takibin durduğu,

 -Sporcuya ödenmesi gereken transfer taksitleri ödenmediğinden, Ankara 56.Noterliğinin 
18 Nisan 2008 tarih ve 6746 yevmiye numaralı ihbarnamesi ile 8 aylık transfer 
taksitinin ödenmesi talep edilerek, ödenmemesi halinde Süper Ligler ve Süper Lige 
Yükselme Grupları Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer İşlemleri Talimatının 
33.maddesi uyarınca sözleşmenin feshi için Türkiye Hentbol Federasyonuna 
başvurulacağı hususunun ihtar edildiği, Kulübün yapılan fesih ihbarına rağmen 
süresinde ödeme yapmadığı gibi Mersin 9.Noterliğinin 30 Nisan 2008 tarih ve 13292 
yevmiye numaralı ihtarnamesi ile sporcu ve kulüp arasındaki sözleşmenin 19/03/2008 
tarih ve 67 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile tek taraflı feshedildiğini gerekçe göstererek 
sporcuya herhangi bir borçlarının bulunmadığını bildirdikleri, daha sonra sporcu vekili 
tarafından itirazın iptali ve sözleşmenin feshi talebiyle Hentbol Federasyonuna yapılan 
başvuru sonucu, sporcunun bonservis almadan dilediği kulübe transfer olabileceğine 
karar verildiği, şifahen de itirazın iptali hususunun görevlerine girmediğinin bildirilmesi 
üzerine, sporcu M N Ç Vekili Av. Y Z tarafından Kurulumuza başvuruda bulunulması 
üzerine Kurulumuzun 288/73-90 E.K. sayılı kararı ile; “Sporcu M N Ç Vekili Av. Y 
Z tarafından verilen 06/10/2008 tarihli dilekçe ile yapılan, İcra Müdürlüğü ödeme 
emrine itirazın iptali ve davalının icra inkar tazminatına mahkum edilmesi talebi ile 
ilgili olarak öncelikle yetkili Adliye Mahkemesine başvuruda bulunulması gerektiğinden, 
Kurulumuza yapılan itirazın Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca 
REDDİNE,” karar verildiği; Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.03.2010 
tarih ve 2008/607 E. 2010/105 K. Sayılı kararı ile davanın görev yönünden reddine 
karar verilmesi üzerine Sporcu M N Ç Vekili Av.Y Z tarafından 10.05.2010 tarih ve 
5891 sayılı dilekçe ile Kurulumuza yeniden başvuruda bulunulduğu, Kurulumuzun 
04.06.2010 tarih ve 2008/073 E.-2010/142 K. sayılı kararı ile ; “Konu ile ilgili olarak 
başvuruda bulunulan Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.03.2010 tarih ve 
2008/607 E. 2010/105 K. Sayılı kararı ile “09.03.2007 gününde yürürlüğe giren Hentbol 
Federasyonu Ana Statüsünün 13. maddesi uyarınca kulüpler ile sporcular arasında çıkan 
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uyuşmazlıkların yönetim kurullarınca çözümleneceği, Özerk Spor Federasyonları Çerçeve 
Statüsünün 11. maddesi uyarınca da yönetim kurullarınca verilecek kararlara karşı 
itiraz merci olarak Tahkim Kurulunun nihai karar merci olduğu” gerekçesi ile davanın 
görev yönünden REDDİNE hükmedildiği, bu kararın taraflarca temyiz edilmeyerek 
kesinleştiği, kulüpler ile sporcular arasında çıkacak ihtilafların halli konusunda gerek 
Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünde, gerekse Federasyon Ana Statüsünde 
kısıtlayıcı bir hüküm bulunmadığı, bu nedenle de Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer 
Talimatının “ Mali konularda T.C. Mahkemeleri diğer konularda ise Federasyon yetkilidir” 
şeklindeki 21.14 maddesi hükmünün üst normlara aykırılığı nedeniyle uygulama 
olanağı bulunmadığı, Tahkim Kurulu Kararlarının kesin olup uygulanmasının zorunlu 
bulunduğu belirtilerek, öncelikle konu ile ilgili olarak Türkiye Hentbol Federasyonu 
Yönetim Kurulu tarafından bir karar verilmesi gerektiğinden, dosyanın gereği yapılmak 
üzere Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine” karar verilmiş olup, 
Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 15.09.2010 tarih ve 57 sayılı kararı 
ile “Sporcuların davalı olduğu Mersin Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü ile olan itilafının 
mali konular olması sebebiyle Sporcu Tescil ve Lisans Talimatının ilgili maddesine göre 
çözümün kulüple sporcuların kendi aralarında sağlanmasına, kararın ilgililere tebliğ 
edilmesine” karar verilmesi üzerine M N Ç Vekili Av. Y Z tarafından 29.09.2010 
tarihli dilekçe ile Kurulumuza başvuruda bulunulması üzerine dosya yeniden ele 
alınıp yapılan inceleme sonunda, Kurulumuzun 15.10.2010 tarih ve 2008/072-
2010/207 E. K. sayılı kararı ile; “Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün 
11. maddesine göre Tahkim Kurulu Kararlarının kesin olduğu, bu nedenle de uyma 
zorunluluğunun bulunduğu, yerine getirilmemesi veya eksik uygulamaların tespiti halinde 
disiplin soruşturmasını gerektirdiği belirtilmek suretiyle konu ile ilgili olarak öncelikle 
Federasyon Yönetim Kurulu tarafından bir karar verilmesi gerektiğinden bu aşamada 
Kurulumuzca bir karar verilmesine yer olmadığına,” karar verilmiş olup, aradan geçen 
zaman içerisinde Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından konu ile 
ilgili herhangi bir işlemde bulunulmaması üzerine de sporcu vekilinin 21.12.2011 
tarihli dilekçe ile Kurulumuza yeniden başvurarak davanın esası hakkında bir karar 
verilmesini talep etmesi üzerine dosya yeniden ele alınıp incelendi,

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 Dosyada bulunan bilgi ve belgeler, ilgili mevzuat hükümleri birlikte ele alınıp 

değerlendirildiğinde;
 Taraflar arasındaki alacak anlaşmazlığının 10/09/2007 başlangıç tarihli Deplasmanlı 

Lig Sporcuları Tip Sözleşmesinden kaynaklandığı;
 T.C. Anayasasının sporun geliştirilmesi ve Tahkim Başlıklı 59. maddesinin 

29.03.2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ek Fıkrasının “Spor 
Federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı 
ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim Kurulu kararları kesin olup, bu 
kararlara karşı hiçbir yargı yoluna başvurulamaz.” hükmü ve madde gerekçesindeki “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 vb. 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 tesbit, iptal ve tazminat davası açılmasının mümkün olmadığı, 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 sözleşmelerden kaynaklanan alacak iddia ve talepleri ile 
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Bu konulardaki anlaşmazlıklar spor faaliyetlerinin yönetimine veya 
disiplinine ilişkin olmadığından Tahkim kurullarının görevi dışında 
bulunmaktadır. Bu husus Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu 
Yönetmeliğinin ‘Kurulun görev ve yetkileri’ başlıklı 5 inci maddesinin 
(3) üncü fıkrasında yer almaktadır.

Görüldüğü gibi, Tahkim Kurullarının görevleri, spor faaliyetle-
rinin yönetimine ve disiplinine ilişkin olarak Federasyonun yetkili 
kurullarınca verilen kararları incelemekle sınırlıdır. Buradaki spor 
faaliyetinden anlaşılması gereken, her türlü spor organizasyonudur. 
Müsabakalar, bu müsabakalara ilişkin hazırlık çalışmaları, kamplar, 
müsabakaların yürütülmesine ilişkin faaliyetler bu kapsamda bulun-
maktadır. Federasyonların mevzuatları gereği görev ve yetkisinde 
bulunan hususlar da sportif faaliyeti sayılır.

Ancak, sporla ilgili kişilerin kulüplerle veya diğer spor aktörleri ile 
imzaladıkları transfer, geçici transfer, menajerlik, hizmet, vekâlet ve 
maç organizatörlüğü gibi tüm sözleşmelerden kaynaklanan alacak iddia 
ve talepleri ile mali haklar, sporun yönetilmesi ve disiplinine ilişkin 
olmadığından bu kapsam dışındadır. Başka bir deyişle, sporcu, teknik 
adam, kulüp çalışanı veya sponsorun (destekleyicinin) kulüp ile veya 
Federasyonla yapmış olduğu sözleşmelerden doğan alacak-borç ilişkileri 
ile ilgili davalar Tahkim Kurullarının görev alanında bulunmamaktadır. 
Ancak, bağımsız federasyonların mevzuatları uyarınca yapılan uygu-
lamalar ile talimat değişikliklerine ilgililer tarafından yapılan itirazlar 
Tahkim Kurulunda değerlendirilip sonuca bağlanacaktır. Örneğin, 

mali haklar, sporun yönetilmesine ve disipline ilişkin olmadığından bu kapsam dışındadır. 
Bu çerçevedeki uyuşmazlıklar ya yargı mercileri nezdinde dava yolu ile yada tarafların 
tercihine göre karşılıklı yazılı mutabakatları ile yargı denetimine tabi olmak üzere spor 
federasyonları kurulları önünde de çözülebilecektir.” şeklindeki açıklama gözetildiğinde; 
itiraza konu anlaşmazlık zorunlu tahkim yoluyla kesin olarak çözümlenecek işlerden 
olmadığından konu ile ilgili olarak Kurulumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına, 
Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, yukarıda belirtildiği şekilde 
yeniden değerlendirme yapılarak, uyuşmazlıkla ilgili olarak tarafların yazılı beyanları 
da alındıktan sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiğinden, dosyanın gereği 
için Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine, kararın ilgililere 
tebliğine, 04 Ocak 2012 tarihinde katılanların oybirliği ile karar verildi. (SGM Tahkim 
Kurulu’nun 2008/073-2012/002 sayılı kararı)



318

Spor Hukuku Spor Tahkim 
Kurulları Spor Genel 

Müdürlüğü Tahkim Kurulu
/ GERÇEKER

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

sporcu ile kulüp arasında yapılan sözleşmenin feshi halinde, feshin 
haklı nedene dayanıp dayanmadığının tespit ve değerlendirilmesi 
federasyon yönetim kurulu tarafından yapılacak, itiraz halinde konu 
tahkim kurulunda kesin olarak sonuca bağlanacaktır. 12

12 İTİRAZ EDEN : Sporcu O T- Vekili Avukat G D İ.
 İTİRAZ KONUSU: Best Balıkesir Basketbol Kulübü ile Sporcu O T arasında 

31.08.2011 başlangıç, 30.06.2012 bitiş tarihli tip sözleşme akdedildiği ve bu 
sözleşmenin 16.09.2011 tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonuna tasdik ettirildiği, 
sporcu ile kulüp arasında imzalanan sözleşmenin devamı süresinde sporcunun, 
kulübün sağladığı yerde ikamet ettiği, daha sonra kulüp tarafından sporcuya tahsis 
edilen lojmanda değişiklik yapılmak istenildiği, kulüp yöneticisi E S tarafından 
lojmanın anahtarı değiştirilmek suretiyle sporcunun ikamet ettiği bu yere girmesinin 
engellendiği, bunun üzerine sporcu tarafından Kulüp Yöneticisi E S hakkında konut 
dokunulmazlığını bozmak suçundan, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette 
bulunulduğu, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının 06.02.2012 tarih ve 2012/1092-
641 sayılı kararı ile olayla ilgili olarak “Kovuşturmaya yer olmadığına” karar verildiği, 
bu karara karşı Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunulduğu, Burhaniye 
Ağır Ceza Mahkemesinin 07.05.2012 tarih ve 2012/1082 Değişik İş sayılı kararı 
ile itiraz yerinde görülerek, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının “Kovuşturmaya 
yer olmadığına” kararının kaldırılmasına ve olayla ilgili olarak kamu davası açılması 
gerektiğine karar verildiği anlaşılmış olup;

 Best Balıkesir Basketbol Kulübü tarafından, 29.03.2012 tarihinde Türkiye Basketbol 
Federasyonuna başvuruda bulunularak, sporcunun bu olay nedeni ile “ Sözleşmeli 
Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Yönetmeliği”nin 35/d maddesine aykırı hareket ettiği 
gerekçesi ile aynı yönergenin 38/1 maddesi uyarınca sözleşmenin fesh edilmesini talep 
etmesi üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 26.06.2012 tarih 
ve 528 no’lu kararı ile; Sporcunun kulüp tarafından bir zorunluluk olmamasına rağmen 
kendisine tahsis edilen lojmandan taşınıp bir başka lojmana yerleşmesi bildirildiği 
halde, kulüp yöneticisini lojman anahtarını değiştirdiği gerekçesi ile Savcılığa şikayet 
etmesinin kötü niyetle hareket ettiğinin göstergesi olduğu, bu davranışın, Yönergenin 
35/d maddesinde düzenlenen “Kulüp disiplini ve genel ahlak kurallarına aykırı davranış” 
niteliğinde bulunduğu, bu nedenle de “fesih” talebinin haklı sebebe dayandığı, geçerli 
bir fesih olduğu belirtilerek, şikayetin yapıldığı ve Cumhuriyet Başsavcılığının kararında 
suç tarihi olarak gösterilen 22.01.2012 tarihi itibariyle olmak üzere fesih talebinin 
kabulüne karar verilmiştir.

 Bu karara karşı, Sporcu O vekili Avukat G D İ’in 16.07.2012 tarihli dilekçe ile 
Kurulumuza itirazda bulunması nedeniyle soruşturma tamamlandıktan sonra dosya 
ele alınıp incelendi;

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 Dosyada bulunan bilgi ve belgeler, sözlü ve yazılı savunmalar, Federasyon Hukuk 

Kurulu mütalaası, Bilirkişi raporu, ilgili mevzuat hükümleri birlikte ele alınıp 
değerlendirildiğinde;

 İtiraz konusu Kulüp ile sporcu arasındaki sözleşmenin feshinin haklı ve geçerli bir 
nedene dayanıp, dayanmadığı olup, bu konuda Türkiye Basketbol Federasyonu 
Yönetim Kurulunun karar vermeye yetkili bulunduğu gözetilerek;

 Sporcuya kulüp tarafından tahsis edilen lojmanın değiştirildiği konusunda kendisine 
yazılı herhangi bir bildirimde bulunulmadığı, kulüp yöneticisi tarafından anahtarı 
değiştittirilmek suretiyle, buradan yararlanmasına engel olunması üzerine sporcu 
tarafından Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunulduğu, Cumhuriyet Savcılığı 
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tarafından verilen “kovuşturmaya yer olmadığına” ilişkin kararın itiraz üzerine Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından kaldırılarak olayla ilgili olarak kamu davası açılması gerektiğine 
karar verildiği, bu şekilde, Anayasal bir hak olan şikayet hakkının kullanılmış 
olmasının Türkiye Basketbol Federasyonu “Sözleşmeli Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer 
Yönetmeliği”nin 35/d maddesi kapsamında kulüp disiplini ve genel ahlak kurallarına 
aykırı davranış olarak nitelenemeyeceği bu durumda da olayda haklı ve geçerli bir 
feshin bulunduğunun kabul edilemeyeceği anlaşılmış olup, açıklanan bu nedenlerle 
yerinde görülen itirazın KABULÜ ile, itiraza konu Türkiye Basketbol Federasyonu 
Yönetim Kurulunun 26.06.2012 tarih ve 528 no’lu “Feshin haklı sebeplerle yapılmış 
geçerli bir fesih olduğuna ilişkin” kararının KALDIRILMASINA, başvuru ücretinin 
iadesine, Kararın ilgililere tebliği ile gereği için Türkiye Basketbol Federasyonu 
Başkanlığına gönderilmesine, 09 Ağustos 2012 tarihinde katılanların oybirliği ile 
karar verildi. (SGM Tahkim Kurulu’nun 2012 /095-131 sayılı karar

 İTİRAZ EDEN : Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği adına Av.B A
 İTİRAZ KONUSU: Sporcu C A ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği arasında 

01.08.2011 başlangıç, 30.06.2012 bitiş tarihli toplam 45.000 TL. bedelli federasyon 
onaylı tek tip sözleşme imzalandığı, sözleşmenin Federasyonca 08.09.2011 tarihinde 
onaylanmış olduğu, sporcu vekili tarafından 23.07.2012 tarihli dilekçe ile Türkiye 
Voleybol Federasyonu Başkanlığına başvurularak; Kulüp tarafından Türkiye Voleybol 
Federasyonu Sporcu Tescil Lisans ve Transfer Talimatının 16.1. maddesi uyarınca SSK 
primlerinin tam olarak ödenmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kaydının sözleşmenin 
başlangıç tarihi olan 01.08.2011 yerine 16.08.2011 tarihinde yaptırıldığı, bu nedenle 
de serbest transfer hakkı tanınması talebinde bulunulduğu, Türkiye Voleybol 
Federasyonu Yönetim Kurulunun 14.08.2012 tarih ve 61 sayılı kararı ile dosyada 
bulunan bilgi ve belgelere göre kulüp tarafından sporcunun sigorta prim bedelinin 
sözleşme süresine göre tam olarak ödenmediği Sosyal Güvenlik Kurulu kaydının 
01.08.2011 yerine 16.08.2011 tarihinde yaptırıldığı gerekçesi ile Sporcu Tescil Lisans 
ve Transfer Talimatının 16.1 ve 33.3 maddeleri uyarınca sporcunun serbest transfer 
hakkına sahip olduğuna karar verilmiş olup, bu karara karşı Beşiktaş Jimnastik Kulübü 
Derneği adına Vekili Avukat Başak AKBAŞ tarafından tedbir talepli olarak 23.08.2012 
tarihli dilekçe ile Kurulumuza yapılan itiraz nedeniyle dosya ele alınıp incelendi;

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 Dosyada bulunan bilgi, belgeler, Türkiye Voleybol Federasyonunun 14.08.2012 gün 

ve 61 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Federasyon Başkanlık Görüşü, SGK belgeleri ve 
ilgili mevzuat hükümleri birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde;

 Sporcu ile Kulüp arasında 01.08.2011 başlangıç 30.06.2012 bitiş tarihli sözleşme 
imzalandığı, sözleşmenin Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 08.09.2011 
tarihinde onaylandığı, Sporcu Tescil Lisans ve Transfer Talimatının 16.1 ve 33.3 
maddeleri uyarınca “sözleşme süresince sporcunun sigorta primlerinin tam olarak 
ödenmesinin” gerektiği, ancak sporcunun sigorta kaydının sözleşmenin başlangıç 
tarihi olan 01.08.2011 yerine 16.08.2011 tarihinde yaptırıldığı ve sigorta primlerinin 
de buna göre ödendiği, kulüp tarafından, Türkiye Voleybol Federasyonuna sporcunun 
başvurusundan sonra gönderilen savunmaya ek 30.07.2012 tarihli Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığına hitaben yazılan dilekçe örneğinde de bu hususun kabul edildiği, 
sigorta kaydının yanlışlıkla 01.08.2011 yerine 16.08.2011 tarihinde yaptırıldığının 
bildirildiği, sigortanın tamamının ödendiğine ilişkin ibraz edilen belgede ise sadece 
kulüp mühür ve imzasının bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanmış 
olmaması nedeniyle de Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu kararında 
değerlendirilmeye esas alınmadığı, bütün bu bilgi ve değerlendirmeler karşısında 
Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Sporcu Tescil Lisans ve Transfer Talimatının 16.1 ve 
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33.3 maddeleri uyarınca sözleşme süresince ödenmesi gereken sigorta primlerini tam 
olarak ödemediği anlaşılmış olup;

 İtiraza konu Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunun 14.08.2012 tarih ve 
61 sayılı kararında mevzuat hükümlerine aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından 
yerinde görülmeyen itirazın REDDİNE, Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14. maddesi 
uyarınca başvuru ücretinin Genel Müdürlük bütçesine irat kaydına, Kararın ilgiliye 
tebliği ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine,13 Eylül 2012 
tarihinde oybirliği ile karar verildi. (SGM Tahkim Kurulu’nun 2012 /108-137 sayılı 
kararı)

 İTİRAZ EDEN : P B Vekili Avukat A A
 İTİRAZ KONUSU : Karşıyaka Spor Kulübü Sporcusu P B adına vekili Avukat A A 

tarafından; sporcunun
 2008, 2009 yıllarında Karşıyaka Spor Kulübünde tam sezon oynadığı daha sonra 

Slovakya Milli takımına katılmak için ülkesine döndüğü, sakatlığı nedeniyle 
voleyboldan uzaklaştığı Karşıyaka Spor Kulübünün kendilerine eksik ödeme yaptığı 
gerekçesiyle, eksik ödenen bakiye 8.730 Euro alacağının kulüpten tahsil edilmesi 
için, 31.10.2012 tarihli dilekçe ile Kurulumuza yapılan başvuru nedeniyle dosya ele 
alınıp incelendi;

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 Dosyada bulunan bilgi ve belgeler, savunma, ilgili mevzuat hükümleri, birlikte ele 

alınıp değerlendirildiğinde;
 Taraflar arasındaki alacak anlaşmazlığının 20.08.2008 başlangıç, 30.06.2009 bitiş 

tarihli sözleşmeden kaynaklandığı;
 T.C. Anayasasının sporun geliştirilmesi ve Tahkim Başlıklı 59. maddesinin 

29.03.2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ek Fıkrasının “Spor 
Federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı 
ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim Kurulu kararları kesin olup, bu 
kararlara karşı hiçbir yargı yoluna başvurulamaz.” hükmü ve madde gerekçesindeki “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 vb. 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 tesbit, iptal ve tazminat davası açılmasının mümkün olmadığı, 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 sözleşmelerden kaynaklanan alacak iddia ve talepleri ile 
mali haklar, sporun yönetilmesine ve disipline ilişkin olmadığından bu kapsam dışındadır. 
Bu çerçevedeki uyuşmazlıklar ya yargı mercileri nezdinde dava yolu ile ya da tarafların 
tercihine göre karşılıklı yazılı mutabakatları ile yargı denetimine tabi olmak üzere spor 
federasyonları kurulları önünde de çözülebilecektir.”şeklindeki açıklama gözetildiğinde 
ve Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 5.maddesinin (3.) fıkrasının “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 sözleşmelerden kaynaklanan alacak iddia ve talepleriyle mali 
haklar bu yönetmelik kapsamı dışındadır” hükmü karşısında; itiraza konu anlaşmazlık 
zorunlu tahkim yoluyla kesin olarak çözümlenecek işlerden olmadığından konuyla 
ilgili olarak Kurulumuzca BİR KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 
Tahkim Kurulu Yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca başvuru ücretinin iadesine, itiraz 
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2. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nun Görevleri
Öncelikle şunu ifade etmekte fayda vardır ki, Spor Genel Müdür-

lüğü Tahkim Kurulu 3289 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesi hüküm-
lerine göre kurulan bağımsız spor federasyonları ile ilgili hususlarda 
görevli olup özerk ve ayrı bir kuruluş kanunu olan, ayrı bir tahkim 
kurulu bulunan Futbol Federasyonu tarafından verilen kararlarla ilgili 
herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nun hangi uyuşmazlık-
lara bakacağı 3289 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesinin sekiz ve 
dokuzuncu fıkralarında belirlenmiştir. Buna göre;

“Tahkim Kurulu, federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, tek-
nik direktör ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler 
ve sporcular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, fede-
rasyonlarca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını, 
ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek sonuçlandırır. Tahkim Kurulu; 
itiraz üzerine Genel Müdürlük ile federasyonlar ve federasyonların 
birbirleri arasında çıkacak ihtilafları inceleyerek sonuçlandırır.

Tahkim Kurulu, bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinin 
(1) numaralı alt bendi ile dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde 
federasyonu genel kurula götürecek komisyonu belirler.

Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üye-
lerinin, spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti 
halinde Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna 
sevk edilmeleri sonucunda, Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararlara 
karşı, ilgililerin itirazı üzerine karar verir.”

Aynı husus Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği’nin 
5 inci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir;

“Tahkim Kurulu;

edenin Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunun konu ile ilgili alacağı 
karara karşı yargı mercilerine başvurmakta muhtariyetine, kararın ilgililere tebliği ile 
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine,20 Eylül 2012 tarihinde 
oybirliği ile karar verildi. (S.G.M. Tahkim Kurulunun 2012/031-139 Sayılı Kararı)
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a) Federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör 
ve antrenörler arasındaki ihtilafları,

b) Kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular ara-
sındaki uyuşmazlıkları,

c) Kulüplerle kulüpler arasında çıkacak anlaşmazlıkları,
ç) Federasyonlarca verilecek kararlar ile ceza ve disiplin kurulu 

kararlarını,
d) Genel Müdürlük ile federasyonlar arasında veya federasyonların 

kendi arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Kurulca belirlenecek bir 
üyenin başkanlığında Genel Müdürlük ve federasyon temsilcilerinin 
katılımıyla oluşturulacak olan komisyon kararlarını,

e) Federasyon başkanları ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu 
üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti 
halinde Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna 
sevk edilmeleri sonucunda Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararları,

f ) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında 
yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görevi 
başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere, Bakanın istemi üzerine 
toplanacak olağanüstü genel kurulu yapacak olan üç kişilik komisyonu 
belirleyerek bu komisyonun işlem ve kararlarını,

g) Olağan ve olağanüstü genel kurullarını 3289 sayılı Kanunda 
öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel 
kurullarını altmış gün içerisinde yapacak olan üç kişilik komisyonu 
oluşturmak ve bu komisyonun işlem ve kararlarını,

ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin sonuca bağlar.
(2) Spor federasyonlarının organ ve kurullarının, sporun disip-

linine ilişkin olarak ihtar, kınama, para cezası, küme düşürme, hak 
mahrumiyeti, ligden ihraç, tescil iptali, üyeliğin askıya alınması ve 
üyelikten ihraç gibi kararları ve sporun yönetilmesine yönelik statü, 
talimat ve benzeri hukuki düzenlemeleri, müsabakaların icrası, tatili, 
ertelenmesi gibi verdikleri tüm kararlarına karşı sadece zorunlu tahkim 
yoluna gidilebilir. Kurulun kararları kesin olup, bu kararlara karşı 
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istinaf, temyiz, karar düzeltme gibi yargı organları nezdinde kanun 
yollarına başvurulamaz. Bu kararların hukuka aykırı olduğu iddiasıyla 
tespit, iptal ve tazminat davası açılamaz.

(3) 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 organiza-
törlüğü gibi tüm sözleşmelerden kaynaklanan alacak iddia ve talepleri 
ile mali haklar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.”

Kanun ve Yönetmelik hükümleri birlikte ele alınıp değerlendi-
rildiğinde, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nun görevleri şu 
şekilde formüle edilebilir:

. Federasyonlar ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör 
ve antrenörler arasındaki; kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler 
ve sporcular arasındaki, kulüplerle kulüpler arasındaki çıkacak uyuş-
mazlıkları çözmek,

. Federasyonlar tarafından verilen kararlar ile federasyonların ceza 
ve disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek,

. Federasyonlarla federasyonlar veya Genel Müdürlükle federasyon-
lar arasında çıkacak ihtilafla ilgili kendi üyeleri arasından bir başkan 
belirlemek, Genel Müdürlük ve federasyon temsilcisinden oluşan bir 
komisyon kurmak ve bu komisyonun kararlarını denetlemek,

. Federasyon başkanı, federasyon (yedekler de dâhil ) yönetim 
kurulu,13 disiplin kurulu başkan ve üyelerinin spor ahlakına ve spor 

13 Türkiye Yelken Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından hakkında disiplin cezası tayin 
olunan G A’ın ARM Urla Yelken İhtisas Kulübü Başkanı ve Antrenörü olması yanında 
ayrıca Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği sıfatını da taşıdığı bu 
nedenle de aynı eylemle ilgili olarak, Yelken hakemi H L’in Kurulumuza 07.03.2012 
tarihli dilekçe ile yapmış olduğu şikayet başvurusu üzerine konunun Kurulumuzun 
29.03.2012 tarih ve 296 sayılı yazısı ile “3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek.9.Maddesinin 6215 sayılı Kanunun 
10.maddesi ile değişik 9.fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere Genel Müdürlük 
makamına intikal ettirildiği, itiraz eden G A’ın olay tarihinde aynı zamanda Federasyon 
Yönetim Kurulunun Yedek Üyesi olması nedeniyle Federasyon Disiplin Kurulunun 
hakkında ceza tayinine yetkili olmadığı anlaşıldığından, öncelikle bu nedenle yerinde 
görülen itirazların KABULÜ ile Türkiye Yelken Federasyonu Disiplin Kurulunun 
itiraza konu 26.03.2012 tarih ve 2012/2 sayılı kararının KALDIRILMASINA, 
Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca başvuru ücretlerinin iadesine, 
kararın ilgililere tebliği ile, gereği için Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığına 
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disiplinine aykırı davranışları nedeniyle Bakan tarafından Spor Genel 
Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu’na sevk edilmeleri üzerine, bu Kurul 
tarafından verilen kararları temyizen incelemek,

. Gençlik ve Spor Bakanının istemi üzerine toplanacak federasyon 
olağanüstü genel kurulunu yapacak 3 kişilik komisyonu belirlemek 
ve bu komisyonca verilen kararları denetlemek,

. Genel kurulunu süresinde yapmayan federasyonların genel 
kurulunu 60 gün içerisinde yapacak 3 kişilik komisyonu oluşturmak 
ve bu komisyonca verilen kararları denetlemek.

Yönetmeliğin 5. maddesinin 3. Fıkrasında “Kulüp, sporcu, teknik 
adam, sağlık personeli, menajer ve maç organizatörü gibi sporla ilgili 
kişilerin kendi aralarında imzaladıkları transfer, geçici transfer, mena-
jerlik, hizmet, vekalet ve maç organizatörlüğü gibi tüm sözleşmelerden 
kaynaklanan alacak iddia ve talepleri ile mali haklar bu Yönetmelik 
kapsamı dışındadır” hükmü yer almakta olup bu hükümle mali hak-
larla ilgili ihtilaflar Tahkim Kurulu’nun yetki alanı dışına çıkarılmıştır.

V. TAHKİM KURULUNA BAŞVURU
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kuruluna başvuru, Tahkim 

Kurulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin (5) inci bendi uyarınca 10 
gün olup bu süre yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu 
kararının yazılı bildiriminden itibaren başlayacaktır.

Kurula başvuru ilgili kişiler ile kulüp başkanları veya yetkili kılı-
nan idareciler tarafından yazılı dilekçe ile yapılacaktır (Yönetmelik, 
madde 8/1).

Dilekçelerin kurula veriliş tarihi veya postaya veriliş tarihi başvuru 
tarihi olarak kabul edilecektir (Yönetmelik, madde 8/3).

Federasyon tarafından tesis edilen işlem, disipline ilişkin olarak 
disiplin veya ceza kurulları tarafından verilmiş bir karar ise bu karara 

gönderilmesine, 19 Nisan 2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (SGM Tahkim 
Kurulu’nun 2012 /063- 2012 /085 sayılı kararı)
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karşı doğrudan Tahkim Kuruluna başvurulabilir.14 Tesis edilen işlem, 
disipline ilişkin olmayan ve federasyon yönetim kurulu dışında fede-
rasyonun başka bir kurulu tarafından verilmiş bir karar veya uygula-
maya ilişkin ise (örneğin, Merkez Hakem Kurulu, Teknik Kurul gibi 

14  İTİRAZ KONUSU: Bodrum Dans Spor Kulübünün 14-16 Haziran 2011 tarihleri 
arasında düzenlenen Balıkesir Gurup Yarışmasına katılması gerektiği halde geçerli 
mazereti olmaksızın katılmadığı gerekçesiyle Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 
Disiplin Kurulunun 10.02.2012 tarih ve 21 sayılı kararı ile söz konusu Kulüp yarışma 
sonrasında mazeret bildirmiş ise de, Disiplin Talimatının 19/c maddesi uyarınca 
mazeretinin haklı olduğu kanaatini uyandıracak herhangi bir delil veya belgenin 
dosyaya sunulmadığı gerekçesiyle aynı talimatın aynı maddesi uyarınca kulüp ve 
kulüp başkanının alt hadden 1’er yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmalarına 
karar verilmiş, bu karara karşı Bodrum Dans Spor Kulübü Başkanı F Ö tarafından 
Kurulumuza 28.02.2012 tarihli dilekçe ile itirazda bulunulmuş olup; ancak Türkiye 
Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığının 12.03.2012 tarih ve 189 sayılı yazısı ve 
ekinde gönderilen belgeler ile Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulunun 
17.02.2012 tarih ve 34 sayılı kararı ile Disiplin Talimatının 19. maddesinin (c) 
fıkrasının “bu suç fiilini ilk kez işleyenler hakkında uyarı, ikinci kez işlemeleri halinde 
bir yıldan iki yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti 
cezası ile cezalandırılır” şeklinde değiştirildiği ve söz konusu değiştirilen bu madde 
hükmü uyarınca Federasyon Disiplin Kurulunca 10.02.2012 tarihinde Disiplin 
Talimatının 19/c maddesi ile tayin olunan hak mahrumiyeti cezalarının “uyarı” cezasına 
dönüştürülmesine karar verildiği bildirilmiş olmakla dosya ele alınıp incelendi;

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 Dosyada bulunan bilgi ve belgeler, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığının 

yazısı, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulunun 17.02.2012 tarih ve 
34 sayılı kararı, ilgili mevzuat hükümleri birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde;

 Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığı tarafından 12.03.2012 tarihli yazı ve 
ekleriyle Yönetim Kurulunun 17.02.2012 tarih ve 34 sayılı kararı ile yapılan Disiplin 
Talimatı değişikliği uyarınca Federasyon Disiplin Kurulunun 10.02.2012 tarihli kararı 
ile vermiş olduğu hak mahrumiyeti cezalarının uyarı cezasına dönüştürülmesine karar 
verildiği bildirilmiş ise de gerek bağımsız federasyonlarla ilgili yasa hükümleri, gerekse 
federasyonun ana statüsü hükümleri uyarınca disiplin talimatının uygulanması ve 
yapılan değişikliğe uygun ceza tayini konusu federasyon disiplin kurulunun yetkisinde 
bulunduğu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından yukarıda 
belirtildiği şekilde karar verilmesinin mümkün olmadığı gözetilmeden verilen Türkiye 
Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulunun 17.02.2012 tarih ve 34 sayılı 
kararının hak mahrumiyeti cezasının uyarı cezasına çevrilmesine ilişkin kısmının 
kaldırılmasına, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından yapılan 
Disiplin Talimatı değişikliği nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından yeniden bir karar 
verilmesi gerektiğinden itirazın bu nedenle KABULÜ ile, Disiplin Talimatının 19/c 
maddesinde yapılan lehe değişiklik uyarınca yeniden değerlendirme yapılarak karar 
verilmek üzere Disiplin Kurulunun 10.02.2012 tarih ve 21 sayılı kararı ile verilen 
“bir yıl hak mahrumiyeti cezasının” KALDIRILMASINA, kararın ilgililere tebliği ile 
gereği için Türkiye Halk Oyunları Federasyonuna gönderilmesine, 15 Mart 2012 
tarihinde oybirliği ile karar verildi. (SGM Tahkim Kurulu’nun 2012 /043-2012/062 
sayılı kararı)
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Federasyonun diğer organları tarafından verilen kararlar) öncelikle bu 
işlemlerle ilgili olarak Federasyon Yönetim Kuruluna başvurulacak, 
Federasyon Yönetim Kurulu kararlarına karşı da Tahkim Kuruluna 
başvuru yapılabilecektir.15

Kural olarak Tahkim Kurulu tarafından bir işlemin incelenmesi 
ilgilinin talepte bulunmasına bağlıdır,16 ancak bazı federasyonların 
disiplin talimatlarında müebbeden hak mahrumiyeti cezalarının 
re’sen incelemeye tabi olduğuna ilişkin hükümler bulunmaktadır. Bu 
durumda istem olmasa bile ceza verildiğinde dosya doğrudan Fede-
rasyon tarafından Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’na gönde-
rilecek, Tahkim Kurulu da bu dosyayı inceleyip karara bağlayacaktır.

15 Türkiye Basketbol Federasyonu “A Klasman Teknik Komiserlik Kursuna çağrılmama 
işlemi” ve “Teknik Komiserlik B Klasmanı için yapılan sınavda başarısız sayılarak B 
Klasmanından çıkartılmasına ilişkin işlem ile Türkiye Basketbol Federasyonunun 
29.08.2007 tarih ve 272 sayılı yazısının iptali talebi üzerine Kurulumuzun 24.09.2007 
tarih ve 2007/70-71 E.K. sayılı Kararı ile konuyla ilgili olarak, Türkiye Basketbol 
Federasyonu Ana Statüsü hükümleri uyarınca yönetim kurulu tarafından karar 
alınması gerektiğinden bu hususun yerine getirilmesinin sağlanması için dosyanın 
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiş olup, 
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan 29.09.2011 tarih 
ve 519 No’lu karar başvuruda bulunan M K’a 22.11.2011 tarihinde tebliğ edilmiş 
ve bugüne kadar da bu karara karşı herhangi bir itirazda bulunulmamış olduğu 
anlaşıldığından, Kurulumuzca bir karar verilmesine yer olmadığına kararın ilgililere 
tebliği ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine, 06 Mart 
2012 tarihinde katılanların oybirliği ile karar verildi. (SGM Tahkim Kurulu’nun 
2007 /053- 2012/055 sayılı kararı)

16 Türkiye Basketbol Federasyonu “A Klasman Teknik Komiserlik Kursuna çağrılmama 
işlemi” ve “Teknik Komiserlik B Klasmanı için yapılan sınavda başarısız sayılarak B 
Klasmanından çıkartılmasına ilişkin işlem ile Türkiye Basketbol Federasyonunun 
29.08.2007 tarih ve 272 sayılı yazısının iptali talebi üzerine Kurulumuzun 24.09.2007 
tarih ve 2007/70-71 E.K. sayılı Kararı ile konuyla ilgili olarak, Türkiye Basketbol 
Federasyonu Ana Statüsü hükümleri uyarınca yönetim kurulu tarafından karar 
alınması gerektiğinden bu hususun yerine getirilmesinin sağlanması için dosyanın 
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiş olup, 
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan 29.09.2011 tarih 
ve 519 No’lu karar başvuruda bulunan M K’a 22.11.2011 tarihinde tebliğ edilmiş 
ve bugüne kadar da bu karara karşı herhangi bir itirazda bulunulmamış olduğu 
anlaşıldığından, Kurulumuzca bir karar verilmesine yer olmadığına kararın ilgililere 
tebliği ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine, 06 Mart 
2012 tarihinde katılanların oybirliği ile karar verildi. (SGM Tahkim Kurulu’nun 
2007 /053- 2012/055 sayılı kararı)
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1. Tahkim Kuruluna başvurabilecekler
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’na kimlerin başvuracağı, 

Yönetmeliğin 8/1. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre başvurular, 
ilgili kişiler ile kulüp başkanları veya yetkili kılınan idareciler tara-
fından yapılır.

İlgili kişiler ibaresinden anlaşılması gereken, Federasyonun yetkili 
kurulları tarafından yapılan işlem veya verilen karar sonucu hakkı 
ihlal edilen kişi veya kurumlardır. Örneğin, bir basketbol maçında bir 
oyuncu diğerine hakaret etmiş ve hakaret eden oyuncuya ceza verilmiş 
ise hem ceza verilen oyuncunun hem de kendisine hakaret edilen 
oyuncunun bu karara karşı Tahkim Kuruluna başvurma hakkı vardır.

Yine kulüp başkanları ile kulüp adına yetkili kılınan idareciler de 
hem doğrudan kendilerini hem de bağlı oldukları kulübü, kulübün 
diğer mensuplarını (oyuncu, antrenör, teknik direktör ve diğerleri 
gibi) ilgilendiren konularda verilen kararlara ve yapılan işlemlere karşı 
Tahkim Kurulu’na başvurabilirler.

Federasyon başkanları da ilgili kişiler olarak kendi görev alanları 
ile ilgili Federasyon Kurulları tarafından verilen kararlara ve yapılan 
işlemlere karşı Tahkim Kuruluna başvurabilirler.17

17 İTİRAZ EDEN : Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı
 İTİRAZ KONUSU: Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulunun 20.12.2011 

tarih ve 2011/14-15 E.K. sayılı kararı ile Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi H Ş T hakkında; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza 
Yönetmeliğinin 34. ve 25. Maddeleri uyarınca verilen 3 ay süre ile hak mahrumiyeti 
cezası.

 İTİRAZ KONUSU OLAY: Bakanlık Makamının 27.09.2011 tarih ve 1927 sayılı 
oluru ve Teftiş Kurulu Başkanlığının 03.10.2011 tarih ve 1964 sayılı yazısı ile;

 a) Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi H Ş T’nun 17.07.2010 Tarihinde 
İstanbul’da yapılan Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında, 
Federasyon Başkanı S M ile Başkan Vekili F S’ye “sahtekarsınız, sahtekarlık yapıyorsunuz” 
sözlerini söylediğinin beş Yönetim Kurulu Üyesi tarafından doğrulandığı,

 b) Federasyonun onayı olmadan, Rize İline mensup sporcuların 25 Temmuz – 01 
Ağustos 2010 tarihleri arasında Artvin Yusufeli’nde yapılan milli takım aday sporcu 
performans artırım ve gelişim kampına katılmamaları kararını aldığı ve bu şekilde 
sporcuların katılımını engellediği bunun Kano Federasyonu Sporcu Kamp ve Eğitim 
Talimatına aykırı olduğu iddiaları ile hakkında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin 34. ve 32. (ek fıkra) maddeleri uyarınca 
işlem yapılmak üzere Merkez Ceza Kuruluna sevk edildiği, Merkez Ceza Kurulunun 
20.12.2011 tarih ve 2011/14-15 E.K. sayılı kararı ile;
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 a) Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi H Ş T’nun Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin 32. maddesinin ek fıkra 
hükmü uyarınca Genel Müdürlük veya Bağımsız (Özerk) Spor Federasyonlarının 
mevzuatına kasten aykırı harekette bulunması ile ilgili tecziyesi istenilmiş ise de dosya 
kapsamında kişinin bu fiili gerçekleştirdiğine ilişkin maddi belge tespit edilemediğinden 
bu hususta Ceza Tayinine Yer Olmadığına,

 b) Diğer konu ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Teşkilatına veya bir mensubuna hakaret 
etme suçunu işlediği beş Yönetim Kurulu Üyesinin beyanı ile belirlenmiş olduğundan 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin 
34. maddesinin 1 fıkrası uyarınca 6 (altı) ay süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılmasına, ancak 17.07.2010 tarihli kararın 22.05.2010 olarak çizilip 
düzeltilmesi nedeniyle olayın sahtecilik olacağı yönündeki savunma dikkate alındığında 
suçun tahrik altında işlendiği düşünülerek Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin 25. maddesi uyarınca ceza ½ oranında 
indirilerek neticeten 3 (ÜÇ) AY SÜRE İLE HAK MAHRUMİYETİ CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA” karar verilmiş olup,

 Bu karara karşı Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı tarafından 29.12.2011 tarih 
ve 1442 sayılı dilekçe ile; olayda tahrik unsurunun bulunmadığı, tarihi değiştirilen 
Yönetim Kurulu kararında H Ş T’nun da imzasının olduğu, ceza tayinine yer 
olmadığına karar verilen konuda da yeterli delil bulunduğu, dosya içerisindeki H Ş 
T tarafından il temsilcisi sıfatı ile imzalanan 28.07.2010 tarihli yazı ile de bu hususun 
doğrulandığı yazıda Federasyonu küçük düşürücü ibareler kullanıldığı, haksız tahrik 
indiriminin kaldırılması ve ceza tayinine yer olmadığına ilişkin kararın iptali ile sabit 
olan eylem nedeniyle ceza tayin edilmesi gerektiği belirtilerek Kurulumuza yapılan 
itiraz nedeniyle dosya ele alınıp incelendi;

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 Dosyada bulunan bilgi ve belgeler, ilgili mevzuat hükümleri birlikte ele alınıp 

değerlendirildiğinde;
 Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi H Ş T’nun itirazının Yönetmelikte 

öngörülen 10 günlük süre geçtikten sonra olması ve başvuru ücretinin de yatırılmamış 
bulunması nedeniyle REDDİNE,

 Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığının itirazına gelince;
 a) Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi H Ş T hakkında Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin 34. maddesi uyarınca 
tayin olunan 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile ilgili olarak aynı yönetmeliğin 25. 
maddesi uyarınca takdiri indirim uygulandığı kabul edilmiş olup; bu cezaya ilişkin 
yerinde görülmeyen itirazın REDDİNE,

 b) H Ş T hakkında Bağımsız Spor Federasyonları mevzuatına kasten aykırı 
davranmaktan ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiş ise de;

 H Ş T’nun;
 17.07.2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısına katılıp imza attığı karar ile 

Federasyon faaliyet programı gereğince 22.07.2010-24.07.2010 tarihleri arasında 
Artvin Yusufeli’nde yapılan Kano Slalom Yarışları akabinde 24.07.2010-02.08.2010 
tarihleri arasında Milli Takım Eğitim Kampı açılmasına karar verilen yarışmalara 
Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla katılıp, bu sıfatla yolluk ve harcırah aldığı, yarışmalara 
Yeşil Rizem Spor Kulübü yöneticisi sıfatıyla katıldığını beyan ettiği, daha önceden 
kendilerine ulaştırılan yarışma bülteninde de anılan kampın toplanacağından söz 
edildiği, yarışlardan sonra yapılan değerlendirme toplantısına katıldığı ve kampa 
çağrılan sporcuları öğrendiği, ancak sporcuların kampa katılmamalarını sağladığının 
Rize İl Müdürlüğüne hitaben yazdığı 28.07.2010 tarihli yazı ile de belli olduğu, böylece 
Türkiye Kano Federasyonu Sporcu Kamp ve Eğitim Talimatının 6. maddesine aykırı 
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2. Tahkim Kuruluna başvuru süresi
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’na başvuru süresi Yönet-

meliğin 8/4. maddesinde, “on gün” olarak belirlenmiştir. Bu on günlük 
süre, federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu 
kararının yazılı bildirimini takip eden günden itibaren başlar.18 O 
halde federasyon yönetim kurulu ile disiplin veya ceza kurulu kararları, 
ilgiliye yazılı olarak bildirilmedikçe, sözlü olarak bildirilmiş olsa bile, 
bu süre başlamayacaktır.

On günlük süre dilekçenin Kurula verilmesi tarihine göre hesap-
lanacaktır. Ancak, dilekçe iadeli taahhütlü olarak posta vasıtası ile 
gönderilmiş ise Yönetmeliğin 8/3. maddesine göre postaya veriliş 
tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

Yazılı bildirimden itibaren on günlük süre geçtikten sonra yapılan 
başvurular Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından süre 
yönünden reddedilmektedir.19

hareket ederek, Gençlik ve Spor Bakanlığı Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin 
32. maddesinin ek fıkrası hükmü uyarınca cezalandırılması gerektiği anlaşıldığından 
Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulunun 20.12.2011 tarih ve 2011/14-
15 E.K. sayılı kararı ile bu konuda verilen ceza tayinine yer olmadığına ilişkin 
kararın KALDIRILMASINA, H Ş T’nun eylemine uyan Amatör Spor Dalları Ceza 
Yönetmeliğinin 32. maddesinin ek fıkrası hükmü uyarınca takdiren altı ay süre ile 
hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

 Aynı Yönetmeliğin 27. maddesi uyarınca cezaların toplanması ile sonuç olarak 
H Ş T’nun DOKUZ AY SÜRE İLE HAK MAHRUMİYETİ CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, infazın buna göre yapılmasına, kararın ilgililere tebliği 
ile gereği için Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığına ve Genel Müdürlük Makamına 
gönderilmesine, 01 Şubat 2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (SGM Tahkim 
Kurulu’nun 2011/145- 2012/021sayılı kararı)

18 İtiraza konu Merkez Ceza Kurulunun 29.09.2012 tarih ve 2011/010-010 sayılı 
kararının PTT Genel Müdürlüğü, Manisa PTT Merkez Müdürlüğünün 15.02.2012 
tarihli yazısı ile 03.10.2011 tarihinde itiraz edenin çalışanı K B imzasına teslim 
edilerek tebliğ işleminin yerine getirildiği bu tarih itibarı ile de karara itiraz tarihi olan 
04.02.2012 tarihinde Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 8/4. Maddesinde öngörülen 10 
günlük başvuru süresinin geçmiş bulunduğu anlaşıldığından, süresinden sonra yapılan 
itirazın REDDİ ile, Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca başvuru 
ücretinin Genel Müdürlük bütçesine irat kaydına, Kararın ilgililere tebliği ile Türkiye 
Sutopu Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine 22 Şubat 2012 tarihinde oybirliği 
ile karar verildi.( (SGM Tahkim Kurulu’nun 2012/027- 2012/045 sayılı kararı)

19 İTİRAZ KONUSU : Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulunun 25.12.2010 
tarihli Kararının 4 maddesinde yer alan ; “ …Milli Sporcu D B’nun imzalamış olduğu 
destek sözleşmesinin 2. maddesinin (a) ve (e) bendine, 6. maddesinin (c) ve (h) bendine, 
8. maddesini (a) ve (c) bendine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edildiği, bu 
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3. Tahkim Kuruluna başvuru harcı
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’na başvuru harca tabidir. 

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’na başvuru ücreti Yönetmeliğin 
9/2. maddesine göre sporcular için (2000) gösterge, diğer başvuru-
larda ise (4000) gösterge rakamının her yıl için memur aylıklarına 
uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır.

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’na başvuruda başvuru 
sahibi başvuru ücretini peşin olarak yatırmak ve makbuzunu başvuru 
dilekçesine eklemek zorundadır. Ancak, başvuru sahibi dilekçe ile 
başvurmasına karşın başvuru ücretini ödememiş ise ödeme yapılıp 
makbuzunun ibraz edilmesine kadar dilekçe işleme konulmayacaktır. 
Başvurunun yapılmış sayıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde 
başvuru sahibi başvuru ücretini yatırıp aynı sürede makbuzunu ibraz 
etmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılacaktır.20 Kanaatimizce 

tespitler doğrultusunda eylemleri nedeniyle D B’nun Disiplin Kuruluna sevk edildiği, 
sözleşmenin 2. maddesinin (c) ve 6. maddesinin (p) bendi hükümlerine göre desteğin 
%50 indirilerek 5.000 USD (Amerikan Doları)’na düşürülmesine idari olarak işleme 
alınmasına ve sözleşmeye aykırılığın devamı halinde sözleşmenin feshi ve yasal prosedürlerin 
uygulanmasına, Dünya Şampiyonasıyla ilgili olarak D B’nun bilet iptalleri ve konaklama 
için yapılan fazla ödemelerin kendisinden tahsil edilmesine,” karar verilerek, 25.01.2011 
tarihli ihbarname ile 07.01.2011 tarihi itibari ile sözleşmenin fesh edildiği bildirildikten 
sonra Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulunun 29 Ekim 2011 tarih ve 
2011/1-1 E.K. sayılı kararı ile; “kovuşturmaya yer olmadığına ve dosyanın işlemden 
kaldırılmasına” karar verildiği; sporcu Vekilleri tarafından 03.01.2012 tarihli dilekçe ile 
25.12.2010 tarihli Yönetim Kurulu kararına ve sözleşmenin feshine karşı Kurulumuza 
yapılan itiraz nedeniyle soruşturma tamamlandıktan sonra dosya ele alınıp incelendi;

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 Dosyada bulunan bilgi, belgeler, Yönetim Kurulu Kararları, savunma ve ilgili mevzuat 

hükümleri birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde;
 İtiraza konu Yönetim Kurulu kararının 01.02.2011 tarihinde, sözleşmenin feshinin 

ise 25.01.2011 tarihinde sporcuya tebliğ edildiği, Kurulumuza itirazın ise 03.01.2012 
tarihinde yapıldığı, Tahkim Kurulu Yönetmeliğinde öngörülen 10 günlük sürenin 
geçmiş olduğu anlaşıldığından, süresinden sonra yapılan itirazın 3289 sayılı Yasanın 
Değişik Ek 9-A maddesi uyarınca REDDİNE, başvuru ücretinin Genel Müdürlük 
bütçesine irat kaydına, kararın ilgililere tebliğ ile Türkiye Yüzme Federasyonu 
Başkanlığına gönderilmesine,

 01 Şubat 2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.(SGM Tahkim Kurulu’nun 
2012/004–2012/026 sayılı kararı)

20 Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca başvuru sahibinin beş gün 
içinde başvuru ücretinin yatırıldığına dair makbuz ibraz etmesi gerekirken, bu güne 
kadar istenilen şartın yerine getirilmediği anlaşıldığından; Yönetmeliğin aynı maddesi 
uyarınca İTİRAZIN YAPILMAMIŞ SAYILMASINA, kararın ilgiliye tebliğine, 15 
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başvuran kararın tebliğinden itibaren, örneğin ikinci gün başvuruyu 
yapmış ancak ücreti yatırmamış ise bu durumda on günlük başvuru 
süresinin sonuna kadar ücreti yatırıp makbuzu ibraz etmesi beklen-
melidir. Böyle bir durumda beş günlük süre söz konusu olmayacaktır.

Başvuru ücretleri Spor Genel Müdürlüğünün banka hesabına 
yatırılır ve emanet hesabına alınır. İtirazın kabulü halinde ilgili kişiye 
iade edilir. Talebin kısmen veya tamamen reddi halinde ise başvuru 
ücreti Genel Müdürlük bütçesine irat kaydedilir.

4. Tahkim Kuruluna başvurunun etkisi (uygulamanın 
durdurulması)
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kuruluna başvurulması kural 

olarak verilen kararın icra ve infazını durdurmaz. Verilen karar uygu-
lamaya konabilir. Ancak, Kurul ivedi, gecikmesinde sakınca bulunan 
durumlarda ilgilinin talepte bulunması koşuluyla, başvuru veya itiraz 
konusu kararda hukuka açıkça aykırılık bulunması halinde ve yar-
gılamanın seyrini dikkate alarak, icra veya infazın durdurulmasına 
karar verebilir.

Kurul, haklı ve zorunlu nedenlerin bulunması halinde ihtilafla 
doğrudan ilgili konularda herhangi bir başvuru olmadan da kendili-
ğinden ihtiyati tedbir kararı verebilir.

Bu koşulların oluşması durumunda Kurul cezanın infazını veya 
kararın uygulanmasını işin esası hakkında bir karar verinceye kadar 
ileri bir tarihe bırakacaktır (Tahkim Kurulu Yönetmeliği madde 13).

VI. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kuruluna intikal eden dilekçeler, 

dosya kabul defterine takvim senesine göre verilecek esas numarası ile 
karşısındaki haneye; davacısı, davalısı, davanın konusu gibi hususlar 
da belirtilmek suretiyle (kararın kabul, ret veya mercii atlaması gibi 

Mart 2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (SGM Tahkim Kurulu’nun 2012/039-
2012/059 sayılı kararı)
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açıklamaları karar verildikten sonra olmak üzere) kaydedilir. Dosya 
kayıt defterine yapılacak kayıtlardan koordinatör sorumludur (Yönet-
melik m. 8/5).

Başvuru dilekçeleri, Kurul evrakına kayıt sırasına göre ve varsa 
ivedilik durumları da dikkate alınarak, Kurul tarafından incelenir.

Başkanın uygun görmesi halinde bir üye dosyayı; 
görev(uyuşmazlığın Tahkim Kurulunun görev alanına girip girmediği), 
merci atlaması,(öncelikle başka bir merciden, örneğin Federasyon 
Yönetim Kurulundan, karar alınması gerekip gerekmediği),21 ehliyet 
(başvuranın bu başvuruyu yapmaya hak ve yetkisi olup olmadığı, 
örneğin, kulübe verilen cezaya itiraz edenin o kulübün yetkilisi olup 
olmadığı), menfaat (verilen karar veya yapılan işlem ile başvurucunun 

21 İTİRAZ KONUSU : 12-18 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen 10. Uluslar 
arası İstanbul Satranç Festivali’nde yarışmadan önce ve yarışma sırasında Hakem S 
K’in sporcular ile olan ilişkilerinde kaba, çirkin ve küçük düşürücü söz sarf ettiği 
gerekçesiyle Türkiye Satranç Federasyonu Disiplin Kurulunun 03.12.2011 tarihli 
ve 52/6 sayılı kararı ile Türkiye Satranç Federasyonu Disiplin Talimatının Cezalar 
Bölümünün 24. maddesi uyarınca üç ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına 
karar verilmiş olup, bu karara karşı S K tarafından kararın kaldırılması talebiyle 
Kurulumuza 15.12.2011 tarihli dilekçe ile yapılan itiraz nedeniyle dosya ele alınıp 
incelendi;

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 Dosyada bulunan bilgi ve belgeler, ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte ele alınıp 

değerlendirildiğinde;
 Olayın meydana geldiği müsabaka sırasında başhakem olarak görev yaptığı anlaşılan 

Simten KAMBER hakkında Türkiye Satranç Federasyonu Disiplin Talimatının 18. 
maddesinin;

 “a) Hakemlerin eylemleri, önce Merkez Hakem Kurulunca incelenir ve düzenlenen 
rapor Federasyon Başkanlığına sunulur,

 b) Bu talimat kapsamında il yarışmalarda görevli hakemler hakkındaki sevk işlemleri 
için inceleme ve sevk başvurusu ilgili il hakem kurulunun önerisi, itiraz, ihbar veya 
başka yollar ile ulaşacak bildirimler üzerine Merkez Hakem Kurulunca yapılır,

 c) Disiplin Kuruluna sevk yazılarında olayın özeti, tarihi, yarışmanın çeşidi, 
cezalandırılması istenen kişi veya kulüplerin isimleri, gerekçeler, tanıklar, belge ve 
diğer bilgiler belirtilir.” Hükmü uyarınca gerekli işlemler yapıldıktan sonra sonucuna 
göre bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde ceza tayini yoluna 
gidilmesi mevzuat hükümlerine aykırı bulunduğundan öncelikle bu nedenlerle yerinde 
görülen itirazın Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca KABULÜ ile, 
itiraz konusu Türkiye Satranç Federasyonu Disiplin Kurulunun 03.12.2011 tarihli ve 
52/6 sayılı kararının KALDIRILMASINA, aynı Yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca 
başvuru ücretinin iadesine, Kararın ilgililere tebliği ile kararda belirtildiği şekilde 
işlem yapılmak üzere Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine, 04 
Ocak 2012 tarihinde katılanların oybirliği ile karar verildi. (SGM Tahkim Kurulu’nun 
2011/141-2012/004 sayılı kararı)
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doğrudan veya dolaylı olarak zarar görüp görmediği, o işlem ile başvu-
rucunun menfaatinin ihlal edilip edilmediği), süre aşımı, konularında 
ve esastan inceleyerek görüşünü en geç beş gün (fiili imkânsızlık 
yoksa) içinde bildirir.

Yapılan inceleme sonucu başvuruda biçimsel eksiklikler bulun-
ması halinde, dilekçe, noksanlıkların tamamlanması için iade olunur. 
Bu işlemi izleyen beş gün içinde iadenin gereği yerine getirilmediği 
takdirde başvuru veya başvurular reddolunur.

Bu incelemede Kurul, merci atlandığını görürse dilekçeyi gerekli 
işlem yapılmak üzere ilgili yere gönderir ve başvuru sahibine de bil-
dirimde bulunur. Örneğin, bir federasyonun yönetim kurulu dışında 
başka bir kurulu tarafından bir karar verildiğinde ya da bir işlem 
yapıldığında, bu karara karşı öncelikle Federasyon Yönetim Kuruluna 
başvurulması gerekirken bu şekilde bir başvuru yapmadan ilgilinin 
doğrudan Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’na başvuruda bulun-
ması halinde dosya, federasyon yönetim kurulu tarafından bir karar 
verilmek ve bu karara karşı itiraz olması halinde Kurula gönderilmek 
üzere ilgili federasyon başkanlığına gönderilir.(Yönetmelik m.1)

İlk incelemede herhangi bir aykırılık görülmemesi halinde veya 
varsa biçimsel eksikliklerin giderilmesinden sonra dilekçe karşı tarafa ve 
ihbarı gerekli görülen diğer kişilere tebliğ olunur. (Yönetmelik m.10)

Karşı taraf, kendisine bildirilen dilekçe ile ilgili olarak cevap vere-
cekse bunu en geç on gün içerisinde cevap dilekçesi vermek suretiyle 
gerçekleştirmek zorundadır. Cevap dilekçesinde, maddî ve hukukî 
açıklamalar ile deliller ve talepler yer alabilir, varsa ilgili belgeler 
eklenebilir. (Yönetmelik m.11)

Karşı taraftan gönderilen dilekçeler yeni deliller içermekte ise 
bunlar başvurana bildirilmeli ve bu husustaki diyecekleri sorulmalı-
dır. Bunun yapılmaması halinde savunma hakkının kısıtlanması söz 
konusu olacaktır.

Tamamlanan dosya, varsa üyenin düşüncesi veya bilirkişi raporu 
ile birlikte Kurula sevk edilir.
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Yönetmeliğin 6. Maddesine göre Kurul, Başkanın veya mazereti 
halinde Başkan Vekilinin çağrısı üzerine en az beş üye ile toplanır. 
O halde, toplamda beş üye olmadığında Tahkim Kurulu toplantısı 
yapılamayacaktır. Başkanın ve başkan vekilinin mazereti halinde, 
Kurula en yaşlı üye başkanlık eder.

Kurul, incelemesini evrak üzerinde yapar. Ancak gerek görürse, 
bilgi ve belge istenmesine, başkaca inceleme işlemlerinin yapılmasına 
ve dosya kapsamı ile sınırlı kalmak koşuluyla, sözlü açıklamaların din-
lenmesine de karar verebilir. Burada sözlü açıklamayı, Kurul kendisi 
isteyebileceği gibi, başvuranın veya cevap verenin talebi üzerine de bu 
konuda karar verebilir. Kurul isterse tanık da dinleyebilir. 22

22 İTİRAZ KONUSU: Türkiye Güreş Federasyonunun olay tarihindeki Genel Sekreteri 
olan ve aynı zamanda antrenörlük belgesi bulunan A Ö’nin Türkiye Güreş Federasyonu 
hakkında gazete ve televizyonlarda gerçek dışı beyanda bulunma, karar defterinde 
tahrifat yapma, başkanın kapısını zorlayarak açma eylemleri nedeniyle Türkiye Güreş 
Federasyonu Disiplin Kurulunun 24.02.2012 tarih ve 2012/08 sayılı kararı ile;

 a) Federasyon Başkanının kapısının izinsiz bir şekilde zorlanarak açılması eylemi 
nedeniyle Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Talimatının 22. maddesi uyarınca 9 
ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

 b) Yönetim Kurulu Karar defterinde değişiklik ve karalama yaptırması eylemi nedeniyle 
Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Talimatının 31/2 maddesi delaletiyle 15/1 
maddesi uyarınca 2 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

 c) Federasyon ve federasyon yetkililerine karşı gazete ve televizyonlarda gerçek dışı 
beyanda bulunma Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Talimatının 11/1 maddesi 
uyarınca 9 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

 Neticeten toplam olarak 2 yıl 18 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına 
karar verilmiş olup, bu karara karşı adı geçen tarafından 13.03.2012 tarihli dilekçe 
ile Kurulumuza yapılan itiraz nedeniyle dosya ele alınıp incelendi;

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 Dosyada bulunan bilgi ve belgeler, canlı yayın görüntü kayıtlarına ilişkin CD, ilgili 

mevzuat hükümleri birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde;
 Olayın etraflıca aydınlatılması ve gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya 

çıkarılması bakımından ayrıca savunmaya da ilişkin bulunduğundan itiraz eden 
vekilinin dilekçesinde isimlerini bildirdiği tanıkların beyanları alınmak üzere 
Kurulumuza başvurmalarının sağlanması için Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına 
yazı yazılmasına, dilekçede belirtilen hususların daha sonra değerlendirilmesine, kararın 
gereği için Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine, 29 Mart 2012 
tarihinde oybirliği ile karar verildi. (SGM Tahkim Kurulu’nun 2012/047-2012/076 
sayılı kararı)

 Olayın etraflıca aydınlatılması gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya 
çıkarılması bakımından itiraz eden Başkent Gençlik Spor Kulübünün 24.02.2012 
tarihli başvuru dilekçesinde belirttiği gibi “uzatma periyodu başlamadan hatayı 
fark ederek maçın başhakemini uyardıkları ancak başhakemin bu uyarılarını dikkate 
almayarak oyunu yanlış şekilde başlattığı bunda rakip takıma avantaj sağlandığı” 
yönündeki beyanlarının belirlenmesi yönünde bu konuda müsabakanın başhakemi 
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Sözlü açıklama Kurulun huzurunda yapılır. Başvuran sözlü açık-
lamayı kendisi yapabileceği gibi bir avukat marifetiyle de yaptırabilir. 
Kurul huzurunda yapılan sözlü açıklamalar, bir tutanağa bağlanır ve 
açıklamayı yapan ile Kurul üyeleri tarafından imza altına alınır.

Federasyonların disiplin veya ceza kurullarının kararlarına karşı 
yapılan itirazlarda taraf teşekkül ettirilmeyebilir. Bu husus tamamen 
Kurulun takdirine bırakılmıştır (Yönetmelik m.12).

VII. TAHKİM KURULUNDA KARAR SÜRECİ

3289 sayılı Yasanın Ek 9/A Maddesinin (8) inci fıkrasına göre Spor 
Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu kararlarını; 3289 sayılı Kanun, ilgili 
diğer mevzuat, ulusal ve uluslararası federasyonların kuralları, kanun-
ların usule ilişkin hükümleri ile dosya münderecatı, tanık beyanları, 
bilirkişi incelemesi ve her türlü delile göre adalet ve nasafet esasları 
dairesinde tesis eder. Aynı hususlar Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 
14 üncü maddesinde de yer almaktadır.

Ek Madde 9/A nın (8) inci fıkrası uyarınca Kurul; itirazın reddine, 
kabulüne veya itiraz konusu kararın değiştirilerek karara bağlanmasına 

ve diğer ilgililerin beyanlarının alınmasından sonra sonucuna göre itirazla ilgili bir 
değerlendirme yapılmasına, kararın gereğinin yerine getirilmesi için Türkiye Basketbol 
Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine ve ilgili kulübe bildirilmesine, 29 Mart 2012 
tarihinde oybirliği ile karar verildi. (SGM Tahkim Kurulu’nun 2012 /038-2012/074 
sayılı kararı)
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(düzeltilerek onanmasına)23 hükmedebilir. Bu durumda Tahkim 

23 İTİRAZ KONUSU : 24.09.2011 tarihinde İzmir’de düzenlenen Bölge Kupası 2.Ayak 
yarışı sonrasında karada, Karşıyaka yelken Kulübü Sporcusu E I’in yarışan sporculardan 
M B’e hakarette bulunması ve yumruklaması nedeniyle Disiplin Kurulunun 
11.01.2012 tarih ve 2011/3 sayılı kararı ile; “Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatının 
8. ve 15. maddeleri uyarınca 2(iki) yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, 
ayrıca savunmasında Türkiye Yelken Federasyonu Disiplin Kuruluna karşı kullandığı 
ifade ve tarz ile ilgili olarak “ kurul ve kişilere karşı çirkin veya nazik olmayan şekilde 
hareket eden” sıfatıyla aynı talimatın 5. maddesi uyarınca ihtar ile cezalandırılmasına” 
karar verilmiş olup, söz konusu karara karşı E I tarafından 18.01.2012 tarihli dilekçe 
ile Kurulumuza itirazda bulunulması nedeniyle dosya ele alınıp incelendi;

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 Dosyada bulunan bilgi ve belgeler, ilgili mevzuat hükümleri birlikte ele alınıp 

değerlendirildiğinde;
 Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine ancak; tüm dosya kapsamı ve itiraz edenin 

samimi beyanları karşısında eylemin tahrik sonucu meydana geldiği anlaşıldığından; 
Türkiye Yelken Federasyonu Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatının 31. maddesi 
uyarınca cezada indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi mevzuat hükümlerine 
aykırı bulunduğundan, Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca itirazın 
bu yönden KABULÜ ile, Türkiye Yelken Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından 
Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatının 8. ve 15. maddeleri uyarınca tayin olunan 
“ 2 (iki) yıl hak mahrumiyeti cezasının” aynı talimatın 31. maddesi uyarınca tahrik 
nedeniyle takdiren ½ oranında indirilmesine, sonuç olarak E I’in 1 (BİR) YIL HAK 
MAHRUMİYETİ CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, başvuru ücretinin 
Genel Müdürlük bütçesine irat kaydına, kararın ilgililere tebliği ile gereği için Türkiye 
Yelken Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine 15 Şubat 2012 tarihinde oybirliği 
ile karar verildi. (SGM Tahkim Kurulu’nun 2012/015 -2012/042 sayılı kararı)

 İTİRAZ EDEN : a. Antrenör R S İ adına Vekili Avukat Lale İNCESU
 b. GS Spor Kulübü Derneği adına vekili Av. Mahinur DENGİZ
 İTİRAZ KONUSU : 27 – 28 Ekim 2010 tarihli Habertürk Gazetesinde yayımlanan 

ve Federasyon Genel Sekreteri M T tarafından söylendiği öne sürülen “sağlam kadınlar 
sizi boynuzlar” ve “terbiye özürlü” başlıklı haberin kaynağının salsabasket.blogspot.
com isimli internet sitesindeki Antrenör R S İ’nun açıklamaları olduğu gerekçesiyle 
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Disiplin Kurulunun 31.01.2012 tarih 
ve 2011/7-2012/4 E.K. sayılı kararı ile; Antrenör R S İ hakkında “sportmenliğe ve 
spor ahlakına aykırı hareket” suçundan; Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 
Disiplin Yönergesinin 10.2 maddesi uyarınca ve eylemin internet ve yazılı ve görsel 
basın kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi göz önüne alınarak, takdiren asgari 
hadden uzaklaşılmak suretiyle 2 (iki) ay hak mahrumiyeti cezası ve 750 TL para cezası 
ile cezalandırılmasına, olayın faal sezon içinde ilk eylemi olması nedeniyle Yönergenin 
9 (c) maddesi uyarınca 1/3 oranında takdiren indirim yapılmasına, neticeten 1 (bir) 
ay 10 (on) gün hak mahrumiyeti ve 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, süreli 
hak mahrumiyeti cezasının Disiplin Yönergesinin 23.A-b maddesi uyarınca, 5 (beş) 
resmi maç hak mahrumiyeti cezasına dönüştürülmesine karar verilmiş olup, söz 
konusu kararın kaldırılması talebiyle Antrenör R S İ adına Vekili Avukat L İ ve GS 
Spor Kulübü Derneği adına vekili Av. M D tarafından 06.02.2012 tarihli dilekçe ile 
Kurulumuza yapılan itiraz nedeniyle dosya ele alınıp incelendi;

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 Dosyada bulunan bilgi ve belgeler, ilgili Disiplin Kurulu Kararı ile savunma birlikte 

ele alınıp değerlendirildiğinde;
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Kurulunun bazen hükmü yeniden kurduğu da olmaktadır.24

Ek madde 9/A nın (9) uncu fıkrası uyarınca,Tahkim kurulu 
kararları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi hükmü 
uyarınca ilam mahiyetinde sayılır.

“İcra ve İflas Kanununun İlam Mahiyetini Haiz Belgeler başlıklı 
38 inci maddesi;

Yerinde görülmeyen itirazların reddine ancak, tayin olunan hak mahrumiyeti cezasının 
Disiplin Yönergesinin 23.a-b maddesine yanlış anlam verilerek 5 (beş) resmi maç hak 
mahrumiyeti cezasına çevrilmesi mevzuat hükümlerine aykırı bulunduğundan Türkiye 
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Disiplin Kurulu kararı ile sonuç olarak tayin 
olunan 5 (beş) resmi maç hak mahrumiyeti cezasının KALDIRILMASINA, R S İ’nun 
sonuç olarak 1 (BİR) AY 10 (ON) GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI VE 500 
TL PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, infazın buna göre yapılmasına, 
başvuru ücretinin Genel Müdürlük bütçesine irat kaydına, kararın ilgililere tebliği ile 
gereği için Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine, 
15 Şubat 2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (SGM Tahkim Kurulu’nun 
2012/022-2012/043 sayılı kararı)

24 İTİRAZ KONUSU: 24.12.2011 tarihinde Yalova’da yapılan Kadınlar 1. Güreş Ligi 
müsabakalarında 67 Kg. müsabakası esnasında Sporcu E F’nın rakibine kafa atarak 
olayların başlamasına sebebiyet vermesi nedeniyle; Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin 
Kurulunun 13.01.2012 tarih ve 2012/04 sayılı kararı ile Türkiye Güreş Federasyonu 
Disiplin Talimatının 8/2 maddesi uyarınca “Onur kırıcı, spor etiğine ve centilmenliğe 
aykırı harekette bulunmak” eyleminden 6 (altı) ay süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılmasına karar verilmiş olup, bu karara karşı adı geçen tarafından 14.02.2012 
tarihli dilekçe ile Kurulumuza yapılan itiraz nedeniyle dosya ele alınıp incelendi;

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 Dosyada bulunan bilgi, belgeler ve ilgili mevzuat hükümleri birlikte ele alınıp 

değerlendirildiğinde;
 Dosya kapsamı, itiraz edenin savunması, 24.12.2011 tarihli olaya ilişkin tutanak 

içeriği itibariyle eylemin Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Talimatının 12. maddesi 
kapsamında “müessir fiil” suçunu oluşturduğu ve tahrik sonucu işlendiği gözetilmeden 
suç niteliğinde yanılgıya düşülerek Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Talimatının 
8. maddesi uyarınca yarışmalardan men cezası yerine de hak mahrumiyeti cezası 
uygulanmak suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi mevzuata aykırı bulunduğundan, 
itirazın bu yönlerden kabulü ile, Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulunun 
13.01.2012 tarih ve 2012/04 sayılı kararı ile Disiplin Talimatının 8/2 maddesi 
uyarınca tayin olunan hak mahrumiyeti cezasının KALDIRILMASINA, güreşçi 
E F’nın Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Talimatının 12/1 maddesi uyarınca “ 
1 (bir) yıl yarışmalardan men cezası” ile cezalandırılmasına, eylemin tahrik sonucu 
işlenmesi nedeniyle 33. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ceza ½ oranında indirilerek “6 
(altı) ay yarışmalardan men cezası” ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli gözetilerek 
33. maddesinin 3. fıkrası uyarınca takdiri indirim uygulanmak suretiyle ceza ½ 
oranında indirilerek sonuç olarak 3 (ÜÇ) AY YARIŞMALARDAN MEN CEZASI 
İLE CEZALANDIRILMASINA, infazın buna göre yapılmasına, itiraz kısmen kabul 
edildiğinden başvuru ücretinin iadesine, kararın ilgililere tebliği ile gereği için Türkiye 
Güreş Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine, 22 Şubat 2012 tarihinde oybirliği 
ile karar verildi. (SGM Tahkim Kurulu’nun 2012/0292012/048 sayılı kararı)
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Mahkeme huzurunda yapılan sulhler, kabuller ve para borcu 
ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz 
kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hak-
kındaki hükümlere tabidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil 
kefalet hükmündedir” (İlamların icrası İİK İkinci Bap Madde 24 v.d.)

Ek Madde 9/A nın (10) uncu fıkrasında, “Taraflar, kararın tebliğ 
tarihinden itibaren on gün içinde verilen karara karşı karar düzeltme 
yoluna başvurabilirler. 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun kararların açıklanması, maddî hataların 
düzeltilmesi veya yargılamanın yenilenmesi halleri dışında Kurul aynı 
konuda tekrar karar veremez.” hükmü bulunmaktadır.

Bu hükme paralel olarak Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 15 inci 
maddesinin (2) nci fıkrasında, Kurul tarafından 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanununun kararların açıklanması (tavzihi), maddi 
hataların düzeltilmesi veya yargılanmanın yenilenmesi halleri dışında 
aynı konuda tekrar karar veremeyeceği, (3) üncü fıkrasında Anaya-
sanın 59 uncu maddesinin (3) üncü fıkrasına uygun olarak, Kurul 
tarafından spor federasyonlarının spor faaliyetlerine ve disiplinine 
ilişkin olarak verilen kararlarının kesin olduğu, bu kararlara karşı hiç 
bir yargı merciine başvurulamayacağı hükme bağlanmıştır.

“Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Hükmün Tashihi ve Tavzihi
  Hükmün tashihi
Madde 304- (1) Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri 

açık hatalar, mahkemece resen veya taraflardan birinin talebi üzerine 
düzeltilebilir. Hüküm tebliğ edilmişse hâkim, tarafları dinlemeden 
hatayı düzeltemez. Davet üzerine taraflar gelmezse, dosya üzerinde 
inceleme yapılarak karar verilebilir.

(2) Tashih kararı verildiği takdirde, düzeltilen hususlarla ilgili karar, 
mahkemede bulunan nüshalar ile verilmiş olan suretlerin altına veya 
bunlara eklenecek ayrı bir kâğıda yazılır, imzalanır ve mühürlenir.

Hükmün tavzihi
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Madde 305- (1) Hüküm yeterince açık değilse veya icrasında 
tereddüt uyandırıyor yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa, icrası 
tamamlanıncaya kadar taraflardan her biri hükmün açıklanmasını 
veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini isteyebilir.

(2) Hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borç-
lar, tavzih yolu ile sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez.

Tavzih talebi ve usulü
Madde 306- (1) Tavzih, dilekçeye tarafların sayısı kadar nüsha 

eklenmek suretiyle hükmü veren mahkemeden istenebilir. Dilekçenin 
bir nüshası, cevap süresi mahkemece belirlenerek karşı tarafa tebliğ 
edilir. Cevap, tavzih talebinde bulunan tarafa tebliğ olunur.

(2) Mahkeme, cevap verilmemiş olsa bile dosya üzerinde inceleme 
yaparak karar verir; ancak gerekli görürse iki tarafı sözlü açıklamalarını 
yapabilmeleri için davet edebilir.

(3) Mahkeme tavzih talebini yerinde gördüğü takdirde 304 üncü 
madde uyarınca işlem yapar.

Yargılamanın İadesi
Konu
Madde 374- (1) Yargılamanın iadesi, kesin olarak verilen veya 

kesinleşmiş olan hükümlere karşı istenebilir.
Yargılamanın iadesi sebepleri
Madde 375- (1) Aşağıdaki sebeplere dayanılarak yargılamanın 

iadesi talep edilebilir:
a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması.
b) Davaya bakması yasak olan yahut hakkındaki ret talebi, mer-

ciince kesin olarak kabul edilen hâkimin karar vermiş veya karara 
katılmış bulunması.

c) Vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davanın 
görülmüş ve karara bağlanmış olması.

ç) Yargılama sırasında, aleyhine hüküm verilen tarafın elinde olma-
yan nedenlerle elde edilemeyen bir belgenin, kararın verilmesinden 
sonra ele geçirilmiş olması.
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d) Karara esas alınan senedin sahteliğine karar verilmiş veya senedin 
sahte olduğunun mahkeme veya resmî makam önünde ikrar edilmiş 
olması.

e) İfadesi karara esas alınan tanığın, karardan sonra yalan tanıklık 
yaptığının sabit olması.

f ) Bilirkişi veya tercümanın, hükme esas alınan husus hakkında 
kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun sabit olması.

g) Lehine karar verilen tarafın, karara esas alınan yemini yalan 
yere ettiğinin, ikrar veya yazılı delille sabit olması.

ğ) Karara esas alınan bir hükmün, kesinleşmiş başka bir hükümle 
ortadan kalkmış olması.

h) Lehine karar verilen tarafın, karara tesir eden hileli bir davra-
nışta bulunmuş olması.

ı) Bir dava sonunda verilen hükmün kesinleşmesinden sonra 
tarafları, konusu ve sebebi aynı olan ikinci davada, öncekine aykırı 
bir hüküm verilmiş ve bu hükmün de kesinleşmiş olması.

i) Kararın, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair 
Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş 
olması.

(2) Birinci fıkranın (e), (f ) ve (g) bentlerindeki hâllerde yargı-
lamanın iadesinin istenebilmesi, bu sebeplerin kesinleşmiş bir ceza 
mahkûmiyet kararı ile belirlenmiş olması şartına bağlıdır. Delil yok-
luğundan başka bir sebeple ceza kovuşturmasına başlanamamış veya 
mahkûmiyet kararı verilememiş ise ceza mahkemesi kararı aranmaz. 
Bu takdirde dayanılan yargılamanın iadesi sebebinin, yargılamanın 
iadesi davasında öncelikle ispat edilmesi gerekir.

Üçüncü kişilerin hükmün iptalini talep etmesi
Madde 376- (1) Davanın taraflarından birisinin alacaklıları veya 

aleyhine hüküm verilen tarafın yerine geçenler, borçluları veya yerine 
geçmiş oldukları kimselerin aralarında anlaşarak, kendilerine karşı hile 
yapmaları nedeniyle hükmün iptalini isteyebilirler.

Süre
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Madde 377- (1) Yargılamanın iadesi süresi;
a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olduğu-

nun öğrenildiği,
b) 375 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde 

öngörülen hâllerde, kararın davalıya veya gerçek vekil veya temsilciye 
tebliğ edildiği; alacaklı veya davalı yerine geçenlerin karardan usulen 
haberdar olduğu,

c) Yeni belgenin elde edildiği veya hilenin farkına varıldığı,
ç) 375 inci maddenin birinci fıkrasının (d), (e), (f ) ve (g) bentle-

rindeki hâllerde, ceza mahkûmiyetine ilişkin hükmün kesinleştiği veya 
ceza kovuşturmasına başlanamadığı yahut soruşturmanın sonuçsuz 
kaldığı,

d) Karara esas alınan ilamın bozularak kesin hüküm şeklinde 
tamamen ortadan kalkmasından haberdar olunduğu,

e) 375 inci maddenin birinci fıkrasının  (i) bendinde yazılı sebep-
ten dolayı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararının 
tebliğ edildiği,

tarihten itibaren üç ay ve her hâlde iade talebine konu olan hük-
mün kesinleşmesinden itibaren on yıldır.

(2) 375 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde yazılan 
sebepten dolayı yargılamanın yenilenmesi süresi ilama ilişkin zama-
naşımı süresi kadardır.

İnceleyecek mahkeme ve teminat
Madde 378- (1) Yargılamanın iadesi talebini içeren dilekçe, kararı 

veren mahkemece incelenir.
(2) Mahkeme, dayanılan sebebin niteliğine göre yargılamanın 

iadesi talebinde bulunandan karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılayacak 
uygun bir miktar teminat göstermesini isteyebilir.

Talebin ön incelemesi
Madde 379- (1) Yargılamanın iadesi talebi üzerine mahkeme, 

tarafları davet edip dinledikten sonra;
a) Talebin kanuni süre içinde yapılmış olup olmadığını,
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b) Yargılamanın iadesi yoluyla kaldırılması istenen hükmün kesin 
olarak verilmiş veya kesinleşmiş olup olmadığını,

c) İleri sürülen yargılamanın iadesi sebebinin kanunda yazılı 
sebeplerden olup olmadığını,

kendiliğinden inceler.
(2) Bu koşullardan biri eksik ise hâkim davayı esasa girmeden 

reddeder.
Yeniden yargılama veya hükmün iptali
Madde 380- (1) İnceleme sonunda, dayanılan yargılamanın iadesi 

sebebi sabit görülürse, yeniden yargılama yapılarak ortaya çıkacak 
duruma göre verilmiş olan karar onanır veya kısmen yahut tamamen 
değiştirilir. Ancak, davacının açık veya zımni muvafakati olmaksızın 
vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davanın görülmüş 
ve karara bağlanmış olması yahut 375 inci maddenin birinci fıkrasının 
(ı) bendine dayalı olarak yargılamanın iadesi dilekçesi kabul olunursa, 
başka bir inceleme yapılmaksızın hüküm iptal edilir.

(2) Bu husus, iade yoluyla incelenmesi istenen hükmün bütün 
nüshalarında gösterilir.

İcranın durdurulması
Madde 381- (1) Yargılamanın iadesi davası, hükmün icrasını 

durdurmaz. Ancak dava veya hükmün niteliğine ve diğer hâllere göre 
talep üzerine icranın durdurulmasına ihtiyaç duyulursa, yargılamanın 
iadesi talebinde bulunan kimseden teminat alınmak şartıyla iade 
talebini inceleyen mahkemece icranın durdurulması kararı verilebilir. 
Yargılamanın iadesi sebebi bir mahkeme kararına dayanıyorsa bu 
takdirde teminat istenmez.”

Bu hükme göre Tahkim Kurulu maddede belirtildiği gibi, karar 
verirken, 3289 sayılı Yasada, Tahkim Kurulu Yönetmeliğinde ve ilgili 
diğer spor mevzuatında hüküm bulunmadığı hallerde 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu hükümlerini de uygulayabilecektir

Tahkim Kurulunda karar verilirken, lehe yasa uygulaması (mevzu-
atın olaydan sonra değişmesi halinde, önceki ve sonraki hükümlerden 
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hangisi ilgilinin yararına ise o hükmün yani lehe olan mevzuat hük-
münün uygulanması), aleyhe bozma yasağı (verilen bir kararla ilgili 
olarak aleyhe itiraz olmaması halinde itiraz incelemesi sonucu kara-
rın itiraz eden aleyhine bozulmasının mümkün olmaması, örne-
ğin, yanlış uygulama ile kişiye eksik ceza tayin edilmiş olması duru-
munda verilen cezadan daha fazla ceza tayin edilmesi yönünde bozma 
yapılamaması),25 kararların gerekçeli olması (gerekçede verilen kararın 
hangi eylemden dolayı ve hangi hükme aykırılıktan verildiğinin, 
hükme esas alınan delillerin neler olduğunun açıkça gösterilmesi, 
delillerin kararda tartışılması, gerekçesiz olarak aşağı haddin üzerinde 
ceza tayin edilememesi),26 dava açılmayan eylemden dolayı ceza 

25 Dosyada bulunan bilgi ve belgeler, savunma, ilgili mevzuat hükümleri, birlikte ele 
alınıp değerlendirildiğinde;

 Uygulanan Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Yönergesinin 19.maddesinde 
“işlenen suçun ağırlığına göre ihtar veya hak mahrumiyeti veya yarışmalardan men cezası 
ile birlikte para cezası” öngörüldüğü gözetilmeden yalnız para cezası tayin edilmiş 
olması itiraz edenin sıfatına göre kararın bozulması nedeni sayılmamıştır.

 Trabzonspor Basketbol Kulübü Baş Antrenörü Halil ÜNER’in daha önce de benzer 
eylemi nedeniyle, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun 10.02.2012 
tarih ve 99 sayılı Kararı ile ihtar cezası ile cezalandırıldığı da gözetildiğinde, itiraza 
konu Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun 23.03.2012 tarih ve 153 
sayılı kararında yukarıdaki eleştiri dışında mevzuat hükümlerine aykırı bir yön 
bulunmadığı anlaşıldığından, yerinde görülmeyen itirazın REDDİNE, Tahkim Kurulu 
Yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca başvuru ücretinin Genel Müdürlük bütçesine 
irat kaydına, Kararın ilgiliye tebliği ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığına 
gönderilmesine,12 Nisan 2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (SGM Tahkim 
Kurulu’nun 2012/ 062-2012/081 sayılı kararı)

26 Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak; Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 
Disiplin Talimatının 11. maddesinin 5 numaralı bendi uyarınca, ceza tayin edilirken, 
eylemin birden fazla kişi tarafından işlendiği de gözetildiğinde, mevzuata uygun gerekçe 
gösterilmeden yazılı şekilde asgari had olan 4 ayın üzerinde cezaya hükmedilmesi 
mevzuat hükümlerine aykırı bulunduğundan Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 13. 
maddesi uyarınca itirazın bu yönden KABULÜ ile, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 
Disiplin Kurulunun 30.12.2011 tarih ve 2011/9-12 E.K. sayılı Kararı ile Sporcular 
Abdülkerim ÇİNTİMAR ve Ebubekir Kamil KOÇ hakkında tayin olunan 5 ay 
yarışmalardan men cezası asgari hadde indirilerek, 4’er ay yarışmalardan men cezası 
ile cezalandırılmalarına, takdiri indirim nedeni ile bu cezalardan bir ay indirim 
yapılarak sonuçta 3 ay yarışmalardan men cezası ile cezalandırılmalarına, kararın diğer 
kısımlarının aynen bırakılmasına, infazın buna göre yapılmasına, aynı Yönetmeliğin 
17. maddesi uyarınca başvuru ücretinin iadesine, kararın ilgililere tebliği ile gereği 
için Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine, 06 Mart 2012 
tarihinde katılanların oybirliği ile karar verildi. (SGM Tahkim Kurulu’nun 2012/028- 
2012/058 sayılı kararı)
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verilememesi27 gibi ceza hukukunun temel ilkeleri kapsamındaki 
hukuk kuralları da mutlaka gözetilmektedir.

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu zorunlu haller dışında, 
sportif faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerde en geç on iş günü, diğer 
hususlarda ise en geç üç ay içerisinde kararını verecektir (Yönetmelik 
m. 13/2).

Sportif faaliyetler niteliği gereği ivedi işlemlerdendir. Müsabaka-
larda oluşan olaylarla ilgili anlaşmazlığın bir an önce çözümlenememesi 
veya ceza sorumluluğunu gerektiren bir eylemin yaptırımın en kısa 
sürede uygulanamaması durumunda giderilmesi güç ve olanaksız 
zararlar ortaya çıkarabilecektir. Sistemin amaca uygun ve olumlu 
bir şekilde işlemesi için bir an önce gecikilmeden karar verilmesi 
zorunluluğu vardır.

Kuruldaki görüşmeleri başkan yönetir. Yapılan tartışma, inceleme 
ve değerlendirmelerin sonrasında Kurul üyeleri arasında soyadı sırasına 

27 İTİRAZ KONUSU : 03-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında Konya’da icra edilen 
Kulüpler Satranç Şampiyonası’nda Beyazkale Satranç Kulübü Yöneticisi E B’ın 
Türkiye Satranç Federasyonu yarışmasının iyi bir şekilde başlamasına, devamına 
veya tamamlamasına engel olmaya çalıştığı gerekçesiyle Türkiye Satranç Federasyonu 
Disiplin Kurulunun 03.12.2011 tarihli ve 52/3 sayılı kararı ile Türkiye Satranç 
Federasyonu Disiplin Talimatının Cezalar Bölümünün 15. maddesi uyarınca üç ay 
hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Satranç Federasyonu 
Başkanı A N Y vekilleri Avukat Bi T K ve Avukat Ö Ö B tarafından sürekli hak 
mahrumiyeti cezası verilmesi, mümkün olmadığı takdirde üst hadden ceza tayin 
edilmesi talebiyle Kurulumuza 16.08.2011 tarihli dilekçe ile yapılan itiraz nedeniyle 
dosya ele alınıp incelendi;

 GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
 Dosyada bulunan bilgi ve belgeler, ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte ele alınıp 

değerlendirildiğinde;
 Her nekadar Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı tarafından Federasyon Disiplin 

Kurulunun E B hakkındaki kararına karşı aleyhe itirazda bulunulmuş ise de; 
Beyazkale Satranç Kulübü Yöneticisi, sporcu ve antrenörü E B’ın Türkiye Satranç 
Federasyonu Başkanlığının 08.07.2011 tarihli yazısı ile yalnız 03-10.07.2011 tarihleri 
arasında Konya’da yapılan Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasındaki davranışları 
ile ilgili olarak Disiplin Kuruluna sevk edildiği de gözetildiğinde, Türkiye Satranç 
Federasyonu Disiplin Kurulunun 03.12.2011 tarihli ve 52/3 sayılı kararına karşı 
yapılan itiraz yerinde görülmediğinden, Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 13. maddesi 
uyarınca REDDİNE, aynı Yönetmeliğin 17. maddesi uyarınca başvuru ücretinin 
Genel Müdürlük bütçesine irad kaydına, Kararın ilgiliye tebliği ile Türkiye Satranç 
Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine, 04 Ocak 2012 tarihinde katılanların 
oybirliği ile karar verildi. (SGM Tahkim Kurulu’nun 2011/139- 2012/005 sayılı 
kararı)
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göre oylama yapılır. Başkan oyunu en son kullanır. Kararlar toplantıda 
hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde 
başkanın oyu belirleyicidir.

Oy kullanmak zorunlu olup çekimser kalınamaz. Oy kullanma-
yan üye toplantıya mazeretsiz olarak katılmamış sayılır (Yönetmelik 
m. 12/3).

Kurul, kararında, başvuru ücreti ile yargılama giderleri ve vekâlet 
ücretinin kimin üzerinde ve ne miktarda kalacağına da hükmeder. 
Kurul itirazı yerinde görürse, başvuru ücretinin başvurana iadesine 
karar verir, itirazın reddine karar verildiğinde başvuru ücretinin Spor 
Genel Müdürlüğü bütçesine irat kaydına karar verilir. Aynı olaya 
ilişkin olarak birden fazla kişi başvurduğunda her başvurucunun ayrı 
başvuru ücreti yatırması gerekir.

Kurul kararları tıpkı mahkeme kararları gibi mutlaka gerekçeli 
olacaktır. Varsa muhalefet şerhleri de karara eklenir.

Ancak gerekçenin hemen yazılamadığı durumlarda, kısa karar, 
ilgiliye ve federasyon başkanlığına faks ve internet üzerinden derhal 
bildirilir ve federasyon ile ilgililer tarafından uygulanmaya başlanır. 
Gerekçeli karar daha sonra tebliğ olunur.

Taraflar, kararın tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde verilen 
karara karşı karar düzeltme yoluna başvurabilirler. 18/6/1927 tarihli 
ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun kararların 
açıklanması, maddî hataların düzeltilmesi veya yargılamanın yenilen-
mesi halleri dışında Kurul aynı konuda tekrar karar veremez.

Tahkim Kurulları tarafından verilen, bu kararlar kesindir, bu 
kararlara karşı adli veya idari yargıda istinaf, temyiz, karar düzeltme 
gibi kanun yollarına başvurulamaz, bu kararların hukuka aykırı olduğu 
iddiasıyla tespit, iptal ve tazminat davası açılamaz.

Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 16 ncı maddesi uyarınca tüm 
tebligatlar tarafların başvuru dilekçesinde bildirdiği adreslere yapılır. 
Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde tebligatlar tarafların 
bildirdiği fax numarasına ya da e-posta adresine de yapılabilir.
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Yukarıda etraflıca açıkladığımız gibi Tahkim Kurulunun spor 
faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararları kesin olup bu 
kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvuramayacağı Anayasa ve Yasa 
hükümleri olarak düzenlenmiş ise de bazı durumlarda bu kararlara 
karşı Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) başvurma olanağı 
bulunmaktadır.

VIII. SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS)

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)’ın statüsü 30 Haziran 1984 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Merkezi ve sekreteryası İsviçre’de Lozan 
şehrinde bulunmaktadır.

CAS Tahkim Tüzüğünün R27 maddesine göre CAS’ın yargılama 
yetkisinin doğabilmesi için gereken koşullar şunlardır;

. Uyuşmazlığın sporla ilgili olması,

. Taraflar arasında uyuşmazlığın CAS tarafından çözümleneceği 
konusunda bir anlaşmanın varlığı, kararına karşı başvurulacak olan 
federasyonun, sportif kuruluşun veya sporla ilgili derneğin mevzua-
tında CAS’ın yetkisinin kabul edilmiş olması,

. Konu ile ilgili olarak mevzutta öngörülen iç hukuk yollarının 
tüketilmiş olması. Örneğin, Türkiye’ de sportif anlamda Tahkim 
Kurulları bu konuda son mercii durumunda bulunmaktadır.

CAS Spor Yasası R47 ‘Davacı, bir federasyon, birlik ya da spor bağ-
lantılı kuruluşun kararına karşı ilgili spor yapısının kuralları elverdiği 
sürece ya da ilgili spor yapısının statü ve kuralları uyarınca yasal itiraz 
yollarının tamamına başvurduktan sonra CAS’a gidebilir’ hükmünü 
taşımaktadır.



TERİM SORUNUNDA 
SPORUN YERİ

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN*

*  Türk Dil Kurumu - Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu 
Çalışma Grubu Üyesi.
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Bir dilin yazılı kaynaklarına bakılarak onun ne kadar eski 
olduğu kolayca anlaşılır. Ayrıca bu dilin eski olmasına karşılık 
günümüzde kullanılıp kullanılmadığı, kullanılıyorsa yaygınlığı 

ve etkinliği göz önüne alınarak sağlam bir yapı içinde bulunduğu 
hakkında karar verilir. Böylece o milletin kültürünü aktarmada en 
önemli etken aracı olan dilin değeri vurgulanır.

Türk dilinin en eski yazılı kaynakları MS:552-745 yıllarında bengü 
taşlara kazınmış Orhon Yazıtlarıdır. Daha sonra 1074 yılında Kaşgarlı 
Mahmut tarafından kaleme alınarak Türkçenin en az Arapça kadar zen-
gin bir dil olduğunu kanıtlayan eseri Divanü Lugat-it-Türk tarihteki 
yerini alır. Bu kaynaklarımızı ortadayken Avrupa’da ne İngilizcenin, 
ne Fransızcanın, ne de Almancanın böylesine güçlü yazılı kaynakları 
vardı. O yıllarda geçerli dil Latince ile Eski yunanca idi. Bugün yarı 
cahil “aydın” geçinenlerin “büyük dil” diye ileri sürdükleri bu üç dil, 
ilk yazılı eserlerini ancak 14. ve 15. yüzyıllarda ortaya koyabilmişlerdir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün Türkçe için söylediği 
şu sözü unutmamak gerekir: “Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. 
Yeter ki bu dil, şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını 
bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarma-
lıdır.” Türk tarihini çok iyi bilen bir önderin bu sözleri bize tarihteki 
bazı gerçekleri de şöylece hatırlatıyor.Sekizinci yüzyılda Bilge Kağan 
yazıttaki ifadesinde şunları söylemek zorunda kalıyor: “Çin halkının 
sözü tatlı, hediyeleri yumuşak imiş, tatlı söz ve hediyelerle uzak kavim-
leri yaklaştırır. Onları yakınlaştırdıktan sonra gizli emellerini yaymağa 
başlar; bilgili kişiyi, yiğitleri iflah ettirmez. Bir kişi yanıla görüp karşı 
çıksın, soyunu yok edebilir. Tatlı vaatlere ve hediyelere kapılarak pek çok 
Türk kavmi yok oldu.”

Batı dillerinden bir hayli eski olan Türkçenin o diller kadar gelişe-
memiş bulunması, ne yazık ki Yunus Emre’den sonra eser veren kalem 
sahipleri yüzündendir. Kültür dili diye Acemceyi, din dili diye Arapçayı 
yeğleyerek o dillerde veya Türkçeyi de karıştırarak kitap yazanlar, Türk-
çenin zenginleşmesine ve gelişmesine engel olmuşlardır. Günümüzde 
de aynı kafa yapısında olup onlar gibi düşünen insanlar, şimdilerde 
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İngilizceyi, Fransızcayı Türkçenin önüne geçirip kullanmaktan zevk 
alıyorlar, kendi diline ve kültürüne ihanet edercesine, hem de…

Yakın ve uzak çevremize şöyle bir göz gezdirirsek nelerle karşı-
laşıyoruz? Niçin bunları kullanıyorsunuz, diyen de yok….Alışveriş 
merkezlerindeki mağazalara, adlarına, raflardaki mallarına bir bakın: 
Türkçe mi? diye… Haftalık, aylık dergilere bakın, kendinizi Paris’te, 
Londra’da sanacaksınız.

Pop Science, Forbes, Trendy, In Style, Shops, Fortune, La Cucina, 
Italiana, Bazaar, L’Officiel, Formsanté, Homes-Gardens, Elle vs…

Spor haberlerine de bir bakarsak, acaba doğru bir Türkçe ile kar-
şılaşabilir miyiz? Geliniz, şu habere bakalım:

“….Zaten futbolcuların alt sıralarda olduğu için oldukça stres için-
deler. Bu nedenle herkesin iyi şeyler düşünmesi takımın yararına olur. 
Orduspor’un ligin alt sıralarında olmasına rağmen iyi bir ekibe sahip 
olduğunu belirten Özcan, ‘Biz takım olarak bir puan aldığımız için 
mutluyuz. Çünkü Orduspor her takımda olmayan bir taraftara sahip. 
Bu nedenle bugün mutlu olan taraf biz olduk’ dedi.” (Anadolu Ajansı 
haber bülteni, Ordu çıkışlı, 28.02.2010).

Türkçeyi kısırlaştırmak için her seferinde “be nedenle” mi kulla-
nırsınız, diye sorsak elbette bu haberi yazan ‘hayır’ diyecektir. Ancak 
böyle bir ifadeden kaçınanın bulacağı daha bir çok ifade var; Bundan 
dolayı, bundan ötürü, bunun için, dolayısıyla, bu bakımdan vs… 
Ayrıca şu yardımcı fiil (olmak) niçin bu kadar çok tekrar edilmiş? Bir 
başka cümle yapısı kurularak başka fiiller ile aynı düşünce anlatılamaz 
mı? Türkçeyi seven ve onun gelişmesini isteyen her kalem sahibi azıcık 
düşünse, elbette çok daha başarılı bir yazıyı ortaya kayabilir.

Yeni kurulan site adlarına bakın: Trump Tower, Apple Town, The 
Shopping Mall, Dore Life, Fuaye Turquaz, Prestige Mall, Terrace Mix, 
Sapphire, Star City vs…

Günlük dilden biraz uzaklaşalım ve gelelim terimlere… Bütün 
bilim dallarının, çeşitli sanat kollarının kavramlarını karşılamak üzere 
ortaya çıkan özel anlamlı sözlere “terim” adı verilir. Cumhuriyet 
öncesinde Arapça ve Farsça tamlamalarla yüzlerce terim yapıldı: 
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Harcı- rah (yolluk), sefir-i kebir (büyükelçi), Kanun-i esasi (Anayasa) 
vs… Cumhuriyet sonrasında Atatürk’ün önderliğinde başlayan dilde 
sadeleşme sırasında yüzlerce terim herkesin anlayabileceği biçimde 
Türkçeleştirildi. Bizzat Atatürk “Geometri Terimleri” kitabını yazdı1.

Bugün hepimiz o terimleri kullanıyoruz. Okul sıralarındaki bu 
alışkanlık ileriki yıllarda yerini başka dillere bıraktı. Türkçe düşünüp 
aramak yerine gelsin İngilizcesi, Fransızcası: argüman, valör, depar, 
flash, show, star, viyadük, outlet, aktivasyon, rating, game over, kon-
sensüs ve daha niceleri… Her nedense hep Türkçeye hor bakılıyor, 
ondaki güzelliği ve zenginliği göremiyoruz. Çeviri yapıp kolaycılığa 
kaçıyoruz, nemelazımcılıkla işin içinden sıyrılıp kaçmayı marifet 
sayıyoruz. Üstelik yabancı sözleri, terimleri kullanınca, sanki matah 
bir düzeye gelmiş kişi gibi kabul ediliyor. Bu tutulan yol Türkçedeki 
kirlenmedir, yozlaşmadır; kendini ve aslını neslini aşağılamadır.

Dilimizdeki kirlenmenin en çok görüldüğü dalların başında 
gelenler arasında spor önemli bir yer tutar. Özellikle Cumhuriyet 
sonrasında gelişen spor dallarında önce Arapça, sonra da İngilizce 
terimler olduğu gibi kullanıldı: hasım, muhacim, müdafaa, hücum, 
kaide, techizat, muvaffak, leh, aleyh vs… Arkadan gelen off-side, 
corner, play off, performans, penalty, free-kisck, ampute, olympique, 
goal, categrie, variation, action, score vs… Bunlar ve benzerlerini her 
gün gazetelerin ayırdığı spor sayfalarında görüyoruz. Spordaki eğitim 
düzeyi yükselmedikçe, Türkçenin geri bırakılmasına göz yumuldukça, 
bir sömürge ülkesinin düştüğü durumdan çıkmamız asla mümkün 
olamayacaktır. Yalan yanlış yapılmış bir lise öğrenimi veya üstünkörü 
geçilmiş bir fakülte sonrasında, yarı aydınların başka bir davranış 
içinde bulunmalarını beklemek bir hayli zor görünüyor. Çok büyük bir 
ekonomiye sahip olan spor dalları bütçeleriyle birlikte toplum içinde 
hep ön plana çıkarılıyor. Para her şeyden daha çekici geliyor. Yatırımlar 
hemen maddiyatla ölçülüyor. Büyük statlar, salonlar, alanlar, hep para 
gücüyle kendilerinden söz ettiriyorlar. Ama bunları kullanan insanın 

1 Bkz. Atatürk, Geometri (tıpkıbasım), TDK yayını, Ankara, 2011.



352

Terim Sorununda Sporun Yeri
/ GÖZAYDIN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

eğitimi (öğretimi değil!) göz ardı ediliyor. Sporu yapan ve izleyenlerin 
büyük çoğunluğu 15-30 yaş aralığındaki genç nüfus. Taraftar denilen 
yığınlar, ille de kendi takımlarını en önde görmek istiyor. sürü psiko-
lojisi içinde davranıyor, önünü arkasını düşünmeden topluca hareket 
ediyorlar. Buna çanak tutan gazetelerin spor sayfalarında polemik, 
atışmalar, birbirini acımasızca aşağılamalar hiç eksik olmuyor. Devlet 
bakıyor, kulüpler bakıyor, düşünenler de acı acı gülümsüyor. Şiddet 
yasası çıkıyor, avukatı, savcısı, yargıcı taraftar kimliğiyle hareket ediyor. 
İşin uzun vadede eğitimden geçtiğini söyleyen yok, yaptırım uygulayan 
yok. Bu arada en kutsal varlıklarımızdan olan Türkçe, itilip kakılıyor, 
hor görülüp umursanmıyor. Terimlerin İngilizce olarak yaygınlaşması 
karşısında kimse kılını kıpırdatmıyor. Bunu da zaten istemiyor. Kim 
uğraşacak bunlarla şimdi? deyip geçiyorlar.

Türk dilinin araştırılması, geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi için 
Atatürk’ün önderliğiyle kurulan Türk Dil Kurumu bir ara bütün 
spor dallarının terimleri için bir sadeleştirme hareketi2 içine girmiştir. 
Biraz da alayla karşılanan 1983 öncesi bazı yayınların halk içinde 
tutulmaması, hatta yeni uydurma sözlerin piyasaya çıkması karşı-
sında bu kitapçıklar arşivin tozlu raflarına kaldırıldı. Oysa Türkçeyi 
bilim dalı olarak işleyen insanlarla spor dallarının uzmanları bir araya 
gelerek bir takım çalışmalar yapabilselerdi, günümüzdeki terimlerin 
bir çoğu bilmeden de rahatlıkla yaygın duruma getirilirdi. Bu bilinci 
taşıyan spor adamlarının ortaya koyduğu bazı terimlerin Türkçeleri 
hiç de fena değildi; köşe atışı veya vuruşu, serbest vuruş, ceza vuruşu, 
savunma, atak, yarı alan, kale alanı, sağ açık, sol iç vs… Diğerleri de 
düşünülerek, tartışılarak Türkçenin yapı özellikleri, eklemeli bir dil 

2 Bu yayınlar 1968-1976 arasında küçük kitapçıklar halinde yayımlanmıştır.
 Söz gelimi,
 - Alkarat, Nurettin, Atletizm Terimleri Sözlüğü, 1976
 - Alpman, Cemal, Cimnastik Terimleri Sözlüğü, 1969
 - Harmandalı, İhsan, Güreş Terimleri Sözlüğü, 1974
 - Atabeyoğlu, Cem, Ayaktopu Terimleri Sözlüğü, 1974
   Ancak terim konusunda en önemli kaynağımız olan şu eser, sorunları çözme  yolunda 

bizlere yol gösterecektir: Hamza Zülfikar, Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, 
Ankara, TDK yayınları, 1991.
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oluşu, kök ve eklerin çokluğu göz önüne alınarak herkesin anlayacağı 
bir terimler sözlükçesi kolaylıkla hazırlanabilir.

Burada gerçekten bir olumlu iş yapılmak isteniyorsa, buna iliş-
kin bir planlama, düzenleme düşünülürse, ilk akla gelen kurumlar 
Türk Dil Kurumu, Spor ve Gençlik bakanlığı ile federasyonlardır. 
Bu kuruluşların ilgili ve bilgili uzmanları bir araya getirilerek hiç 
olmazsa bazı terimler tartışmaya açılabilir. Kabul görenler de zamanla 
İngilizcelerinin yerine kullanılır ve böylece spordaki terim kargaşası 
veya İngilizce terim egemenliği bir noktada kırılmış olur.





UEFA TAHKİM KURULU 
TARAFINDAN MACARİSTAN 
FUTBOL FEDERASYONU 
VE MACAR FUTBOL 
KULÜPLERİNDEN GYÖRİ ETO 
FC KULÜBÜ HAKKINDA UEFA 
KULÜP LİSANS TALİMATININ 
İHLAL EDİLMESİ NEDENİYLE 
VERİLEN 29 KASIM 2011 
TARİHLİ KARAR TERCÜMESİ

Yrd. Doç. Dr. Nihat GÜMAN*

* Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi.
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UEFA Tahkim Kurulunun aşağıda tercümesi yer alan kararı 
UEFA Kulüp Lisans Talimatının uygulanmasında verilen 
ilk kararlar arasında yer almaktadır. Ayrıca bu sisteme 

UEFA’nın bakış açısının da yansıtılması yönünden sistemin temel 
prensiplerinin ortaya konulması yönünden önemlidir. Ayrıca 
UEFA Tahkim Kurulunun aşağıda tercümesi yer alan kararına karşı 
yapılan itiraz Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından reddedil-
miş ve bu karar CAS’ın 14 Mayıs 2012 tarihli ve CAS 2012/A/2702 
Györi ETO FC v UEFA numaralı kararıyla onanmıştır.

UEFA Tahkim Kurulu’nun 29 Kasım 2011 tarihli oturumunda 
Pedro TOMAS, (İspanya) başkanlığında üyeler Michel WUILLERET, 
(İsviçre) ve Björn AHLBERG, (İsveç) tarafından verilen kararda;

UEFA Tahkim Kuruluna;
Macaristan Futbol Federasyonu ve Györi ETO FC Kulübü tara-

fından UEFA Kulüp Lisans Kurallarının ihlali nedeniyle verilen 
UEFA Disiplin Kurulu kararının kaldırılması talebiyle başvuruda 
bulunulmuştur.

A. UEFA TAHKİM KURULU KARARINA KONU 
OLAN OLAYLAR VE HUKUKİ SÜREÇ

UEFA Yönetimi Pricewaterhouse Coopers şirketi yardımı ile 
Macaristan Futbol Federasyonu (bundan böyle Macaristan FF) ve 
yanı sıra UEFA 2010/2011 Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanmış ve 
Macaristan Futbol Federasyonu’na sözü geçen şampiyonaya katılmak 
için lisans başvurusunda bulunmuş olan Györi ETO FC Kulübü’nde 
uygunluk denetlemesi gerçekleştirmiştir.

UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu (bundan böyle KMK Kurulu), 
18 Mayıs 2011 tarihinde denetleme sonuçlarına dayalı raporunu sun-
muştur. Raporda Györi ETO FC Kulübü’nün UEFA Kulüp Lisans 
Yönetmeliği (bundan böyle UEFA KLY) 2008 yayımı ile ilgili bir dizi 
kıstası sağlamadığı belirtilmiştir.
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UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu kararında yer aldığı üzere:
KMK Kurulu, lisansın Macaristan FF tarafından Györi Kulübü’ne 

usulüne uygun biçimde verilmediğini ve kulübün UEFA Kulüp Lisans 
Yönetmeliği’nde tanımlanmış yükümlülükleri yerine getirmediğini belir-
tilmiştir. Sonuç olarak, KMK Kurulu konuyu gerekli disiplin önlemlerinin 
alınması için UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu’na aktarmıştır.

Ek olarak Estonya FF, UEFA Yönetimi, Macaristan FF ve Györi 
Kulübü’ne 26 Şubat 2010 tarihinde, futbolcu Jarmo Ahjupera’nın transfer 
ücretinin Estonya Flora FC Kulübü’ne ödenmediğine ilişkin olarak şikâyet 
başvurusunda bulunmuştur. Estonya FF Györi Kulübü’ne, temerrüde 
düşen ödemelerin yapılması için en son 31 Mart 2011 tarihine kadar 
süre tanımıştır.

UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu disiplin soruşturması açmış ve 
ilgili taraflardan yazılı savunmalarını yapmalarını istemiştir.

Györi ETO FC Kulübü 18 Nisan 2011 ve 14 Haziran 2011 tarihli 
yazılı ifadelerinde, esasa müteallik olarak, FC Flora Tallinn Kulübü’nün 
Mart 2010 sonu yerine ancak 16 Ağustos 2010 tarihinde uygun bir 
fatura gönderdiğini, bu nedenle de transfer ödemeleri kaleminde 
50.000,00€ tutarında bir meblağın eksik göründüğü ve sözü geçen 
tutarın bu nedenle temerrüde düştüğünü belirtmiştir. Macaristan 
Futbol Federasyonu ise 15 Haziran 2011 tarihli ifadesinde, uygun 
bir faturanın gönderilmemiş olması nedeni ile 50.000,00€ tutarın-
daki meblağın temerrüde düşmediğini ileri sürmüştür. Federasyon 
ayrıca, taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözmenin veya bu hususta 
bir karar almanın kendi yetkisinde değil FIFA yetkisinde olduğunu, 
FIFA’nın da lisans verildiği tarihte herhangi bir karar almamış oldu-
ğunu belirtmiştir.  

16 Haziran 2011 tarihinde hüküm tesis eden UEFA Kont-
rol ve Disiplin Kurulu Macaristan Futbol Federasyonunu UEFA 
Kulüp Lisans Kurallarını ihlalden ötürü kusurlu bulmuş ve Federas-
yona 100.000,00€ para cezası tahakkuk ettirmiştir. Cezanın yarısı 
(50.000,00€) iki yıllık geçici bir süre ile askıya alınmıştır. Disiplin 
Kurulu ayrıca Györi ETO FC Kulübü, gelecekteki üç sezon boyunca 
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(2011/2012, 2012/2013 ve 2013/2014) katılmaya hak kazanacağı 
UEFA şampiyonalarından ihraç etmiştir.

UEFA ilk derece karar mercii, (UEFA Disiplin Kurulu) esasa 
müteallik olarak, Györi ETO FC Kulübü’nün, lisans alınacak sezondan 
bir önceki yılın 31 Aralık tarihi itibariyle temerrüde düşmüş ödeme-
leri bulunmadığını kanıtlama yükümlülüğünü yerine getirmediğine 
karar vermiştir. 

Macaristan FF’a gelince, ilk derece karar mercii, (UEFA Disiplin 
Kurulu) sorumluluğu lisans verenlere, yani üye federasyonlara teşmil 
eden UEFA KLY Madde 5 kıstasları doğrultusunda, kıstasları karşıla-
mamasına rağmen kulübe lisans verilmesinden ötürü Federasyonun 
sorumlu tutulması gerektiğine hükmetmiştir. 

Kulüp aleyhine saptanan yaptırıma gelince, Kontrol ve Disiplin 
Kurulu, mali kıstasın UEFA kulüp lisans siteminin ana direklerinden 
biri olduğunu dikkate almıştır. Bu bağlamda herhangi bir ihlal ciddi 
bir suç oluşturmaktadır ve daha önce hiçbir ihlal yapılmamış olması 
sonuç üzerinde rol oynayan bir husus değildir. Kurul ayrıca, kulübün 
2010/2011 UEFA Avrupa Ligi’ne katılım payı olarak 360.000,00€ 
aldığını, oysa katılımın yanıltıcı belgelere dayalı olarak verilmiş lisans 
sayesinde gerçekleştiğini ve UEFA’nın durumdan haberi olsaydı büyük 
olasılıkla kulübün şampiyonaya katılmasına izin vermemiş olacağını 
da göz önünde tutmuştur. Son olarak, Kontrol ve Disiplin Kurulu, 
diğer unsurlar yanında tüm UEFA kulüp müsabakalarının bütünlüğü 
ve doğruluğunu korumayı amaçlayan kulüp lisans sisteminin öne-
mine dikkat çekmiştir. Kurul, bir sonraki üç sezon boyunca kulübün 
katılmaya hak kazanacağı UEFA şampiyonalarından ihracı ile birlikte 
50.000,00€ para cezasına çarptırılmasını adil bir yaptırım olarak 
addetmiştir. 

Macaristan FF’a gelince, Kontrol ve Disiplin Kurulu, UEFA 
kulüp lisans sisteminde üye federasyonların kilit rolüne büyük önem 
verildiğini açıklamıştır. Federasyonların UEFA lisans sistemini tam 
ve doğru biçimde uygulayacaklarına inanılmaktadır. Kurul, bu görevi 
yerine getirebilmek için kendilerine sunulmuş olan olanakların 
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federasyonlarca etkin şekilde  kullanılacağını ummaktadır. Kontrol 
ve Disiplin Kurulu Macaristan FF’un, UEFA şampiyonalarına katıl-
mak için kendisine başvuran üye kulüplere lisans vermeden önce sözü 
geçen kulüplerin UEFA Kulüp Lisans Yönetmeliği hükümlerini tam 
olarak yerine getirip getirmediklerine ilişkin gereken tüm önlemleri 
almadığına kanaat getirmiştir. 

Macaristan FF için yaptırım saptanmasına ilişkin olarak, Kontrol 
ve Disiplin Kurulu Macaristan FF’un daha önce herhangi bir disiplin 
suçu işlememiş olmasının hafifletici sebep olarak dikkate alınabilece-
ğine karar vermiştir. Bununla birlikte, lisans verme aşamasında üye 
federasyonlarca üstlenilen kilit rol göz önüne alındığında, Macaristan 
FF tarafından Györi ETO FC Kulübü’ne lisans verilirken gereken 
dikkat ve özenin gösterilmemiş olması, durumu yukarıda sözü geçen 
hafifletici sebeplere yer bırakmayacak denli ciddi ve vahim hale getir-
mektedir. Bu nedenlerle, Kontrol ve Disiplin Kurulu 100.000,00€ 
tutarında bir para cezasını uygun bulmuş ve bu meblağın yarısı iki 
yıllık geçici bir süre için askıya alınmıştır. Sırasıyla 15 ve 20 Temmuz 
2011 tarihinde verilen dilekçelerle, gerek Macaristan FF gerekse Györi 
ETO FC Kulübü Kontrol ve Disiplin Kurulu’nun 16 Haziran 2011 
tarihinde aldığı kararı temyiz etmişlerdir.

Macaristan FF, esasa müteallik olarak, ilgili kurallar uygun hareket 
ettiğini öne sürmüştür. Her ne kadar kabul etmese de, herhangi bir 
hata işlenmiş olsa dahi, ilk derece karar merciini, olayın tüm unsurla-
rını ve dolayısıyla hafifletici sebepleri dikkate almamakla suçlamıştır. 
Federasyon, Estonya kulübü usulüne uygun bir fatura göndermemiş 
olduğundan ötürü FC Flora Tallinn Kulübü’ne ödenmesi gereken 
mablağın tamamının (100.000,00€) değil sadece 65.000,00€ tuta-
rındaki kısmın gösterilmesi gerekeceğine ilişkin kulüp düşüncesini 
paylaşmaktadır. 

Macaristan FF kendisine para cezası yerine uyarı veya kınama 
cezası verilmesi gerektiği kanaatini serdetmiştir. 

Györi ETO FC Kulübü, futbolcu Jarmo Ahjupera’yı Estonya FC 
Flora Tallinn Kulübünden, birincisi sözleşme imzasını izleyen 15 gün 
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içinde, ikincisi ise 30 Haziran 2009 tarihinde ödenecek 50.000,00€ 
tutarında 2 taksitten oluşan toplam 100.000,00€ karşılığında trans-
fer etmiş olduğunu yadsımamıştır. Bununla birlikte kulüp, Estonya 
kulübü fatura göndermediği veya ödeme yapılacak olan banka hesap 
numarasını bildirmediği için, ödenmesi gereken transfer tutarının 
tamamını 31 Aralık 2009 itibariyle belirtme zorunluluğu olmadığını 
ileri sürmüştür. Kulüp ikinci bir savla da, FC Flora Tallinn Kulübü 
FIFA’ya dava açtığından ötürü ödemenin temerrüde düşmüş sayı-
lamayacağını da iddia etmiştir. Son olarak kulüp, aynen Macaris-
tan FF’nun da yaptığı gibi, tüm belgelerin denetlendiğini ve hiçbir 
hususun gizlenmediğini belirtmiştir. Belgeler iyi niyet çerçevesinde 
teslim edildiğinden ötürü kulübün en nihayet ihmalden ötürü suçlu 
bulunabileceği görüşü ortaya konmuştur. UEFA disiplin denetçisi 
kanalı ile 24 Kasım 200 tarihinde cevap vermiş ve her iki temyiz baş-
vurusunun reddedilmesi ve yargılama giderlerinin davacılar üzerinde 
atılı bırakılması gerektiği görüşünü öne sürmüştür.

Bugünkü duruşmada Macaristan FF Tamas Bajaky, Györi ETO 
FC Kulübü Tibor Klement ve UEFA kendi disiplin denetçisi tara-
fından temsil edilmiştir.

Başkan taraflara izlenecek usul ve Temyiz Kurulu’nun kuruluşu 
hakkında bilgi vermiş, ek olarak, kanıt teşkil etmesi için duruşma 
safahatının kayıt altına alındığını, buna karşın karar görüşmesinin 
UEFA Disiplin Yönetmeliği (bundan böyle DY) Madde 31(3) ve 
61 doğrultusunda gizli oturum halinde gerçekleşeceğini belirtmiştir.

Taraflarca herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.
Herhangi bir ek kanıt sunulmadığından taraflara savunmalarını 

yapmaları ve cevap ve cevaba cevaplarını sunmaları için söz verilmiştir.
Duruşma sona erdikten sonra Temyiz Kurulu gizli oturuma geçmiş 

ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis etmiştir:
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B. UEFA TAHKİM KURULUNUN KARARININ GEREKÇELERİ

a) Usul işlemlerinde tasarruf ilkesi ve her iki davacı ile ileri sürü-
len suçlar arasındaki yakın ilişkiden hareket eden ilk derece karar 
mercii, KMK Kurulunun Macaristan FF ve Györi ETO FC Kulübü 
hakkındaki suç duyurusu sonrasında açılan her iki davayı tek bir dava 
halinde birleştirmiştir.

Temyiz başvurusu yapan her iki davacının çıkarlarının muhak-
kak aynı değil, aksine çatışma halinde olabileceği varsayıldığında, 
bu bağlamda her iki davanın birleştirilmesinin doğru olup olmadığı 
sorgulanabilir. Bununla birlikte bu soru, davacı taraflardan hiçbiri 
şimdiye kadar, temyiz başvurusu konusu olan davaların ilk derece 
mercii tarafından birleştirilmesine itiraz etmemiş olmaları hasebiyle 
halen cevapsız kalmış durumdadır.

Dolayısıyla her iki temyiz başvurusu Temyiz Kurulu tarafından tek 
bir davanın kısımları olarak ele alınacak ve tek bir karar verilecektir.

b) UEFA Organizasyon Yönetmeliği’nin 27 Mayıs 2010 tari-
hinde yürürlükten kaldırılmış olan 2008 basımı değil sözü geçen 
Yönetmeliğin 2009 basımı 20(1)(d) maddesi uyarınca, herhangi bir 
suç işlendiğine kanaat getirildiğinde, KMK Kurulu konuyu karar 
verilmesi için UEFA yargı organlarına taşıyabilir. Adı geçen organlar 
ivedi konularda DY’de belirtilmiş olan usuller dairesinde gerekli 
önlemi(önlemleri) vakit geçirmeksizin alacaktır.

Bununla birlikte UEFA KLY Madde 56, Yönetmelik maddelerinin 
ihlalinin UEFA tarafından DY uyarınca cezalandırılacağı hükmünü 
amirdir.

Temyiz Kurulu, DY Madde 48 doğrultusunda Kontrol ve Disip-
lin Kurulu kararlarına karşı yapılmış olan temyiz başvurularını ele 
almaktadır.

Ayrıca Temyiz Kurulu, konu bakımından uygulama açısından, 
Macaristan FF ve Györi ETO FC Kulübü tarafından Kontrol ve 
Disiplin Kurulunca 16 Haziran 2011 tarihinde alınmış olan karar 
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aleyhine yapılan temyiz başvurusunu inceleme ve hüküm tesis etme 
yargı erkine haizdir. 

Dolayısıyla Temyiz Kurulu temyiz başvurusunu DY Madde 48 
hükümleri uyarınca esastan inceleyebilir.

UEFA Tüzüğü Madde 1(1) uyarınca UEFA İsviçre Medeni Kanunu 
(İMK; SR 210) Madde 60 ve devamı maddeler hükümlerine göre 
bir kurumdur. Dolayısıyla, İsviçre’de mukim tüm uluslararası spor 
kurumları gibi, kendi organizasyon yapısı ve üyeleri ile olan ilişkiler 
bağlamında geniş özerkliğe sahiptir. 

aa) UEFA kuralları kendi Tüzük ve Yönetmeliklerinde belirtilmiş-
tir. Tüzük, hukukun zorunlu hükümleri uyarınca kurumun organi-
zasyonu, işleyişi ve üyeleri ile olan ilişkilerini özgürce düzenler (kanıt 
İMK Madde 63(1)). Yönetmelikler ise oyuncu uygunluğu, eğitimi, 
kulüp lisansı ve statüsü, müsabakalar, disiplin yaptırımları, müsabaka 
güvenliği ve usul hususları gibi unsurlarla ilgilidir. Tüzük ve yönetme-
likler ek olarak yasal hükümlerin yerine de uygulanabilirler (bakınız 
İMK madde 63). Üye sıfatını kazanmış her kişi için bağlayıcıdırlar. 
Bir taraftan, kanun hükümlerine paralel olarak, federasyon ve üyeleri 
tarafından uyulması gereken üye hak ve sorumluluklarını tanımlayan 
hükümler, diğer taraftan ise, üyeler ve federasyon ilgililerinin yine 
uymak zorunda oldukları, ancak ilke olarak, ister devlet mahkemeleri 
isterse tahkim kurulları yargı erklerine tabi olmayan, oyunun kuralları 
gibi yasal olmayan kurallar içerirler (konunun tamamına ilişkin olarak 
bakınız Droit du sport / Spor Hukuku, Piermarco Zen-Ruffinen, 
2002, sayfa 57 ila 62).

bb) UEFA Tüzüğü Madde 2(1) uyarınca UEFA hedefleri, futbolu 
Avrupa’da herhangi bir politik, cinsiyet, din, ırk veya başka bir husus 
ayrımı olmaksızın bir barış ruhu içinde yaymayı (“b” bendi), oyuncu 
sağlığına dikkat ederek Avrupa düzeyinde her türlü futbol türü için 
uluslararası müsabakalar ve turnuvalar düzenlemeyi (“d” bendi) ve 
sportif değerlerin her zaman için ticari çıkarların üzerinde yer almasını 
sağlamayı (“f” bendi) kapsamaktadır. Bu hedeflere ulaşabilmek için 
UEFA, kurallar koymak, anlaşmalar ve sözleşmeler akdetmek, kararlar 



364

UEFA Tahkim Kurulu Tarafından Macaristan Futbol 
Federasyonu ve Macar Futbol Kulüplerinden Györi Eto FC 

Kulübü Hakkında Uefa Kulüp Lisans Talimatının İhlal Edilmesi 
Nedeniyle Verilen 29 Kasım 2011 Tarihli Karar Tercümesi

/ GÜMAN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

almak veya programlar benimsemek gibi uygun göreceği her türlü 
önlemi uygulayabilmektedir.

UEFA Tüzüğü Madde Mükerrer7(1) uyarınca, üye federasyonların, 
diğerlerinin yanı sıra UEFA Tüzüğü, Yönetmelikleri ve kararlarına 
uymaları zorunludur [(b) bendi]. Federasyonlar bu zorunlulukları 
kendi tüzüklerine koymak ve kendi ligleri, kulüpleri, oyuncuları ve 
resmi görevlilerinin bu hususlara uymalarını sağlamakla yükümlü-
dürler. UEFA Tüzüğü Madde Mükerrer7(4) uyarınca federasyonlar, 
en azından UEFA istemlerine uygun bir kulüp lisans sistemini uygu-
lamaya koymak zorundadırlar. Federasyonlar bu zorunluluğu kendi 
tüzüklerine koymak ve lisans mercilerini tanımlamakla yükümlüdürler.

UEFA’nın çeşitli müsabaka yönetmelikleri bir kulübün, kendisi, 
oyuncuları ve resmi görevlilerinin UEFA Tüzüğü, yönetmelikleri, 
yönergeleri ve kararlarına uyacağını yazılı olarak teyit etmesini amir-
dir. Örneğin, Györi ETO FC Kulübü’nün katıldığı 2010/11 Avrupa 
Ligi için bu zorunluluklar UEFA 2010/11 Avrupa Ligi Yönetmeliği 
Madde 2.07(e)’de yer almaktadır. Son bir husus olarak, Györi ETO 
FC Kulübü UEFA Tüzük ve Yönetmeliklerine uyacağını yazılı ola-
rak belirtmiştir. Dolayısıyla sözü geçen kulüp kendi özgür iradesi ile 
kendisini resmen UEFA disiplin kurulları otoritesine bağlı kılmıştır.  

cc) UEFA KLY, bir kulübün UEFA tarafından düzenlenen kulüp 
müsabakalarına katılabilmek için edinmesi gereken lisansa ilişkin kıs-
tasları belirtmiştir. (bakınız UEFA KLY Madde 1 ve UEFA 2010/11 
Avrupa Ligi Yönetmeliği paragraf 2.07). Bu kıstaslar kesin hüküm 
mesabesindedir ve tüm üye federasyonlar ve kulüplerce uyulması 
zorunludur (bakınız yukarıdaki açıklamalar). UEFA KLY Madde 2 
uyarınca kulüp lisans sistemi, kulüplerin uygun ve yeterli bir yönetim 
ve organizasyon sistemine sahip olmasını (“b” bendi), kulüplerin 
ekonomik ve finansal kapasitelerinin şeffaflıkları ve güvenilirlikleri 
artırılarak iyileştirilmesini (“d” bendi) ve kulüplerin tüm Avrupa 
çapında finansal, sportif, yasal, personel, idari ve yönetsel kıstaslar 
bağlamında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesinin sağlanması 
hususlarını (“g” bendi) amaçlamaktadır.
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Değerlendirme yöntemleri, Ek IX’da yer aldığı şekliyle (Madde 
10 UEFA KLY), özel bir değerlendirme sürecinin izlenmesi gereken 
mali kıstasa uyum açısından kullanılanlar dışında, lisans veren merci 
tarafından tanımlanmaktadır.

2010/11 UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanan kulüpler, 
kendi ulusal yönetmelikleri uyarınca ulusal federasyonlarca verilen 
bir lisans edinmek zorundadırlar (Madde 14 (1) UEFA KLY). Lisans 
verilme koşullarından herhangi birisinin geçerliliğini yitirmesi halinde 
lisans ulusal karar mercii tarafından geri alınabilir (Madde 14 (4)(b) 
UEFA KLY). Lisansın geri alınmasının söz konusu olduğu andan iti-
baren ulusal federasyonun UEFA yönetimini usulünce bilgilendirmesi 
gerekmektedir (Madde 14 (5) UEFA KLY).    

dd) Sonuç olarak ve özetle UEFA, tüzüğünde yer alan hedeflerini 
gerçekleştirebilmek için kurlar koymaya yetkilidir ve UEFA kuralları 
sadece üye federasyonlar için değil kulüpler açısından da bağlayıcıdır. 
Bu kuralların maddi içerikten yoksun kalmaması için, herhangi bir 
ülkenin hukuk sistemi ve bu sistemi yöneten ulusal yasalar, UEFA 
tarafından düzenlenen uluslararası müsabakalara katılım koşulları 
bağlamında UEFA disiplin kurullarınca alınan kararlar üzerinde etkili 
değildir. UEFA tarafından sunulan yasal yolların tümü tükenmedikçe 
İsviçre Medeni Kanunu (İMK) Madde 75 uyarınca dava açılması 
mümkün değildir.       

e)    Temyiz başvurusunda bulunan davacıların düşüncesine göre, 
UEFA Tüzüğüne (bakınız Tüzük Madde Mükerrer(4) ve 50(Mükerrer 
1)) uygun olarak demokratik biçimde benimsenmiş olan kulüp lisans 
kıstasına karşı olarak, UEFA’ya üye herhangi bir federasyon ve ulusal 
federasyonlara üye herhangi bir kulüp ulusal yasaları ve hatta kendi 
ülkesine özgü muhasebe uygulamalarını kullanabilir ve ilgili UEFA 
yönetmeliklerinde belirtilmiş asgari istemleri karşılamasa dahi herhangi 
bir UEFA şampiyonasına katılma hakkı talep edebilir. Açıkça söyle-
mek gerekirse, bu düşünce tarzı herhangi bir uluslararası müsabaka 
düzenlenmesini olanaksız kılacak ve federasyonlar ve kulüpler arasında 
eşit davranış ilkesini apaçık ihlal edecektir. 
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Dolayısıyla, temyiz başvurusunda bulunanların, bu arada lehinde 
kanıt sunmadıkları iddialarının aksine, ulusal Macar hukukunun ala-
caklıyı borçluya fatura göndermekle ve ek olarak, ödenmesi gereken 
meblağın   yatırılacağı banka hesap numarasını bildirmekle zorunlu 
tutuyor olması UEFA kulüp lisans kurallarına aykırı bir husus teşkil 
etmemektedir. 

FC Flora Tallinn Kulübü’nün uygun şekilde fatura göndermeyi 
ihmal edip etmemesinin borcun mevcut olup olmadığı sorusunu 
ortaya çıkartıp çıkartmayacağı ya da başka bir deyişle, Györi ETO FC 
Kulübü’nün FC Flora Tallinn Kulübü’ne karşı UEFA yönetmelikleri 
doğrultusunda temerrüde düşmüş ödeme şeklinde bir borcu bulunup 
bulunmadığı hususu aşağıda 3b maddesinde incelenecektir.       

UEFA KLY Madde 47(19 uyarınca, lisans başvurusunda bulunan 
tarafın, lisans alınacak sezondan bir önceki yılın 31 Aralık tarihine 
kadar EK VIII’de tanımlandığı şekilde, kulüplere karşı ve transfer 
faaliyetlerinden doğan temerrüde düşmüş herhangi bir ödemesinin 
bulunmadığını kanıtlaması gerekmektedir.

UEFA KLY Ek VIII uyarınca, Madde 47 ve 48’de tanımlanmış 
olan ödeme kalemleri mutabık kalınmış koşullara göre (paragraf 1) 
ödenmediği sürece temerrüde düşmüş sayılacaktır. Lisans sitemi amacı 
açısından, 31 Aralık tarihi itibariyle temerrüde düşmüş bir ödeme, 
lisans başvurusu yapan tarafın adı geçen ödemeyi bir sonraki 31 
Mart tarihi itibariyle tamamen ödediğini kanıtlaması halinde; diğer 
bir deyişle, alacaklı ile başka bir şekilde mutabık kalınmış olması 
dışında, temerrüde düşmüş meblağ tümüyle ödenmişse (“a” bendi) 
ya da temerrüde düşmüş meblağların ödeme vadelerinin uzatılmasına 
ilişkin olarak alacaklı ile yazılı bir anlaşma akdedilmişse (“b” bendi) 
veya kanun yoluna başvurulmuş ve başvuru yetkili makamca ulusal 
mevzuata göre kabul edilmişse ya da temerrüde düşmüş ödemelerle 
ilgili olarak ulusal veya uluslararası yasal futbol mercileri ya da ilgili 
tahkim kurulunca soruşturma başlatılmışsa (“c” bendi), temerrüde 
düşmüş olarak değerlendirilmeyecektir.          
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Görüşülmekte olan davada uygunluk denetleme raporu, Györi 
ETO FC Kulübü ile Estonya FC Flora Tallinn Kulübü arasında fut-
bolcu Jarmo Ahjupera’nın transferi ile ilgili olarak, birincisi sözleşme 
imzasını izleyen 15 gün içinde, ikincisi ise 30 Haziran 2009 tarihinde 
ödenecek 50.000,00€ tutarında 2 taksitten oluşan toplam 100.000,00€ 
tutarında bir sözleşme akdedilmiş olduğunu belirtmektedir.

Dolayısıyla taraflar kesin vade tarihleri üzerinde mutabakat sağ-
lamışlardır ve birinci taksit 31 Mart 2010 tarihine kadar ödenmemiş 
olduğu ve ikinci taksit de büyük olasılıkla 2010 hatta 2011 yılında 
ödendiği için Györi ETO FC Kulübü bu vade tarihlerine açıkça 
uymamıştır. Vade tarihi üzerinde karşılıklı mutabık kalındığına göre, 
borçlu sözü geçen vadenin hitamında temerrüde düşmüştür (bakınız 
İsviçre Borçlar Kanunu Madde 2).

Dolayısıyla, borcun vadesinin 31 Aralık 2009 tarihinde dolmuş 
olduğu ve bu nedenle Györi ETO FC Kulübü’nün bu tarih itibariyle, 
açıklanmış olması gereken UEFA KLY Ek VIII paragraf 1 hükümleri 
doğrultusunda temerrüde düşmüş bir ödemesi bulunduğu tartışma 
dışıdır. Bu bağlamda kulübün Ek VIII paragraf 2’de yer alan istisna-
lardan herhangi birine dayanması olanaksızdır. Kulüp özellikle FC 
Flora Tallinn Kulübü ile temerrüde düşmüş ödemenin vadesinin uza-
tılmasına ilişkin bir anlaşma akdedildiğini kanıtlayamamıştır. Ayrıca 
kulüp, FC Flora Tallinn Kulübü temerrüde düşmüş olan meblağın 
ödenmesini talep etmediğine göre, ödeme vadesinin uzatıldığını da 
[bakınız Ek VIII paragraf 2(b)]ileri sürememiştir. FC Flora Tallinn 
Kulübü’nün transfer bedelinin ödenmemesine ilişkin olarak FIFA 
nezdinde dava açması hususuna gelince, Györi ETO FC Kulübü’nün 
Ek VIII paragraf 2(c) doğrultusunda bu husustan yaralanma olanağı 
da yoktur. UEFA’nın temyiz başvurusuna verdiği cevapta haklı olarak 
işaret edildiği gibi, alacaklı tarafından aleyhine ödeme davası açılmış 
olan bir borçluya, bu tür bir dava açılmamış olan borçludan daha 
elverişli biçimde davranılması mümkün değildir.

UEFA KLY Madde 47 uyarınca, lisans başvurusu yapan taraf 
lisans veren mercie sunulmak üzere bir transfer ödemeleri tablosu 
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hazırlayacaktır (paragraf 3). Bu tabloda borçlar dâhil 31 Aralık tari-
hine kadar taahhüt edilmiş olan tüm transfer faaliyetleri yer alması 
gerekmektedir (paragraf 4). Transfer ödemeleri tablosunda, 31 Aralık 
ödeme vadeli ve halen ödenmemiş meblağlara bağlı olmaksızın, her 
bir oyuncunun transferine ilişkin (borçlar dâhil) ayrı bir kalem yer 
almalıdır (paragraf 5). Lisans başvurusu yapan tarafça, en azından 
ödenecek olan transfer bedellerini (d bendi) ve halen ödenmemiş 
transfer bedellerinin her biri için ayrıntılı vade tarihi (tarihleri) ile 
birlikte her bir oyuncunun transferine ilişkin olarak 31 Aralık vadeli 
ödeme bakiyesini gösteren bir bilgi listesi sunulmalıdır.

Bu davada, Györi ETO FC Kulübü’nün borçları, daha da belirgin 
biçimde söylersek, oyuncu Jarmo Ahjupera’nın transferine ile ilgili 
olan borçları ile ilgili bilgileri vermediği açıktır. 

UEFA KLY Madde 5 hükümleri uyarınca, lisans veren merci üye 
federasyondur ve kulüp lisans sistemini yönetmektedir (paragraf 1). 
Üye federasyonun, vekâlet verilmiş olup olmamasına bakılmaksızın 
UEFA’ya karşı kulüp lisans sisteminin düzgün ve doğru uygulanması 
ile ilgili sorumluluğu sürmektedir (paragraf 2). Özellikle, lisans veren 
merci kulüplerce teslim edilen belgeleri değerlendirmeli, bu belgelerin 
uygun olup olmadığına karar vermeli, her bir kıstasın karşılanıp karşı-
lanmadığını ve gerekiyorsa, Madde 10 (paragraf 4(e)) doğrultusunda 
hangi ek bilgilere gerek olduğunu saptamalı ve lisans için başvuran 
kulüplere eşit davranılmasını sağlamalıdır (paragraf 4(f )). 

Bu davada, Macaristan FF’na Estonya FF tarafından 26 Şubat 
2010 tarihinde Györi ETO FC Kulübü’nün transferle ilgili olarak 
FC Flora Tallinn Kulübü’ne karşı yükümlülüklerini yerine getirmedi-
ğine dair bilgi aktarılmıştır. UEFA yönetimi 24 Mart 2010 tarihinde 
federasyona bu konuda hatırlatma yapmıştır. Dolayısıyla federasyon 
ödemenin yerine getirilmediğinden haberdar olmasına karşın talep 
eden kulübe lisans vermiştir.

Konunun UEFA Teşkilat Yönetmeliği Madde 20(1)(d) uyarınca 
Kulüp Mali Kontrol (KMK) Kurulu tarafından kendilerine intikal etti-
rilmesi sonrasında, Kontrol ve Disiplin Kurulu ileri sürülen iddialara 
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ilişkin olarak UEFA Teşkilat Yönetmeliği Madde 20(1)(d) ve UEFA 
KLY Madde 56 doğrultusunda karar vermek durumunda kalmıştır. 

İlk derece karar mercii bu nedenle davayı ele almakta ve kulüp 
lisans kurallarını ihlal eden Macaristan FF ile kulübü suçlu bulmakta 
ve de kendilerini uygun biçimde cezalandırmakta haklıdır.  

UEFA KLY Madde 56 uyarınca, kulüp lisans yönetmeliğinin her-
hangi bir şekilde ihlali UEFA tarafından UEFA Disiplin Yönetmeliği 
doğrultusunda cezalandırılabilmektedir.

Disiplin Yönetmeliği (DY) Madde 17(1), yetkili disiplin merciinin 
suçun öznel ve nesnel unsurlarına göre ve gerek ağırlaştırıcı gerekse 
hafifletici durumları da göz önünde tutarak, alınması gereken disiplin 
önlemlerini saptayacağını belirtmektedir. Suçlanan tarafın önceden 
birçok disiplin suçu işlemiş olması halinde, disiplin mercii yaptırımı 
en ciddi suça göre değerlendirmekte ve uygun şekilde artırmaktadır 
(paragraf 3). 

Kulüplere uygulanabilecek cezalar DY Madde 14(1)’de listelen-
miştir. Para cezaları 100 Euro’dan az ve 1.000.000,00 Euro’dan çok 
olamamaktadır (paragraf 2). Başka bir deyişle, disiplin mercii bu alanda 
çok geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Bununla birlikte merciin spor 
disiplin hukukunda da geçerli olan ve olağan hukukta kabul edilmiş 
ilkelere uyması gerekmektedir. Örneğin disiplin mercii davaya iliş-
kin özel durumları ve suçun ciddiyet derecesini göz önünde tutmak 
ve yasallık, eşit davranış ve orantı ilkelerine uymak durumundadır. 
Gerekli görüldüğü takdirde yetkili merci suç işleme itiyadını ağırlaş-
tırıcı bir durum olarak değerlendirmelidir (DY madde 18(2)). En son 
ve en önemli husus olarak, bu şekilde bir davranış alınan kararları 
keyfi hale sokacağından, disiplin mercii geniş takdir yetkisini kötüye 
kullanmamalıdır.  

Bu davada, kulüp aleyhine yaptırım saptanırken, ilk derece karar 
mercii aşağıdaki hususları dikkate almıştır:

Mali kıstasın UEFA kulüp lisans siteminin ana direklerinden biri 
olduğu noktasından hareketle, bu bağlamda herhangi bir ihlal ciddi bir 
suç oluşturmaktadır ve daha önce hiçbir ihlal yapılmamış olması sonuç 



370

UEFA Tahkim Kurulu Tarafından Macaristan Futbol 
Federasyonu ve Macar Futbol Kulüplerinden Györi Eto FC 

Kulübü Hakkında Uefa Kulüp Lisans Talimatının İhlal Edilmesi 
Nedeniyle Verilen 29 Kasım 2011 Tarihli Karar Tercümesi

/ GÜMAN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

üzerinde rol oynayan bir husus  değildir. Kontrol ve Disiplin Kurulu 
ayrıca, kulübün 2010/2011 UEFA Avrupa Ligi’ne katılım payı olarak 
360.000,00€ aldığını, oysa katılımın yanıltıcı belgelere dayalı olarak 
verilmiş lisans sayesinde gerçekleştiğini ve UEFA’nın durumdan haberi 
olsaydı büyük olasılıkla kulübün şampiyonaya katılmasına izin vermemiş 
olacağını da göz önünde tutmuştur.

Diğer unsurlar yanında tüm UEFA kulüp müsabakalarının bütün-
lüğü ve doğruluğunu korumayı amaçlayan kulüp lisans sisteminin önemi 
dikkate alındığında, Kontrol ve Disiplin Kurulu Györi Kulübü’nü 
katılmaya hak kazanabileceği bir sonraki üç yıllık sezon (2011/2012, 
2012/2013 ve 2013/2014) boyunca UEFA müsabakalarından ihraca 
ve paralelinde ve bu davaya uygun bir yaptırım olarak 50.000,00€ para 
cezasına karar vermiştir. 

Temyiz Kurulu, kulübün 2010/11 Avrupa Ligi’ne haksız katılı-
mına karşılık olarak aldığı 360.000,00€ tutar göz önünde tutuldu-
ğunda, 50.000,00€ para cezasının uygun ve eleştiriden uzak olduğu 
kanısındadır. Bununla beraber Kurul, temerrüde düşmüş bir ödeme 
bulunduğu bilgisi aktarılmasına karşın kulüpten açıklama isteme gereği 
duymayan ve başka bir araştırma yapmadan talep edilen lisansı veren 
federasyonuna güvenmiş olan kulüp için verilen ihraç kararının çok 
katı olduğunu düşünmektedir. Bu bağlamda kulübün, ihraç kararının 
bir kısmının geçici bir süre boyunca askıya alınmasını doğru kılan 
hafifletici sebeplerden yararlanması gerekmektedir. Dolayısıyla Györi 
ETO FC Kulübü katılmaya hak kazanması halinde UEFA 2012/13 
müsabakalarından ihraç edilmeli, katılmaya hak kazanması halinde 
herhangi bir UEFA 2013/14 müsabakalarından ihracı ise geçici bir 
süre için askıya alınmalıdır. Başka bir deyişle, kulübün 2012/13 veya 
2013/14 sezonlarına ilişkin lisans işlemleri dönemi zarfında başka bir 
suç işlemesi durumunda disiplin mercii, ilke olarak ve en azından, 
kararlaştırılmış ilk yaptırımın tümüyle uygulamaya konulmasına (DY 
Madde 15 Mükerrer(3)) hükmedecektir.

Macaristan FF için saptanılan yaptırma gelince, ilk derece karar 
mercii değerlendirmesi tamamen doğru ve haklıdır ve hatta Temyiz 
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Kurulu görüşüne göre oldukça hafiftir. Federasyon ağır bir sorum-
luluk taşımaktadır ve duygusal davranmak yetkisine sahip değildir. 
Oysa Federasyon Györi ETO FC Kulübü’nün herhangi bir UEFA 
müsabakasına katılmasını engelleyecek temerrüde düşmüş bir ödemesi 
olduğunu bilmesine karşın kulübe lisans vererek kontrol görevini ciddi 
biçimde sekteye uğratmıştır. Federasyon böyle yapmakla, UEFA lisansı 
için başvuran tüm kulüplere eşit davranma ilkesini ihlal etmiştir. En 
nihayet, Macaristan FF’na 100.000,00€ para cezası tahakkuk ettir-
mekle Kontrol ve Disiplin Kurulu takdir yetkisini ne kötüye kullanmış 
ne de yetki sınırları dışına taşmıştır. Aksine, kurulun kararı yasallık ve 
orantı ilkelerine uygundur. Saptanan disiplin yaptırımı kurulun, üye 
federasyonları cezalandırma ve suç işlemeyi itiyat haline getirmelerini 
engelleme hedefleri ile de uyum halindedir. Sonuç olarak, itiraz edilen 
karar onaylanmalı ve temyiz başvurusu reddedilmelidir.     

Yukarıda belirtilen hususların tümü göz önünde tutulduğunda, 
Györi ETO FC Kulübü temyiz başvurusu kısmen kabul edilmiş, 
Macaristan FF tarafından yapılan temyiz başvurusu ise reddedilmiştir.    

Temyiz Kurulu ile ilgili tüm harcamaları kapsayan yargılama 
giderleri, yargılama sonuçlarına göre taraflar arasında adil biçimde 
paylaşılmalıdır (DY Madde 63).

Temyiz başvurusunda bulunan tarafların talepleri büyük ölçüde 
reddedilmiştir. Dolayısıyla, 6.000,00€ tutan yargılama giderlerinin 
tamamının, her biri tarafından 3.000,00€ olmak üzere davacılarca 
ödenmesine karar verilmesi uygundur. Macaristan FF, kulüp tara-
fından ödenecek olan sözü geçen gider payının tahsili açısından 
müştereken, para cezası açısından ise müteselsilen sorumlu olacaktır 
(DY Madde 73).   
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C. UEFA TAHKİM KURULU KARARI

1.  Macaristan Futbol Federasyonu temyiz başvurusu reddedil-
miştir. Dolayısıyla, Kontrol ve Disiplin Kurulu tarafından 
16 Haziran 2011 tarihinde alınmış karar onaylanmıştır.

2.  Györi ETO FC Kulübü’nün temyiz başvurusu kısmen 
kabul edilmiştir.

 Dolayısıyla, kulübün hak kazanmış olabileceği bir sonraki 
üç sezon (2011/12, 2012/13 ve 2013/14) boyunca UEFA 
kulüp müsabakalarından ihraç edilmesine ilişkin olarak 
Kontrol ve Disiplin Kurulu tarafından 16 Haziran 2011 
tarihinde alınmış karar onaylanmış ancak 2013/14 sezo-
nundan ihraç kararı askıya alınmıştır.

 Kontrol ve Disiplin Kurulu tarafından Györi ETO FC 
Kulübü’ne para cezası verilmesine ilişin 16 Haziran 2011 
tarihinde alınmış karar onaylanmıştır.

3.  Toplam 6.000,00€ tutan yargılama giderlerinin, temyiz 
başvuru harcı mahsup edildikten sonra, her biri tarafın-
dan 3.000,00€ olmak üzere davacılarca ödenmesine karar 
verilmiştir. Macaristan FF kulüp tarafından ödenecek olan 
sözü geçen gider payının tahsili açısından müştereken 
sorumlu olacaktır.
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GİRİŞ

Sosyal yaşam içinde yaşananların hepsi hukuka uygun eylemler 
değildir. Bir kısım eylemler hukuk düzenleri tarafından suç 
sayılmış, yargılamaya veya yargılama sürecinde çeşitli tedbir ve 

yaptırımlara tabi tutulmuştur. İnfaz, yaptırımlara bağlanmış eylemleri 
yani suçu işleyenler hakkında mahkemelerce verilmiş/kesinleşmiş ceza 
veya güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesidir. 

Yeryüzündeki / ülkemizdeki sosyal, ekonomik, coğrafi konum-
lar, normlar ve şartların yerden yere büyük değişiklik gösterdiği göz 
önünde tutulduğunda, bu çalışmada hedeflenenlerin tamamının her 
yerde ve her zaman uygulanma imkânı bulunmadığı açıktır. Bu çalış-
mada hedeflenen gerekliliklerin tespiti, kabul edilen asgari koşulların 
uygulanmasını sağlama, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunların 
yorumlanmasına yol gösterme ve uygulamalardaki güçlükleri gidermek 
için bir katkı sağlama çabasıdır. 

İnfaza ilişkin görüşlerin sürekli değiştiği ve geliştiği, infaza ilişkin 
yeni olanakların doğduğu1 bir süreçte bu makalede anlatılanlar asgari 
görüşlerdir. Elbette infaz kurumları bu asgari görüşleri aşan, geliştiren 
ve iyileştiren uygulamaları geliştirebilirler / geliştireceklerdir.

İNFAZ ve ÖZGÜRLÜK ÇELİŞKİSİ

“Her türlü silah, güç hatta iktidar biçimi neden devletin tekelindedir” 
sorusunun cevabı genellikle ‘yurttaş haklarını korumak ve yurttaşla-
rına daha iyi bir yaşam kurmak devletin asli görevidir. Bu nedenle de 
devlet güç ve iktidar tekellerini ellerinde tutan’dır. O zaman hükümlü 
vatandaşa uygulanacak yaptırımlar ve maruz kalacağı uygulamaların 
sınırı nasıl çizilecektir. Çünkü bir yandan hükümlü hakkında uygu-
lanması için verilmiş bir hüküm diğer ulusal – uluslararası normlar-
dan kaynaklanan, hükümlünün doğuştan getirdiği, devredilemez ve 

1  Örneğin elektronik kelepçe, adli denetim vs.
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vazgeçilemez hakları barındırmaktadır. Hakkında infaz kararı verilmiş 
kişinin hakları ile verilen cezanın infazı arasında bu yönden uzlaşmaz 
bir çelişki bulunmaktadır.

İnfaz – özgürlük çelişkisi özelleştiğinde, hükümlünün hakları ile 
infaz arasındaki uzlaşmaz çelişki olarak karşımıza çıkar. İnfazın veya 
özgürlükten yoksun bırakan benzer tedbirlerin amaç ve meşruiyeti, 
toplumu suça karşı koruma iddiasından kaynaklanmaktadır. Bu iddia 
ancak infazın sona erip, sonra hükümlünün sosyal hayat içine geri 
döndüğünde mümkün olduğu kadar hukuk içinde kalması, kendi 
kendini idare edebilmesi, toplumla uzlaşma isteği ve yeteneğini kazan-
mış olması halinde gerçekleşebilir.

Toplum ve hükümlü açısından infazın amacına ulaşması için 
infaz tamamlanmadan önce, hükümlünün toplum içindeki yaşama 
kademeli olarak bir dönüş yapması için gerekli tedbirler almak gerekir. 
Her hükümlünün toplumsal geçmişini ve suç sicilini, fiziksel ve ruhsal 
kapasitesini,  kabiliyetini, şahsi özelliklerini, hapis infazın süresini, 
infazın biçimini ve infaz sonrası için beklentilerini dikkate alarak, 
hükümlünün bireysel ihtiyaçlarına uygun olanaklar ölçüsünde eği-
timsel, mesleki rehberlik ve öğretimi, grup çalışması, fiziksel gelişme, 
morali güçlendirme için en çeşitli araçlar kullanmalıdır. Kurumun 
sayılan bütün bu hedeflere ulaşmasında ve bireysel olarak ıslah edil-
mesinde en önemli araç bireysel ve takım halinde yapılan sporlardır. 

Spor bir araç olarak infazda kişilerin sorumluluğunu azaltmadan 
veya insan onuruna gösterilen saygıyı düşürmeden, hapishane yaşamı 
ile özgür yaşam arasındaki farkı asgariye indirmeye çok uygundur. 

İnfazlarda uygulanan yöntemler, hükümlüyü toplumdan dışlamaya 
değil, tersine toplumun bir parçası olmaya devam etmelerini sağla-
maya çalışır. Bu nedenle, hükümlünün faaliyetlerinde olabildiğince 
toplumsal kurum ve kuruluşlarla irtibatlamaya çalışılmalıdır. Yapılacak 
spor etkinliklerini mümkün oldukça diğer hükümlüler ve yapılan 
sporla ilgili kurumlarla2 her türlü ilişkisini sağlamak ve geliştirmek, 

2 Federasyonlar, spor akademileri, spor kulüpleri vs.
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yükümlülük olarak infaz kurumunun sorumluluğundadır. Çünkü 
yasaya ve verilen hükme uygun düştüğü ölçüde, hükümlünün kişisel 
menfaatleri ve diğer toplumsal menfaatleriyle ilgili haklarını korumak 
– kollamak infaz kurumunun asli görevidir. 

İnfaza tabi her kimsenin toplumsal geçmişini ve suç sicilini, fiziksel 
ve ruhsal kapasitesini ve yeteneğini, infaz süresini ve infaz sonrası için 
beklentilerini dikkate alarak, mahpusun bireysel ihtiyaçlarına uygun 
biçimde, bireysel ve takım halinde spor çalışması ve bunun fiziksel 
gelişme ve morali güçlendirmesi için uygun olanına yönlendirilmelidir. 

İnfaz kurumu bütün bunları hükümlülerin bireysel olarak top-
lumsallaşması için yapar. Toplumsallaşmanın ön şartı da sorumlulu-
ğunu azaltmadan veya insan onuruna gösterilen saygıyı düşürmeden, 
hapishane yaşamı ile özgür yaşam arasındaki farkı asgariye indirmektir. 

 Hükümlüye uygulanan ıslah infaz rejiminin, hükümlüyü 
toplumdan dışlamaya değil, toplumun bir parçası olmaya devam 
etmelerini sağlamaya çalışmak, sadece kurum yönetimiyle ilgili olma-
yıp, hükümlülerin de infazın amacına ulaşması ve toplumla barışma 
sürecinde kurum görevlilerine yardım etmeleri gerekir. 

Hükümlünün infaz sürecindeki barışma çabasına ve ıslahına3  
mümkün olduğu kadar tüm toplumsal kurum ve kuruluşlarda destek 
vermeli işbirliği yapmalıdır. İnfaz kurumunun ilişkiye geçeceği kurum 
ve kuruluşların başlıcası hükümlü ailesi, spor kulüpleri4, akademik 
kurumlar, spor federasyonları, sosyal sorumluluk projeler vs.’dir. 

3 Islah kavramının içindeki taşıdığı olumsuz, örseleyici, tek tipleştirici, çoğunluğa 
uymaya zorlama gibi kötü yönlerini yok sayarak, sadece saf haliyle kullanmaktayım. 

4 Edirne F Tipi, Açık ve Kapalı Cezaevleri’nde 4 branşta faaliyet göstermek 
üzere spor kulüpleri kuruldu.

 Edirne Açık Cezaevi Müdürü Necmi Acun yaptığı açıklamada, 3 cezaevinde 
kurulan spor kulüplerin 5 Kasım’da resmiyet kazanarak faaliyetlerine başladığını 
söyledi. 

 Edirne F Tipi Cezaevi’nin “Güneş”, Kapalı Cezaevi’nin “Işık” ve Açık Cezaevi’nin 
“Çeltikspor” adı altında sportif faaliyetlerini sürdüreceğini bildiren Acun, cezaevi 
spor kulüplerinin basketbol, voleybol, masa tenisi ve atletizm branşlarında faaliyet 
göstereceğini belirtti. 

 Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin spor yaparak zamanlarını değerlendireceğini, 
cezaevleri arasında turnuvalar yapılacağını anlatan Acun, ‘’Spor, hükümlülerin 
kaynaşmalarının yanı sıra ruh ve beden sağlıklarının pekişmesine katkıda bulunacak’’ 
dedi. 
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Toplum olarak suçluyu ortaya çıkaran alt yapının ortadan kaldı-
rılması ve toplumun hükümlüyle barışmak için elini uzatması olacak 
bu çalışmalar hükümlü ile birlikte şartlar elverdiği ölçüde, toplumsal 
kurum ve kuruluşların karşılıklı; hukuk çerçevesinde saygı ve bir-
birlerine duygusal bağ oluşmasını, için uygun duruma gelmelerini 
sağlamaktır. İnfaz rejimi, hükümlülerin öz saygılarını ve sorumluluk 
duygularını geliştirirken toplumların onlara sırtını dönmemesini 
sağlamalıdır. 

İNFAZA HÜMANİST YAKLAŞIM

İnfaz aşamasında hükümlüye yaşatılanlar ve yaşananlar aslında 
toplumun hükümlüye infaz öncesinde verdikleri ile yüzleşmek ve 
infaz bittiğinde nasıl bir insan ile karşılaşmak istediğimiz sorusunun 
cevabıdır. İnsan hakları ve infaza hümanist yaklaşım bireyin bedensel 
ve psikolojik bütünlüğüne saygı göstermeyi zorunlu kılar. Hükümlüler 
kültürel ve sanatsal faaliyetlerinde bulunma, ifade yeteneklerini geliş-
tirme ve bilgi edinme, ifade özgürlüğü çerçevesinde yayınlar yapma, 
beden eğitimi ve spor için özgülenmiş yer ve araçlardan yararlanma; 
kültürel ve spor faaliyetlerden hiçbir şekilde alıkonamazlar

Yargılama aşamasında tarafların yaraları iyileşmemiş, duygular din-
memiş, karşılıklı husumetler giderilmemiştir. İnfazın ilk aşamasında5 
gerek mahkûmun gerek ise infaz kurumunun infaz ve infazın sonuçları 
hakkında sağlıklı karar vermesi çok mümkün değildir. Hapis cezası 
veya failin dış dünyadan mahrum kalması sonucunu doğuran diğer 
infaz hükümleri, kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakarak, kendi iradesi 
ile hareket etme hakkını elinden alan sıkıntı verici bir durumdur. 

Bu nedenle infaz sürecinde geçici olarak haklı görülebilecek ayır-
malar veya disiplinin sağlanması dışında, infazın hukukunun doğasında 

 Acun, Açık Cezaevi’nde personel ve hükümlülerin katılımıyla, futbol, voleybol ve 
masa tenisi faaliyetlerinde bulunduklarını bildirdi.  http://www.yorumla.net/diger-
spor-dallari/393255-cezaevleri-spor-kulupleri-kurdu.html

5 Tutukluluk
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var olan sıkıntıyı daha da ağırlaştırmama prensibine, infazın ilk aşa-
masında daha çok dikkat edilmelidir. 

Her ne kadar infaz aşaması yargılama sonucunda verilen kararın 
devamı ise de mahkûmiyet şeklindeki infaz kararı ile yargılama konusu 
olay ve yargılama süreciyle hükümlünün ilişkisi kopmaktadır. Artık 
mahkûmunda infaz kurumunun da önlerinde, mahkûmun geleceğini 
inşa etmek gibi çok zor ve önemli hedefleri bulunmaktadır. Sürekli 
olarak mahkûmiyet konusunu mahkûma yeniden yeniden hatırlat-
manın bir anlamı bulunmamaktadır. 

İnfaz, verilen hükmün gereği olarak sadece eylemin bedelini 
ödetmek değil aynı zamanda suçlunun yeniden topluma kazandı-
rılma sürecidir. Bu nedenle artık mahkûmun da infaz kurumunun da 
mahkûmu sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan mahkûmu infaz sonrası 
aşamaya hazırlaması gibi çok zorlu bir süreç beklemektedir. 

Gelinen aşamada infazın sadece bir cezalandırma aracı olarak gören 
anlayış parçalanmaya, bu anlayışın yerini sağlıklı bireylerin oluştur-
ması esasına dayalı anlayış almaya başlamıştır. Toplumun mahkûma 
yansıyan yüzü olan infaz aşamasında mahkûmun nesne yerine özne 
olarak görülmesi mahkûm ile toplumu barışık yapar. Mahkûmun 
artık toplumla barışması, toplumdan bir şeyler alması ve topluma bir 
şeyler vermeye başlaması gerekmektedir. İnfaz, esas olarak mahkûmun 
topluma uyumlulaştırılması hedefinin dışında mahkûmun da toplumu 
etkileme hak ve gücü olduğu duygusunu vermelidir. 

İnfaz Kurumu, spor aktivitelerin tespiti, hasta hükümlülerin 
hastalıkların tedavi süreci, spor yapanların sayısına, sporun yapıla-
bilmesi için tedbirlere, ayrıca besinlerin niteliğine, miktarlarına ve 
dağıtım şekillerine, hükümlülerin ile spor alanlarının temizliğine, 
spor alet ve takımlarına, kurumun sihhî tesisat, ısıtma, aydınlatma ve 
havalandırma tesislerinin sağlık koşullarına elverişli bir şekilde işleyip 
işlemediğine, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin sağlık koşullarına 
uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğine dair hususlar sürekli 
kontrol etmelidir. 
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Sağlık ve spor için atanmış beden eğitimci personel, tüm hüküm-
lülere sürekli tıbbî gözlemde bulunmalı, spor faaliyetlerini izlemeli ve 
tarama yapmalıdır. İlgili personel spor ve spor faaliyetleri sonucunda 
oluşan rahatsızlıkların temel yönleri konusunda eğitilmeli ve fizik-
sel özellikler hakkında doğru bilgi sahibi olmalıdır. Bunun içinde 
hükümlünün toplumsal, ruhsal ve bedensel gelişmelerini sağlamak 
amacıyla, fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarının elverdiği ölçüde spor, 
beden eğitimi olanaklar ölçüsünde yer ve araç uygun şartlarda ve 
sporun çeşidine göre açık havada spor olanağının verilmesi gerekir.

SPOR BİR HAKTIR

Hak kavramına ilişkin birçok tanıma rastlayabiliriz. Ama yaklaşık 
olarak tüm tanımları “Hak: Hukuken korunan menfaat; adalet; kişilere 
tanınan yetki; davranış özgürlüğü; edinebilme; sahiplik; ileri sürebilme 
yetkesi; yasaca tanınan ayrıcalık”6 şeklinde bir araya getirebiliriz.

Sporun hak olup olmadığının hukuk eğitimi almamış kişiler için 
anlam ifade etmeme olasılığı yüksek olup; bu konu üzerinde biraz daha 
derinlemesine durulmasında fayda vardır. Hak hukuken korunan bir 
menfaat olması sebebiyle, hakka yapılacak müdahalelerin çerçevele-
rinin kanunla ve net olarak çizilmesi yorum gerektiren konularda ise 
hak lehine yorum yapılması gerektirir. 

İnsan haklarına ilişkin uluslararası ve ulusal mevzuat, bireyin 
bedensel ve psikolojik bütünlüğüne saygı göstermeyi zorunlu kılar. 
Uluslararası mevzuatta ise sporun özellikle de sağlık yaşamın temel 
hak olarak tanımlandığı sayısız düzenleme vardır. Buna paralel olarak 
Türkiye Cumhuriyetinin ana kodu olan Anayasanın 59 uncu mad-
desine göre “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh 
sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. 
Devlet başarılı sporcuyu korur.” diyerek, spora ve sporcuya Anayasal 
güvence getirmiştir. 

6 Prof. Dr. Ejder YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara 1992
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 İnfaz makamlarının sağlık ve spora ilişkin her türlü kara-
rını alırken hükümlünün lehine yorum yapmalı, kanunun emredici 
hükümleri olmadan hak kısıtlamasına gidememesi gerekir. 

İLGİLİ MEVZUAT VE ELEŞTİRİSİ

İnfaz hukuku denilince en başta Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Kanun kısaca adıyla CGTİHK’e gelir. CGTİHK’e 
göre infaz kurumunun (kanunun lafzıyla idarenin) izni olmaksızın 
yasak yerlere girmek, eğitim yerini terk etmek, eğitimi savsaklamak, 
olumsuz davranışa yönelik gruplaşmaya neden olmak veya bu amaca 
yönelik gruba katılmak, kurum görevlilerine karşı uygunsuz söz sarf 
etmek veya davranışta bulunmak, çıkar sağlamak amacıyla hüküm-
lülere veya kurum görevlilerine eşya vermek veya satmak, açlık grevi 
yapmak7. Hükümlünün bir aydan üç aya kadar süreyle kurumun 
kültürel ve spor etkinliklerine katılmaktan yoksun bırakılmasına 
gerekçe olarak kabul edilmektedir8. 

İnfaza tabi olan hükümlünün ıslahının amacı, infaz sürecinde, 
şartların izin verdiği ölçüde bu kimselerde hukuka saygı, kendilerine 
yeterli hale gelme isteğinin oluşmasını, bunlar yaparken fiziksel ve 
ruhsal olarak kendini hazır duruma gelmelerini sağlamaktır. İnfaz poli-
tikasının hedefi, mahpusların öz saygılarını ve sorumluluk duygularını 
geliştirmek ise bunun en önemli aracı spor iken, sporu disiplin için 
cezalandırma mantığı içinde yorumlamak hukuken himaye görmez. 

 Kanun Koyucunun infaz sırasında hükümlüye nasıl baktığını 
görmek için, kanun yapılması sırasında kanun gerekçesi olarak kayıt 
altına alınan kanun koyucuların düşünce sistemine bakmak gerekir. 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 87. mad-
desinin gerekçesi “Maddeyle hükümlünün toplumsal, ruhsal ve bedensel 
gelişmelerini sağlamak amacıyla, fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarının 

7 CGTİHK madde 40/2
8 CGTİHK madde 40/1
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elverdiği ölçüde spor, beden eğitimi ve eğlendirici etkinliklere katılma-
sına müsaade olunacağı ve olanaklar ölçüsünde yer ve araç sağlanacağı, 
açık havada çalışmayan veya kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan 
hükümlüye hava koşullarının elverdiği ölçüde günde en az bir saat açık 
havada gezinmek olanağının verileceği, kurum dışındaki etkinliklerden 
ise sadece açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde bulunan 
hükümlülerin yararlandırılacağı belirtilmiştir”9. 

Madde gerekçesinde hep elverdiği ölçüsüyle hareket edilmiş-
tir. Elverdiğini kim, hangi ölçütle, hangi sınırlar içinde, ne zaman 
belirleyecektir. Hak kavramını bu kadar yoruma açmak ve muğlâk 
bırakmak mümkün değildir. Çünkü muğlâklık gücü elinde tutan 
idarenin ve idarenin temsilcilerinin mutlak hükmü ve kontrol edile-
mezliği demektir. 

CGTİHK’nin 25/1/b maddesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasının infaz rejimi için “Hükümlüye, günde bir saat açık havaya 
çıkma ve spor yapma hakkı tanınır.” şeklinde dercedilmiştir. Kanun 
maddesinde, spor hakkı hükümlü açısından oda dışı faaliyet olarak 
algılanmıştır. Oysa açık havaya çıkma başka bir hak, spor yapma 
bambaşka bir haktır. Hükümlünün açık havaya çıkma hakkını, spor 
hakkını bir potada eritmek, tek bir hak gibi göstermenin mümkün 
olmaması gerekirdi. 

CGTİHK’nin 87. Maddesinin eleştirisinde getirdiğimiz eleştiriler 
yani infaz kurumunun yetkisinin kesin çizgilerle kısıtlanmamasının 
olası sonuçları olduğu CGTİHK’nin 25/1/c maddesinde de geçer-
lidir. CGTİHK 25/1/c maddesinde “Risk ve güvenlik gerekleri ile 
iyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği gayret ve iyi hâle göre; 
hükümlünün, açık havaya çıkma ve spor yapma süresi uzatılabileceği 
gibi kendisi ile aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasına 
sınırlı olarak izin verilebilir10 şeklinde dercedilmiştir.

9 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununun Genel 
Gerekçesi ve Madde Gerekçeleri

10 Adalet Komisyonunun Kabul ettiği metin Ceza ve Güvenlik ettiği Ceza ve Güvelik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Tasarısı
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İnfaz kurumlarında hükümlülerin düzenli bir yaşam sürdürme-
leri sağlanır. Hürriyeti bağlayıcı cezanın zorunlu kıldığı hürriyetten 
yoksunluk, insan onuruna saygının korunmasını sağlayan maddi ve 
manevi koşullar altında çektirilir. Hükümlülerin, Anayasa, uluslarası 
mevzuat, sözleşme, yasalarda ve mevzuatta düzenlenen diğer hakları, 
infazın temel amaçları saklı kalmak üzere, kanunlarda öngörülen 
kurallar uyarınca kısıtlanabilir.

İnfaza ilişkin ilkeler içinde yer alan “insanca infaz ilkesi” infazda 
cezalandırma yanında cezalandırılanın insan olduğunu, doğuştan 
getirdiği devredilemez, vazgeçilemez ve dokunulmaz bazı haklarının 
da olduğu gerçeğini göz ardı ettirmez. 

CGTİHK’nin 87/1 maddesi “Hükümlünün toplumsal, ruhsal ve 
bedensel gelişmelerini sağlamak amacıyla fizik ve ruhsal sağlık durum-
larının elverdiği ölçüde spor, beden eğitimi ve eğlendirici etkinliklere 
katılmasına müsaade olunur ve olanaklar ölçüsünde yer ve araç sağ-
lanır…” der. Bu kanun maddesinin lafzından mahkûmların spor 
yapma haklarına ilişkin uygulamaya yönelik ciddi bir hata yapıldığını 
düşünmekteyim. Kanun lafzından “katılmasına müsaade olunur” cüm-
lesi içinde müsaade olunur sporun izne tabi olması anlamına geldiği 
aşikârdır. İzne tabi olma aynı zamanda izin verilmesi konusunda infaz 
kurumu yöneticilerinin keyfiyetine bırakılması anlamına gelecektir. 
Oysa ki Anayasanın temel normu olan “sosyal hukuk” ilkesi gereğince 
mahkûmun sağlık hakkı anayasal güvence altındadır11. 

Yine infaza ilişkin olarak 87/2 maddesinde “Açık havada 
çalışmayan veya kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüye, 
hava koşulları elverdiği ölçüde, günde en az bir saat açık havada gezin-
mek olanağı verilir. Bu süre içerisinde bireysel spor da yapılabilir.” Bu 
maddede sporun hakkının bir saatlik açık havada gezinme süresi 
içinde kullanabilme izni verilmiştir. Oysa gezinme süreci dinlenme, 
sosyalleşme ve mahkûmun kendine özgü kullanım ve tasarrufuna 
açık bir zaman dilimidir. Mahkûmun gezinme ile spor arasında bir 

11 5275 sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
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tercihe zorlanması sağlıklı yaşam ile sosyal ilişki arasında tercih gibi 
bir sonuç doğuracaktır12. 

 Kanun koyucunun aslında infaz kurumuna CGTİHK’nin 6/f 
maddesinde “Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yaşam hakları ile 
beden ve ruh bütünlüklerini korumak üzere her türlü koruyucu tedbirin 
alınması zorunludur.” diyerek gerekli sınırı çizmiştir. O zaman İdare, 
sağlık kavramının tanımında iki temel iyilik hali arandığını, bunlarında 
bedensel ve ruhsal iyilik olduğunu bir daha hatırlatmak gerekir. 

İNFAZ KURUMU – SPOR İLİŞKİSİ

Hükümlünün kamu adına infaz kurumuna alınması devlete ve 
kamuya çok önemli yük ve sorumluluk yükler. Çünkü hükümlü, 
koşullar ne kadar iyi olursa olsun bir yerde kapalı olmanın yada 
kısıtlamaların doğurduğu çeşitli psikolojik sorunlarla karşılaşacaktır. 
Hükümlünün sosyal statüsünü ve çevresini kaybedecek, infaz kuru-
munda çok farklı suçlardan hükümlülerle sosyalleşecek, hükümlü 
özgür hayat ile infaz kurumu arasında denge arayacak, infaz kurumu 
bu denge için gerekli tedbirleri alacak, hükümlü ve toplumu infaz 
sonrasına hazırlayacaktır. 

İnfaza tabi kişinin infaz kurumundaki yaşamı ile özgür hayattaki 
yaşam arasındaki farklar olması infazın doğası gereğidir. Ancak özgür 
yaşam ile infaz arasındaki farklarda bir denge olmalıdır. Hükümlünün 
insanca yaşamasını sağlamak, infaz sonrasında mahkûmun sosyal 
hayata uyumunu kolaylaştıracaktır. Böylece infazı tamamlandığında 
hükümlü kişinin sosyal hayata adaptasyonunda yaşanan sorunlar en 
aza inecektir. İnfaz sonrasında yaşanan adaptasyon süreci infaz kadar 
önemlidir. 

İnfaz kurumlarına girmenin sonuçlarından biri de hükümlünün 
sosyal statüsünü ve çevresini kaybetmesidir. Bu iki durum kendi içinde 
ikircikli bir durumdur. Eğer infaza tabi kişinin içinden geldiği sosyal 

12 5275 sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
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ilişkide edindiği statü sağlıklı ve toplumsal anlamda olumlu özellikler 
taşıyorsa bu statünün kaybı mahkûm açısından olumsuz bir durum-
dur. Ancak diğer yandan suça eğilimli guruplar, sosyal çevre ve çete 
yapılarından gelen mahkûmlar açısından bu durum yeni bir hayat 
ve sosyal düşünüşün inşası için fırsattır. Aynı tespitler mahkûmun 
infazı içinde geçerlidir. 

Kişinin başarılarının sadece işlenen suç, şiddet üzerinden kurgu-
landığı, toplumsal kabulün hukuki olmadığı, bireyin kendini hukuka 
aykırı bir kısım eylemlerle topluma sunduğu durumlarda, infaz aşama-
sında sportif aktiviteler çok önemli bir araçtır. Kişi seçtiği bireysel ve 
takım halinde sporlarla kendini infaz kurumundaki toplumsal yapıya 
(diğer hükümlülere, cezaevi yönetimine, ailesine ve ceza personeline 
vs) kendini gösterecektir.

Hükümlünün sosyalleşmesi artık infaz kurumu içinde bulunduğu 
çok farklı suçlardan mahkûmlarla olan ilişki içinde ortaya çıkacaktır. 
Hükümlünün diğer mahkûmlarla ilişki kurduğu zamanlarda ve boş 
zamanların doğru olarak doldurulmaması halinde, hükümlü suç 
işlemenin doğal olduğu kanısını yerleşmesine neden olmakta veyahut 
infaz bitiminde sosyal yaşama uyum sağlamada önemli sorunlara yol 
açmaktadır. Basit bir suç yada taksirli bir eylem sonucu cezaevinde 
kalan kişi infaz bitiminde daha kriminal bir tip olarak çıkabilmektedir. 

Spor çeşidinin seçimi, spor aktiviteleri sırasında karar alma ve 
uygulamaya ilişkin duygusal tepkiler çok önemlidir. Çünkü infaz 
kurumunda kişinin karar alma ve aldığı kararları uygulama alanları 
çok kısıtlıdır. Uzun süreli infazlarda neredeyse hükümlünün tüm 
kararlarının başkası aldığından hükümlüyü zaman içinde mekanik 
birer alete dönüştürmektedir. Hükümlüye seçme imkânı vermek, 
hükümlünün aldığı kararların sonuçlarının görmesi hayatını etkilediği 
kanısı oluşturacak, yaşama katılma ve yaşamına yön verme duygula-
rının oluşmasını sağlayacaktır.
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İDARENİN SORUMLULUKLARI

İnfaz Kurumu, spor ve beden eğitimi için gerekli şartları hazır-
lamak, hasta hükümlülerin sağlık durumlarına uygun, tedavilerini 
destekleyecek, spor sırasında oluşacak olumsuzlukların önüne geçmek 
için gerekli görülen tedbirleri almak, ayrıca yapılan spora uygun 
besinlerin niteliğine, miktarlarına ve dağıtım şekillerine, hükümlü ve 
tutuklular ile personelin temizliğine, spor kıyafetleri ve yatak takım-
larına, kurumun sıhhî tesisat, ısıtma, aydınlatma ve havalandırma 
tesislerinin sağlık koşullarına elverişli bir şekilde işleyip işlemediğine, 
beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin sağlık koşullarına uygun bir 
şekilde yürütülüp yürütülmediğine dair hususlar, yetkili sağlık çalışanı 
tarafından ayda en az bir kez denetlenerek, hazırlanacak bir raporla 
cezaevi idaresine bildirilmelidir.

İnfaz Kurulundaki Spor Personeli, tüm tutuklu ve hükümlülere 
sürekli tıbbî gözlem, izleme ve tarama yapmalıdır. Sağlık personeli 
iş sağlığının temel yönleri konusunda eğitilmeli ve cezaevi iş gücüne 
yönelik özgün görevlerin gerektirdiği fiziksel özellikler hakkında doğru 
bilgi sahibi olmalıdır.

İnfaz aşamasında depresyon, anksiyete, intihar, ileri derece ger-
ginlikler, abartılı tepkiler vs… gibi psikolojik rahatsızlıklara rastlan-
maktadır. İnfaz Kurumu bunlarla mücadelede sporun çok önemli bir 
araç olduğunu asla göz de kaçırmamalıdır. 

İş bu makalenin hazırlanması ceza ve tutuk evlerinde uygulanan 
beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin insani infaz amacına ve hedeflerine 
tam olarak uygun olmadığı görülmüştür. Bu amaçlara ulaşabilmek ve 
sağlıklı bir infazın oluşturulmasına katkıda bulunabilmek için, infaz 
kurumlarında spor – beden eğitimi müfredat programı oluşturulmalı, 
uygulanması için infaz kurumlarında Beden Eğitimi Öğretmenleri 
görevlendirmesi, gerekli spor alanlarının yapılması şarttır. 
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İNFAZ PERSONELİNİN SPORA BAKIŞI 

Suçu çoğunlukla bir eylem olarak değil bir sürecin sonucu olarak 
düşünmekte fayda var. Suç birçok sebebin zaman içinde parça parça 
bir araya gelerek oluştuğuna göre hükümlünün infazında da arzulanan 
sonuca ulaşmak için eğitimi ve yaşamın infaz kurumunca parça parça 
tamamlanmalıdır. 

İnfaz Kurumu ve infaz personelide spor – beden eğitimi faaliyet-
lerine sağlık hakkı içinde değerlendirmelidir. Çünkü sağlıklı olmak 
bedensel ve ruhsal iyilik halidir. Hükümlünün rehabilitasyonunu, 
bedensel ve ruhsal iyilik halini engelleyen her hangi bir fiziksel - 
ruhsal hastalık veya problemi teşhis, tedavisi infaz kurumunun sağlık 
bölümünün yükümlülüğündedir. 

İnfaz personeli tüm hükümlülere aynı sporu, aynı biçimde ve 
şartlarla yaptıramaz. İdare her hükümlünün mensubu oldukları dinsel 
inançlara ve ahlaki ilkelere saygı gösterilmesi zorunludur. Bu nedenle 
İnfaz kurumundaki kişilerin inançlarına aykırı sporlar (örneğin şiddete 
karşı olan bir kişiye boks yaptırmak), spor sırasında inançlarına aykırı 
müzik dinletmek, marş söyletmek yada zorla spor yaptırmak hukuka 
aykırı olup, eylem içeriğine kadar işkence13 bile sayılabilir. 

Spor – beden eğitimin hükümlü açısından ızdıraba, işkenceye  
dönüşmemesi için hükümlülere cinsiyetleri, yaşları, kiloları, sağlık 
durumları, fiziksel güçleri gibi özellikleri belirlenerek spor yapma 
olanağı sunulmalıdır. Tüm hükümlülere tek tip spor dayatılması 
hedeften esaslı sapma olup hatta bir tür işkence olarak kabul edilebilir. 

Hükümlülerin spor yapmaları için ayrılan bütün yerlerde iklim 
şartlarına, metreküpteki oksijen miktarına, yapılacak spor için gereli 
asgari metrekare alana, ışıklandırmaya, ısıtmaya ve havalandırmaya 
gerekli özen gösterilmeli, sağlıklı spor için gerekli bütün gerekler 
karşılanmalıdır.

13 12 Eylül 1980 Darbesinde siyasi mahkumlara zorla beden eğitimi yaptırılmış, darbeciler 
tarafından tespit edilen slogan ve marşlar zorla söyletilmiş, söylemeyenlere fiziksel ve 
psikolojik bir çok işkence yapılmıştır. 
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Her hükümlü için gerekli şartlar sağlanamasa dahi, her hüküm-
lünün hava koşullarına göre öncelikle açık havada olmazsa kapalı 
alanda günde en az bir saat uygun bir biçimde beden eğitimi - spor 
yapmasına imkân tanınmalıdır.

Genç hükümlülerin spor ve beden eğitimi biraz farklı olup genç 
hükümlülerin taciz ve istismardan korunmasına dikkat edilmelidir. 
Bunun genç hükümlüler diğer hükümlülerden farklı muameleye tabi 
tutulmalı, genç hükümlülerin yaşıtlarıyla kendileri için temin edilmiş 
yer, tesis ve araçlarla spor yapmalıdır.  

Beden eğitimi ve spor faaliyetlerinden sorumlu bir teknik per-
sonelin bulunmaması esastır. Bunun mümkün olmaması halinde, 
beden eğitimi ve sporla ilgili kurallara uyulması konusunda kurum 
yöneticilerinin gerekli hassasiyeti göstermeli, spor ile ilgili – yetkili 
bir memur atanmalıdır.

Hiç bir hükümlü, çok olağanüstü güvenlik, disiplin ve çok özel 
durumlar istisna olmak kaydıyla sportif faaliyetlerden mahrum 
bırakılmamalıdır. 

İnfaz ile hükümlü suçun ortaya çıkma sürecinden olabildiğince 
soyutlanmıştır. Hükümlünün infazının sonuca ulaşabilmesi için doğal 
dayanışma, rekabet kurallarına uyma, kazanma ve kaybetmenin kişi-
sel çabaya bağlı olduğu sporla doldurması en makul yöntem olduğu 
infaz personeli ve spordan sorumlu personel tarafından hükümlüye 
verilmelidir. 

Disiplin – Cezalandırma ile Spor İlişkisi:
Hükümlü, infaz personeli ve toplum açısından infaz kurumunda 

iyi organize edilmiş ortak bir yaşam ve herkesin güvenlik içinde ola-
bilmesi için düzen ve disiplinin sağlanması zorunludur. 

İnfaz Kurumunda disiplinin sağlanması içinde, infazın ruhu 
gereğince esasa ilişkin tüm kararların kurumca alınmasını doğurur. 
Bu hükümlüyü yok sayan bir durum gibi görünse de infazın esasında 
bir kısım şeylerden mahrum kalmak olduğu göz ardı edilmemelidir. 
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Disiplin kuralları kendi kendini yönetme esasına dayanan iyi bir 
hümanist sistemin kurulmasına ve uygulanmasına engel oluşturmaz. 
Gerçekten de hümanist ve hukuki dayanakları belli bir sistem sosyal, 
eğitsel ya da sportif nitelikteki etkinliklerin örgütlenmesi ve yürütül-
mesi sorumluluğunun, gözetim altında, bu konularda gruplandırılmış 
tutuklulara verilmesini öngörür14.

Eğitim bilinçli ve programlı olarak bireylerde istenilen yönde 
davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Toplumsal doğrular 
ve toplumsal yanlışlar belirlenerek bu fiillerin karşılıkları da ödüller 
ve cezalar olarak belirlenir. Spor bir disiplin aracıdır. Ancak sporun 
disiplin sağlanması için bir ödül yada ceza kapsamında değerlendi-
rilmesi kanımızca doğru değildir. 

Beden Eğitimi ve spor, insanın bedensel ve ruhsal eğitimine doğ-
rudan olumlu etkilerde bulunurken, kişinin bu eylem içinde kendini 
tanımasına ve tanıtmasına, toplum hayatında yerini almasına yardımcı 
olur. Eğitim bütünlüğü içinde bireyi ve toplumu eğitmede, beden eği-
timi ve spor araç olarak kullanılırken, amaç olarak ta yapılmaktadır15.

Disiplin ve infaz konularında en temel ve yol gösterici hüküm 
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Avrupa Cezaevi Kuralları”  
Başlıklı (87) 3 No’lu Tavsiye Kararı gereğince “Özgürlükten yoksun 
bırakma insan onuruna saygılı olmanın gerektirdiği maddi ve manevi 
koşullara uygun olarak yapılmalıdır16” ilkesidir. 

Avrupa Cezaevi Kuralları’nın Fizik Egzersizler başlıklı, 20- 1. 
Açık havada bir işi olmayan her tutuklu, zamanın olanak tanıdığı 
ölçüde, hava koşullarından korunmuş, açık havada en az günde bir 
saat, yürüyüş ya da fizik, egzersiz yapma hakkına sahip olmalıdır.

2. Egzersiz yapmak için ayrılmış zamanda, gençler ve yaşları 
ve fizik kondisyonları uygun diğer tutuklular için beden eğitimi ve 

14 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Avrupa Cezaevi Kuralları”  Başlıklı (87) 3 
No’lu Tavsiye Kararı

15 Yetim A. 2000–129
16 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Avrupa Cezaevi Kuralları”  Başlıklı (87) 3 

No’lu Tavsiye Kararı
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oyunlar düzenlenmelidir. Bu amaçla onlara saha, tesisler ve araç gereç 
sağlanmalıdır17.

İNFAZ AŞAMASINDA SPORUN FİZİKSEL YARARLARI

Yaşam Kalitesini Artırma
Spor, hükümlünün fiziksel performansını geliştirir, yaşam kalite-

nizi artırmasına yardımcı olur. Düzenli ve bilinçli yapılan spor, kolay 
ve iyi uyumaya yardımcı olur.

Obeziteyi Engelleme; Hükümlü infaza tabi tutulduğu yerin fizik-
sel şartlarından dolayı hareketliliği azalacaktır. Vücut hareketlerinin 
azlığı çeşitli olumsuzluklar getirecektir.  Bu olumsuzlukların başında 
obezite gelmektedir. Spor yapan kişinin yaktığı enerji ve kaslanma 
nedeniyle daha düzenli besin tüketimine yönelir. Bu nedenle sporcu 
ne eksik ne de fazla yiyerek sağlıklı bir beslenme geliştirebilir. Spor 
yapan hükümlü şişmansa zayıflar, zayıfsa kilo alır18.

17 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Avrupa Cezaevi Kuralları”  Başlıklı (87) 3 
No’lu Tavsiye Kararı

18 Malatya Valiliği’nin koordinasyonunda “Spor Hayattır” isimli Sosyal Destek Projesiyle 
(SODES), kurumdaki obez tutuklu ve hükümlüler için fitness salonu kuruldu.

 Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda atıl halde bulunan bir bölümü 
değerlendiren kurum yetkilileri, SODES’ten aldıkları yaklaşık 10 bin liralık destekle 
buraya fitness salonu oluşturdu.

 Tutuklu ve hükümlülerin sportif faaliyetlerde bulunmasına yönelik hazırlanan projede, 
kurulan salona koşu bandı, ağırlık istasyonu, kondisyon bisikleti gibi aletler alındı.

 Kurumda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin haftada bir saate yakın bu salonda 
yararlanabilmesi için programlar hazırlayan yetkililer, fitness salonuyla özellikle obez 
tutuklu ve hükümlülerin sağlığına kavuşmasını amaçladıklarını ifade etti.

 Salon sayesinde kilo verebileceklerini belirten tutuklu ve hükümlüler de, ayrıca sosyal 
hayatlarında da spor yapma alışkanlığı kazanabileceklerini dile getirdi.

 Cezaevlerinde oturacaklarına böyle bir salonda spor yapabilme imkanının kendilerini 
mutlu ettiğini belirten tutuklu ve hükümlüler, böylece bir nebze de olsun sıkıntılarından 
sıyrılabileceklerini kaydetti.

 Bir tutuklu da cezaevine girdiğinde 165 kilo olduğunu ve kurumda kaldığı süre içinde 
45 kilo zayıfladığını anlatarak, fitness salonuyla daha da zayıflayıp, sağlıklı bir şekilde 
hayatına devam etmeyi istediğini vurguladı.  http://www.aksam.com.tr/cezaevinde-
obeziteye-karsi-spor-seferberligi--116018h.html
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Zihinsel Uyanıklılığı Artırma:
İnfaz kurumlarının özelliğinden dolayı hükümlü uyarıcı ve algı 

azlığı sorunu yaşar. Sporlarda bir zekâ ve ihtimal oyunlarıdır. İşte 
spor aktiviteleri hükümlünün hem fiziki hem psikolojik gelişiminin 
sağladığı gibi, infaz sosyal hayatta hazır ve yaratıcı kılmaya katkı sağlar. 

Spor, algı azlığı sorunu yaşayan hükümlünün zihinsel uyanıklılığı-
nızı artırmasına, uyarıcı azlığından dolayı Spor, dikkat ve yoğunlaşma 
gelişimine katkıda bulunur.

Fiziksel Gücü Artırma
Hükümlü infaza tabi tutulduğu yerin fiziksel şartlarından dolayı 

hareketliliği azalacaktır. Vücut hareketlerinin azlığı çeşitli fiziksel 
zayıflıklar meydana getirecektir. Spor hükümlünün kassal dayanık-
lılık seviyesini artırır. Spor yapan hükümlünün fiziksel performansı 
gelişeceğinden yaşam kalitesi de artar. 

Spor yapan kişiler zor hastalanır, çabuk iyileşirler ve olumsuz 
şartlara daha dayanıklıdırlar. Çünkü spor, hükümlünün kassal güç 
seviyesini dolaysıyla kassal dayanıklılık seviyesini artırır. 

Spor Önleyici Sağlık Hizmeti Görür
Spor yapanlar zor hastalanır, çabuk iyileşirler ve içinde bulun-

dukları yaşam şartlarına dayanıklıdırlar, oluşacak ruhsal sorunları 
önlemede önemli bir araçtırlar. 

İNFAZ AŞAMASINDA SPORUN PSİKOLOJİK YARARLARI

Nevrasteni:
Nevrastenin diğer adı kronik yorgunluk sendromu olup infaz 

aşamasında en sık karşılaşılan psikolojik sorundur. Nevrasteni hastaları 
sürekli yorgunluk hissine kapılıp, bu yorgunluk hissine yorgunluktan 
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korkma eşlik eder. Nevrasteni hastası yorulmak korkusu ile kendini 
faaliyetsiz bir hayata verir. Bütün gününü bir koltukta geçirir. Eğer 
kendisine zorla bir iş yaptırılırsa bunu nasıl yaptığına kendisi de 
hayret eder.

Nevrasteni hastalığın sebepleri özellikle tek düze, çok sıkı disip-
linli yaşayış tarzı, uzun süren matemler, aşk, daimi aile geçimsizliği, 
uzun süreli cinsel ilişikide bulunmamak olarak bilinir. Bu sebeplerin 
neredeyse tamamı Hükümlü için var olan sebeplerdir. 

Nevrasteniden rahatsız olanlar zihni takıntılarının sonucu olarak 
sürekli kendini dinleme, kapıya yakın yerde oturmak ister, cezaevi 
yatakhanesinde kapı veya pencere kenarında yatmaları dikkat çeker.

Nevrasteni hastalığın tedavisi mümkündür19. Nevrasteni de tıbbi 
tedavi kadar belki tıbbi tedaviden daha çok spor önemli yer tutar. 
Çünkü spor, Nevrastenin sonucu olan hareketsizliği ortadan kaldırır. 

Spor Uyku Düzeni Sağlar: 
İnfaz sürecinin stresli olacağı malumdur. Hükümlülerin özelliklede 

infazın ilk aşamasında içinde bulunduğu psikolojik durum nedeniyle 
uyku problemleri yaşarlar. 

 Stresin neden olabileceği tipik sonuçlardan biriside uykusuzluk 
çekmektir. Hükümlü uykusuz kaldıkça, stresle baş edebilmesi zorlaşır. 
Stresle mücadele edemeyen hükümlünün uyuması zorlaşır. Uyku ile 
stres arasında böylece bir kısır döngü oluşur. Düzenli spor ve egzer-
siz yapmak, hükümlünün geceleri daha rahatlama sağlayarak uyku 
alışkanlığını normal akışına sokabilir. Spor, kolay ve iyi uyumaya 
yardımcı olur.

Spor Ruhsal Açıdan Rahatlatır: 
Hükümlü aslında hakkında verilen hükümle yenilmiş duygu-

sunu sonuna kadar yaşar. Hükümlünün sağlığını kazanabilmesi ve 
topluma döndüğünde yenilmişlik duygusundan kurtulmuş kendine 

19 Cemalettin GÜRLER, Adalet Psikolojisi Ders Notları
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güvenini kazanmış olmalıdır. Spor, hükümlünün kendine olan güven 
duygusunu arttırır.

İnsan spor yaparken problemlerini, dertlerini ve sıkıntılarını unu-
tup, kısa bir süre için de olsa, yaptığı etkinliğe yoğunlaşmış olur. Spor 
ve egzersiz yapmak hükümlü özellikle güvensizlikten veya boşluktan 
kaynaklanan stres ve bunalımdan kurtulmaya da yardımcı olur.

Stresle Mücadelede Spor:
Kişi stresi yaratmış olan nedenlerle mücadele edemeyeceği durum-

larda, uzun süreli gergin ve sinirli olabilir. Stresin uzun süre üzerinden 
atamamada vücut bu olağanüstü durum ile baş edemeyebilir. Stresin 
vücutta yarattığı olumsuz etkileri en aza indirmek ve bununla müca-
dele etmeyi öğrenmek gerekir.

Stresle mücadelede Sporun iki yönlü yararı vardır; hem vücutta 
fizyolojik değişikliklere neden olur, hem de psikolojik açıdan destek 
verir. Böylece spor, stresten korunmaya ve kurtulmaya, stresle başa 
çıkmaya yardımcı olur. Sporcuların kendilerini mutlu hissetmeleri 
yalnızca psikolojik değil aynı zamanda biyolojik etkilerin sonucudur.

Hükümlü, sportif olaya katılmakla psikolojik yalnızlığının doğu-
şunu hazırlayan sakıncaları da giderebilir.

Sosyalleşmede Spor:
Spor, sadece ferdin fiziki ve psikolojik yönden güçlenmesi için 

sürdürülen eğitici bir faaliyet değildir. Bunun yanında fertteki sorum-
luluk ve işbirliği eğilimi ile düzen sağlama kabiliyetini ortaya çıkararak 
ferdin sosyalleşmesine de katkıda bulunmaktadır20.

Hükümlü infazın başlaması ile infaz öncesi sahip olduğu sosyal 
hayat ve çevreden kopup gelmektedir. İnfaz sonrasında, sosyal hayat 
dönen hükümlünün sosyal hayata da hazır olması gerekir. 

“Beden Eğitimi ve Spor” başlıklı Avrupa Cezaevi Kuralları’nın ilgili 
27.6 maddesinde “Spor, oyunlar, kültürel faaliyetler, özel hobiler ve diğer 

20 M. Erkal M, 1992-90
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boş zaman uğraşıları da dâhil olmak üzere eğlendirici fırsatlar sağlanmalı 
ve mahpusların mümkün olabildiğince bu etkinlikleri organize etmelerine 
izin verilmelidir.”der. Avrupa Cezaevi Kuralları çok uygun bir şekilde 
“mahpusların mümkün olabildiğince bu etkinlikleri organize etmelerine 
izin verilmelidir” diyerek hükümlüyü nesne olmaktan çıkarıp özne 
yapmayı hedeflemiştir. 

İNFAZ SÜRESİ HESABINDA SPOR FAALİYETLERİ

Spor alanında başarıların infaz sırasında iyi hal olarak kabul edil-
mesi hatta infaz süresi hesabına ilişkin durumlarda mahkûm lehine 
yorumlanması gereklidir. 

SONUÇ YERİNE 

Spor kişinin kendi yeteneklerini arayıp bulma sanatıdır. Başka 
bir ifade ile hükümlü kendini tanıma çabasıdır. Hükümlü ise genel 
olarak kamu ile özelde mağdur ile sorun yaşamış ve hukuken kısmen 
yada tamamen suçludur. Spor yaparak kendini tanıma yolculuğuna 
çıkan hükümlü, ıslah olmaya yönelir. 

Disiplin ve infaz konularında en temel ve yol gösterici hüküm 
olmasını istediğimiz Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Avrupa 
Cezaevi Kuralları”  Başlıklı (87) 3 No’lu Tavsiye Kararı gereğince 
“Özgürlükten yoksun bırakma insan onuruna saygılı olmanın gerektir-
diği maddi ve manevi koşullara uygun olarak yapılmalıdır21.” ilkesidir. 
Hiç kimse unutmamalıdır. 

 Hükümlünün fiziksel ve ruhsal iyilik halinden infaz kurumu 
sorumlu olduğunun altını bir daha çizmek isteriz.

21 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Avrupa Cezaevi Kuralları”  Başlıklı (87) 3 
No’lu Tavsiye Kararı
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MEVZUAT

• Anayasanın 59 uncu maddesine göre Devlet, her yaştaki Türk 
vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, 
sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu 
korur.

• İnfaz hukukunda esasların toplandığı 5275 sayılı “Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun” (CGTİHK) ana kodekstir. 

• Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar: 1955’te 
Cenevre’de toplanan Suçların Önlenmesi ve Suçluların Islahı 
üzerine Birinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul 
edilmiş ve Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından 31 Temmuz 
1957 tarihli ve 663C (XXIV) sayılı ile 13 Mayıs 1977 tarihli ve 
2076 (LXII) sayılı Kararlarıyla onaylanmıştır.

• Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Avrupa Cezaevi Kuralları”  
Başlıklı (87) 3 No’lu Tavsiye Kararı

KAYNAKÇA
* 1955’te Cenevre’de toplanan Suçların Önlenmesi ve Suçluların Islahı üzerine Birinci Birleşmiş 
Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiş,ve Ekonomik ve Sosyal Konsey tarafından 31 
Temmuz 1957 tarihli ve 663C (XXIV) sayılı ile 13 Mayıs 1977 tarihli ve 2076 (LXII) sayılı Karar-
larıyla onaylanmıştır.

* Vehbi Kadri KAMER, Ceza infaz Kurumlarında Eğitim Çalışmaları, Adalet Dergisi 
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GİRİŞ

“Yargı Yetkisi” başlıklı Anayasa’nın 9. maddesinde, yargı yetkisinin 
mahkemeler aracılığıyla yerine getirileceği açıkça hükme bağlanmıştır. 
Bu durumda, ilk önce mahkeme kavramından ne anlaşılması gerektiği 
üzerinde durulması gerekir. Mahkeme, etimolojik olarak, “hüküm” 
kökünden türetilmiş olup genel olarak “hüküm verilen veya muhakeme 
yapılan yer” anlamına gelir. Dar ve teknik anlamda mahkeme ise, 
sadece devlet tarafından görevlendirilen ve adalet dağıtan yargılama 
yeri anlamına gelmektedir.

Görüldüğü üzere, mahkemeler, hukukî statüleri itibariyle devlet 
kuruluşlarıdır ve yargı işlevini yerine getirmeyi üstlenmişlerdir. Bu 
nedenle, mahkemelerin yargı işlevinin yerine getirilmesine yönelik 
faaliyetleri doğrudan doğruya yargısal faaliyet olarak nitelendirilir. 
Ancak, devlet mahkemeleri yanında bazı hukukî uyuşmazlıkların 
çözümünde hakem mahkemeleri1 de görev yapar. Bu durumda, hakem 
mahkemelerini de kapsayacak şekilde bir tanımlama yapılmak isten-
diğinde geniş anlamda mahkeme, yargı işlevini yerine getirmeyi 
üstlenmiş olan kuruluşlardır2.

Yargılama hukukunda geniş anlamda görev, bir davaya (uyuşmaz-
lığa) hangi tür mahkemenin bakacağını ifade etmektedir. Burada yer 
alan “tür” ifadesi, hem farklı yargı kollarına3 giren mahkemeler hem 
de aynı yargı kolu içindeki mahkemeler arasındaki ilişki bakımından 
kullanılmaktadır4. Bu nedenle, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve/veya 
Tahkim Kurulları ile Adliye Mahkemeleri arasındaki uyuşmazlığa 
kimin bakacağına ilişkin sorunlar da “yargı yolu” uyuşmazlığı olmasına 

1 Hakem mahkemesi yanında tahkim divanı veya hakem heyeti kavramları da 
kullanılmaktadır.

2 Ramazan ARSLAN/Süha TANRIVER: Yargı Örgütü, Ankara 2001, s. 36-37.
3 Bir davaya hangi (adli veya idarî) yargı kolundaki mahkeme tarafından bakılacağı 

hususu aslında “görev” değil “yargı yolu” ilişkisidir; fakat uygulamada yargı yolu 
ilişkisine de görev ilişkisi adı verilmektedir. (Baki KURU/ Ramazan ARSLAN/Ejder 
YILMAZ: Medenî Usul Hukuku (Ders Kitabı), s.117.

4 Ejder YILMAZ: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2012, s. 40.



400

Futbolda Sözleşmelerden Doğan 
Uyuşmazlıkların Çözümünde 

Görevli Yargı Mercii Sorunu
/ GÜRTEN, BAŞTÜRK

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

rağmen doktrin ve yargı kararlarında “görev” uyuşmazlığı olarak 
adlandırılmıştır.

Aslında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu veya Tahkim Kurulu’nun faa-
liyeti “zorunlu tahkim” olarak nitelendiriliyorsa “yargı yolu”, “ihtiyarî 
tahkim” olarak nitelendiriliyorsa, görev sorunu olur. Yargı yolu itirazı 
da görev şartları gibi işlem görüp, dava şartı olarak değerlendirilir ve 
her aşamada ileri sürülebilir. Ancak ihtiyarî tahkimde özel hüküm 
nedeniyle (HMK. m.413, m. 116/1-b) sadece ilk itirazlar sırasında 
ileri sürülebilir daha sonra ileri sürülemez ve mahkeme davaya bak-
maya devam eder.

Anayasa’nın 142. ve HMK’nın 1. maddesine göre, mahkemelerin 
kuruluşu, görevleri, yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla 
düzenlenir5. Kanun çıkarma yetkisi de, tekelci bir biçimde, yasa 
koyucu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğuna göre, 
idarenin düzenleyici işlemleri aracılığıyla, mahkeme kurması, kurul-
muş mahkemelerin görev ve yetkileri ile işleyiş ve yargılama usullerini 
değiştirmesi mümkün değildir6.

Görevin kanunla belirlenmesi ilkesi, sadece Türk Hukuku’na has 
bir durum değildir; evrensel (tabiî) hukuk kuralları da bunu gerektir-
mektedir. Bu durum, uzun süredir kabul gören tabiî hâkim ilkesinin 
bir sonucudur.  Tabiî hâkim ilkesi, bir davanın nerede görüleceğinin 
(yargılamanın hangi mahkemede yapılacağının) uyuşmazlığın doğ-
masından önce belirlenmiş olmasıdır. Anayasa’nın 37. maddesine 
göre, hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir mercii 
önüne çıkarılamaz; bir kimseyi kanunen tâbi olduğu mahkemeden 

5 Ayrıca Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 1. maddesine ilişkin gerekçeye göre: 
“Anayasa’nın 142. maddesi uyarınca mahkemelerin görevleri ancak kanunla tayin 
edilebilir; İdare, düzenleyici idari işlemleri aracılığıyla göreve yönelik herhangi bir 
belirleme yapamaz. Maddenin birinci cümlesinde yer alan düzenlemede, anılan Anayasa 
kuralı yasal planda bir kez daha ifade edilmiştir. Şüphesiz, kanunla yapılacak olan göreve 
ilişkin belirlemenin Anayasa’nın 37 nci maddesinde güvence altına alınmış bulunan tabiî 
hakim ilkesine de uygunluk arz etmesi gerekir….”

6 Ramazan ARSLAN/Süha TANRIVER: Yargı Örgütü, Ankara 2001, s. 37.
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başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine 
sahip olağanüstü merciler kurulamaz7.

Tabiî hâkim ilkesi, öncelikle yürütme organının yargıya müda-
halesini önlemeye yöneliktir. Bu amaçla, yürütme organının, hukuka 
aykırı bir şekilde kendi isteğine göre eski olaylar için yeni mahkemeler 
kuramaması ve kurulmuş mahkemelerin görevlerini değiştirememesi 
insan haklarının korunması bakımından önemlidir. Tabiî hâkim ilkesi, 
aynı zamanda, yasama organının da yargıya müdahale edememesini 
amaçlar8.

Tabiî hâkim ilkesinin “kanunîlik” ve “öncedenlik” olmak üzere iki 
temel unsuru vardır. Kanunîlik unsuru ile kastedilen, ilk önce mahke-
melerin kuruluş, görev ve yetkileri ile işleyiş ve yargılama usullerinin 
ancak kanunla düzenlenebilmesidir. Akabinde idarenin, düzenleyici 
işlemleri aracılığıyla yeni mahkemeler kurulamamasıdır ve kurulmuş 
olan bir mahkemenin görev alanını genişletip daraltamaması ve niha-
yetinde işlerlik kazanmış olan yargılama usulüne ilişkin değişiklik 
öngören herhangi bir belirlemede bulunulamamasıdır.

Tabiî hâkim ilkesinin önemli unsurlarından biri “kanunîlik” 
olmakla beraber daha da önemli unsuru öncedenlik unsurudur. Bu 
noktada, bir yargı yerinin, kuruluş, görev, işleyiş ve izleyeceği yargılama 
usulü itibariyle hukuki yapılanmasının tabiî hâkim ilkesine uygun-
luğunun sağlanabilmesi için bu alana ilişkin belirlemenin kanunla 
yapılması tek başına yeterli değildir. Ayrıca sözü edilen belirlemenin 
yargılanacak olan uyuşmazlığın gerçekleşmesinden önce yapılmış 
olması da vazgeçilmez bir şarttır9.

Tabiî hâkim ilkesi, birey için varlığı anayasadan kaynaklanan ve adil 
yargılanma hakkının en temel ilkelerindendir. Bu ilke, mahkemelerin 
kuruluş, görev ve işleyişlerinin belirlenmesinde işlev gören bir yargı-
lama hukuku ilkesi olan kanuni hâkim ilkesini de içinde almaktadır. 

7 Ejder YILMAZ: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2012, s. 40-41.
8 Ejder YILMAZ: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2012, s. 41.
9 Süha TANRIVER: “Tabii Hakim İlkesi ve Medeni Yargı” Türkiye Barolar Birliği 

Dergisi, Sayı 104, s.13. 
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Tabiî hâkim ilkesinin öğeleri “öncedenlik” ve “kanunîlik” olduğu halde, 
kanuni hakim ilkesini karakterize eden yegane unsur “kanunîlik”tir10. 
Başka bir anlatımla, mahkemenin görev ve yetkisiyle izleyeceği yargı-
lama usulünün belirlenmesi işleminin yargılanacak olan uyuşmazlığın 
gerçekleşmesinden sonra kanunla yapılması, kanuni hakim ilkesine 
uygundur ancak tabiî hakim ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

Mahkemelerin örgütleniş biçimi ile ilgili düzenleme içeren ve 
“kanunî hâkim güvencesi” başlığı taşıyan Anayasa’nın 37. maddesinde 
yer alan ilke ile kastedilen aslında yukarıdaki açıklamalarımızla birlikte 
değerlendirildiğinde “tabiî hâkim ilkesi”dir11. Bu nedenle TFF Uyuş-
mazlık Çözüm Kurulu ve/veya Tahkim Kurulu ile Adliye Mahkemeleri 
arasında görev uyuşmazlığına ilişkin yapacağımız değerlendirmelerde 
bundan sonra “kanunî hâkim ilkesi”ne göre değil “tabiî hâkim ilkesi”ne, 
anayasaya, insan hakları hukukuna uygunluk arayacağız.

TARİHİ GELİŞİM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kendisine bağlı futbolun 
aktörleri arasında imzalanan gerek iş sözleşmeleri gerekse temsilci-
lik sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde FIFA ve 
UEFA’nın benimsediği hatta önerdiği, temel düşünce olan “uyuşmaz-
lıkların futbol ailesi içinde çözülmesi”nden hareketle bu tür uyuşmaz-
lıkları kendi bünyesi içinde uzun bir süre çözmüştür.

Bu süreçte, görev konusunda çıkan ilk sorun TFF’ye tescil için 
sunulan sözleşmeler dışında taraflar arasında başka bir sözleşme imza-
lanması ve TFF’ye tescil için sunulmaması halinde, bu sözleşmelerden 
doğan bir hak talebinde hangi makamın görevli olduğuna ilişkindir. 
Bu dönemde, “tek tip profesyonel futbolcu sözleşmesi” dışında tarafların 

10 Süha TANRIVER: “Tabii Hakim İlkesi ve Medeni Yargı” Türkiye Barolar Birliği 
Dergisi, Sayı 104,s.14.

11 Süha TANRIVER: “Hukuk Yargısı (Medeni Yargı) Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı, 
s. 215” Makalelerim I, Ankara 2005, s. 211-236.
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ayrıca bir sözleşmeyle, uygulamadaki adıyla “özel sözleşme”, özellikle 
mali hükümlere ilişkin ayrı düzenlemeler getirdiği bilinmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu uzun bir süre bu tür “özel sözleşme”lere 
ilişkin talepleri kabul etmemiş ve bu konuda yapılan itirazlardan biri-
nin TFF Tahkim Kurulu tarafından incelenmesi sonucunda Kurul, 
TFF tarafından tescil edilen tek tip sözleşme yanında özel sözleşme 
hazırlanmasını muvazaalı işlem kabul ederek geçersiz kabul etmiştir. Bu 
durumda, doğal olarak ilgili kişinin adli yargıya yaptığı başvuru sonra-
sında Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 13.04.2004 tarihli 2003/16256 
E. ve 2004/5446 K. sayılı ve 03.03.2005 tarihli 2004/16450 E. ve 
2005/3214 K. sayılı kararlarında özetle “Tek tip sözleşme dışında 
yapılan ek sözleşme ile taraflarca kararlaştırılan özel şartların tek tip 
sözleşmeye konmamış olması kararlaştırılan bu şartların hükümsüz 
olduğunu göstermez. Bu tür özel sözleşmelerden doğan uyuşmazlık-
ları çözme görevi Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na12 değil adli 
yargı yerine aittir” gerekçesiyle adli yargının görevli olduğuna karar 
vermiştir13

Sonraki dönemde, futbolda sözleşmeden doğan ihtilafların çözü-
münde “tek tip sözleşmeler” harici “özel sözleşmeler”den kaynaklanan 
ihtilaflara görevsizlik kararı vermesi birçok soruna yol açtığı için TFF 
konuya ilişkin düzenlemeyi içeren talimatı değiştirmiş ve TFF Tahkim 
kurulu da bu düzenlemeye uygun olarak içtihat değiştirmiştir. Tahkim 
Kurulu’nun 21.09.2006 tarihli 2006/234 E. ve 2006/241 K. sayılı 
kararında ““Kulüp ile futbolcu arasında 02.2006 tarihli TFF’na ibrazla 
tescil edilen bir sözleşme ile yine aynı tarihli kulüp ile futbolcu arasında 
TFF’na sunulmamış bir sözleşme olmak üzere iki adet sözleşme vardır. 
Bu sözleşmeler hükümleri bakımından birbirini tamamlamaktadır. 
3813 sayılı yasa özel ve tip sözleşme ayrımı yapmamıştır. Ayrıca 3813 
sayılı yasa kulüp ile futbolcu arasındaki ihtilaflarda Tahkim Kurulunu 

12 Bu yasa döneminde futboldan kaynaklanan sözleşme ihtilafları ilk derece mercii olarak 
TFF Yönetim Kurulu tarafından çözülür, ilgili karara karşı itirazlar TFF Tahkim 
Kurulu’na yapılırdı.

13 Konuya ilişkin ayrıntılı değerlendirme için bakınız: Faruk Baştürk, Özel Sözleşmelerden 
Doğan İhtilaflarda Yargı Merci, Tam Saha Dergisi, Aralık 2005, s. 14. 
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yetkili kılmıştır. 25.05.2005 tarihinde yayınlanan Profesyonel Futbol 
ve Transfer Talimatının 25/4 maddesi son cümlesinde Federasyon tescilli 
sözleşmeyi değiştiren veya buna ek yapan her türlü sözleşmeyi inceler, 
hükmünü getirmiştir. Bu nedenle Anayasa’nın ve Borçlar Yasasının akit 
yapma serbestisi hükümleri de dikkate alınarak, kulüp ile futbolcu ara-
sındaki yapılmış tüm sözleşmeleri bir bütün halinde değerlendirmek ve 
tarafların hak ve borçlarını bu bütüne göre tespit etmek gerekir. Kaldı 
ki Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatının 25. maddesinde öngörülen 
Federasyona ibraz ve tescil koşulu bir geçerlilik şartı değil, düzenin sağlan-
ması ve ihtilaflarda gerekli delilin elde edilmesi ve muhafazası amacıyla 
öngörülmüş bir düzenlemedir” sonucuna varılarak özel sözleşmelerde 
de kendisinin görevli olduğunu kabul etmiştir14.

04.12.2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5719 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun’da önemli değişiklikler yapılmıştır. Çalışmamızı 
ilgilendiren konu ise, sözleşme uyuşmazlıklarında ilk derece mahke-
mesi gibi görev yapan Yönetim Kurulu’nun bu yetkisinin yeni bir yapı 
olan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na devredilmesi sonrasında ortaya 
çıkan görev uyuşmazlılarıdır.

3813 sayılı Kanuna 12/A maddesi eklenmesini öngören düzenleme 
metni aşağıdaki gibiydi:

“MADDE 12/A- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu; Federasyon Yönetim 
Kurulunun belirlediği Kurul Başkanı ile Kulüpler Birliği Vakfının, Pro-
fesyonel Futbolcular Derneğinin ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği-
nin her birinin belirleyeceği beşer üye olmak üzere onbeş üyeden oluşur. 
Kurulun Başkan ve üyelerinin en az beş yıllık meslekî tecrübeye sahip 
hukukçu olması şarttır. Kurulun görev süresi, Federasyon Başkanının 
görev süresi kadardır.

Kurul, beş kişilik heyetler hâlinde çalışır, kararlar oy çokluğu ile alınır.

14 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bakınız: Faruk Baştürk, İş Hukukunda Profesyonel 
Futbolcu, Beta Yayınları, İstanbul 2007, s. 38 vd. 
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Heyetler, Kurulun Başkanı ile Kulüpler Birliği Vakfını temsilen iki 
üye ve uyuşmazlığın konusuna göre dernekleri temsilen iki üyeden oluşur.

Kurul, görevinde bağımsızdır. Kurulun hiçbir üyesi Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu ve Tahkim Kurulu önünde herhangi bir tarafın vekili 
sıfatıyla görev yapamaz. Üyeler istifa etmedikçe veya istifa etmiş sayıl-
madıkça yerlerine yenisi atanamaz. İstifa eden veya istifa etmiş sayılan 
üyenin yerine, birinci fıkrada belirtilen Vakıf veya derneklerce yeni üye 
bildirilir.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu;
a) Kulüpler ile kulüpler,
b) Kulüpler ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu 

temsilcileri, masörler ve müsabaka organizatörleri,
c) Oyuncu temsilcileri ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler,
arasında her türlü sözleşmeden doğan veya futbolla ilgili olan uyuş-

mazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran yetkili olarak 
inceler ve karara bağlar.”

Görüldüğü üzere, yasal bir düzenleme getirilmek suretiyle oluş-
turulan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, kulüpler ile kulüpler, kulüpler 
ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu temsilcileri, 
masörler ve müsabaka organizatörleri ve oyuncu temsilcileri ile futbol-
cular, teknik direktörler ve antrenörler arasında her türlü sözleşmeden 
doğan veya futbolla ilgili uyuşmazlıkları, tarafların başvurusu üzerine 
münhasıran yetkili olarak incelemeye ve karara bağlamaya başlamıştır. 
Bu karara karşı da, tıpkı Yönetim Kurulu kararlarına karşı öngörüldüğü 
üzere Tahkim Kurulu’na başvurulabilmekteydi.

Kanun değişikliğine uygun olarak 13.02.2008 tarihli ve 26786 
sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü’nün 49/A maddesi ve 
Yönetim Kurulu’nun 26.03.2008 tarihli ve 5 sayılı toplantısında kabul 
edilen ve 11.04.2008 tarihinde yürürlüğe giren Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu Talimatı15 aynı düzenlemeyi içermekteydi.

15 İlgili talimat için bakınız: http://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TFF/
talimatlar/Uyusmazik%20Cozum%20Kurulu.pdf (Erişim tarihi 17.02.2013). 
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16.05.2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5. maddesinde Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun ilk derece hukuk kurullarından biri olarak Uyuş-
mazlık Çözüm Kurulu sayılmış ve aynı maddede ilk derece hukuk 
kurullarının görevleri, yetkileri, hakları ve üyelerinin sahip olmaları 
gereken nitelikler ile her bir kurulun usul kurallarının TFF Statüsü ve 
ilgili talimatlarda düzenleneceği kabul edilmişti. Ancak, 5719 sayılı 
Kanun değişikliği ile getirilen düzenleme gibi Kurul’un görevine ilişkin 
olarak Kanun’da açık bir düzenleme bulunmuyordu.

16.05.2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5894 sayılı Kanundan sonra 24.06.2009 tarihli ve 
27268 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Türkiye Futbol Federasyonu 
Statüsü’ndeki Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görevine ilişkin 56. 
madde düzenlemesi, tıpkı 5719 sayılı Kanun değişikliği ile getirilen 
ve önceki TFF Statü’sündeki düzenlemenin aynısıdır ve bu nedenle 
de Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı’nda bir değişiklik yapılmaya 
ihtiyaç duyulmamıştır.

3,5 yıla yakın yukarıda belirtilen düzenlemeler çerçevesinde fut-
bolda sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda görevli olan Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nun görevine ilişkin olarak 21.07.2011 tarihli ve 28001 
sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Statü ile kurulun yapısı yanında 
görevinde önemli değişiklikler getirilmiştir.

MEVZUAT

Gerek 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görev-
leri Hakkında Kanun’da gerekse başka bir kanunda kulüp ile futbolcu 
arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde hangi yargı merciinin görevli 
olduğuna ilişkin açık bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.

29.06.2011 tarihinde kabul edilen ve 20 Temmuz 2011 tarihli 
28001 sayılı Resmi Gazete’nin İlanlar Bölümü’nde ilan edilerek 
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yürürlüğe giren Statü değişikliğiyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 
görevini düzenleyen 56. maddesi aşağıdaki hale getirilmiştir:

“Kulüpler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu temsil-
cileri, sağlık personelleri ve müsabaka organizatörleri aralarındaki futbolla 
ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü için Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nun yetkisini kabul edip etmemekte serbesttirler. Uyuşmaz-
lık 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 ihtiyari 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.”

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından kabul 
edilerek kendi internet sitesi olan www.tff.org’da 24.08.2011 tarihinde 
yayımlanarak yürürlüğe giren Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı’nın 
2. Maddesinde de Kurul’un görevi şu şekilde düzenlenmiştir:

“Kulüpler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu temsil-
cileri, sağlık personelleri ve müsabaka organizatörleri aralarındaki futbolla 
ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü için Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nun yetkisini kabul edip etmemekte serbesttirler.

Bununla birlikte, sportif cezalarla, yetiştirme tazminatına ilişkin 
ihtilaflar münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu önünde çözülür”

Aynı talimatın “Başvuru” başlıklı 5. Maddesinde, görevle birlikte 
başvuruya ilişkin aşağıdaki düzenleme getirilmiştir:

“Taraflardan birisinin uyuşmazlığının çözümü için yazılı olarak 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvuruda bulunması üzerine, Uyuşmaz-
lık Çözüm Kurulu sekreteryası, uyuşmazlığın karşı tarafına Uyuşmazlık 
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Çözüm Kurulu’nun ihtiyarî hakem yetkisini kabul edip etmediğini yazılı 
olarak sorar.

Karşı taraf Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun hakem yetkisini kabul 
edip etmediğini 10 günlük kesin süre içerisinde yazılı olarak Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu sekreteryasına bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde 
yazılı olarak yetkinin kabul edildiğinin bildirilmemesi halinde, yetkinin 
reddedilmiş olduğu kabul edilir. Bu husus kurul sekreteryası tarafından 
başvuruda bulunan tarafa bildirilir.

Yetkinin kabul edilmesi üzerine Uyuşmazlık Çözüm Kurulu sekreter-
yası taraflara hakemlerini seçmelerini yazılı olarak bildirir. Hakem veya 
hakemlerin seçiminde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri 
uygulanır. Ancak hakemlerin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu hakem liste-
sinden seçilmesi mecburidir.

Sportif cezalarla, yetiştirme tazminatına ilişkin ihtilaflarda ise baş-
vuru üzerine sekreterya taraflara bir üst fıkra uyarınca hakemlerini 
seçmelerini yazılı olarak bildirir.

Hakem veya hakemlerin belirlenmesinden sonra bu husus hakem 
veya hakemler tarafından zapta bağlanarak kurul sekreteryasına bildirir.

Hakem heyetinin seçiminden ve bu hususun sekreteryaya bildiril-
mesinden sonra, sekreterya gider avansının TFF hesabına yatırılması ve 
dava dilekçesinin sunulması için davacı tarafı uyarır.

Sekreterya usul kanunu hükümleri çerçevesinde dilekçelerin teatisini 
tamamladıktan sonra dosyayı hakem heyetine sunar. Hakem veya hakem 
heyeti usul kanunu hükümleri çerçevesinde hakem yargılamasını yaparak 
uyuşmazlığı çözüme kavuşturur.”

KONUYA İLİŞKİN YARGI KARARLARI

5719 ve 5894 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde konuyla 
ilgili olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24.06.2009 tarihli 
2009/13-220 E. ve 2009/280 K. sayılı kararında özetle aşağıdaki 
tespitleri yapmıştır:
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“Gerek sözleşme tarihinde, gerek davanın açıldığı 29.05.2007 tari-
hinde 3813 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun yürürlükte olup; bu kanunda tek tip sözleşme kaynaklı 
uyuşmazlıkların çözüm yeri TFF Tahkim Kurulu olarak belirlenmiş iken; 
04.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5719 sayılı Kanunla getirilen deği-
şiklikle kanun kapsamına giren uyuşmazlıklar tek tip sözleşmeyle 
sınırlandırılmayarak; temelinde kişilerin sıfatları veya ilişkinin 
futbol kaynaklı olması esası benimsenmiştir.

Göreve etkili bu yasal değişikliklerin, görevin kamu düzenine ilişkin 
olma niteliği karşısında mahkemece ve temyiz incelemesi sırasında da yük-
sek mahkemelerce göz önüne alınması gereği her türlü kuşkudan uzaktır.

Görev konusunda açık düzenleme içeren, 5719 Sayılı Kanunla, 
3813 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanuna eklenen 12/A maddesinin yukarıda ayrıntısıyla açıklanan içeriği 
karşısında; tarafları “kulüp-teknik direktör” olan sözleşme ilişkisinin 
varlığı, kapsamı ve ayrıca uyuşmazlığın futbolla da ilgili olması karşı-
sında her iki halde de davaya bakma görevinin adli yargı mercilerine 
ait olmadığı anlaşılmaktadır.

Şu durumda; mahkemece, bu yasal değişikliğe dayalı olarak yapılan, 
görevsizliğe ilişkin belirleme usul ve yasaya uygun olup; yargı yolunun 
farklılığı nedeniyle dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar 
verilmiş olması da yerindedir.

Ne var ki, kararın temyizi aşamasında mahkeme kararının daya-
nağını teşkil eden 5719 sayılı Kanunla değişik 3813 Sayılı Kanun, 
16.05.2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5894 Sayılı Türkiye 
Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile yürür-
lükten kaldırılmıştır.

5894 Sayılı Kanunla, uyuşmazlıkların çözüm yeri olarak İlk Derece 
Hukuk Kurulları ( ki bunlar arasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu da 
yer almaktadır ) ile bunların üstünde olmak üzere Tahkim Kurulu gös-
terilmişse de, bu kurulların görevine girecek uyuşmazlıkların nelerden 
ibaret olduğu konusunda açık bir düzenleme getirilmeyerek, bu düzenleme 
TFF Statüsüne bırakılmıştır.
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Başta yeni TFF Statüsü olmak üzere, bu kanun gereğince yeni-
den düzenlenmesi öngörülen hususlar inceleme tarihi itibariyle 
tamamlanmamıştır.

5894 sayılı Kanun Geçici Madde 1’de geçiş hükümleri düzenlenmiş; 
yeni kanun gereğince yapılacak işlemler tamamlanana kadar uygulanacak 
önceki hükümler kapsamında önceki TFF Statüsüne de yer verilmiştir. 
Eski Kanunda yer alan göreve ilişkin düzenleme halen yürürlükte olan 
Eski TFF Statüsü kapsamında aynen yer almakla; eldeki uyuşmazlığın 
çözüm mercii, inceleme tarihi itibariyle de halen “Uyuşmazlık Tahkim 
Kurulu”16dur.

Tüm bu açıklamalar ışığında; eldeki davaya konu uyuşmazlığın 
çözüm merciinin adli yargı değil, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
olduğu; direnme kararının temyizi aşamasında yürürlüğe giren yeni 
kanunda, bu kurulun İlk Derece Hukuk Kurulları arasında sayıldığı 
ve Kanunun geçiş hükmü gereği inceleme tarihi itibariyle de görevinin 
devam ettiği; sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle; mahkemenin görev yönünden dava dilekçesinin reddine 
ilişkin direnme kararı usul ve yasaya uygun olup, onanması gerekir.”

Görüldüğü üzere, Hukuk Genel Kurulu kararı ile Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nun ilk derece mercii olduğu ve bu karara karşı Tah-
kim Kurulu’na başvurulabileceği ve ayrıca Kanun kapsamına giren 
uyuşmazlıklarda sadece tek tip sözleşmeyle sınırlandırılmayarak teme-
linde kişilerin sıfatları veya ilişkinin futbol kaynaklı olması esasının 
benimsendiği kabul görmüştür. Burada dikkat edilmesi gereken husus, 
Hukuk Genel Kurulu’nun Kanun’un geçiş hükmü gereği inceleme 
tarihi itibariyle de görevinin devam ettiği yönündeki tespitle, aslında 
aynı zamanda Federasyonun Statü veya talimatlarda değişiklik yaparak 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görevinin değiştirilebileceğini kabul 
etmesidir.

5894 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak Statü’deki düzenlemenin 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından 

16 Kanaatimizce kararın tamamıyla birlikte okunduğunda “Uyuşmazlık Tahkim Kurulu” 
ibaresinden kasıt “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu” dur.
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temyiz incelemesi yapılan bir davada aşağıdaki tespitleri yapılarak17 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görevli olduğuna karar verilmiştir. 
(Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 23.09.2010 tarihli 2010-3464 E. ve 
2010/11899 K. sayılı kararı):

“3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunda değişiklik yapan 29.11.2007 tarihli 5719 sayılı 
Kanunun 9. maddesi ile eklenen 12/A maddesi ile uyuşmazlık çözüm 
kurulları kurulmuştur. Anılan madde hükmüne göre Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulunun Federasyon Yönetim Kurulunun belirlediği Kurul Başkanı ile 
Kulüpler Birliği Vakfının, Profesyonel Futbolcular Derneğinin ve Türkiye 
Futbol Antrenörleri Derneğinin her birinin belirleyeceği beşer üye olmak 
üzere onbeş üyeden oluşacağı, kurulun başkan ve üyelerinin en az Beş yıllık 
tecrübeye sahip hukukçu olmasının şart olduğu, kurulun görev süresinin 
Federasyon Başkanının görev süresi kadar olduğu belirtilmiştir. Aynı mad-
denin beşinci bendinde kurulun a) Kulüpler ile kulüpler, b) Kulüpler ile 
futbolcular, teknik direktörler, antrenörler,’ oyuncu temsilcileri, masörler 
ve müsabaka organizatörleri, c) Oyuncu temsilcileri ile futbolcular, teknik 
direktörler, antrenörler, arasında her türlü sözleşmeden doğan veya futbolla 
ilgili olan uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine münhasıran 
yetkili olarak inceleyip karara bağlayacağı hükmü düzenlenmiştir. 3813 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış, yerine 05.05.2009 kabul tarihli 
5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun yürürlüğe girmiştir. Yeni Kanunun 5. maddesinde TFF’nin ilk 
dereceli hukuk kurulları sayılarak (a) bendinde uyuşmazlık çözüm kurulu 
düzenlenmiş, (4) numaralı bendinde ilk derece hukuk kurullarının 
görevleri, yetkileri, hakları ve üyelerinin sahip olması gereken nitelikler 
ile her bir kurulun usul kuralları TFF statüsü ve ilgili talimatlarda 
düzenleneceği belirtilmiştir. Bu yasal düzenleme doğrultusunda TFF tara-
fından Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun çalışma ve usullerini belirlemek 
amacıyla Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı çıkarılarak Federasyonun 
kendi internet sitesinde Ağustos 2008 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe 

17 Burada Yargıtay Dairesi, karardan anlaşılacağı üzere “münhasıran” diyerek TFF 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun zorunlu tahkim mercii olduğunu kabul etmiştir. 
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girmiş, aynı talimat yeni kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da 21. 
maddesi değiştirilerek devam ettirilmiştir.

Açıklanan bu yasal düzenlemeye göre; Uyuşmazlık Çözüm Kurul-
larının kulüpler ile teknik direktörler arasındaki her türlü sözleşmeden 
doğan veya futbolla ilgili uyuşmazlıkların tarafların başvurusu üzerine 
münhasıran yetkili olarak inceleyip karara bağlayacağı hükmü getiril-
miştir. Dava konusu uyuşmazlık ( b ) bendi kapsamında kulüp ile teknik 
direktörü arasında sözleşme kapsamında hizmet bedelinden kaynaklan-
makta olup, dava ve karar tarihi itibarıyla dava konusu uyuşmazlığı 
münhasıran yetkili olarak inceleyip karar bağlamakla görevli Uyuşmazlık 
Çözüm Kuruludur. Görev Kamu düzeninden olup, yargılamanın her 
safhasında taraflar ileri sürmese bile resen dikkate alınır. Buna göre 
mahkemece Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun görevli ve yetkili olduğu 
belirtilerek davanın reddi kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde esasa 
girilerek hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.”

Bununla birlikte, futbol dışında kalan uyuşmazlıklar yönünden 
aynı dairenin 17.06.2011 tarihli 2010/16859 E. ve 2011/9660 K. 
sayılı kararında özetle “Tek tip sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkla-
rın Federasyon bünyesinde çözümlenip tahkim nezdinde itiraz olunacağı 
tartışmasızdı. Özel sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların ise, Fede-
rasyon bünyesinde çözümleneceğine dair bir düzenleme bulunmadığından 
genel hükümler uyarınca adli yargı yeri görevlidir. Özel tip sözleşmede 
sözleşmenin tek tip sözleşmeye ekli olmasına dair kararlaştırma da etkili 
değildir. Bu durumda adli yargı görevlidir. Görev kamu düzenine ilişkin 
olup yargılamanın her safhasında taraflar ileri sürmese bile re’sen dikkate 
alınacağı gözetilerek mahkemece davanın esasına girilip sonuçlandırıl-
ması gerekir” tespitiyle mahkemenin görevsizlik kararını bozmuştur.

Yukarıda belirtildiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nde 
yapılan değişiklikten18 sonra Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin ilk 

18  29.06.2011 tarihinde kabul edilen ve 20 Temmuz 2011 
tarihli 28001 sayılı Resmi Gazete’nin İlanlar Bölümü’nde ilan 
edilerek yürürlüğe giren Statü değişikliği.
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değerlendirmesi 27.04.2012 tarihli 2012/6825 E. ve 2012/11587 K. 
sayılı kararında yapılmıştır. Bu karardaki tespitler önemli olduğu için 
aşağıya aynen alınmıştır:

“Taraflar arasındaki uyuşmazlığın futbolcu olan davacının ücret 
alacağından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Öyle olunca, uyuşmazlığın 
bu niteliği itibariyle görev hususunda yasal düzenlemelerin irdelenmesi 
gerekmektedir. 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görev-
leri Hakkındaki Kanun’un Tahkim Kurulu ve görevlerini düzenleyen 
13 ve 14. maddesi, 4.12.2007 tarihi ve 26720 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 29.11.2007 tarih ve 5719 sayılı kanunun 
10. ve 11. maddeleri ile değiştirilmiş, yine bu kanunun 9. maddesi ile de 
kanunun 12. maddesinden sonra gelmek üzere 12/A maddesi eklenmiştir. 
3813 sayılı kanuna 5719 sayılı kanunla eklenen “Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu” başlıklı 12/A maddelerinde önce bu kurulun oluşumu usulü 
ve çalışma usulleri açıklandıktan sonra, “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu” 
Kulüpler ile kulüpler, kulüpler ile futbolcular, teknik direktörler, antre-
nörler, oyuncu temsilcileri, masörler ve müsabaka organizatörleri, oyuncu 
temsilcileri ile futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, arasında her 
türlü sözleşmeden doğan veya futbolla ilgili olan uyuşmazlıkları, tarafların 
başvurusu üzerine münhasıran yetkili olarak inceler ve karara bağlar.” 
hükmüne yer verilmiştir. 5719 sayılı kanunla değişik 3813 sayılı kanun, 
167.5.2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5894 sayılı Türkiye 
Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile yürürlükten 
kaldırılmıştır. 5894 sayılı kanunla uyuşmazlıkların çözüm yeri olarak İlk 
Derece Hukuk Kurulları ( ki bunlar arasında uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
da yer almaktadır ) ile bunların üstünde olmak üzere Tahkim Kurulu 
gösterilmişse de, bu kurulların görevine girecek uyuşmazlıkların nelerden 
ibaret olduğu konusunda açık bir düzenleme getirilmemiş, bu düzenleme 
TFF ana statüsüne bırakılmıştır. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görev 
ve yetkileri Futbol Federasyonunun ana statüsünde belirlenmiştir.

TFF ana statüsünde TFF Genel Kurulu’nca yapılan değişiklik 
21.7.2011 tarih ve 280001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe girmiştir.
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Ana Statünün 21.7.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanıp yürür-
lüğe giren değişik 56.maddesinde, 1. 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 kurulunun yetkisini kabul 
edip etmemekte serbesttirler. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkili 
olabilmesi için tarafların ihtilafın ortaya çıkmasından sonra kurulun 
yetkisini yazılı olarak kabul etmeleri şarttır. Bununla birlikte sportif 
cezalarla, yetiştirme tazminatına ilişkin ihtilaflar münhasıran uyuşmaz-
lık Çözüm Kurulu önünde çözülür. Bu kararlara karşı ancak Tahkim 
Kurulu’na itiraz edilebilir. Şeklinde düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme 
ile, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun mecburi tahkim ve ihtiyarî tahkim 
şeklinde iki ayrı görevi bulunduğu, sadece sportif cezalarla yetiştirme 
tazminatlarına ilişkin uyuşmazlıkların mecburi hakem olarak Uyuş-
mazlık Çözüm Kurulu’nda görülebileceği, diğer uyuşmazlıkların ise 
genel hükümlere ve 1. madde uyarınca tarafların anlaşmalarına bağlı 
olduğu ve uyuşmazlığın doğmasından sonra yazılı olarak kabul etmeleri 
halinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun ihtiyarî tahkim sıfatıyla bakıp 
sonuçlandırabileceği ve bu kararlara karşı Genel Hükümler uyarınca 
yargı yoluna başvurulabileceği anlaşılmaktadır.

Yine geçici 1. madde uyarınca da, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nca 
henüz karar bağlanmamış ihtilaflarda taraflara uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’nun ihtiyarî yetkisini kabul edip etmediklerini 10 günlük kesin 
süre içerisinde bildirmeleri, tarafların kurulun yetkisini yazılı olarak 
kabul etmeleri halinde, dosyanın yeni teşekkül ettirilecek hakem heyeti 
tarafından karara bağlanacağı, söz konusu süre içerisinde taraflarca 
kurulun yetkisinin yazılı olarak kabul edilmemesi halinde taraflara hak-
ları da hatırlatılmak suretiyle dosyalarının ve harçlarının iade edileceği 
kararlaştırılmıştır. Görev hususu kamu düzenine ilişkin olduğundan 
mahkemece her aşamada re’sen nazara alınması gerekmektedir.

Somut uyuşmazlık, 13.4.2011 tarihinden sonra muaccel hale gelen 
alacaklara ilişkin olup, dava açılmadan önce ana statüde değişiklik 
gerçekleşmiştir. Henüz ihtilaf doğmadan önce statü değişikliği yürürlüğe 
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girdiğine göre artık statü uyarınca tarafların yazılı olarak Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulunun görevini benimsemesi gerekir. Bu hususta davalı 
yanın herhangi bir beyanı bulunmamaktadır. Zira, davalıya tebligat 
yapılmadan karar verilmiştir. Ancak mahkemece bu hususta bir araştırma 
yapılmamıştır. Statü değişikliğinin 21.7.2011 yürürlüğe girmesinden 
sonra tarafların yazılı olarak uyuşmazlık çözüm kurulunun görevini 
kabul edip etmedikleri de Futbol Federasyonundan sorulmamıştır. Kaldı 
ki, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu bu tür uyuşmazlıklarda ihtiyarî tahkim 
olup, mecburi tahkime ilişkin hükümler uygulanmaz. Önceki kararla-
rın uyuşmazlık çözüm kurulunda karara bağlanması da eldeki dava 
için kesin hüküm ya da kesin delil teşkil etmez ve görev hususu kamu 
düzenine ilişkin olduğu için kazanılmış hak da söz konusu olamaz. Bu 
durumda mahkemece yapılacak iş, davalı yana tebligat yapılmak suretiyle 
davalının cevabi dilekçesi nazara alınmalı ve tahkim itirazı söz konusu 
olmadığı takdirde eldeki davanın esasına girilerek çözümlenmelidir. 
Tahkim itirazında bulunulması durumunda ise, tarafların ihtilafın 
doğmasından sonra yazılı bir kabulü bulunup bulunmadığı araştırılmalı 
ve sonucuna göre görev hususu çözümlenmelidir. Eksik incelemeyle ve 
hatalı değerlendirmelerle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı 
olup bozmayı gerektirir.”

Karar incelendiğinde, özellikle Statü değişikliğinin 21.07.2011 
tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra, tarafların yazılı olarak TFF 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görevini kabul edip etmediklerinin 
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan sorulmadığı, sorulmuş olsa bile 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun bu tür uyuşmazlıklarda ihtiyarî 
tahkim niteliğinde olduğu ve mecburi tahkime ilişkin hükümle-
rin uygulanmayacağı yönündeki tespitler, yeni yapının nasıl olması 
gerektiği konusunda da önemli ipuçları vermiştir. Ayrıca bu kararda, 
ilk itirazlardan olan tahkim itirazında bulunulması halinde tarafların 
ihtilafın doğmasından sonra yazılı bir kabulünün bulunup bulunma-
dığının da araştırılması gerektiği belirtilmiştir.

Başka bir anlatımla, bu kararın gerekçelerinden; devlet mahkeme-
sinde açılan bir davada, davalı tarafın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 
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görevli olduğuna dair bir tahkim itirazı gelse bile tarafların ihtilafın 
doğmasından sonra yazılı bir kabulünün bulunması halinde ancak 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görevli olacağı belirtilmektedir. Yoksa 
salt davalı tarafın belki davayı uzatmak amacıyla yapmış olduğu bu 
itiraza itibar edilerek karar verildiğinde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
nezdinde Talimat uyarınca yazılı kabul olmadığı için, Kurul nezdinde 
yapılacak yargılama başlamadan sona ermiş olacaktır.

Aynı Daire’nin güreşle ilgili bir karara ilişkin yaptığı temyiz ince-
lemesinde; davacı güreşçi ile davalı Büyükşehir Belediyesine ait spor 
derneği arasındaki uyuşmazlığın genel hükümlere göre ve adli yargıda 
çözümlenmesi gerektiği tespitiyle yerel mahkemenin görevsizlik kararı 
bozulmuştur. Bu kararın gerekçesinde “… Para alacaklarına ilişkin 
uyuşmazlığın çözümünde federasyon bünyesinde oluşturulacak hangi 
kurulda çözümleneceği konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Nitekim Güreş Federasyonunun ana statüsünde bu tür uyuşmazlıklarda 
hangi merciin görevli olduğuna dair bir düzenleme mevcut değildir. 
(Örneğin Futbol Federasyonu ana statüsünde bu tür uyuşmazlıkla-
rın “Futbol Federasyonu bünyesinde oluşturulan “Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’nda çözümleneceği yönünde iki görevi bulunmakta olup, para 
alacaklarında ihtiyarî tahkim yöntemi benimsenmiştir.) Oysa Güreş 
Federasyonu bünyesinde böyle bir kurul bulunmamaktadır…” değer-
lendirilmesi yapılırken Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun niteliğinin 
ihtiyarî tahkim olduğu tekrarlanmıştır.

13. Hukuk Dairesi’nin 10.09.2012 tarihli 2012/14439 E. ve 
2012/18572 K. sayılı kararında tıpkı 27.04.2012 tarihli karardaki 
gerekçeler aynen kabul edilerek görevsizlik kararının bozulmasına 
karar verilmiştir. Bu kararda yer alan aşağıdaki tespitler Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nun ihtiyarî tahkim olduğunu teyit etmektedir:

“Somut uyuşmazlıkta ihtilaf Ağustos 2010 tarihinden sonra muac-
cel hale gelen alacaklara ilişkin olup, dava açılmadan önce ana statüde 
değişiklik gerçekleşmiştir. Henüz ihtilaf doğmadan önce statü değişikliği 
yürürlüğe girdiğine göre, artık statü uyarınca tarafların yazılı olarak 
uyuşmazlık çözüm kurulunun görevini benimsemesi gerekir. Bu hususta, 
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davalı yanın herhangi bir beyanı bulunmamaktadır. Zira, davalıya 
tebligat yapılmadan karar verilmiştir. Ancak, dosya içerisinde mevcut 
bulunan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 24.01.2012 gün ve 2011/28-
2366-7 sayılı yazısı Davalı Kulübe tebliğ olunmasına karşın, herhangi 
bir cevap verilmemiş ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na uyuşmazlığın 
çözümü için yetkisinin tanındığına dair davalı kulüp tarafından herhangi 
bir başvuruda bulunulmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda uyuşmazlığın 
çözümünde Genel Mahkemeler görevli olup, HMK.nun 2/1. maddesi 
uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesi görevlidir.”

Yukarıda belirtilen tüm kararlar futbolcu veya teknik direktörle 
kulüp arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar olup 
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 12.09.2012 tarihli 2012/13578 E. ve 
2012/19793 K. sayılı kararında menajerlik ücreti alacaklarına ilişkin 
açılan davada Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İş Mahkemesi’nin görevli 
olduğuna dair kararını bozmuştur. Yargıtay, bu kararında “… taraflar 
arasında Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş sözleşme 
ilişkisi mevcut olup, taraflar arasında işçi-işveren ilişkisi bulunmadığı 
gibi, uyuşmazlığın çözümünde İş Kanunu hükümlerinin uygulanması 
da söz konusu değildir. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın futbolcu 
olan davacının19 ücret alacağından kaynaklandığı anlaşılmaktadır” 
yönünde bir tespit yapıldıktan sonra “Taraflar arasında Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nun görevinin kabul edildiğine dair bir kararlaştırma 
bulunduğu iddia ve ispat edilmemiştir” açıklamasından sonra görevsizlik 
kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 
görevine ilişkin istikrar kazanan bu kararlarından kısa bir süre sonra 
aksi yönde kararlar vermeye başlamıştır. Bakırköy 6. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nin 02.04.2012 tarihli 2012/142 E. ve 2012/134 K. sayılı 
kararında aşağıda gerekçelerle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görevli 
olduğuna karar verilmiştir:

19 Her ne kadar Yargıtay kararında “futbolcu olan davacı” ibaresi yer almış olmakla 
birlikte kararda davacının menajerlik ücretini talep ettiği belirtilmekle bu ibarenin 
“futbolcu temsilcisi olan davacı” olarak yorumlanması gerekmektedir. 
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“Tüm dosya kapsamı ile birlikte değerlendirildiğinde, dava futbol 
spor kulübü ile profesyonel futbolcu arasında yapılan transfer sözleşme-
si20gereğince açılmış, sözleşmenin haksız feshinin tespiti ve tazminata 
ilişkin olup, uyuşmazlığın çözümünde uygulanacak yasa 5894 sayılı 
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve 
bu Kanuna bağlı talimattır. 5894 sayılı Kanunun 5. maddesinde Türkiye 
Futbol Federasyonunun ilk dereceli hukuk kurulları sayılarak (a) bendinde 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu düzenlenmiş. (4) numaralı bendinde, ilk 
dereceli hukuk kurullarının görevleri, yetkileri, hakları ve üyelerinin sahip 
olması gereken nitelikler ile her bir kurulun usul kuralları Türkiye Futbol 
Federasyonu Statüsü ve ilgili talimatlarda düzenleneceği belirtilmiştir.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı Ağustos 2011 tarihinde yayın-
lanmış, aynı talimatın 2. maddesi ile, kurulun yargı yetkisi düzenlenmiş, 
açıkça kulüpler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu tem-
silcileri, sağlık personelleri ve müsabaka organizatörleri arasındaki futbolla 
ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü için Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nun yetkisini kabul edip etmemekte serbesttir. Bununla 
birlikte sportif cezalarla, yetiştirme tazminatına ilişkin ihtilaflar mün-
hasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda çözülür” hükmü getirilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen sözleşmenin 9. maddesi ile “işbu söz-
leşmeden doğan uyuşmazlıkları çözüme bağlama yetkisi münhasıran 
Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna aittir” hükmü getirilmiştir.

Sonuç itibari ile, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde spor kulübü 
ile profesyonel futbolcu arasındaki sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlığın 
çözümünde münhasıran yetkili kurul Türkiye Futbol Federasyonu Uyuş-
mazlık Çözüm Kurulu olup, bununla ilgili yukarıdaki yasa maddeleri 
ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 23.09.2010 gün 2010/3464 E. ve 

20 Bilindiği üzere, transfer sözleşmesi, iş sözleşmesi niteliğindeki profesyonel futbolcu 
sözleşmesinin süresi dolmadan önce sona erdirilmesini, bu sona erdirme karşılığında 
yeni kulübün mevcut kulübe transfer ücreti ödemesini ve futbolcunun yeni kulüple 
profesyonel futbolcu sözleşmesini imzalamasını öngören bir sözleşme olup, burada 
kastedilen profesyonel futbolcu sözleşmesidir. Bu şekilde bir algı oluşmasının temel 
nedeni ise, Türkiye Futbol Federasyonu’nun form sözleşme olarak sitesinde yayımladığı 
profesyonel futbolcu sözleşmesinin isminin hatalı bir şeklide “profesyonel futbolcu 
transfer sözleşmesi” olarak nitelendirilmesidir.
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2010/11899 K. sayılı ilamı da göz önünde tutularak mahkememizin 
görevli olmadığı kanaat ve sonucuna varılmış, bu yönde aşağıdaki gibi 
hüküm kurmak gerekmiştir”

Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevsizlik kararını 
inceleyen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 08.10.2012 tarihli 2012/15851 
E. ve 2012/22115 K. sayılı kararıyla yerinde olmayan bir kararla 
hükmün onanmasına karar vermiştir.

GENEL DEĞERLENDİRME

Bu noktada, ilk önce Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 
kararındaki gerekçelerin eksik inceleme nedeniyle bu şekilde oluştu-
ğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki:

Yerel mahkeme, görevsizlik kararına gerekçe olan düzenlemeleri 
incelerken Statü ve Talimat’ın tamamını incelememiştir. Gerek TFF 
Statüsü’nün 56. maddesi gerekse TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
Talimatı’nın 5. maddesinde açık bir şekilde Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’nun görevli olması için tarafların uyuşmazlık ortaya çıktıktan 
sonra yazılı olarak anlaşmaları koşulu getirilmişken, yerel mahkeme 
Statü’ye ve Talimat’ın ilgili düzenlemelerine bakmaksızın sözleşmedeki 
hükme ve Talimat’ın 2. maddesindeki düzenlemeye itibar etmiştir.

Kurumsal ve ihtiyarî tahkim niteliğindeki Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’nun görevli olabilmesi için Statü ve talimatlardaki usule uyul-
ması gerekmektedir. Bu usule uygun olmayan bir görev mümkün 
olmayacaktır. Başka bir deyişle, Sekretarya tarafından davacının baş-
vurusu üzerine davalının süresi içinde açık kabulü olması halinde, yani 
tarafların uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra yazılı anlaşmış olmaları 
kabul anlamına gelir.

Aksi takdirde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu salt sözleşmede yer 
alan bir hükme (tahkim şartına) dayanılarak görevli kılınamaz. Çünkü 
Statü ve Talimat’ta açık bir şekilde, ihtilaf doğduktan sonra yazılı olarak 
anlaşma arandığı için sözleşme ilişkisi kurulurken sözleşmeye tahkim 
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şartı konularak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görevlendirilmesi 
mümkün değildir. Kurumsal tahkim niteliğinde olan Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu ancak ve ancak Statü ve Talimat’ta öngörülen şartlar 
gerçekleştiği sürece görevli olacak ve başka bir şekilde görevli hale 
gelmesi mümkün olamayacaktır.

Konuya ilişkin yasal mevzuat ve Yargıtay kararları birlikte değer-
lendirildiğinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun ihtiyarî tahkim 
niteliğinde olduğu açıktır21. İhtiyarî tahkim olmasının anlamı, ihtilafın 
taraflarının kurumsal tahkim niteliğinde olan Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’na başvurmaksızın doğrudan genel mahkemelerde dava açma 
hakkına sahip olmasıdır. Yoksa önce Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na 
başvurup davalı tarafın görevi kabul edip etmediğinin sorulması ve 
süresi içinde yanıt verilmemesi halinde görevin kabul edilmediğine 
ilişkin Federasyon yazısının aranması hem ihtiyarî tahkim mantığına 
hem de yargılama sürecinin uzamasına yol açacağı için adil yargılanma 
hakkına aykırı olacaktır.

Giriş bölümünde de değindiğimiz üzere, tabiî hâkim ilkesiyle 
ilişkilendirilebilecek en temel hususlardan birisini mahkemelerin 
görevine ilişkin kurallar oluşturur. Görev konusu, devletin yargı 
erkinin doğrudan doğruya işleyişine yöneliktir ve buna ilişkin kurallar 
emredici bir nitelik taşımaktadır. Belirtilen bu niteliği nedeniyle kamu 
düzenine ilişkindir (HMK m.1). Ayrıca yine daha önce değindiğimiz 
üzere görev ancak kanunla düzenlenir. Bu tabii hâkim ilkesinin en 
önemli unsurlarından birisi olan kanunîlik ilkesinin bir sonucudur.

Bilindiği üzere, kanunîlik; mahkemelerin kuruluş, görev ve yet-
kileri ile işleyiş ve yargılama usullerinin ancak kanunla düzenlene-
bilmesi; idarenin, düzenleyici işlemleri aracılıyla yeni mahkemeler 
kurulamaması; kurulmuş olan bir mahkemenin görev alanını genişletip 
daraltamaması ve işlerlik kazanmış olan yargılama usulüne ilişkin 
değişiklik öngören herhangi bir belirlemede bulunulamamasıdır22.

21 Yetiştirme Tazminatı ve Sportif Ceza ihtilafları dışında.
22 Süha TANRIVER: “Tabii Hakim İlkesi ve Medeni Yargı” Türkiye Barolar Birliği 

Dergisi, Sayı 104, s.27. 
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun Statü ve talimatları devletin 
yürütme organının kararları ve/veya idarî işlemlere benzetilebilirler. 
Futbol’un ve futbola ilişkin her türlü konunun düzenlenmesini sağ-
ladığı için TFF’nin yönetimine ilişkin işlem ve düzenlemelerdir. Bu 
nedenle Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanun’da Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun sadece sayılıp görevleri-
nin ayrıntılı olarak Kanun’da değil Statü ve Talimat ile düzenlemesi 
karşısında mahkemelerin bunu zorunlu tahkim mercii olarak kabul 
ederek görevsizlik kararı vermesi Anayasa’ya ve dolayısıyla “tabiî hâkim 
ilkesine” açıkça aykırıdır23.

Mevcut yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, Uyuş-
mazlık Çözüm Kurulu’nun ihtiyarî bir tahkim olduğu ve bu tahkimin 
kurumsal bir tahkim olduğu ortadadır. Bu nedenle, kurumsal tah-
kimin oluşması için Statü ve talimatlarda aranan şartların hepsinin 

23 Benzer bir durum, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname’de, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korun ması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’de, 555 sayılı Coğrafî İşaretlerin Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’de ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname’de öngörülmüş olan, bu kararnamelerde belirtilen 
bütün davalara kurulacak ihtisas mahkemelerinin bakacağı düzenlenmiştir. Bu ihtisas 
mahkemeleri olarak da, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri belirlenmiştir. Bu 
düzenlemeler kanunla değil de, idarenin düzenleyici idari işlemleri arasında yer 
alan kanun hükmünde kararnameler aracılığıyla bir özel mahkeme kurulmasını 
ve bir görevlendirme yapılmasını öngördüğünden, hukuk devleti (Anayasa md.2) 
ve adil yargılanma hakkının (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m.6; Anayasa md. 
36/I) ve bir alt unsurunu oluşturan tabii hakim ilkesine (Anayasa md. 37) aykırılık 
oluşturmaktadırlar. Çünkü tabii hakim ilkesinin unsurlarından birisini oluşturan 
kanunilik unsuruna (Anayasa md.142) aykırı olarak bu düzenlemeler ile, kuruluş 
ve görevlendirme kanunla değil, düzenleyici bir idari işlem olan kanun hükmünde 
kararnameler ile gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, belirtilen ilkelere uygun bir şekilde 
kanun koyucu tarafından bir düzetme zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Nitekim 
kanun koyucu da, 5194 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un55 5, 8, 11 ve 17. maddeleri ile, yukarıda kendisine işaret 
edilen kanun hükmünde kararnamelerin, sadece göreve ilişkin olarak belirlemede 
bulunan hükümlerini, kanun hükmü haline getirmek su retiyle, tabiî hâkim ilkesinin 
kanunîlik öğesi bağlamında ortaya çıkan hukukî sakatlığın giderilmesini sağlamak 
istemiştir. Ancak, 2004’ten önce, yukarıda zikredilen kanun hükmünde kararnameler 
bağlamın da, ihtisas mahkemesi olarak, fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemele rinin 
vermiş olduğu kararlar bağlamında, tabiî hâkim ilkesine aykırı lık, hâlen, hukuken 
varlığını sürdürmektedir. (Süha TANRIVER: “Tabii Hakim İlkesi ve Medeni Yargı” 
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 104, s.27-28. )
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gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi halde, kurumsal tahkim mantığına 
aykırı olarak görev usulü benimsenmiş olacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun, Statü ve talimatları uyarınca talimatta aranan usulî şartlar 
gerçekleşmediği sürece Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun görevli olması 
hukuken mümkün değildir. Ayrıca Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na 
başvurulmaksızın doğrudan devlet mahkemesinde dava açılması 
halinde UÇK’ya başvurulup başvurulmadığı hiçbir şekilde aranma-
malıdır. Zira davacı, Anayasa ile kendisine tanınan ve görevli kılınan 
mahkemelere başvuru hakkını bu şekilde kullanarak yargı merciini 
belirlemiştir. Sonuç olarak, Yargıtay’ın vermiş olduğu son kararlarının 
yasal düzenlemelere başka bir deyişle “olan hukuk”a aykırı olduğu 
düşüncesindeyiz.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sporun, özel olarak futbolun, kendine özgü nitelikleri dolayısıyla 
FIFA’nın da ısrarlı önerileriyle, sadece yönetim ve disiplinine ilişkin 
değil sözleşme ihtilaflarına da ilişkin bir yargılama mercii olması 
gerektiği açıktır. Ancak ülkemiz Anayasal ve yasal düzenlemeleri gereği 
sözleşme uyuşmazlıklarının halihazırda “zorunlu tahkim” niteliğinde 
bir mercii tarafından çözülebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, 
tarafların adli yargıya tercih edeceği, yapısı itibariyle güveneceği ve 
zaten Kanundaki düzenleme itibariyle “ihtiyarî tahkim” niteliğinde 
olan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu olması gerektiği kuşkusuzdur.

FIFA, 1010 ve 1129 sayılı Sirkülerleriyle, Ulusal Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’na ilişkin temel ilkeleri belirlemiştir. İlgili sirkülerlere 
göre tarafların eşit temsili ilkesine uyulması başka bir deyişle tarafların 
kendi hakemlerini seçme ve bu hakemlerin başkanı seçme veya tek 
bir hakemle anlaşma hakları olması; taraflardan her birinin bağımsız 
ve tarafsız mahkemenin sağlanması için yargılamayı etkileme ihti-
mali olan hakemin atanmasını reddetme hakkının sağlanması; başta 
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futbolcu olmak üzere taraflara kanıt sunma, savunma yapma hakkı ile 
birlikte tanık dinletme ve avukattan yararlanma hakkının verilmesi 
ve hukuki dinlenilme hakkın başta olmak üzere temel usulî ilkelerin 
korunması gerektiği belirlenmiştir.

“Olması gereken hukuk” açısından bir değerlendirme yapmak 
gerektiğinde; detayları daha sonra başka bir makalenin konusu olmakla 
birlikte, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu uygulaması, FIFA’nın ilgili 
talimatları ve yukarıda belirtilen sirkülerler ışığında oluşturulacak 
ve bu yapısı nedeniyle tarafların devlet yargısına tercih edecekleri 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yapılanması ve esaslarının şu şekilde 
olabileceği düşüncesindeyiz:

• Futbolda sözleşme uyuşmazlıklarına ilişkin ilk derece yargı mercii 
tarafların iradesine bırakılmış bir ihtiyarî tahkim niteliğindeki ve 
Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu olmalıdır. Bu nitelikteki yargı mercii ve onun ihtiyarî 
yapısı TFF Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanun’da açıkça 
belirtilmelidir.

• Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına karşı TFF Tahkim 
Kurulu’na itiraz yapılmamalı, bu kararlara karşı HMK 439’da 
belirtilen şartlar olduğu zaman iptal davası açılabilmelidir.

• Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurularda taraflardan yargı-
lama gideri (hakem ücreti dahil), başvuru harcı vs. alınmamalı 
ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından vekâlet ücretine hük-
medilmemelidir. Ayrıca Uyuşmazlık Çözüm Kurulu hakemlerine 
de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından toplantı başına huzur 
hakkı verilmelidir.

• Uyuşmazlık Çözüm Kurulu heyeti, Başkan veya yokluğunda 
Başkan vekili olmak üzere en az üç kişi ile toplanmalıdır. Dos-
yada karar verecek heyet, Başkan veya Başkan vekili dışında ihti-
lafın taraflarına göre tarafların iradesiyle seçilen hakemlerden 
oluşmalıdır.
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• Başkan, Başkan vekili ve üyeler TFF Yönetim Kurulu tarafından 
seçilmelidir. Kurul, Başkan ve Başkan vekili hariç toplam 21 
üyeden oluşmalıdır. Bu üyelerin seçiminde temsil kabiliyeti en 
yüksek olan dernek veya vakıf önerisi dikkate alınmalıdır. Bununla 
birlikte, bunlar dışında kalan kuruluşlar temsilinin sağlanması için 
gerekli hassasiyet gösterilmelidir. Bu noktada, mevcut TFF Statüsü 
ışığında üyelerin yedisi Kulüpler Birliği Vakfı, yedisi Profesyonel 
Futbolcular Derneği, yedisi de Türkiye Futbol Antrenörleri Der-
neği tarafından önerilmelidir. TFF Yönetim Kurulu önerilen bu 
isimlerin seçiminde Kurul üyelerinin tarafsızlığını, futbol hukuku 
bilgisini ve meslek ahlakını değerlendirerek karar vermeli, şüphe 
duyduğu durumlarda önerilen üyenin Kurul üyeliği atamasını 
yapmamalı veya görevden alabilmelidir.
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Bir Denge Bulmak Mümkün Müdür?

Spor hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir. Azim, 
bağlılık, sportmenlik aşılayıp, daha sağlıklı bir yaşam sağla-
makta ve yoğun, telaşlı hayatlarımıza dinginlik katmaktadır. 

Dahası, sosyal etkileşimin ve insan ilişkilerinin gelişimini arttırmakta,1 
başarıya ulaşma hissiyatı sağlamakta ve ekip çalışması becerilerini 
geliştirmektedir.2 Her ne kadar, spor faaliyetlerinde yer almak şüphe 
götürmez bir yaralanma riski taşıyor olsa da, ihmalin söz konusu 
olduğu durumlarda, spor alanında zarar görenlerin hukuki yollara 
başvurma imkânları bulunmaktadır.

Glesson CJ ve Kitto J’nin de belirttiği üzere, ihmalin riskli oyun-
larda yer alanlara da uygulanması mümkün olup,3 haksız fiil,4 sözleşme5 
ve ceza hukukuna6 ilişkin çeşitli hukuki nedenlerin de uygulanması 
mümkündür. Dahası, sorumluluk hem dolaylı olarak,7 hem de sağlık 
ve güvenlik düzenlemeleri kaynaklı olarak8 da doğabilir. Sonuç olarak, 
özellikle haksız fiil hukukunun kontrolden çıktığı söylenmektedir.9 
Bu durum, sayısız spor organizasyonu ve eğlence tesisinin çalışmayı 
durdurmasına sebep olma potansiyeline sahiptir.10 Sigorta primlerinin 
hızlıca ölçüsüz hale geldiği bir “sigorta krizi”ne açıkça şahit oluyoruz. 

1 Burns, “It’s Just Not Cricket: The High Court, Sport and Legislative Facts”, in: Torts 
Law Journal, 10/2002, sh: 11.

2 Burns, age.
3 Woods v Multi-Sport Holdings Pty Ltd [2002] HCA 9 ve Rootes v Shelton (1967) 

116 CLR 383.
4 Örneğin, McNamara v Duncan (1971) 26 ALR 584 davasında olduğu gibi bir davranış 

saldırı içerebilir (müessir fiil).
5 Örnek olarak, bir müşteri spor müsabakasına giriş için bilet aldığı zaman, bir sözleşme 

kurulur. Bunun sonucunda meydana gelen bir yaralanma, sözleşmenin ihlali durumu 
oluşturabilir. Bkz. Sarre, “Spectator Protection- The Legal Issues Confronting Sports 
Fixture Operators”, in: Canberra Law Review, 2/1995, sh: 32.

6 Pallante v Stadiums Pty Ltd (No 1) [1976] VR 331. 
7 Bugden v Rodgers (1993), in: Aust. Tort Reports, sh: 81-246.
8 Review of Australian Sports Insurance: Summary of a Report Prepared for the Sport 

and Recreation Ministers’ Council [2002] Standing Committee on Recreation and 
Sport, sh: 6.

9 Sobo, “Look Before You Leap: Can the Emergence of the Open and Obvious Danger 
Defence Save Diving from Troubled Waters”, in: Syracause Law Review, 1998, sh: 176.

10 Dr J, “Negligence Law: The Emperor Has No Clothes”, 21/2002, in: Sports Health, sh: 
10.
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Bu durum, devlet tarafından yapılacak araştırmaları ve yasama çalış-
malarını teşvik etmiştir.

Daha önceleri, mücadele etmeye karar verdiklerinde, yaralanma 
riski olduğunu varsaydıkları kabul edildiğinden, yaralanan eğlence ve 
temas sporları oyuncuları nadiren tazminat talebinde bulunmaktaydı. 
Bu durum artık söz konusu değildir.11 Bizler sorumluluğun kabulü 
çağında değil, başkalarını suçlama12 ve çıkar sağlama çağında yaşıyo-
ruz. Artan bir şekilde, sporcular yaralanmanın bir başkasının kasıtlı 
hareketinden kaynaklandığını veya zararın ihmal nedeniyle ağırlaştığını 
iddia etmektedir.13 Sporda ihmalin, mağdurların zararlarını tazmin 
etmelerine imkân sağlamak ve sporun doğasından kaynaklanan riskle-
rin varlığı ve bu riskler karşısında şahsi sorumluluk alınması gerektiği 
gerçeği arasında bir denge inşa edilmesinin gerektiği açıktır. “Gönüllü 
olarak katlanılan şey, haksızlık teşkil etmez”14 ilkesinin mahkemelerde 
baskın çıkması gerekmektedir.

Bu dengenin inşa edilmediği takdirde, sosyal açıdan istenen ve 
fiziksel olarak faydalı olan spor aktivitelerinin azalması riski ortaya 
çıkacaktır.15 Bununla birlikte, bu denge kurulmaya çalışılırken; (a) 
yeni yürürlüğe giren reformlara gerçekten ihtiyaç olup olmadığı ve 
(b) eğer ihtiyaç varsa da, reform çıkarma aşamaları fazla mı hızlı 
oldu soruları sorulmalıdır. Haksız fiil, sigorta krizi iddialarının asılsız 
olduğu ve belirli bazı reformlara ihtiyaç duyulurken, bu reform taslak-
larının dengeyi önemli ölçüde davalıların lehine çevirme potansiyeli 
olduğu ileri sürülmektedir. Sözü edilen reformlar, şahsi sorumluluğun 

11 Laing, “Liability of Contact Sports Participants”, in: Wisconsin Lawyer, 66/1993, sh: 
12.

12 Clark/McInnes, “Unprecedented Reform: The New Tort Law”, in: Insurance Law 
Journal, 15/2004, sh: 1; Sobo, “Look Before You Leap: Can the Emergence of the Open 
and Obvious Danger Defence Save Diving from Troubled Waters”, in: Syracause Law 
Review, 1998, sh: 179.

13 Dr J, “Negligence Law: The Emperor Has No Clothes”, 21/2002, in: Sports Health, sh: 
8.

14 Ingman, “A History of the Defence of Volenti Non Fit Injuria”, in: Judicial Review, 
26/1981, sh: 1.

15 Laing, “Liability of Contact Sports Participants”, in: Wisconsin Lawyer, 66/1993, sh: 
14.
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vurgulanmasının önemine rağmen, asıl ihmal mağdurlarının haklı 
ve geçerli iddialarında amaçlarına ulaşma şanslarını önemli ölçüde 
kısıtlayabilmektedir.

Aşağıda sözü edilenler, sporda uygulanacak ihmal kuralına ilişkin, 
mümkün savunma imkânları, ceza hukukuna ilişkin durumlar, kamu 
düzeninin hukuku etkileyişi, yasama yoluyla yapılan son yenilikler ve 
spor faaliyetleri esnasında ihmal sorumluluğunu azaltmak için teklif 
edilen yöntemler üzerine devlet yaptığı araştırmaları içermektedir.

İHMAL KURALI16 VE SPORDA UYGULANMASI

İhmal, normal veya beklenen standardın altında kalan davranış 
olarak tanımlanmaktadır.17 Son dönemde Avusturalya’nın başarılı 
ihmal davası örneklerine göre, (a) amatör bir golf oyuncusu, oyuna 
başlamadan önce topa vurmanın güvenli olduğundan emin olmak-
sızın atış yaparak18 ilerisinde bulunan bir golf oyuncusunda ciddi 
yaralanmaya sebep olması nedeniyle sorumlu tutulmuştur;19 (b) motor 
yarışı esnasında genç bir sürücünün motordan düşmesi sonrasında 
ardından gelen başka bir motor yarışçısının kendisine çarparak ciddi 
şekilde yaralanmasından sorumluluk doğmuştur.20 Bu olayda, takip 
eden motor yarışçılarını bir düşüş olduğu konusunda uyaracak yeterli 
güvenlik önlemi alınmamış olduğuna dayanılmıştır.21

16 Bu makale, ihmal hukukunun tüm yönlerini ve bir davada başarılı olmak için gerekli 
koşulları incelememektedir. Tartışma, bu konuların spor dünyasındaki uygulamasına 
odaklanmaktadır.

17 Healey, “Protecting Participants: Whose Responsibility?”, in: Sports Injuries: Legal and 
Risk Management Issues in Professional Sport – Seminar Papers 2, 1997.

18 Healey, age.
19 Ollier v Magnetic Island Country Club [2004] QCA 137. 
20 Macarthur Districts Motor Cycle Sportsmen Inc v Ardizzone [2004] NSWCA 145.
21 Healey, age. Ayrıca daha fazla örnek ve Avusturalya’da görülmüş diğer davalar için 

bkz. Standfield v Uhr [1964] Qd R 66 ve Trevalie Pty Ltd v Haddad, in: Aust Torts 
Reports, 1989, sh: 80-286.
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Özen Yükümlülüğü
Olayda bir özen yükümlülüğün bulunması, ihmal iddiasında bulu-

nulabilmesinin ilk adımıdır.22 Aşağıdakiler sporda mazur görülebilen, 
kabul edilen özen yükümlülüklerinin bir listesidir:

(i) Spor tesislerinde bulunan kimseler, tesisin bütün taşınmaz 
mülkleri üzerinde23 diğerlerini tehlikeye düşürecek tüm durum-
ları engelleme24 ve tehlikeye karşı önlem alma25 özen yükümlülüğü 
altındadırlar.

(ii) Bir “spor süpervizörü”, katılımcılara ve izleyicilere karşı özen 
yükümlülüğü altındadır. Spor süpervizörü deyiminden, antrenör, 
menajer, tıbbi danışman, müsabaka organizatörü ve gönüllüler anla-
şılmaktadır.26 Watson v Haines davasında,27 devletin de bir sporu 
denetleyen mekanizma olarak, devlet okullarında okuyan çocukların 
spor esnasında gördüğü zararlardan sorumlu tutulabileceğinin altı 
çizilmiştir.

(iii) Bir katılımcı, diğer bir katılımcıya karşı28 öngörülebilen 
yaralanma risklerini önleme sorumluluğu altındadır.29 Bu sorumluluk, 
aynı zamanda görevlilere ve izleyicilere karşı da mevcuttur.

(iv) Son zamanlardaki İngiliz Mahkemesi kararlarına göre,30 
hakemler ve diğer müsabaka görevlilerinin de, oyunculara karşı oyunun 
kurallarına uygun davranıldığından emin olma31 ve oyun kurallarını 
ihlal eden oyuncuları cezalandırma sorumluluğu vardır.32 Ayrıca, bu 

22 Wong, Essentials of Sports Law, 3. Bası, 2002, sh: 59.
23 Sarre, “Spectator Protection – The Legal Issues Confronting Sports Fixture Operators”, 

in: Canberra Law Review, 02/1995, sh: 27.
24 Francis v Cockrell [1870] LR 5 QB 184.
25 Welsh v Canterbury (1894) 10 TLR 478.
26 Rathie, “Sporting Injuries and the Law”, in: Queensland Law Society Journal, 1988, 

sh: 101. 
27 10 Nisan 1987, Supreme Court (NSW) Allen J. (Yayınlanmamış karar). 
28 Rootes v Shelton (1967) 116 CLR 383. 
29 Fraser v Johnston, in: Aust. Tort Reports, 1990, sh: 80-248. 
30 Örnek olarak; Vowles v Evans [2003] All ER (D) 134. 
31 Smolden v Whitworth [1996] TLR 249. 
32 Vowles v Evans [2003] All ER (D) 134. 



431

Sporda İhmal Sorumluluğu
/ HERTUNA

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

kişiler oyuncuların güvenlikleri için özen gösterme yükümlülüğü 
altındadırlar.33

(v) Birleşik Devletler’de, takım koçları öğrencilerine karşı özen 
gösterme yükümlülüğü altındadırlar. Bu özen standardına göre, ted-
birli denetim-gözetim, doğru idman, yeterli tıbbi bakım sağlanması 
ve sporun görünmez tehlikelerine karşı yapılacak uyarılar,34 özen 
gösterme yükümlülüğü kapsamında yer almaktadır.

(vi) Anneler, tartışmaya açık olsa da, hamilelik süresince spor 
aktivitesinde bulunmalarından kaynaklanacak zararlardan dolayı 
doğmamış çocuklarına karşı sorumlu tutulabilirler.35 Benzer şekilde, 
spor örgütleri de, hamile bayanlara hamilelik esnasında spor aktivi-
telerine katılmanın bazı teorik riskler içerdiğine ve bu konuda tıbbi 
tavsiye almaları gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulunmak konusunda 
özen gösterme yükümlülüğü altındadır.36 Sorumluluğun ortaya çık-
masını önlemek amacıyla, hamile bayanların yöneticiler tarafından 
engellenmesi girişimleri ayrımcılıkla sonuçlanabilir.37

(vii) Organizatörler, katılımcıların spor esnasında bulaşabilecek 
olan HIV veya hepatit gibi sağlık sorunlarına sahip olmadığından 
emin olma yükümlülüğü altında olabilir. Böyle bir sorumluluk, her 
ne kadar bulaşma riskinin yeteri kadar yüksek olmadığı durumlarda 
ortaya çıksa da,38 katılımın yasaklanması gibi ayrımcılığa ilişkin sorun-
ların üstesinden gelinebilir.39

33 Smolden v Whitworth [1996] TLR 249; Opie, “Case Notes: Referee Liability in Sport: 
Negligent Rule Enforcement ve Smolden v Whitworth”, in: Tort Law Journal, 5/1997, 
sh: 16.

34 Hurst/Knight, “Coaches Liability for Athletes’ Injuries and Deaths”, in: Seton Hall 
Journal of Sport Law 13/2003, sh: 33.

35 Lynch v Lynch (1991); X v Powell (1991) 23 NSWLR 26; Pregnancy in Sport – 
Guidelines’ Australian Sports Commission, 2004, (Erişim: http://www.ausport.gov.
au/women/pregnancy.asp).

36 Pregnancy in Sport –Guidelines’ Australian Sports Commission, 2004, (Erişim: 
http://www.ausport.gov.au/women/pregnancy.asp).

37 Gardiner v National Netball League Pty Ltd (2001) FMCA 500; Dempsy, “Balancing 
Discrimination and Liability in Court”, in: Law Society Bulletin, 2002, sh: 31-32. 

38 Hall v Victorian Amateur Football Association (1999) VCAT AD 30. 
39 Cutri, “The Implications for the AFL after Hall’s Case”, in: Deakin Law Review, 6/2001, 

sh: 149.
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Sporcuların davranışlarından dolayı bu hareketi teşvik ettiği veya 
bunun olağan sürecin bir parçası sayıldığı durumlarda, işverenler 
dolaylı olarak sorumlu tutulabilir. Burden v Rodgers davasında40 
tehlikeli bir hamleyi teşvik eden işverenin, bu hamle sonucunda 
ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulabilmesi uygun görülmüştür.

Oyuncuların yüklendiği yükümlülüklere bakıldığında, Barwick 
CJ’nin Rootes v Shelton davasında41 belirttiği üzere; sporun kuralları, 
ister varlığını tanımlayıcı nitelikte, ister sorumluluğun kapsamına 
ilişkin, isterse de bunların ihlali veya yerine getirilmemesine yönelik 
olsun mutlaka bir sorumluluk ihlali oluşturur.42 Yükümlülükler ve 
bunların ihlali, somut olayın özelliklerine göre belirlenir.43 Bu özellik-
ler, aktivitenin tipi, oyuncunun yaşı, oyuncunun yetenekleri, koçun, 
eğitmenin veya yöneticinin çalıştırma seviyesine ve tecrübesine göre 
belirlenir ve değişir.44 Çeşitli spor türleri arasında farklılık gösteren 
risk faktörlerinin varlığından dolayı mahkemeler, farklı spor dalları 
için ayrı özen yükümlülüğü standartları uygulayacaktır.45

Bunlara ek olarak, yakın zamanda Yüksek Mahkeme üyeleri, 
yükümlülüğün, standardın ve ihlalin belirlenmesinde, davalı tara-
fın ticari bir işletme veya gönüllü bir organizasyon olmasının da 
önem taşıyabileceği fikrini ileri sürmüştür.46 Buna göre, davalı tara-
fın ticari işletme olması durumunda, kendisinden daha fazla özen 
beklenebilecektir.47

Avusturalya’da ihmal testinden geçilebilmiş bir durum görülmemiş 
olmasına rağmen,48 Birleşik Devletler’de mahkemeler “alışılmış ihmal 

40 Burden v Rodgers, in: Aust. Tort Reports, 1993, sh: 81-246.
41 (1967) 116 CLR 383.
42 Aust. Tort Reports.
43 Frazer v Johnston (1990) 21 NSWLR 89.
44 “Negligence”, in: Sport and Recreation Queensland, 2004. (Erişim: www.srq.qld.gov.

au/negligence.cfm).
45 Condon v Basi [1985] 1 QLR 866; “Tortious Liability – Breach of Duty”, in: Halsbury’s 

Laws of Australia, 2003. (Erişim: www.butterworthsonline.com).
46 Woods v Multi-Sport Holdings Pty Ltd [2002] HCA 9; Burns, “It’s Just Not Cricket: 

The High Court, Sport and Legislative Facts”, in: Torts Law Journal, 2002, sh: 11.
47 Burns, age. 
48 Johnston v Frazer (1990) 21 NSWLR 89; Opie, “Case Notes: Referee Liability in Sport: 

Negligent Rule Enforcement and Smolden v Whitworth”, in: Tort Law Journal, 5/1997, 
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standardı”nın uygulanması durumunda, bu durumun güçlü rekabeti 
azaltabileceği, kişileri spora katılmaktan caydırabileceği ve çok sayıda 
dava açılmasına neden olabileceği gerekçeleriyle, artan bir şekilde 
“tedbirsizlik kuralı”nı uygulanabilir test olarak benimsemektedir.49

Reformlar Aşırıya Mı Kaçıyor?
Spor endüstrisinde yer alan kişiler üzerindeki sayısız yükümlülük-

ler, bazı spor aktivitelerini yapılamaz hale getirmiştir. Bu itibarla, gerek 
yasama yoluyla gerekse içtihatlar ile oluşan hukukun “sarkacı yeniden 
sallandırması” ve aşırıya kaçmış olan davacıları dizginlemesi gerektiği 
kabul edilmiştir. Bunun üzerine, iki tane Queensland Kanunu- Sivil 
Sorumluluk Kanunu 2003 (Qld) ve Bedensel Zararlar Yargılama Usulü 
Yasası 2002 (Qld)- “davacıların davalarında başarılı olma imkânını 
zorlaştırmıştır”.50

Rıza Verene Karşı Haksızlık Olmaz
Birleşik Devletler’de mahkemeler, bir genel hukuk ilkesi olan 

“rıza verene karşı haksızlık olmaz” ilkesine, riskin üstlenilmesi ilkesine 
olduğu şekilde atıf yapmaktadır.51 Bu ilkeye göre, davalının, davacı 
tarafın, müsabakada yer almanın zarar görme riski taşıdığını bildi-
ğini ve müsabakaya katılmayı kabul ederek bu riski gönüllü olarak 
kabul ettiğini kanıtlaması gerekmektedir.52 Bu ilke, riskin bilinmesi, 
anlaşılması ve idrak edilmesine dayanmaktadır.53 Lord Denning’e 
göre bu rıza açık veya örtülü olabilir.54 Davalı taraf, bu durumu ispat 

sh: 16.
49 Laing, “Liability of Contact Sports Participants”, in: Wisconsin Lawyer, 66/1993, sh: 

12 ve 13.
50 Muir/Devereux/Paul Telford, Civil Liability Act’ Deacons: Environment and Planning 

Article, 2003. (Erişim: www.deacons.com).
51 Bu iki terim birbirinin yerine kullanılacaktır. Hess, “Sports and the Assumption of Risk 

Doctrine in New York”, in: St. John’s Law Review, 76/2002, sh: 460.
52 Glenn/Wong, Essentials of Sports Law, 3. Bası, 2002, sh: 71.
53 Healey, “Protecting Participants: Whose Responsibility?”, in: Sports Injuries: Legal and 

Risk Management Issues in Professional Sport, 1997, sh: 12.
54 Cummings v Grainger [1977] 1 All ER 104; Ingman, “A History of the Defence of 

Volenti Non Fit Injuria”, in: Judicial Review, 26/1981, sh: 1; Drago, “Assumption of 
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edebildiği takdirde sorumluluktan kurtulur. Ancak davacının oyuna 
dâhil olması için baskı görmesi söz konusu ise, böyle bir savunma 
geçerli olmayacaktır.55

Daha önceleri, davacının riskin varlığını biliyor olmasının gerek-
tiği veya yalnızca tehlikenin varlığını anladığını kanıtlamak yeterli 
görülmüyordu. 56 Aksine, kanıtlanması gereken durum, davacı tarafın 
“risklerin tamamen farkında olduğu, onların doğasını ve kapsamını tam 
olarak anladığı ve tüm riskleri gönüllü olarak kabul etmiş olduğuydu”.57

Ancak, 2003 tarihli Sivil Sorumluluk Yasası,58 aranılan risk bilgisi 
kapsamını daraltmıştır. Bölüm 14’e göre, rızanın varlığının ileri sürül-
düğü durumlarda, kişinin riskin tam olarak doğasının, kapsamının 
veya riskin ortaya çıkış şeklinin farkında olmasa da, bariz olan riskin 
yapısının veya türünün farkında olduğu kabul edilecektir.59 Aşikâr 
risk halinde davacı, daha önceki durumun aksine, tamamen durumu 
idrak etmemiş olsa dahi, rıza göstermiş olacaktır.

Olayın Doğasından Kaynaklanan (Doğal) Risk İlkesi
Doğal risk ve rıza ilkeleri birbirlerinden farklılık gösterir. Rıza, 

davacı tarafın riskin varlığını gerçekten bilmesini (ve bu risk kabul edil-
memiş ve işin doğasından kaynaklanmayan bir risktir60) ve buna razı 
olmasını gerektirir. Doğal risk ise, bu riskin bilinen bir gerçek olduğu 
ve davacı tarafın bu durumu bildiğinin varsayıldığı; bu durumdan 

Risk: An Age-Old Defence Still Viable in Sports and Recreation Cases”, in: Fordham 
Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, 2002, sh: 2.

55 Insurance Commissioner v Joyce (1948) 77 CLR 39. 
56 Ingman, age.
57 The Nature and Extent of the Defence, in: Halsbury’s Laws of Australia, 2004. (Erişim: 

www.butterworthsonline.com).
58 Civil Liability Act 2003 (Qld).
59 Bkz. dn: 57.
60 Yeo, “Accepted Inherent Risks Among Sporting Participants”, in: Tort Law Review, 2001, 

sh: 128.
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dolayı özen yükümlülüğünün azalması gerektiğine dayanan bir savun-
madır.61 Bu savunma, “açık ve bariz tehlike” iddiası/savunmasıdır.62

Stanley Yeo, doğal risk ilkesinin spora ilişkin ihmal iddialarında 
çok daha belirgin rol oynayan bir savunma olduğunu ileri sürmektedir. 
Spor, katılımcıların doğal riskler üzerinde karşılıklı olarak anlaşmaya 
varmalarından beri özel bir alandır.63 Barwick CJ’nin Rootes v Shelton 
davasında belirttiği üzere:64

“Bir spor veya eğlence amaçlı aktivite ile meşgul olan katılımcıların/
sporcuların, bu spor veya eğlence amaçlı aktivitenin içerdiği doğal risk-
leri kabul ettikleri varsayılabilir. Olaya bakan mahkeme, kabul edilen 
risklerin neler olduğuna dair kendi değerlendirmesini yapabilir.”65

Kesin olmamakla birlikte, oyunun kuralları doğal risklerin neler 
olduğunu belirlemek konusunda yardımcı olabilir.66 Bu kurallar, 
alınan önlemlerin uygulanabilirliğini (genellikle doğal riskin olduğu 
durumlarda alınamazlar67) ve sporun toplumsal faydasını belirlemede 
bize yardımcı olur.68 Önemle belirtmek gerekir ki, katılımcıların doğal 
risklere rıza gösterdiği savunması, ortada meydana gelebilecek bir doğal 
risk olsa da, oyunun kurallarına itibar etmeme açıkça durumlarında 
kullanılamaz.69

61 Breach of Duty, in: Halsbury’s Laws of Australia: Entertainment, Sport and Tourism, 
2003, (Erişim: www.butterworthsonline.com.au); Yeo, “Accepted Inherent Risks Among 
Sporting Participants”, in: Tort Law Review, 2001, sh: 118-128.

62 Sobo, “Look Before You Leap: Can the Emergence of the Open and Obvious Danger 
Defense Save Diving from Troubled Waters”, in: Syracuse Law Review, 49/1998, sh: 
180.

63 Yeo, “Accepted Inherent Risks Among Sporting Participants”, in: Tort Law Review, 2001, 
sh: 115.

64 (1967) 116 CLR 383, 385. 
65 Yeo, age.
66 McNamara v Duncan (1979) 26 ALR 584. 
67 Drago, “Assumption of Risk: An Age-Old Defense Still Viable in Sports and Recreation 

Cases”, in: Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, 
2002, sh: 3.

68 Yeo, “Accepted Inherent Risks Among Sporting Participants”, in: Tort Law Review, 2001, 
sh: 128.

69 Duff, “Civil Actions and Sporting Injuries Sustained by Professional Footballers”, in: 
Scotts Law Times, 1994, sh: 177; Drago, “Assumption of Risk: An Age-Old Defense 
Still Viable in Sports and Recreation Cases”, in: Fordham Intellectual Property, Media 
and Entertainment Law Journal, 2002, sh: 3.
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Sivil Sorumluluk Yasası 2003 (Qld), bu ilkeyi de değiştirmiştir.70 
Bölüm 13’e göre, aşikâr risk, mantıklı bir insanın açıkça anlayabileceği 
ve herkesçe bilinen risktir.71 Bir risk, meydana gelme ihtimali düşük 
olsa ve belirgin, apaçık veya fiziksel olarak gözlemlenebilir olmasa da 
aşikâr olarak sınıflandırılabilir.72 Bölüm 16’ya göre ise, doğal riskin söz 
konusu olduğu durumlarda, makul önlem alınsaydı dahi riskten kaçı-
nılamayacak olması söz konusuysa, davalı sorumlu tutulmayacaktır.

Doğal risk ilkesi, önceleri özen yükümlülüğünün ihlali duru-
munun ispatlanmasını zorlaştırmaktaydı. Kanun, doğal riskin mev-
cut olduğu durumlarda, herhangi bir sorumluluk doğmayacağını 
eklemekteydi. Bu derece sert bir kanun, ihmalin doğal riskin ortaya 
çıkmasına sebep olabilmekte ve ihmal olmasaydı doğal riskin mey-
dana gelmeyeceği durumlarda da, davacının amacına ulaşabilmesini 
engelleyebilmektedir. Böyle bir sonuç, oldukça ağır olurdu.

Diğer Hükümler
Tehlikeli spor faaliyetlerden burada ayrıca bahsetmek gerekmek-

tedir. Bölüm 18’e göre,73 belirgin fiziksel zarar riski taşıyan aktiviteler, 
tehlikeli aktivite olarak tanımlanmaktadır. Tehlikeli spor ve aşikâr 
riskin bir arada bulunduğu durumlarda,74 davacı herhangi bir riskin 
varlığından haberdar olmasa dahi, bir sorumluluk doğmayacaktır.75 
Bu durum, ihmalin riskin ortaya çıkmasına sebep olduğu durumlarda 
da, davacının başarıya ulaşmasını engelleyebilir.

Son olarak, karşılıklı (müterafik) ihmalden bahsetmek gerek-
mektedir. Bu durumda davalı, davacının uğradığı zararın artmasına/
sürmesine neden olduğunu ileri sürmektedir.76 Önceleri, müşterek 

70 Drago, age.
71 Drago, age.
72 Drago, age.
73 Drago, age.
74 Drago, age, sh: 19.
75 Statutory Limitations to Liability and Damages, in: Halsbury’s Laws of Australia: 

Entertainment, Sport and Tourism, 2003. (Erişim: www.butterworthsonline.com); 
Civil Liability Act 2003 (Qld) Bölüm 13, 18 ve 19.

76 Spectator Protection, in: Canberra Law Review, 2/1995, sh: 31.
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hukukta, zararda yalnızca kısmi indirim yapılmasına hükmedilmek-
teydi. Sivil Sorumluluk Kanunu ise, davalının durumu ispatlaması 
durumunda ve koşullar ve hakkaniyet de bunu gerektiriyorsa, %100 
indirim talep edebilme imkânı sağlamaktadır.77 Bu durumda bir davalı, 
bir yükümlülüğü olduğu, bu yükümlülüğü ihlal ettiği ve bunun sonu-
cunda zararın doğduğu ispatlansa dahi sorumlu tutulmayabilecektir. 
Böyle bir hüküm, haksızlıklara neden olabilir.

Katı Bir Sonuç Mu?
Diğer Avusturalya yargı mercileri de benzer reformlar yapma 

yoluna gitmiştir. Yeni Güney Galler eyaletinden Spigelman CJ, son 
zamanlarda yapılan bazı değişikliklerin, ciddi şekilde zarar gören 
bazı kişilerin, zararlarının tazmini için dava açmalarını engellediğini 
belirtti.78 Bunun reformların asıl amacı olmasına rağmen, Avustu-
ralya Hukuk Konseyi Başkanı Stephen Southwood QC, bazı haksız 
fiil reformlarının yine de fazla kısıtlayıcı nitelikte olduğunu ileri 
sürmüştür.

Queensland eyaletinde yeni yasanın etkisi sonucunda, eğer bir 
davalı o spor branşında duruma ilişkin doğal veya aşikâr bir riskin 
var olduğunu kanıtlayabilirse, doğal veya aşikâr riskin ortaya çıkma-
sına neden olacak bir ihmalde bulunmuş olmasına rağmen sorumlu 
tutulmayacaktır. Bu, şu şekilde geliştirilebilir: “Davalının ihmali 
olmasaydı, davalının, doğal veya aşikâr olan riskin meydana gelme-
sine sebebiyet vermekten sorumlu tutulmayacak olması halinde” kişisel 
sorumluluğun arttırılması için istenilen etki, haklı ihmal davalarında 
amaca ulaşılmanın önüne geçilmeksizin sağlanabilir.

Dahası, eğer ihmal bir tarafa daha kolay bir şekilde isnat edilebile-
cekse, spor-eğlence tesisleri, sporda yer alan tehlikelere ilişkin olarak, 
katılımcıların riskleri daha iyi ölçüp tartmasını sağlayabileceği bilgiyi 

77 Muir/Devereux/Paul Telford, Civil Liability Act’ Deacons: Environment and Planning 
Article, 2003. (Erişim: www.deacons.com).

78 Merritt, “Lawyers Push for Bigger Injury Payouts”, in: Australian Financial Review, 
2004.
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daha fazla vermek durumunda olmalılar. Buna rağmen, reformlar 
uyarınca tüm müsabakalarda rıza gösterildiği kabul edilmektedir.

CEZA HUKUKUNDA İHMAL VE SPOR
Toplumun sert ve potansiyel olarak yaralanma riski taşıyan temas 

sporlarını, sporla uğraşıyor olmanın faydalarından ötürü genellikle hoş 
gördüğü kabul edilmektedir. Bununla birlikte, bazı sınırlar mevcut 
olup, spor müsabakalarına katılım, medeniyetin gerektirdiği kısıtlayıcı 
kuralları terk etmek için bir izin olarak görülmemelidir.79

Ne rıza, ne de doğal risk ilkesi ceza hukuku alanında uygulanabilir 
nitelikte değildir. R v Coney davasında80 verilen hüküm uyarınca, 
“her ne kadar bir kişi rızasıyla bir hukuk davası açma haklarından 
feragat edebilse de, devlet tarafından kamu yararı için getirilmiş olan 
adli kovuşturmaları sona erdiremez.”81 Spor katılımcılarının ağır yara-
lama eylemine rıza gösterir şekilde bir tavır sergileyebilmeleri, kamu 
düzenine aykırılık teşkil etmektedir.82 Toplumun hiçbir kesiminin ceza 
yaptırımıyla karşılaşmadan suç işleyemeyecek olması, ceza hukukunun 
spor dünyasına müdahale etmesinin gerekçesidir.83 Buna rağmen, 
birtakım davalarda, sporda oyuncuların belli bir seviyeye kadar sertliğe 
rıza gösterdiği belirtilmektedir.84

Avusturalya, disiplin cezalarını özel spor mahkemelerine bırakma 
eğiliminde olmasına85 ve sporda işlenen suç teşkil eden fiillere ilişkin 
soruşturmaların nadiren görülmesine rağmen,86 spor sırasında mey-
dana gelen ölümler ve yaralanmalar için cezai sorumluluk hala söz 

79 Farrugia, “The Consent Defence: Sports Violence, Sadomasochism, and the Criminal 
Law”, in: Auckland University Law Review, 8/1997, sh: 472.

80 (1882) 8 QBD 534. 
81 Farrugia, age, sh: 553.
82 R v Billinghurst [1978] Crim LR 553.
83 Clarke, “Law and Order on the Courts: Application of Criminal Liability for Intentional 

Fouls During Sporting Events”, in: Arizona State Law Journal, 32/2000, sh: 1151.
84 R v Bradshaw (1878) 14 Cox CC 83; R v Moore (1898) 14 TLR 229. 
85 Farrugia, “The Consent Defence: Sports Violence, Sadomasochism, and the Criminal 

Law”, in: Auckland University Law Review, 8/1997, sh: 484.
86 Criminal Prosecution for Foul Play, in: Halsbury’s Laws of Australia: Entertainment, 

Sport and Tourism, 2003. (Erişim: www.butterworthsonline.com).
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konusudur. Saldırı, taksirle adam öldürme87 ve ağır ihmal halinde88 
cezai soruşturma yürütülmesi mümkündür. Bu durum, davalının 
kendisinden beklenen özenin çok altında bir seviyede dikkat göster-
mesini ve bu nedenle davranışın cezalandırılmayı hak etmesini gerek-
tirmektedir. Özel spor mahkemeleri, bu türden ciddi bir fiile ilişkin 
yargılama yapma yetkisine sahip değildir. R v Maki davasında,89 bu 
mahkemelerin ceza hukukuna ilişkin halleri hükümsüz kılma gücüne 
sahip olmadıkları ve ceza hukukunun ihtiyaçlarını karşılayamayacak-
larına karar verilmiştir.90

Yeni Zelanda’da görülen ve birkaç seyircinin motor yarışını izle-
meleri esnasında yoldan çıkan bir araç çarpması sonucunda ciddi bir 
şekilde yaralanması ve ölmesine ilişkin Police v Osborne davası,91 
güvenliği hiçe sayan ciddi ihmal hallerinde cezai sorumluluğun var-
lığını vurgulamıştır.

Ne var ki, oyunun bir parçası olan sertlik ile cezalandırılmayı 
hak eden hukuka aykırı sertlik arasındaki sınır her zaman belirgin 
değildir.92 Dahası, toplum sporda kazanmanın gerekliliği üzerinde, 
dikkat etmenin gerekliliğinden daha çok durmaktadır. Bu nedenle 
mahkemelerin, sporun doğasında yer alan rekabeti azaltmamak için, 
cezai sorumluluğu spora ilişkin davalarda uygularken daha dikkatli 
olması gerekecektir. Spor esnasında belli bir dereceye kadar sertlik 
mevcuttur93 ve bunun için oyuncuların olağan müsabaka esnasında 
ihmalkâr veya aşırı ihmalkâr davranmış olmaları şart değildir.

Yine de, soruşturma başlatılması tehdidi, özellikle organizatörler 
tarafından gerçekleştirilebilecek başkaca ihmalkâr davranışları önle-
meye yardımcı olmaktadır. Police v Osborne davasından94 sonra, ciddi 

87 R v Billinghurst [1978] Crim LR 553. 
88 Police v Osborne (2001) 145 NZLR 31. 
89 (1970) 1 CCC (2d) 333. 
90 Farrugia, “The Consent Defence: Sports Violence, Sadomasochism, and the Criminal 

Law”, in: Auckland University Law Review, 8/1997, sh: 487.
91 (2001) 145 NZLR 31. 
92 Clarke, “Law and Order on the Courts: Application of Criminal Liability for Intentional 

Fouls During Sporting Events”, in: Arizona State Law Journal, 32/2000, sh:1153.
93 Clarke, age, 1152.
94 (2001) 145 NZLR 31. 
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idari hatalara ilişkin cezai müeyyide araştırması, spor çalışanlarının bir 
anda güvenliği sağlamaya ilişkin sorumluluklarının farkına varmala-
rını sağlamıştır.95 Dahası, ihmalkâr sert hareketlerin seyirciler ve genç 
sporcu adayları üzerinde de zararlı bir etkisi bulunmaktadır.96 Bu tür 
davranışları caydırmak amacıyla suçlamada bulunmak, kamu yararı 
için gereklidir. Sivil sorumluluk azaldıkça, ihmalkâr davranışlarda 
bulunmanın cezai yaptırıma tabi tutulması riski, sporda güvenlik 
önlemlerinin alındığından emin olunması açısından hayati bir önem 
taşımaktadır.

SİGORTA KRİZİ ASILSIZ MIDIR?
Birçokları, toplumun bir dava patlamasıyla yüzleştiğini ve bunun 

sonucunda bir sigorta krizi yaşandığını iddia etmektedir. Bazı eleş-
tirmenler, bu durumun “haksız fiil hukuku sisteminin, daha fazla 
sürdürülemeyecek olan, kişilerin spora bilinen riskleri kabul etmeksizin 
katılımın faydalarından yararlanabilmesi görüşünden kaynaklandığına” 
inanmaktadır.97 Sigorta krizi, hükmedilen tazminat miktarlarındaki 
önemli artış, artan yargılama giderleri ve bunun yanı sıra tüketici-
nin korunmasında yaşanan geçişin sebebi olmakla suçlanmaktadır.98 
“Sigorta şirketleri, (buna bağlı olarak) bu duruma sigorta primlerini 
arttırmak ve bazı durumlarda da yüksek risk içeren sorumluluk sigor-
talarını reddetmek yoluyla cevap vermiştir99. Saygın eski bir hâkim, 
tüm adli sistemi “Bizler, sıradan insan davranışları için dahi dava 
açılabilmesine neden olan ve sistemi bozan ihmal testlerine izin verdik.” 
şeklindeki açıklamalarıyla suçlamış ve “Biz derken, Yüksek Mahkeme 

95 Clarke, “Law and Order on the Courts: Application of Criminal Liability for Intentional 
Fouls During Sporting Events”, in: Arizona State Law Journal, 32/2000, sh: 1153.

96 Farrugia, “The Consent Defence: Sports Violence, Sadomasochism, and the Criminal 
Law”, in: Auckland University Law Review, 8/1997, sh: 477.

97 Dr J, “Negligence Law: The Emperor Has No Clothes”, 21/2002, in: Sports Health, sh: 8.
98 Insurance Premiums and State Sporting Associations in Victoria – An Issue Escalating 

Out of Control, in: Executive Summary of the Report Prepared by VicSport and 
Presented to the Director, Sport and Recreation Victoria, 2002, sh: 1.

99 Dr J, age.
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de dâhil olmak, üzere tüm seviyedeki karar mercilerini kastediyorum” 
diye de eklemiştir.100

Uluslararası sigorta endeksi, yaşanan sıra dışı olaylar (11 Eylül 
2001 tarihli terör saldırısı gibi) ve spor kuruluşlarının yetersiz risk 
yönetimi, sigorta primlerini etkileyen diğer faktörler olarak gösteri-
lebilir.101 Son olarak, iddialar her zaman amacına ulaşamasa da, ileri 
sürülen iddiaların sayısında oldukça büyük bir artış yaşanmıştır. Bu 
iddiaların araştırılması da sigorta primlerinde artışa neden olmuş-
tur.102 Haziran 2001 ve Mayıs 2002 arasındaki süreçte (istatistiklere 
göre) sigorta primleri ortalama %22 oranında artmış ve dış mekân 
ile eğlence sporları, %100-500 arasında prim artışlarıyla yüzleşerek 
özellikle en ağır hasarı görmüştür.103

Ancak, “Bir sigorta krizi yaşanıyor mu?” sorusu hala gündemdedir. 
Birleşik Devletler’de yapılan araştırmaların gösterdiği üzere, tüm bu 
kriz iddialarına rağmen, araştırmacılar bir dava patlaması yaşandığına 
dair bir sonuçla karşılaşmadılar. Hatta mahkemeye yapılan haksız fiile 
ilişkin başvuruların, 1992 yılından bu yana %9 oranında azaldığı 
görülmüştür.104 Queensland Eyaleti Temyiz Mahkemesi, Avusturalya’da 
davacı başarı oranlarının (kişisel zarar davaları da dâhil olmak üzere) 
1987 yılından bu yana düştüğünün altını çizmiştir.105 Ayrıca, zarar 
ödemelerinin uzun bir süredir artmadığını ve sigorta endüstrisinin son 

100 The Honourable Justice James Thomas. Judge of the Qld Court of Appeal (1998-
2002). Insurance Crisis Blamed on Judges ‘Playing Santa’, The Daily Telegraph, 3. 
Bası, 2002, sh: 4.

101 “Review of Australian Sports Insurance: Summary of a Report Prepared for the Sport 
and Recreation Ministers’ Council’ [2002] Standing Committee on Recreation and 
Sport 6.

102 Adı geçen eser.
103 Australian Competition and Consumer Commission, Second Insurance Industry 

Market Pricing Review September 2002; Office of Small Business – Department of 
Industry, Tourism and Resources, Submission to the Senate Economic References 
Committee Inquiry into the Impact of Public Liability and Professional Indemnity 
Insurance Costs Increases, 2002; Dietrich, “Liability for Personal Injuries Arising from 
Recreational Services: The Interaction of Contract, Tort, State Legislation and the Trade 
Practices Act and the Resultant Mess”, in: Tort Law Journal, 11/2003, sh: 16.

104 Slay the Beast of Reform’ Rhetoric, 2004, Trial 26.
105 Supreme and Federal Court Judges’ Conference on the Ipp Report, Adelaide, 23 

Ocak 2003.
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yıllarda daha çok kar ettiği de eklenmiştir.106 Avusturalya’da yapılan 
analizlerin ortaya çıkardığı üzere, hukuk sisteminin davacıların lehine 
bir sapma içerisinde olduğu iddialarına dayanarak, son dönemde 
yapılan haksız fiile ilişkin reformlara ihtiyaç olduğuna dair de bir kanıt 
bulunmamaktadır.107 Dahası, eğer lpp Raporu’ndaki reform tavsiyeleri 
uygulamaya konsaydı,108 başlangıç olarak mali sorumluluk sigorta 
primlerinde %13.5 oranında ve küçük kapsamlı davaların oranında 
%80 oranında bir düşüş sağlayacağı ileri sürülmüştür.109 Her ne kadar 
2002-2004 tarihleri arasında reformlar uygulamaya konduysa da, bu 
reformlar ile sigorta arasında bir neden sonuç ilişkisi bulunmadığını 
akla getirecek şekilde, sigorta primlerinde bir düşüş gerçekleşmemiş-
tir.110 Bu nedenle, sigorta krizi asılsız olup, yapılan reformlar gereksizdi. 
Araştırma gösterdi ki, hükümet zarar ödemelerine limit getirmek 
için sınırlar ve kısıtlamalardan kurulu bir sistem yaratmadan önce, 
mahkemelerin gösterdiği davacı yanlısı eğilim tersine çevrilmişti.111

SORUMLULUK DAHA FAZLA KISITLANABİLİR Mİ?
İhmal iddialarında ileri sürülebilecek, sözleşmeden doğan savun-

malar mevcuttur. Hukuk, bu gibi belgeleri şekillerine göre (nasıl 
söylendikleri) değil, esaslarına (gerçekten ne ifade ettiklerine) göre 
yorumlar.112

İstisna Klozları ve Feragat
Mahkemeler, tarafların sahip olduğu sözleşme özgürlüğünü göz 

önünde tutarak, sözleşmeyle kararlaştırılan şartlara daha çok itimat 

106 Adı geçen eser. 
107 Merritt, “Insurance Crisis not lawyers’ fault: Report”, in: Australian Financial Review, 

2004, sh: 53.
108 Ipp Report.
109 Clark/McInnes, “Unprecedented Reform: The New Tort Law”, in: Insurance Law 

Journal, 15/2004, sh: 1.
110 Clark/McInnes, age.
111 Clark/McInnes, age.
112 Healey, “Disclaimers, Exclusion Clauses, Waivers and Liability Release Forms in Sport: 

Can They Succeed in Limiting Liability”; Fewell, Sports Law: A Practical Guide, 1995, 
sh: 194.
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etme eğiliminde gözüküyor. Daha önceleri, mahkemeler, kişileri sahip 
oldukları haklardan mahrum bırakması nedeniyle, istisna klozlarını 
uygun bulma konusunda daha ihtiyatlı davranmaktaydı.113 Spor 
alanında, spor ve eğlence aktivitelerinde hizmet sunanların, müş-
terilerine karşı sorumluluklarından muaf tutuldukları sözleşmeler 
yapmalarına imkân tanımaktadır. Bu muafiyet, katılımcıların dava 
haklarından vazgeçtiği bir feragatname veya istisna klozları yoluyla 
sağlanabilir. Govan v Hardie davasında,114 paraşüt atlayışı esnasında 
yaralanan davacı, uçağın kullanımında ihmal gösteren pilota karşı 
başarılı olamadı. Pilot, paraşüt eğitmeninin yardımcısıydı ve böylece 
ihmal sorumluluğunun kapsam dışı bırakıldığı paraşüt eğitimi söz-
leşmesine dayanarak sorumluluktan kurtuldu.115

İhmal durumlarında karşımıza çıkabilecek üç tip istisna klozu 
mevcuttur: İlk olarak sözleşmeye göre sahip olunan haklar ve yaptırım-
lar; ikincisi, bu hakları veya yaptırımları kısıtlayan/sınır çizen klozlar 
ve son olarak, bu klozların niteliklerini belirleyenler.116 Bu klozların 
geçerliliğini belirlerken sorulması gereken üç temel soru bulunmak-
tadır: (1) Bu kloz sözleşmeye düzgün bir şekilde dâhil edilmiş midir? 
(2) Bu kloza dayanan kişiler sözleşmenin tarafı mıdır? (3) Yorum 
yapıldığında bu kloz, esas uyuşmazlık konusuna ilişkin sorumluluk 
sınırlaması getirmekte midir?

1974 tarihli Ticari Uygulamalar Yasası m. 68 B, bu klozların nasıl 
hazırlanacağına dair bir yol öngörmemekte ve bu sebeple emsallere 
göre hareket edilmektedir. Bu durum, Ticari Uygulamalar Yasası,117 
sözleşme ve haksız fiil hukuku ile tüm bunlarla ilişkili herhangi bir 
yasal düzenleme arasında bir etkileşim olup olmayacağı konusunda 

113 Farr, “Signing Your Life Away”, in: Sports Coach, 21/1998, sh: 18.
114 8 Kasım 1991 tarihli Supreme Court NSW Kararı. (Yayınlanmamış karar).
115 Healey, “Protecting Participants: Whose Responsibility?”, in: Sports Injuries: Legal and 

Risk Management Issues in Professional Sport, 1997, sh: 13.
116 Types of Exclusion Clauses, in: Halsbury’s Laws of Australia, 2003. (Erişim: www.

butterworths.com)
117 Adı geçen eser.
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karışıklığı arttırmaktadır.118 Buna rağmen, Wallis v Downard-Pickford 
(North Queensland) Pty Ltd davasında119, Yüksek Mahkeme, Ticari 
Uygulamalar Yasası’yla uyumsuzluk içerisinde olan yasal düzenleme-
lerin dikkate alınmayacağına karar vermiştir.120

İstisna klozlarının geçerli olması için, dikkatlice, açıkça ve anla-
şılır bir dille yazıya dökülmesi gereklidir.121 Bazı klozlar sadece yazıya 
döküldükleri şekle göre değil, tüm sözleşme bir bütün olarak göz 
önünde tutularak değerlendirilmelidir.122 Bir klozun “ihmal”e ilişkin 
bir ifade içermemesi durumunda, mahkemelerin ihmal sorumlulu-
ğunu zımnen kapsam dışı bırakıp bırakmadıklarını incelemesi gere-
kecektir.123 “Her türlü zarar için” “her türlü sorumluluktan muafiyet” 
amaçlayan klozların, genellikle ihmal sorumluluğunu kapsam dışı 
tutmak için yetersiz olduğu görülmektedir.124 Buna rağmen, “nedeni 
ne olursa olsun” veya “neyden kaynaklanırsa kaynaklansın” gibi ifade-
lerin dâhil edildiği125 klozların, daha kabul edilebilir nitelikte olduğu 
kabul edilmektedir. Ayrıca istisna klozları, başlangıçta bildirilme-
leri126 durumunda sözleşmeye dâhil olur- sözleşmeyi imzalayacak 
olan adaylar bu koşulları, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için zımni 
bir şart olarak görebilir. Bununla birlikte klozun geçerli olması için, 

118 Dietrich, “Liability for Personal Injuries Arising from Recreational Services: The Interaction 
of Contract, Tort, State Legislation and the Trade Practices Act and the Resultant Mess”, 
in: Tort Law Journal, 11/2003, sh: 16.

119 (1994) 179 CLR 388. 
120 Dietrich, “Liability for Personal Injuries Arising from Recreational Services: The Interaction 

of Contract, Tort, State Legislation and the Trade Practices Act and the Resultant Mess”, 
in: Tort Law Journal, 11/2003, sh: 16.

121 Fredericks/Layt, “Waivers No Longer Void, But Will They Have Teeth?”, in: Ebsworth 
& Ebsworth, 2003. (Erişim: www.findlaw.com.au).

122 Darlington Futures Ltd v Delco Australia Pty Ltd (1986) 161 CLR 500. 
123 “Rules Applicable to Negligence” [2003] Halsbury’s Laws in Australia [Online]- www.

butterworths.com-25/9/04. 
124 BHP Petroleum Ltd v British Steel Plc [2000] 2 Lloyd’s Rep 277; “Rules Applicable 

to Negligence”, in: Halsbury’s Laws in Australia, 2003. (Erişim: www.butterworths.
com).

125 Davies v Pearce Parking Station Pty Ltd (1954) 91 CLR 345; “Rules Applicable to 
Negligence”, in: Halsbury’s Laws in Australia, 2003. (Erişim: www.butterworths.com).

126 Dietrich, “Liability for Personal Injuries Arising from Recreational Services: The Interaction 
of Contract, Tort, State Legislation and the Trade Practices Act and the Resultant Mess”, 
in: Tort Law Journal, 11/2003, sh: 16.
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sözleşme yürürlüğe girmeden önce karşı tarafa bildirilmesi gerekir.127 
Bir istisna klozunun özellikle külfet yükleyici ve sınırlayıcı nitelikte 
olması durumunda, bildirimin sözleşme kurulmadan önce tüketicinin 
dikkatine sunulması gerekmektedir.128

Karışıklık ve ispata ilişkin zorlukları önlemek amacıyla istisna 
klozları, katılımcı tarafın hükümleri inceleme şansı olan ve imza-
ladığı bir yazılı sözleşmede olmak zorundadır.129 Ne var ki 
L’Estrange v F Graucob Ltd davasında,130 bir tarafın hükümleri oku-
mamış veya anlamamış olması durumunda da sözleşmeyle bağlı ola-
cağına ilişkin karar verilmiştir. Sözleşmeyi karşıya sunan taraf, klozun 
amacı ve sonuçları hakkında karşı tarafı yanlış yönlendirmemeli veya 
aldatmamalıdır.131

Ticari Uygulamalar Yasası m. 68 B ile yapılan son yasama refor-
muna rağmen, klozların uygulanmasına ilişkin, eğer etkilerine ilişkin 
bir şüphe mevcutsa, tüketicinin lehine yorum yapılarak bu sorun 
çözülecektir.132 Ayrıca spor-eğlence servislerinin kapsamına ilişkin 
de problemler ortaya çıkabilir. Örnek vermek gerekirse, planlanmış 
bir fizyoterapi programı aktivitesi olan, ancak boş zaman aktivitesi 
olarak düzenlenmemiş yüzme gibi eylemler kapsam dışı kalabilir133 ve 
buna ilişkin istisna klozları, Ticari Uygulamalar Yasası’na göre kabul 
edilmeyebilir.134

Bu yenilik özellikle spor ve eğlence aktiviteleri alanında istisna 
klozlarına olan yaklaşımı değiştirmiştir.135 Bu yasanın sadece şirket-

127 Oceanic Sun Line Special Shipping v Fay (1988) 165 CLR 197. 
128 Interphoto Picture Library Ltd v Stiletto Visual Programs Ltd [1989] 2 QB 433. 
129 Farr, “Signing Your Life Away”, in: Sports Coach, 21/1998, sh: 18.
130 [1934] 2 KB 394. 
131 Curtis v Chemical Cleaning and Dyeing Co [1951] 1 KB 805. Bu, yanıltma ve 

aldatma davranışından dolayı 1973 tarihli Trade Practices Act’ın ihlali olabilir; Farr, 
“Signing Your Life Away”, in: Sports Coach, 21/1998, sh: 18.

132 Fredericks/Layt, “Waivers No Longer Void, But Will They Have Teeth?”, in: Ebsworth 
& Ebsworth, 2003. (Erişim: www.findlaw.com.au).

133 Dietrich, “Liability for Personal Injuries Arising from Recreational Services: The Interaction 
of Contract, Tort, State Legislation and the Trade Practices Act and the Resultant Mess”, 
in: Tort Law Journal, 11/2003, sh: 16.

134 1974 (Cth). 
135 Haly, “The Trade Practices Amendment (Liability for Recreational Services) Act 2002: 

Complete Solution or Deficient Response?”, in: Competition and Consumer Law Journal, 
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lere uygulanıyor olmasından dolayı, bireylerin sorumsuzluğa ilişkin 
sözleşmeler yapması, yürürlükte başka yasal düzenleme olmamasına 
rağmen engellenmektedir.136 Buna karşın, kanun tasarısındaki deği-
şiklik, tüketiciyi koruma ve kendileri adına sorumluluk almasına 
izin verme arasında bir denge kurulmasının sağlanması gerektiğini 
belirtmiştir.137 Bölüm 68 B,138 S 74,139 zımni yükümlülüklerin (özel-
likle gerekli dikkat ve beceri göstererek hizmet sunanlara) kapsam 
dışı bırakılmasına, daha önceden bu duruma engel olunmasına karşın 
izin vermektedir. Bu durum, sorumluluklarını sınırlamak isteyenlere 
yardımcı olmakta, ancak yalnızca “doğal risk” taşıyan aktivitelere 
uygulanması için getirildiğini belirten açıklayıcı rapora140 rağmen, bu 
hükmün tüm spor ve eğlence faaliyetlerine uygulanabilecek kapsamda 
olmasının sınırı aştığı,141 konusu tartışmalıdır.

Tartışmaya açık olmakla birlikte, bu tür klozlar, yüksek korunma 
ihtiyaçlarından dolayı çocuklara karşı geçerli değildir.142 Ek olarak, 
küçükler, kendileri ya da aileleri/yasal temsilcileri tarafından imzalanan 
sözleşmelerle ve feragatnamelerle kural olarak bağlı değildir.143 İstisna 
klozlarının doğmamış çocuklara karşı da kullanılamayacağı söylenil-
mektedir. Çünkü (a) doğmamış bir çocuk bir istisna klozunun altına 

11/2003, sh: 69.
136 Trade Practices Amendment (Liability for Recreational Services) Bill 2002, Department 

of the Parliamentary Library, 2002-2003. (Erişim: www.gov.au).
137 Commonwealth, House of Representative, Parliamentary Debates No 9, 27 Haziran 

2002, sh: 4692.
138 Trade Practices Act 1974 (Cth).
139 Trade Practices Act 1974 (Cth).
140 Haly, “The Trade Practices Amendment (Liability for Recreational Services) Act 2002: 

Complete Solution or Deficient Response?”, in: Competition and Consumer Law Journal, 
11/2003, sh: 74.

141 Explanatory Memoranda, The Trade Practices Amendment (Liability) for Recreational 
Services) Bill 2002 (Cth).

142 Ipp/Cane/Sheldon/Macintosh, Review of the Law of Negligence – Final Report, 
2002, (Erişim: www.revofneg.treasury.gov.au\content\review\2.asap); Haly, “The Trade 
Practices Amendment (Liability for Recreational Services) Act 2002: Complete Solution 
or Deficient Response?”, in: Competition and Consumer Law Journal, 11/2003, sh: 
80.

143 Dietrich, “Liability for Personal Injuries Arising from Recreational Services: The Interaction 
of Contract, Tort, State Legislation and the Trade Practices Act and the Resultant Mess”, 
in: Tort Law Journal, 11/2003, sh: 16.
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imza atamaz ya da buna rıza gösteremez. (b) Anneler bunu çocukları 
adına ve hesabına yapamaz.144

Son olarak, tarafların sözleşme koşulları hakkında pazarlık güç-
leri arasında eşitsizlik olabilir. Spor katılımcılarının genellikle bir 
feragatname veya istisna klozunu imzalamaktan başka seçenekleri 
olmamaktadır. Çünkü aksi halde katılım olmamaktadır. İmzaladıkları 
takdirde de, hukuki uyuşmazlık halinde dava açma haklarından yok-
sun kalırlar. Bu durum müşterek hukukun bu tip davaları yakından 
incelemesi ve irdelemesinin145 ve genellikle etkisiz kılmasının nede-
nidir. Bu eşitsizlik, bugün de sürmekte ve bu nedenle mahkemeler 
tarafından dikkate alınmaya devam edilmesi gerekmektedir. Ayrıca 
feragatnamelerin içerdiği terimler, çoğunlukla kanun ve hukuk diline 
ilişkin olduğundan, tüketiciler sıklıkla bunların anlam ve sonuçlarını 
anlayamamaktadır.146

İstisna klozlarını onaylamanın birtakım sonuçları vardır. Katı-
lımcılar doğabilecek zararlara ilişkin haklarını kaybetme riskini fazla 
külfetli bulabilir ve bundan dolayı katılım seviyelerini düşürebilir. 
Dahası, zarar görenlerin dava açamamaları durumunda, meydana 
gelen yaralanma bedelleri, sosyal güvenlik sistemi aracılığıyla toplumun 
sırtına yük olabilir.147 Ayrıca ihmalden doğan sorumluluğu kapsam 
dışı bırakan bir hüküm, servis sağlayıcılarının sorumluluktan kaçın-
mak amacıyla korudukları güvenlik standartlarının, klozlar nedeniyle 
sorumlu olmayacakları düşüncesiyle, zarar görmesine, düşmesine sebep 
olabilir.148 Bu çeşit klozların potansiyel olumsuz etkilerine çözüm getir-
mek amacıyla, mahkemeler madde 68 B’yi,149 bunların yalnızca ciddi 
tehlike içeren aktiviteler için uygun olduğunun altını çizen açıklayıcı 

144 “Pregnancy in Sport – Guidelines’ Australian Sports Commission, 2004. (Erişim: www.
ausport.gov.au); Healey, “Disclaimers, Exclusion Clauses, Waivers, Liability Release Forms 
in Sport: Can They Succeed in Limiting Liability?”, in: Fewell, Sports Law: A Practical 
Guide, 1995, sh: 213.

145 Trade Practices Amendment (Liability for Recreational Services) Bill 2002, Department 
of the Parliamentary Library, 2002-2003. (Erişim: www.gov.au).

146 Adı geçen eser. 
147 Adı geçen eser.
148 Adı geçen eser.
149 Trade Practises Act 1974 (Cth). 
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bildirinin ışığında yorumlayabilir. Daha önceki dönemlerdeki uygun 
görülmeme sebepleri, bugün de varlıklarını korumaktadır.

Uyarılar
Uyarılar, sporun içerdiği bilinen riskleri potansiyel seyircilere ve 

spor katılımcılarına bildirir. Bu, katılımcıların kendi menfaatlerini 
gözetmelerine yardımcı olur. İzleyiciler ve katılımcılar uyarılmalarının 
ardından da gözlemlemeye veya katılmaya devam ederlerse, bu risklere 
rıza göstermiş olarak kabul edileceklerdir. Davalı taraf bu durumda 
rıza savunması yapabilecektir.

Buna rağmen, Woods v Multi-Sport Holdings davasında150 Yük-
sek Mahkeme, Romeo v Conservation Commission davasındaki151 
kararı destekleyerek, “kendi güvenliği için, olması gerektiği gibi dav-
ranan bir insana göre riskin aşikâr olduğu durumda, bu kişiyi uyarma 
zorunluluğunun olduğu düşüncesi ne mantıklı, ne de adildir”152 fikrini 
sürdürmüştür. Bu durumda, ilgili yerin sahipleri, organizatörler ve 
spor-eğlence müsabakalarının yöneticileri, aşikâr olarak tanımlana-
bilen riskler konusunda bir ikaz yapmadıkları için ihmalden dolayı 
sorumlu tutulamaz. Bununla birlikte, neyin aşikâr sayılıp sayılmaya-
cağı konusunda mahkemelerin tutumu değişiklik göstermektedir ve 
bundan dolayı organizatörlere bir takım uyarılar ve uyarı işaretleri 
sağlamaları, hala tavsiye edilmektedir. Genel olarak bu uyarılar, açık 
ve doğrudan, risk durumuna özel, anlaşılabilir ve tehlikeye yönelik 
olmalıdır.153

150 Woods v Multi-Sport Holdings Pty Ltd [2002] HCA 9.
151 Romeo v Conservation Commission (NT) (1998) 192 CLR 431. 
152 Woods v Multi-Sport Holdings Pty Ltd [2002] HCA 9.
153 Healey, “Protecting Participants: Whose Responsibility?”, in: Sports Injuries: Legal and 

Risk Management Issues in Professional Sport, 1997, sh: 13.
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Sigorta Primlerinin Düşürülmesi
Spor kurumları, risk yönetim planları ile sorumluluklarını azal-

tabilir.154 Bunlar bir aktivitenin belirli tehlikelerini teşhis etmek ve 
katılımcıların ölüm ve yaralanma tehlikesi riskini ortadan kaldırmak 
veya azaltmak amacıyla planlanan stratejilerdir.155 Hukuk davaları 
azalma eğilimi göstermektedir. Çünkü iyi bir risk yönetim planı,

“Süregelen bakım problemlerini belirler, çalışanları tesisin denetim 
kayıtlarını korumaya zorlar, kazaların neden meydana geldiğine dair 
analizleri teşvik eder, tehlikeli bölgeler ve eylemlerde neden uyarılara 
ihtiyaç duyulduğuna dair farkındalığı arttırır ve iyi tesis dizaynı temin 
eder.”156

Avusturalya’da böyle bir planı sürdüren tesislerin yarısından 
fazlasının, sigorta primleri üzerinde olumlu bir etki elde ettikleri 
görülmüştür.157

Spor kuruluşları, ayrıca birden fazla kurumun çıkarlarını birleş-
tirmesi amacıyla kurulan sözleşmeleri de değerlendirebilmektedir. 
Böyle bir durumda, bir grup örgüt, fiyat tespitlerinde verimlilik elde 
etmek amacıyla bir araya gelmektedir. Bu sözleşmelerin esas faydası, 
sigortacılara karşı daha fazla alım gücüne sahip olma ve yönetimsel 
etkinlik158 elde etme noktasında görülmektedir.

Son olarak, Smolden v Whitworth davasında,159 bütün oyun-
cuların “ihmale karşı değil, ancak ciddi yıkıcı yaralanmaya karşı 
sigortalanmasının”,160 dava açılmasına duyulacak ihtiyacı azaltmak 
için “sigortanın ciddi şekilde yaralanan kişilere mali yardım sağlamak 

154 En anlaşılabilir risk yönetim planı analizleri/tartışmaları için bkz. “Sporting Chance: 
A Risk Management Framework for the Sport and Recreation Industry”, in: Office of 
Sport and Recreation Tasmania, 2004. (Erişim: www.tas.gov.au).

155 Cuskelly/Auld, “Retain, Reduce, Transfer or Avoid? Risk Management in Sport 
Organizations”, in: Achper National Journal, 1989, sh: 17.

156 “Review of Australian Sports Insurance: Summary of a Report Prepared for the Sport 
and Recreation Ministers’ Council’ [2002] Standing Committee on Recreation and 
Sport, sh: 18.

157 Adı geçen eser, sh: 10.
158 Adı geçen eser, sh: 12.
159 Smolden v Whitworth [1996] TLR 249. 
160 Adı geçen eser. 
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açısından daha iyi bir yol olduğu ve hatanın kanıtlanmasına ihtiyaç 
olması nedeniyle” faydalı olabileceği ileri sürülmüştür.161

SONUÇ

Kanun koyucu ve karar mercilerinin, haksız fiil hukukuna ilişkin 
bu geniş kapsamlı reformları, gerçek ihmalin söz konusu olduğu 
durumlarda, iddiaların ileri sürülebilmesine imkân sağlamak amacıyla, 
ılımlı hale getirmeleri gerekebilir. Asılsız bir sigorta krizinin gerekçe 
gösterilmesi suretiyle düşüncesizce yapılan değişiklikler, gelişmesi 
onlarca yıl alan haksız fiil hukukunu162 esaslı şekilde değiştirmiştir. Ağır 
ihmale ilişkin durumlarda ceza hukuku alanına yapılacak geçişlere, 
“dava kabul edilmezse para ödenmez” düşüncesinin terk edilmesine, 
kurumsal sorumluluğa vurgu yapılarak, risk yönetimi planları aracı-
lığıyla güvenliğin sağlanmasına ve gerekli uyarıların yapılmasına daha 
fazla dikkat çekilmelidir.

Ulaşılmak istenen amaç dengenin tam ortada sağlanmasıyken, bu 
koşullarda durum davalıların lehine dönmüştür. Şahsi sorumluluğun 
gerekliliği meşru görülmekle birlikte, bu reformlar bireylerin yalnızca 
kendi eylemleri için değil, başkalarının ihmalkâr davranışlarından 
dolayı da sorumluluk altına girmesi sonucunu doğurmaktadır.

161 Adı geçen eser; Opie, “Case Notes: Referee Liability in Sport: Negligent Rule Enforcement 
and Smolden v Whitworth”, in: Tort Law Journal, 5/1997, sh: 16.

162 Carr, “Breaking Down the Culture of Blame”, in: Australian Financial Review, 2002.
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Hedefler: Fransız pratisyen hekimlerin “sporda doping” olgusu 
hakkında bilgi seviyesi ve yaklaşımlarını, bunun yanında meslek hayat-
larında doping kullanan atletler ile karşılaşma sıklıklarını tespit etmek.

Metodlar: Fransa’nın dört bir yanından rastgele seçilmiş 402 pra-
tisyen hekim ile hazır bir metne dayalı bir telefon görüşmesi yapıldı.

Sonuçlar: Ankete katılmayı kabul edenlerin oranı %50.5 idi (153 
erkek ve 49 kadın, 45.6 yaş ortalaması). Cevap verenlerin %73’ü, yasaklı 
maddeler listesi bulundurduklarını belirtirken; katılımcıların yalnızca 
%34.5’i, 1999 yılının Mart ayında yürürlüğe giren dopingle mücadele 
kanunu hakkında bilgi sahibi olduğunu bildirmiştir. Katılımcıların 
%11’lik kısmı, son 1 yıl içerisinde kendilerine doğrudan dopingli 
madde içeren bir reçete yazılması yönünde bir talepte bulunulduğunu 
söylerken (özellikle anabolik steroidler, uyarıcılar ve kortikosteroidler); 
%10’luk bir kısmı ise doping kullanan ve bu dopinglerin (özellikle 
anabolik steroidler) zararlı etkilerinden çekinen atletlerin, kendilerine 
bu konuda danıştığını belirtmiştir. Katılımcıların yarısından biraz 
fazlası; doping kullanan atletlere, dopingi ikame edecek bir takım 
ilaçlar yazmayı tercih ettiklerini belirtirken; katılımcıların %87.5’i 
dopingi bir halk sağlığı sorunu olarak gördüğünü belirtti. Pratisyen-
lerin %89’u pratisyen hekimlerin dopingi önlemekte rolü olduğunu 
belirtirken, bunun yanında %77’lik bir kısmı bu konuda yeterli eğitimi 
görmediğini belirtmiştir.

Çıkarım: Sonuçlar, pratisyen hekimlerin genellikle doping hak-
kında sınırlı bilgiye sahip olduğunu ve meslek hayatlarında doping 
ile sıklıkla karşılaştıklarını ortaya çıkarmıştır.
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Sporda doping kullanımının tarihinde önemli bir dönüm noktası 
olan 1998 yılından beri (özellikle Tour de France skandalı dolayı-
sıyla), spor yöneticileri, atletler ve kamuoyu, dopingin baş sorum-
lusu olarak doktorları görmüşlerdir. Bu görüş, doktorların yanında 
pratisyen hekimleri de kapsamaktadır. Temel olarak suçlamalar iki 
olguya dayandırılmaktadır. Bunlardan ilki, bu kişilerin tıbben destekli 
doping çalışmaları ile meşgul oldukları, ikincisi ise yine bu kişilerin 
kasıtlı veya ihmali davranışlarıyla, amatörler dahil atletlere doping 
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maddelerini içeren reçeteler yazdıkları yönündedir. İsviçre’de yapılan 
bir çalışmada1, katılımcıların %64’ünün fikrinin yukarıda verildiği 
şekilde olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda ortaya çıkan genel 
görüşün sağlam temelli olduğu ve gerçekleri büyük oranda yansıttığı; 
doping almış olan genç atletlerin %10 - %20 arası bir kısmının ve olgun 
atletlerin %61’e varan bir kısmının kullandıkları anabolik steroidleri ve 
diğer yasaklı maddeleri doktorların yazdıkları reçeteler sayesinde elde 
ettikleri yönünde ifade vermelerinden de anlaşılmaktadır2. Bu gorüşü 
sağlamlaştıran bir diğer unsur ise; yüksek profilli atletlere doping ve 
yasaklı madde temin eden doktorlara yöneltilen kanuni takibatlara 
sıklıkla rastlanılıyor olmasıdır.3

Yukarıda belirtildiği gibi suçlamalar genellikle doktorlara yönel-
tiliyor olsa da, Hollanda Doping İşleri Merkezi (NeCeDo) tarafın-
dan 1000 pratisyen hekim ile birlikte gerçekleştirilen bir çalışma 
sonucunda; katılımcıların %85’inin yasaklı maddeler veya bu yasaklı 
maddelerin yan etkileri konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip 
olmadıkları belirlenmiştir.4 Sussex, Birleşik Krallık’ta yapılan ve 400 
pratisyen hekimin katıldığı bir başka calışmada ise katılımcıların %12’si, 
tıp bilimine ve etik kurallarına tamamen aykırı bir şekilde, doktorların 
atletlere anabolik steroidler içeren reçeteler yazma haklarının olduğunu 
iddia etmişlerdir. Yine aynı calışmada, katılımcıların sadece %35’inin 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından hazırlanan doping 
ve yasaklı maddeler listesinin (Tablo I) Birleşik Krallık Ulusal İlaç 
Rehberi içerisinde yer aldığını bildiği belirlenmiştir.5

1 Nocelli L, Kamber M, François Y, et al. Discordant public perception of doping 
in elite versus recreational sport in Switzerland. Clin J Sport Med1998; 8: 195–200. 
[Medline][Web of Science].

2 Tanner SM, Miller DW, Alongi C. Anabolic steroid use by adolescents: prevalence, 
motives, and knowledge of risks. Clin J Sport Med1995; 2: 108–15; Laure P. Doping 
in sports: doctors are providing drugs. Br J Sports Med 1997; 3: 258–9.

3 Dubin C. Commision of inquiry into the use of drugs and banned practices intended 
to increase athletic performance. Ottawa, ON: Canadian Government Publishing 
Centre, 1990.

4 Huisarts te weinig wertrouwd met doping. de Huisarts1998; 403: 11.
5 Greenway P, Greenway M. General practitioner knowledge of prohibited substances 

in sport. Br J Sports Med 1997; 31: 129–31. [Abstract/FREE Full text].
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Doktorlar doping ile meslek hayatlarında düzenli bir şekilde 
karşılaşmaktadırlar. Fransız pratisyen hekimler ile gerçekleştirilen 
çalışmalardan birinde, katılımcıların %30’luk bir kısmı, daha önce 
atletlerin doping veya yasaklı madde içeren reçete yazmaları, veya bu 
maddelerin kullanımına yardımcı olmaları için kendilerine taleplerde 
bulunduklarını belirtti. Aynı durum, yukarıda verilmiş olan, Birleşik 
Krallık vatandaşları ile birlikte yapılan çalışmada, katılımcıların %18’i 
tarafından anabolik steroidler düşünülerek belirtilmişti.6 Bununla 
birlikte, Fransız pratisyen hekimlerinin %87’lik bir kısmı, dopingin 
halk sağlığı açısından bir problem teşkil ettiğini düşünürken, %92’lik 
bir kısmı ise doping ile mücadelede baş aktörün doktorlar olduğuna 
inanmaktadır. Bu duruma rağmen, hekimlerin %82’lik bir kısmı 
doping ve yasaklı maddeler konusunda yeterli donanıma sahip olma-
dıklarını ve yeterli eğitim görmediklerini belirtmişlerdir.7

Mart 1999’da, yeni bir dopingle mücadele kanunu Fransa’da 
yürürlüğe girdi. Bu yasa, tıp mesleğine dopingle mücadelede hassas 
bir takım görevler atfetmektedir. Bu görevlerden en önemlisi olarak; 
kanun, Fransa’nın her bir bölgesinde bir tıbbi anti-doping ünitesi 
oluşturulmasını düzenlemektedir.8

6 Greenway P, Greenway M. General practitioner knowledge of prohibited substances 
in sport. Br J Sports Med 1997; 31: 129–31. [Abstract/FREE Full text].

7 Laure P. Médecins généralistes et dopage sportif: connaissances et attitudes. Santé 
Publique 1997; 9: 145–56. [Medline].

8 Loi no 99–223 du 23 mars 1999 relative à la promotion de la santé des sportifs et à 
la lutte contre le dopage. Journal Officiel de la République Française 1999 Mar; 24: 
4399–405.
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(Bu ünitelerden ilki 2001 yılının Mayıs ayında Doğu Fransa’da 
bulunan Nice şehrinde açılmıştır). Bu üniteler yasaklı madde ve doping 
kullanan atletlere yönelik özel bir muayene yöntemi uygulamaya 
yönelik dizayn edilmişlerdir. Bununla birlikte; ünitelerde çalışan her 
doktorun, haberdar olduğu doping ve yasaklı madde kullanımı vakasını 
ünitenin başhekimine bildirmesi, yeni kanunda yasal bir yükümlülük 
olarak düzenlemiş olup bu düzenleme, doktorların bir nevi “muhbir” 
olmaya şiddetle karşı çıkması ve bu düzenleme sonucunda bildirim 
yükümlülüğünü yerine getirmeyen doktorların disipline edilmesi söz 
konusu olduğundan, bu düzenleme bir tartışma konusu olmuştur. 
Bütün bu bilgiler dikkate alındığında; bu anketin amacı, Fransa’da 
yaşayan pratisyen hekimlerin doping konusundaki görüşleri ve günlük 
yaşantılarında dopingin yerini belirlemektir.

METODLAR

Çıkarımlar, bütün Fransa içerisinden rastgele seçilmiş 402 pratis-
yen hekimin cevaplarından yola çıkılarak oluşturuldu. 2000 yılının 
Kasım ayında, seçilmiş olan pratisyen hekimlerle, çalışmaya katılma-
larını rica etmek adına bir telefon görüşmesi yapıldı, bu görüşmede 
kişilere çalışma hakkında bilgi verildi (Projenin arkayüzü ve hedefleri, 
katılımcıların soruları ayrı ayrı reddedebilme olanağı, vs.). Ardından, 
katılımcılarla görüşme yapabilmek adına bir randevu verildi. Çalışmaya 
katılım gönüllü tutulmakla beraber; katılmayı kabul etmiş katılım-
cıların da istedikleri anda hukuki bir sorun yaşamadan ve herhangi 
bir yükümlülük altına girmeden çalışmadan çekilebilmesine olanak 
sağlandı. Katılımcılara kesin surette gizlilik ve anonimlik güvencesi 
verildi. Gerçekdışı sonuçlar elde etmemek adına; telefon görüşmele-
rinde (Görüşme başına ortalama 20-45 dakika), Araştırmacı etkisini 
(Hawthorne etkisi) minimum seviyeye indirmek adına belirli bir 
yazılı protokol takip edildi. Bunun sonucunda katılımcıların dürüst 
cevaplar vermesi beklenildi.



458

Sporda Doping ve Pratisyen Hekim İlişkisi: 
Yaklaşımlar ve Deneyim

/ HOCAOĞLU

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

Anket, 40 maddeden oluşuyordu ve önceden 20 denek üzerinde 
denendi. Sorular, üstü kapalı bir biçimde, doping maddeleri konu-
sunda bilgi, günlük hayatta doping ile temasın sıklığı, kişinin doping 
konusunda eğitimi ve kişinin dopingle mücadeleye bağlılığı gibi 
konuları kapsamaktaydı. Anket sonuçları işlemden geçirilerek işlem 
sonucunda ortaya çıkan veri, bir anket işleme programı olan Modalisa 
4.0 (Kynos, Paris, Fransa) kullanılarak analiz edildi. Bir istatistik prog-
ramı olan X2 testi kullanılarak karşılaştırmalar (cinsiyet, spor hekimliği 
alanında uzmanlık) ve değişiklik analizleri (yaş, mesleki uygulamada 
kıdem) yapıldı. Kullanılan önemlilik eşiği değeri p<0.05 idi.

SONUÇLAR

Çıkarımların açıklanması
Katılımcıların yarısından biraz daha azı (%49.5), ankete katılmayı 

reddetti. Daha önce doktorlar ile yapılan bu tarz anketlerde katılımı 
reddedenlerin oranının %30 ile %60 arasında olduğu göz önüne alın-
dığında, bu ankette ortaya çıkan bu durumun olağan olduğu düşünül-
mektedir. Ankete katılmayı reddedenlerin %38’i, vakit yetersizliğini, 
%10.5’i dopingi bir öncelik olarak görmediğini, %30.5’i genel olarak 
bu tarz anketlere cevap vermeme prensibine sahip olduğunu, %5.5’i 
diğer bir sebebi mazeret olarak gösterirken; %15.5’i hiç bir mazeret 
bildirmedi.

Ankete katılmayı kabul eden 202 pratisyen hekim, 49 kadın 
(%24.5) ve 153 erkekten (%75.5) oluşmaktadır. Katılanların ortalama 
yaşı 45.6 iken, meslek hayatları nın uzunluk ortalaması 16 yıl olarak 
belirlenmiştir. Bunun yanında, katılımcıların %18’inin spor hekimliği 
konusunda donanımlı olduğu belirlenmiştir.
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Anketin sonuçları

Ankete katılmayı kabul eden 202 pratisyen hekimin herhangi bir 
soruyu yanıtsız bırakma oranı %0 olarak belirlendi.

Sporda dopingin bilinirliği ve dopinge yaklaşım
Yasaklı olan 13 farklı yasaklı madde ve metod arasından (Olim-

pik Hareket Anti-doping yönetmeliği), pratisyen hekimler ortalama 
sadece %2.6 tanesini sayabilmiş tir. Sayılan maddeler arasında sırasıyla 
%21’lik bir oranla uyarıcılar, %17’lik bir oranla kortikosteroidler ve 
%13’lük bir oranla narkotikler gelmektedir. İlginç bir şekilde; pratisyen 
hekimlerin yalnızca %73’ü yasaklı maddeler listesi bulundurduğunu 
söylerken (erkeklerin %80.5’i ve kadınların %51’i; p<0.001; spor hekim-
liği konusunda yeterli donanıma sahip olanların %92’si ve diğerlerinin 
%69’u, p<0.05), %100’ ü, bu listeyi 1986’dan beri içermekte olan Vidal 
sözlüğünü (Otoritelerce kabul edilmiş ilaç referansları olan Doktor’un 
Masa Referansı ve Martindale’a denk) bulundurduğunu belirtmiştir.

Doktorların büyük bir kısmı (%60.5), vitamin benzeri gıda tak-
viyelerinin kullanımının atletleri doping kullanımına yönelteceğini 
düşünmektedir (%2.5 konu hakkında bilgisi olmadığını belirtmiştir).

Pratisyen hekimlerin yalnızca %34.5’lik bir kısmı, Fransa’da 1999 
yılının Mart ayında yürürlüğe giren ve atletlerin sağlığını korumak 
ile dopingle mücadele etmeyi amaçlayan yeni kanundan haberdar 
olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte, kanundan haberdar olduğunu 
belirten pratisyen hekimlerin, kendilerini doğrundan ilgilendiren 
düzenlemeler dahil, kanun hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı 
görülmektedir. Pratisyen hekimlerin %17’si kanunun doktorları ilgi-
lendirmediğini düşünmekte iken; %29’u ise, kanunun, doktorları 
doping kullanan atletlere yönelik ek bazı muayeneler uygulamasını 
zorunlu tuttuğu gibi bir yanılgıya düşmüşlerdir.

Pratisyen hekimlerin %76’sına göre; doping, ergenlik çağındaki 
(13-17 yaş aralığı) atletler için (%5’lik bir kesim bilgisi olmadığını 
bildirdi) ve %23’üne göre de çocukluk çağındaki (6-12 yaş aralığı) 
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atletler için (%6’lık bir kesim bilgisi olmadığını bildirdi) bir tehlike 
arz etmektedir. Pratisyen hekimlerin %18’i amatör sporlarda (%30’luk 
bir kesim bilgisi olmadığını bildirdi) ve %64’lük bir kısmı profesyonel 
sporlarda (%20’lik bir kesim bilgisi olmadığını bildirdi) dopingin 
yaygın olduğunu düşündüğünü belirtti.

Doping ile karşı karşıya kalan pratisyen hekimler
“Son 1 yıl içerisinde, size doping maddeleri hakkında atletler tara-

fından doğrudan bir bilgi talebinde bulunuldu mu?” şeklindeki soruya 
pratisyen hekimlerin %37’si olumlu bir yanıt verdi: %3 haftada en az 
bir defa, %9.5 ayda en az bir defa, %24.5 ayda bir defadan daha az 
sıklıkta bu durumla karşılaştığını bildirdi. Bunun yanında, pratisyen 
hekimlere doping maddelerinin kullanımı konusunda fikirleri soruldu 
(%13’lük bir oranla kortikosteroidler ve %11’lik bir oranla anabolik 
steroidler dahil) ve yasak maddeler listesi hakkındaki bilgileri ölçüldü. 
Hekimlerin %58’i anti-doping düzenlemeleri hakkında, %39’u tıbbi 
riskleri hakkında, %31’i spor etikleri hakkında bilgi verdi (Birden 
fazla yanıt vermek mümkün olduğundan, yüzdeler toplam katılımcı 
sayısını aştı)

“Son 1 yıl içerisinde, dopingli maddeleri içeren bir reçete yazmanız 
için atletler tarafından doğrudan bir talepte bulunuldu mu?” şeklindeki 
soruya pratisyen hekimlerin %11’i olumlu yanıt verdi: %1 haftada en az 
bir defa, %1 ayda en az bir defa, %9 ayda bir defadan daha az sıklıkla 
bu durumla karşılaştığını bildirdi. Sonuçlara göre: atletler tarafından 
en çok talep edilen yasaklı maddelerin anabolik steroidler, uyarıcılar 
ve kortikosteroidler olduğu belirlendi.

Aynı süreç içerisinde, pratisyen hekimlerin %14’ü, hastalarına iyi-
leşmeleri için yazdıkları bir takım ilaçların, aslında sporcular tarafından 
doping amaçlı kullanıldığını belirtti, ki bu durum; yılda pratisyen 
hekim başına ortalama 8 defa yaşanmaktadır. Bu ilaçlar genellikle uya-
rıcılar (salbutamol dahil) ve kortikosteroidler olarak belirlenmektedir.
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Yine aynı süreç içerisinde, pratisyen hekimlerin %10’u, özellikle 
de daha yaşlı olanları (Erkeklerde 48.3, kadınlarda 45.3 yaş ortalaması; 
p<0.02), kullandıkları dopingli maddelerin zararlı etkilerinden endişe 
duyan atletler ile bu konuda görüştüklerini belirtmişlerdir: %1 ayda 
en az bir defa, %9 ayda bir defadan daha az sıklıkla bu durumla 
karşılaştıklarını belirtmiştir. Doktorlara zararları konusunda en çok 
danışılan maddenin anabolik steroidler olduğu belirlenmiştir. Buna 
benzer olayların %45’inde, pratisyen hekimlerin atletleri ek muayene-
lere tabi tuttukları görülmüştür (Genellikle bir labarotuvar muayenesi 
ve elektrokardiyogram).

Pratisyen hekimlerin sporda dopingi engellemedeki rolü
Pratisyen hekimlerin %82.5’luk bir kısmı, şu anda uygulanmakta 

olan metodların dopingle mücadelede yetersiz olduğunu düşünmek-
tedirler (%4’lük bir kesim bilgisi olmadığını belirtti).

Pratisyen hekimlerin %55’i, dopingle mücadele girişimlerinin ilk 
hedefinin, ergenlik ve çocukluk çağındaki atletleri dopingten uzak 
tutmak olması gerektiğini düşünürken: %15’i yüksek profilli ve pro-
fesyonel atletlere, %26.5’lik bir kısmı ise diğer atletlere yoğunlaşılması 
gerektiğini öne sürdü (%3.5’lik bir kısım herhangi bir fikri olmadığını 
belirtti).

Pratisyen hekimlere göre, dopingi önleyici bir takım adımlar atıl-
ması şarttır. %81’lik bir çoğunluğa göre bu adımlar; doping maddeleri 
atletlerin sağlığını riske etmesi ve bağımlılık yaratması nedeniyle, 
%12’lik bir kesime göre spor etikleri dolayısıyla, %2’lik bir kesime 
göre ise diğer sebeplerle atılmalıdır. %5’lik bir kesim, bu konuda bir 
fikri olmadığını belirtmiştir.

Pratisyen hekimlerin büyük çoğunluğu (%89), dopingle müca-
delenin içeriğinde büyük rol oynadıklarını düşünmektedir (%0.5’ lik 
bir kesim bilgi sahibi olmadığını söylemiştir); fakat yine büyük bir 
çoğunluk (%77), bu konudaki eğitimlerini yeterli seviyede görme-
mektedir. Kendini yeterli derecede eğitimli gören %23’lük kitlenin 
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büyük bir kısmı spor hekimliği konusunda uzmanlaşmış kişilerden 
oluşmaktadır (Erkeklerde %43, kadınlarda %18; p<0.01). Bununla 
birlikte, katılımcılardan yalnızca %4’ lük bir kısmı, eğitim aldıkları 
üniversitede bu konuda bir ders gördüklerini belirtmiştir (%1’i hatır-
lamadığını belirtti).

Son olarak: ilginç bir şekilde, pratisyen hekimlerin %52’sinin, 
tıbben haklı bir gerekçeye dayanması durumunda, doping kullanan 
atletlere dopingleri ikame edecek ilaçları yazdıkları belirlenmiştir 
(%6’lık bir kesim bilgisi olmadığını belirtti).

TARTIŞMA

Çalışma sonucunda ortaya çıkan sonuçları dikkatli bir biçimde 
incelemek gerekmektedir. Zira katılımcılara, klasik metod olan yüz-
yüze görüşme ile değil, verilerde sapma yaratabilecek olan telefonla 
görüşme metoduyla ulaşılmıştır.

Çalışmada ortaya çıkan sonuçlar, iyimser ya da kötümser bir bakış 
açısının benimsenmiş olması hallerinde farklı şekillerde yorumlanabilir. 
İyimser bakış açısıyla yaklaşıldığında; Fransız pratisyen hekimlerin 
meslek hayatlarında doping ile çok fazla karşılaşmadıkları görülmek-
tedir. Örneğin; katılımcıların yalnızca %11’i, son 1 yıl içerisinde ayda 
1’den az olmak kaydıyla, içinde kendilerine dopingli madde içeren 
bir reçete yazılması için başvurulduğunu belirtmiştir. Bu verinin, 
diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında, görece düşük olduğu 
ve Fransız pratisyen hekimlerin ortalama günlük muayene sayıları 
ile karşılaştırıldığında önemsiz seviyelerde kaldığı görülmektedir. 
(Pratisyen hekim başına günlük ortalama 25-35 hasta).

Sonuçlara diğerine nazaran daha gerçekçi olan kötümser bakış 
açısı ile yaklaşıldığında; pratisyen hekimlerin, meslek hayatlarında, 
belki nadiren bile olsa doping gerçeği ile karşılaştıkları görülmektedir. 
Bununla birlikte, sonuçların gerçeği tam olarak yansıtmayabileceği 
de düşünülmektedir, zira pratisyen hekimlerin bir kısmı, kendilerine 
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yöneltilen talebin içeriğini tam olarak anlayamamış veya yazdıkları 
ilaçların doping amacıyla kullanılabileceğini fark edememiş olabil-
mektedirler. Bu konudaki diğer çalışmaların9 da bize gösterdiği gibi, 
gerçekten de, pratisyen hekimler sporda doping olgusunu dikkate 
almakta başarısız olabilmektedirler. Örneğin; bu çalışmada ortaya 
çıkan verilere göre, pratisyen hekimler yasaklı maddelerin ancak iki 
veya üç tanesini sayabilmektedirler (ki bu maddelerin arasında doping 
amacıyla en sık kullanılan anabolik steroidler, eritropoietinler veya 
büyüme hormonları yer almamaktadır). Elbette pratisyen hekimlerden 
bütün yasaklı maddeleri ezbere bilmeleri beklenmemektedir; fakat bir 
ihmal ile yasaklı maddeleri yazarak atletlerin doping testleri sonucunda 
ceza almalarını önlemek adına; ilaç yazarken bu listeye başvurmaları 
gerekmektedir.10 Yasaklı maddeler listesinin, her hâlükârda pratisyen 
hekimler tarafından hazır bulundurulması ya da basitçe, bütün katı-
lımcıların bulundurduğunu belirttiği Vidal sözlüğünde bu listenin 
yer aldığının farkında olması, bulundurulmuyorsa da (ki katılımcı-
ların %27’si bu listeyi ellerinde bulundurmadığını belirtmiştir) en 
azından hekim tarafından iyi bir şekilde bilinmesi ve ilaç yazarken 
liste içeriğinin hatırlanması şarttır. Bununla beraber, bu çalışmaya 
katılan pratisyen hekimlerin, doping kullanımı ve sporda suistimali-
nin kapsamı hakkında yeterince bilgilendirilmediği görülmektedir; 
pratisyen hekimlerin beşte birinden daha az bir kısmının, çocukluk 
çağındaki (6-12 yaş) atletlerin yaygın bir şekilde, özellikle 8 yaşından 
başlayarak dopingten etkilendiklerine inanmalarına rağmen; gerçekte, 
bu yaş grubundaki atletlerin çok küçük bir yüzdesinin dopinge bulaş-
mış olabileceği kabul edilmektedir.11 Pratisyen hekimlerin doping 

9 Greenway P, Greenway M. General practitioner knowledge of prohibited substances in 
sport. Br J Sports Med 1997; 31: 129–31. [Abstract/FREE Full text]; Laure P. Médecins 
généralistes et dopage sportif: connaissances et attitudes. Santé Publique1997; 9: 145–56. 
[Medline]; Petursson P. Doktor infor ratta for kamp mot doping. Nord Med1993; 
6–7: 182–3.

10 Sando BG. Is it legal? Prescribing for the athlete. Aust Fam Physician1999; 6: 549–53.
11 Tanner SM, Miller DW, Alongi C. Anabolic steroid use by adolescents: prevalence, 

motives, and knowledge of risks. Clin J Sport Med1995; 2: 108–15; Faigenbaum AD, 
Zaichkowsky LD, Gardner DE, et al. Anabolic steroid use by male and female middle 
school students. Pediatrics1998; 101: 916–17.
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konusundaki sınırlı bilgileri gözönüne alındığında, hekimlerin dopingi 
meslek hayatlarında ciddi bir sağlık problemi olarak görmeleri için 
yeterli seviyede bir eğitim almaları gerektiği ortadadır (ki bu durumu 
halihazırda halk sağlığı ölçütünde kabul etmektedirler). Bu durum, 
örnek olarak, şu anlamlara gelmektedir: (a) doping kullanıcıları tara-
fından formüle edilmiş talepleri dolaylı olarak tanımlamak; (b) atletlere 
sistematik olarak performans arttırıcı ilaçları (ağrı kesiciler, doping 
maddeleri vb. dahil) ve diğer takviyeleri (vitaminler, ek proteinler 
dahil) kullanıp kullanmadıkları hakkında, sigara ve alkol gibi yasal 
maddelerin kullanımı hakkında sorulan sorulara benzer sorular sor-
mak; (c) doping maddelerinin psikolojik ve fizyolojik zararlarının 
farkında olmak ve bu zararları klinik ve/veya biyolojik muayeneler 
sırasında tanımlayabilmek. Bu durum özellikle dopingli maddelerin 
yan etkilerini yaşayan ve dopingli madde kullandığını beyan etmeyen 
atletlere yarayacağı gibi, doping kullanan ve bırakmaya niyeti olma-
yan atletlerin durumunda etkili olacaktır. Son olarak, spor hekimliği 
konusunda uzman olmanın, her halükarda doping hakkındaki bilgi 
seviyesinde ve yaklaşımda bir gelişme sağlayacağını garantilemiyor 
olması (İki durum hariç: yasaklı maddeler listesini bulundurma ve 
pratisyen hekimin, doping konusunda iyi eğitilmiş olduğunu düşün-
mesi), rahatsız edici bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu rapor 
spor hekimliği eğitiminin doping konusundaki kalitesinin sorgulan-
masına dayanak olarak görülebilir.

İlginç bir anektod olarak; pratisyen hekimlerin büyük bir çoğu-
nuğunun, daha önce bağımlılık yapan doping maddelerini kullanan 
atletlere, bu ilaçların yerine dopingi ikame edecek ilaçlar yazmayı tercih 
ettikleri gözlemlenmektedir. Bu yaklaşım her ne kadar dopinglerin 
risklerini azaltmak açısından iyi niyetli olsa da, atletler için endişe verici 
birtakım sıkıntılar yaratabilmektedir. Örneğin, yasaklanmış olan bir 
maddenin ikamesinin kullanılması, anti-doping düzenlemeleri açı-
sından nasıl değerlendirilecektir? Atletin spor faaliyeti icra etmekten 
men edilmesi, ikame ilaçların tam olarak rehabilite etme hedefine zıt 
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düşecektir. Ayrıca, yüksek seviyeli atletleri spor yapmaktan men etmek; 
onları bu tarz ilaçara, özellikle de narkotiklere, yöneltebilecektir.12

Bu konudaki farkındalık, pratisyen hekimler üzerinde yapılan 
dört sene önceki çalışmada8 varolan durumdan daha ileride gözük-
memektedir (sözü geçen çalışma, ana öğelerin -bunlar,sonuçlar ve 
uygulanan metodlardır- bu çalışmaya benzer olduğu bir çalışmadır). 
Yine de, sözü geçen çalışmaya nazaran daha yüksek oranda pratisyen 
hekim, “doping kullanımı, ilaç bağımlılığının bir çeşididir”, “bir çok 
rekor doping sayesinde kırılmıştır” benzeri çıkarımlarda bulunmuştur. 
Diğer bir deyişle, doping konusu hakkındaki görüşleri değişmiştir. 
Psikososyolojistlere göre; katılımcıların davranışları durumun objek-
tif özelliklerinden değil, kişisel toplu olarak beyan edilmesi sonucu 
belirlenmektedir.13 Pratisyen hekimlerin görüşlerindeki bu evrim, 
doğrulanabilirse, hekimlerin doping hakkında daha çok bilgilenme-
sini ve tetikte olmasını sağlayabilir ve bu sayede dopingle mücadeleye 
katkı sağlayabilir.

Sonuç

Bu çalışma, Fransız pratisyen hekimlerin, atletlerin doping kul-
lanması durumunu gerçek bir halk sağlığı problemi olarak gördüğünü 
ve bu durumla mücadeleye dahil olmak istediklerini öne sürmektedir. 
Bununla birlikte, bu gözlem cesaretlendirici olsa da, pratisyen hekimle-
rin doping hakkındaki sınırlı bilgilerinin, bu alan üzerinde yeterli eği-
tim verilmeye başlanmasını hızlandırması gerektiği düşünülmektedir.

12 Lowenstein W, Arvers P, Gourarier L, et al. Physical and sports activities in the history 
of patients treated for addictions. Report 1999 of the study sponsored by the Ministry 
of Youth and Sports (France). Ann Med Interne 2000; 151: A18–26.

13 Abric JC. L’étude expérimentale des représentations sociales. In: Jodelet C. Les 
représentations sociales. Paris: PUF, 1993: 187–203. [AQ: 1].
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Özet

Araştırmada, sponsorluk yasası farklı bir bakışla ele alınmakta, 
değerleri yücelterek motivlerin daha etkililerinin oluşturul-
ması ile üst düzey motivasyon sağlanması, Türk sporunun 

politize olmuş anlayıştan arındırılması, federasyon başkanlıklarının 
seçim gerçekleri, genel müdürlük bünyesinde bilgi bankası ve bilim 
şubelerinin kurulması, bilimsel çalışmaların “bilim bilim içindir” 
anlayışıyla değil “bilim Türk sporu için” anlayışıyla yapılmasının sağ-
lanması gibi son olimpiyatlardaki beklentilerimizin elde edilememe 
nedenleri üzerinde durulmaktadır.

1. Sponsorluk Yasasına Farklı Bir Bakış

Gerçek ve tüzel kişilerin; federasyonlara, gençlik ve spor kulüp-
lerine, sporculara, gençlik ve spor tesisleri ile faaliyetlerine sponsor 
olmaları ve reklam vermeleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemek 
amacıyla hazırlanmış olan sponsorluk yasası 21.4.2001 tarih ve 24380 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4644 sayılı Kanunla yürürlüğü 
girmiştir (Resmi Gazete). Yasanın iyi niyetle hazırlanmış olan bir 
yasa olmasına karşın, uygulamada ortaya çıkardığı son derece ciddi 
sorunları da beraberinde getirdiği görülmektedir.

Yasanın ikinci maddesine göre, yönetmelik, sponsorluk yapacak 
veya reklam verecek gerçek ve tüzel kişiler ile sponsorluk ve reklam-
lardan istifade edecek federasyonları, gençlik ve spor kulüplerini, 
sporcuları, yerel yönetimleri, kamu kurum ve kuruluşlarını, Türkiye 
Milli Olimpiyat Komitesini ve Paralimpik Komitesini kapsar (Resmi 
Gazete).

Elbette, 2. Maddenin kapsamına giren kurum ve kuruluşlar ya 
şahısların kontrolünde olan özel kuruluşlardır veya siyasi yapılanma 
içerisinde olan ve oy kaygısı olan kurumlardır. Her iki grup kurumun 
da bir beklentisi olmadan son derece zor şartlarda elde edilen bir nakit 
parayı vermesini ve bunu karşılık beklemeden yapacağını düşünmek 
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gerçeklerle örtüşmeyecektir. Siyasi kaygıların oy veya siyasi hacimlerini 
genişletme sevdasının gerçeği, ticari amaçlarla kurulan şirketlerin de 
gerçek amaçlarının para kazanmak olduğunu kabullenmek fantezi 
olmayacaktır.

Daha iyi şartlarda yarışmaya gitmek isteyen sporculara sunulan 
bazı imkânların (sponsorlukla gelen maddi destek) saf, temiz, sadece 
vatan için gösterilecek fedakârlıklar olacağını düşünmek te nereye 
kadar gerçekçi nereye kadar hayalperestlik olur tartışılmalıdır.

Normal şartlarda vergisini tam olarak veren şirket sayısı herkes 
tarafından merak edilen bir tablodur. Zira son derece küçük işyerle-
rinin son derece büyük işyerlerinden daha fazla vergi ödediği vergi 
sıralamaları incelendiğinde zaman zaman net olarak görülmektir. 
Normal olarak gelir vergisini bile ödemekten kaçınan kuruluşların 
sponsorluk yasasıyla gerçekten iyi niyetle destek olacağını düşünmek 
ve tam olarak yasalara uygun bir şekilde gerçekleştiğini kabul etmek 
te ne kadar gerçeklerle örtüşecektir, elbette düşündürücüdür.

Gazete ve televizyonların reklam ücretleri ile sponsorlukla elde 
edilen avantajlar karşılaştırıldığında ne kadar avantaj elde edildiği 
görülecektir. Bu avantajın cazip boyutları olmadan elbette kimse böyle 
bir yönelim gerçekleştirmez. Elbette ki, birtakım avantajları olacaktır. 
Ancak, o çok kıymetli yegâne amacı olan parayı kazanan bir holding 
başkanı veya kurum yetkilisi, söz konusu parayı verdiğinde federasyon 
başkanını ve diğer yetkilileri minnet altında bırakacaktır. Federasyon 
başkanı ise, daha sonraki müsabakalara giderken tekrar destek almak 
zorunda kalacağı için bazı şeylere katlanmak zorunda kalacaktır.

Örneğin, A sporcunun bir yakını araya birilerini koymak sura-
tiyle sponsor olan holding yönetim kurulu başkanına ulaşarak kendi 
yakınının aslında şampiyonaya gidecek sporcuyu yenebilecek ve hatta 
Dünya Şampiyonu olacak durumda olduğu halde teknik direktörlerin 
ödül yönetmeliğinden yararlanabilmek için kendi yakınlarını şampi-
yonaya götürdüğünü (aslında böyle bir şey olmamasına karşın) söylese 
ve federasyon başkanına kendi yakının gitmesi için görüşmesini istese, 
o da federasyon yetkilisini arasa federasyon başkanın tutumu ne olur 
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acaba. Veya böyle bir şeyin olamayacağını anlattığında daha sonraki 
müsabakada yardım almaya gidebilecek mi dersiniz?

Çok önemli bir gerçek vardır ki, dün Seul’de, bu gün Londra’da 
yarın Brezilya’ da… Bir ülkenin bayrağını Dünya ve Olimpiyat gön-
derine diktirecek ve tüm dünyanın ulusal marşımızı dinleyerek o 
kutsal bayrağa saygı duruşunda durmasını sağlayabilecek tek güç olan 
sporcular ve o sporcuların sorumluları, bilhassa federasyon başkanları, 
bu gerçeğin farkında olan ve bu kutsal görevden başka hiçbir şey 
düşünmeyen devletimize karşı sorumluluk duyması gerekirken; neden 
birtakım hesaplara ezdirilsin ki! Neden bu kutsal ilkeden taviz vermek 
zorunda bırakılsın ki! Neden Türk sporuna hayatını vermiş bu kişiler, 
ilkelerini bu kutsal gerçeklerle şekillendirmesi gerekirken konjuktur (!) 
gereği bazı küçük hesaplara alet olmak zorunda kalsınlar ki!

Bir federasyon başkanı, sadece tüm ihtiyaçlarını yasalar ve ilkeler 
doğrultusunda bu kutsal anlayışla davranmak zorunda olan, bu ger-
çekle de topluma hesap vermek zorunda olan (!) devlet yetkililerinden 
karşılamak zorunda kalmalı ve tekrar aynı kutsal mantıkla ülkesinin 
bayrağına, milli marşına, kendi ülkesinin insanının milli onuruna ve 
diğer bütün kutsal değerlerine hizmet etmelidir. Devletin alamadığı 
parayı almak gibi, adeta devletin tetikçiliğini veya çek senet tahsilatını 
yapmak gibi bir fonksiyonla uğraşmak zorunda bırakılmamalıdır.

Devletin bu konudaki görevlileri, tam bir titizlikle görevini yap-
malı, vergileri mükemmel şekilde toplamalı ve toplanan paralarla son 
derece önemli bir misyon yüklenmiş olan (hiçbir gücün dikemediği 
bayrağı dünya ve olimpiyat gönderine dikmek gibi) sporcuların bütün 
ihtiyaçları karşılanmalıdır. Böylece şahıslara minnet duyulmak yerine 
ülkemizin varlığına, bekasına, ülke insanının onuruna ve bütün 
değerlerine minnet duyulmalı, onlar için yarışılmalıdır. Bu birimlerde 
çıkar amaçlı yapılan yanlışlıklar (!) da hainlik olarak değerlendirilmeli 
ve en ağır cezalarla cezalandırılmalıdır.

Spor, ne resim, ne müziğe nede başka bir sanat dalına benzer. 
Devletimiz, sporcuların ve spor sorumlularının bu kutsal misyonu 
daha iyi algılamalarını sağlamak zorunda olmasına rağmen, bu ilkeleri 
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bir tarafa bırakarak bir de devletin dışındaki kurum veya kuruluşlara 
mahkûm ederse, elbette şu anda olimpiyatlarda karşılaşılan hazin 
durumla daha pek çok kez karşılaşmak zorunda kalırız. Büyük sorum-
luların kulakları çınlasın.

Motivasyon motivlerden oluşur. Motiv, her sporcunun motive ola-
bilmesi için motivasyonun alt ve somut birimlerinin her biridir. Bunlar 
para, şöhret, itibar, bayrak, dini değerler vb dir. İnsanlar, bunlardan 
sadece bayrak veya dini değerleri uğruna hiç gözünü kırpmadan ölüme 
ölümüne gidebilir (Kaya, 2010). Diğer bir deyimle bütün performan-
sını ortaya koyabilir. Arkasından da başarı gelecektir elbette. Ancak, en 
etkili motivler yerini zayıf motivlere bırakırsa; elbette ki, başarısızlık 
kaçınılmaz olacaktır. Federasyon başkanından spor branşlarının alt 
yapılarını oluşturan sporculara kadar, en etkili motivler mecrandan 
saparak yenine küçük hesaplar ve entrikalar ikame olursa; başarısızlığı 
kader kabul etmek gerçeklerle örtüşmeyecektir.

2. Türk Sporunun Politize Olmuş Anlayıştan 
Arındırılması, insanlara Nitelikleri Kadar Değer Verip 

İtibar Gösterilmesi Başarı İçin Olmazsa Olmazlardandır.

Demokrasilerde elbette ki, insanlar seçim kazanmak için oy top-
lamak zorundadırlar. Seçim çalışmalarında da doğal olarak birileri 
seçmenlerin yanında olup onun yetişemediği yerlere yetişmek, göre-
mediklerini görmek ve hissedemediklerini hissetmek zorundadırlar. 
Elbette ki hiç kimse, başkasının seçilebilmesi için hiçbir karşılık 
gözetmeden başka insanların ayaklarına kadar giderek ikna etmek 
suretiyle oy istemez. Mutlaka karşılığında bir beklentisi vardır. Destek-
lediği insan da seçildiği takdirde kendi yakınlarına bir şeyler vermek 
zorundadırlar. Peki, 74 milyon insanın uluslararası onuru, saygınlığı, 
itibarı böyle bir gerçekler silsilesine kurban verilirse, bu onurlu halk 
beklentilerine ne kadar ulaşabilir ki!
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Mutlaka devletin yetkilileri bütün alanlara sahip çıkarak aynı 
hassasiyeti bütün alanlarda göstermek zorundadırlar. Fakat sporun 
diğer alanlardan daha da farklı olduğu, bir süre sonra Brezilya’daki 
olimpiyatlarda olimpiyat gönderine ülkemizin barağını çektirerek 
ulusal marşımızı tüm dünyaya dinlettirecek tek güç olan sporcu kar-
deşlerim her ne yönden olursa olsun hiçbir olumsuz etkinin etkisinde 
kalmadan sadece bu bilinçlilikle ülkesini temsil ettiğinde elbette daha 
onurlu işler yapılmış olunacaktır. Lakin, Türk sporunun herhangi bir 
biriminde, ülke duyarlığının dışında bir şey yapıldığında; kim olursa 
olsun, bunun cezasının en ağır şekilde ödemek zorunda bırakılması 
ciddi yasal düzenlemelerle sağlanmalıdır.

3. Federasyon Başkanlıklarının Seçim Gerçekleri,

Bir zamanlar bir grup arkadaş geldiler ve hocam sizi federasyon baş-
kanımız olarak görmek istiyoruz dediler. Öyle bir düşüncem olmadığı 
için bana düşünmem için biraz zaman vermelerini istedim. Oturdum 
düşündüm. Benim başkan olabilmem için insanların tek tek yanına gidip 
oy istemem gerekiyordu. Ancak anına gittiğim bir antrenörün bana oy 
vermesi halinde başkan olabilirdim. Oy vermesi için de mutlaka istekleri 
olacaktı. Ben oy alıp başkan olabilmem için ne istese; ‘ne demek, sözü 
mü olur, yeter ki bir başkan olayım ’ gibi cümlelerle onların her istediğini 
yapacağıma söz vermek zorundaydım. Başka da şansım yoktu. Başkan 
olduğum zaman önümde iki seçenek vardı. Ya, yılların birikimiyle, yılların 
tecrübesiyle ve son derece hassas olan ilkelerimle Türk sporuna hizmet 
vermeye çalışacaktım. Bunu yaptığımda söz verdiğim kişiler benimle ilgili 
elbette sözümde durmayan biri olduğum için hiç te iyi şeyler düşünme-
yeceklerdi. Ya da, verdiğim sözleri yerine getirecektim. Herkese ayrı ayrı 
dağıtmak zorunda kaldığım mavi boncuklar boğazıma dizilecek ve ben 
ilkelerim yerine vermek zorunda kaldığım sözlerle Türk sporuna hizmet 
vermeye çalışacaktım. Başka alternatifin de olmadığı açıkça görülmektedir.

Ben de arkadaşlarımdan özür diledim ve vazgeçtim.
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4. Genel Müdürlük Bünyesinde Bilgi Bankası 
ve Bilim Şubelerinin Kurulması,

Yukarıda belirtilen olumsuzlukların birçoğu nedeniyle Türk spor 
camiası içindeki çok önemli kadrolar sık sık değişime uğramakta-
dır. Sadece ülkesi için ve ülkesine ait kutsal değerler için çalışmak 
zorunda olanların itibar görmesi, bu değerlere yeterince adanmamış 
olanlardan ise, arındırılması gerekirken; yine birileriyle o günlerde 
iyi ilişkiler kuran ve kendi değerlerini değil, başkalarının değerlerini 
ön plana çıkartan birinin sporun önemli konumlarına görevlendi-
rildiğini varsayalım (!)… Görev alan yeni yetkili kısa zamanda bir 
antrenman programı hazırlamak zorunda kalacaktır. Ancak, doğal 
olarak takımdaki sporcularla ilgili elinde hiçbir data bulunmamaktadır. 
Yerine geldiği yetkili arkadaş ise doğal olarak kendi ayağını kaydıran 
biri olarak sporcuların performans parametreleri ile ilgili ona hiçbir 
bilgi ve belge vermeyecektir. Peki yeni yetkilinin elinde hiçbir data 
olmadan hazırladığı program ne kadar gerçekçi olacaktır. Hoş, yıllardır 
karşılaştığım milli sporculara hep anaerobik eşiğini bilip bilmediğini 
soruyorum. Maalesef istisnaların dışında hiçbir sporcunun anaerobik 
eşiğini bilmediğini ve bu güne kadar da ölçülmediğini öğreniyorum. 
Antrenman biliminin en temel esası anaerobik-aerobik oranlarıyla ilgili 
değil midir? Anaerobik eşiği bilinmeyen bir sporcunun antrenman 
programı nasıl hazırlanıyor? Çok merak ediyorum.

Benim doktora tezimde ölçtüğüm milli sporculardan 135 anae-
robik eşiğe sahip olan sporcu vardı; aynı zamanda performans sporu 
olmamasına rağmen 178 anaerobik eşiği olan milli tenisçi vardı (Kaya 
Y, 2001 ). Peki, grup için hazırlanan antrenman programı hangilerine 
anaerobik, hangilerine aerobiktir acaba.

Bununla ilgili Eskişehir’de düzenlenen sporu ve sporcuya geliş-
tirmeye yönelik yapılan toplantıda Gençlik Spor Genel Müdürlüğü 
bünyesinde Bilgi bankası ve bilim şubeleri kurulmasına yönelik bir 
proje vermiştim(Kaya Y, 2000) . Henüz işler duruma geçmedi yıl 2013.
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Ayrıntılı olan projemin kısaca özetinde, milli takım kamplarına 
sürekli olarak bilim insanları görevlendirilecek, kamp öncesinde, kamp 
sonrasında ve aralarda ölçümler ve analizler yapmaları sağlanacaktır. 
Bu veriler mutlaka bilgi bankası ve bilim şubelerinde arşivlenecek ve 
görevli arkadaşlar milli takımlarda görev aldıklarında görev belgesiyle 
ve sporcu listesiyle gittiğinde, oradaki yetkili sporcularla ilgili bütün 
verileri yetkiliye verecek ve antrenman programları da kör dövüşü 
yerine bilinçli bir şekilde eldeki verilere göre hazırlanacaktı. Böylece 
hem “bilim bilim içindir” mantığıyla değil; bilim Türk sporu için man-
tığıyla yapılacak, hem de bilimsel veriler sporcunun yaşamı boyunca 
kaydedilecek ve programlar ona göre hazırlanacaktı. Aynı zamanda 
ölçüm sonuçlarına göre antrenörlere de bilimsel bulgular ışığında 
puan verilecek, sporcuların o kampın amaçlarına göre, geliştirilmesi 
gereken parametreleri doğru olarak geliştirmiş olan antrenörler daha 
fazla puan alarak teknik direktör olma şansını artıracaklardı.

5. Bilimsel Çalışmaların “Bilim Bilim içindir” 
Anlayışıyla değil “Bilim Türk Sporu İçin” 

Anlayışıyla Yapılmasının Sağlanması

Yukarıda belirtilen sistem içerisinde bilim insanları, sadece tez 
yapmış olmak için, makale yapıp puan toplayarak doçent- profesör 
olmak için bilimsel çalışma yapmak yerine; Türk sporcularının per-
formansının skora yansıyan kısmı ile ilgili çalışmalar yaparak, Türk 
sporcularının sorunlarını bilim ışığında çözmek suretiyle, gerçek 
anlamda Türk sporuna bilimsel katkılar sağlamış olacaklardır.

Sonuç olarak, artık bilim kurullarının da yeni yaklaşımlarla Türk 
sporunun sorunlarının çözümlerine yönelik daha keskin çözümler 
üretmeleri için projeler üreterek genç bilim insanlarını heyecanlan-
dırmaları gerekmekte, yetkililerin de bu tür çalışmaların önün açıp bu 
tür çalışmalara destek olmaları gerekmektedir. Bütün bunlara ilaveten 
spor platformlarında çıkar sağlamak amacıyla veya küçük hesaplarla 
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yetkinin kötüye kullanılması durumunda ise bunu yapanlar hain ilan 
edilmeli ve vatan hainliğiyle yargılanmalıdır.
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Yaşamımızda, kısa zaman diliminde ve hızlı şekilde bazı şey-
leri elde etmek herkese mutluluk verebilir. Çünkü varılan 
her noktadan sonra bir sonraki hedefe kilitlenmek isteriz. 

Süreç uzadıkça, sürat azaldıkça beraberinde gelen sorunlarla boğuş-
mak zorlaşır ve emek-keyif dengesinde ibre daha fazla emeğe doğru 
zorunlu olarak kayabilir. Bu yüzden yeni sistem yaklaşımlarında, emek 
verirken keyif noktalarını beraberinde yani paralel şekilde yürütmek 
daha tercih edilir duruma gelmeye başlamıştır. Örnek olarak; zorlu 
antrenmanları eğlenceli hale getirmek, oyunla matematiği öğretmek 
veya iş ortamında keyif kaçamaklarına müsaade etmek verilebilir.

Hepimize düşen görev, uzak hedefleri ve uzak faydaları düşünerek 
yapılacak her türlü ileriye dönük yatırımın gelecekte oluşturacağı avan-
tajları planlamak ve her konuda destek vermek olmalıdır. Bu konuda 
kendi ailemizden başlayarak, iş yaşamında, ülke yönetiminde içinde 
olduğu her konuda bir sınav veririz ya da sınav verenleri gözleriz.

Ailemizden örneklerle başlayalım; yaşadığımız evleri tercih etme 
konusunda ekonomik belirleyiciler önemli derece de rol oynar. Varsa-
yalım ki ekonomik boyutta refleksimiz olduğunda uzak fayda konu-
sunda neler yapabiliriz?. Çocuklarımızın okuluna ve işyerlerimize 
olan mesafe yolda boşa geçen zamanın yarattığı olumsuzluklardan 
kaçınmak, kendimize ve ailemize ayıracağımız zamanın süresini uza-
tacaktır.Ayrıca yolda geçen uzun sürelerin yaratacağı problemlerin 
tetikleyeceği can sıkıntıları, iş verimi ve diğer uzantıları düşündüğü-
müzde, ev tercihlerinin önemini yaşam kalitemizle olan direk ilişkisini 
rahatlıkla görebiliriz.

Eğitim konusunda, uzak hedef - uzak fayda ile ilgili olarak oldukça 
fazla şey söylemek mümkündür. Yakın tarihten bir örnekle başlamak 
istersek, 1939 yılında kurulan Köy Enstitülerine ilişkin çok sayıda 
çarpıcı sonuç vermek mümkündür. Kurtuluş savaşı sonrasında vatan-
daşların sadece %3-4’ünün okuma yazması vardı. Halkın %80’i köy-
lerde yaşıyordu. Atatürk ilk defa Köy Enstitülerinin kuruluş yasalarını 
çıkardı. İlk önce askerliğini çavuş olarak yapmış erlerden köy öğretmeni 
yetiştirilip köylerine öğretmen olarak gönderilme projesini önerdi ve 
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bu proje uygulandı. 1940 yılından başlayarak, tarım işlerine elverişli 
geniş arazisi bulunan köylerde veya onların hemen yakınlarında Köy 
Enstitüleri açıldı. Türkiye’de seçilen şehirlerden uzak ancak tren yol-
larına yakın tarıma elverişli 21 bölgede köy ilkokullarına öğretmen 
yetiştirmek üzere açılmıştı. Öğretmenler köylülere hem örgün eğitim 
verecek, okuma yazma ve temel bilgileri kazandıracak hem de modern 
ve ilmi tarım tekniklerini öğretecekti. Öğretmenler gittiği yörelerde 
bilinmeyen tarım türlerini de köylülere öğretecekti. Kitaba deftere 
dayalı öğretim yerine iş için, iş içinde eğitim ilkesi tatbik ediliyordu. 
Her köy enstitüsünün kendisine ait tarlaları, bağları, arı kovanları, besi 
hayvanları, atölyeleri vardı. Derslerin %50’lik bölümü temel örgün 
eğitim konularını içeriyordu. Geri kalanı ise uygulamalı eğitimdi 1940-
1946 arasında köy enstitülerinde 15.000 dönüm tarla tarıma elverişli 
hale getirilmiş ve üretim yapılmıştı. Aynı dönemde 750.000 yeni fidan 
dikilmişti. Oluşturulan bağların miktarı ise 1.200 dönümdü. Ayrıca 
150 büyük inşaat, 210 öğretmenevi, 20 uygulama okulu, 36 ambar ve 
depo, 48 ahır ve samanlık, 12 elektrik santralı, 16 su deposu, 12 tarım 
deposu, 3 balıkhane, 100 km. yol yapılmıştı. Sulama kanalları oluş-
turularak enstitü öğrencilerinin uygulamalı eğitim gördüğü çiftliklere 
sulama suyu öğrenciler tarafından getirilmişti. Kapatıldığı 1954 yılına 
kadar Köy enstitülerinde 1.308 kadın ve 15.943 erkek toplam 17.251 
köy öğretmeni yetişmişti. Fakir Baykurt, Ümit Kaftancıoğlu, Talip 
Apaydın, Mahmut Makal, Mehmet Başaran, Pakize Türkoğlu, Hatun 
Birsen Başaran, Ali Dündar, Mehmet Uslu ve Dursun Akçam gibi 
önde gelen yazarlar ve düşünürler bu okullarda yetişmişlerdir. (Anonim 
(a), 2013).Savaş sonrası ümmetten devlete, kuldan vatandaşa geçişte 
ülkenin o dönemki karanlığına eğitim yoluyla saçtığı ışığı rakamlarla 
gördüğümüzde, kurulma gerekçesinin ne kadar doğru, kapatılma 
gerekçesinin ise ne kadar yanlış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Çocuklarımızın geleceğini şekillendirmek için verdiğimiz en önemli 
karar, okul tercihleridir. Mevcut eğitim sistemi,ezberci ve neden-sonuç 
ilişkisini en kısa yoldan öğretme üzerine kurulu olduğu için yeni 
nesli bekleyen en büyük tehlike entelektüel seviyedeki düşmedir.
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Ailelere düşen önemli görev, çocuklarının geleceğini belirleyen okul 
tercihlerinde, yabancı dil eğitiminin getirdiği avantajları uzun vadede 
olduğunu bilerek gerekli fedakarlığı yapmalarıdır. Özellikle yabancı dil 
öğreniminde bilimsel bulgular erken yaşlarda dil öğrenme çocukların 
gelişimine çok yönlü ve olumlu değişimler meydana getirmektedir.
Çocuklar, yetişkinlere nazaran erken yaşlarda yabancı dili daha çabuk 
ve etkin öğrenebilmektedir. Özellikle vurgu ve sesleri öğrenme açı-
sından avantajları daha fazladır (Aslan, 2008).

1922 yılında Duatepe sırtlarında başlayan ülkenin özgürlüğüne 
giden yolda yaptığı planlama belki de başlığımıza çok uyan bir duruma 
dönüştü. Mustafa Kemal, kuvvetlerini Ankara’nın 80 km. yakınına 
kadar çekmesi büyük tepki çekmişti. Ankara tedirgindi, çünkü top 
sesleri çok yakından geliyordu. Planlamaya göre ,düşman kuvvetlerin 
lojistik noktalara olan mesafesi artırılarak ,düşmanın mühimmat 
teminindeki süresini uzatmaktı. Kısa süreli de olsa uzak hedef - uzak 
fayda sonuç vermişti. 1923 yılında cumhuriyetin ilanı sonrası,tam 
olarak uzak hedef - uzak fayda sürecine girildi. Mevcut kıt kaynaklar, 
geleceğe yönelik olarak kullanılmaya başladı. Atatürk’ün devrimleri 
o dönem için şimdiki durumumuzu hazırlayıcısı oldu. Türk halkını 
tek bir amaç için birleştiren maneviyat harcı, barış ve ilerleme döne-
minde engelleyici rol oynamaya başladı. Bu zorlu süreçte maalesef 
“İstiklal Mahkemeleri” zaman zaman keyfi uygulamalarla toplumu 
birleştiren harçta, kırılmalara neden oldu. Büyük değişimler kansız 
olmaz dense de bugün bile hissettiğimiz problemlerin hazırlayıcısı 
oldu. Belki de bunun isminin uzak hedef - uzak zarar olduğunu bize 
hissettirdi. Anadolu’nun tarihler boyunca farklı kültür ve dinlere ev 
sahipliği yaptığı gerçeğini hepimizin kabul etmesi gerekir. Bu coğraf-
yada ayrıştırma ve ayrımcılık her zaman uzak faydaları, uzak zararlara 
kolaylıkla dönüştürebilir. Bu ülkede 1955, 5-6 Eylül olayları sırasında 
,kurtuluş savaşı sırasında yan yana siperde mücadele eden farklı din 
ve etnik kökendeki vatandaşlarımıza, yine bizim vatandaşlarımız 
çok büyük zararlar verdi. Ticareti ve sanayiyi yönlendiren Ermeni ve 
Rum vatandaşlarımız maalesef ülkemizi terk etti ve onlardan sonra 
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ithalatımız arttı, dış ticaret açığımız daha da büyüdü. Uzak zarar 
durumunu bir kez daha hissettik.

Almanlardan kalan demiryolu mirasımız, Kurtuluş Savaşı’nda 
cepheye asker, silah ve erzak taşımada, cephelerden de geriye gazilerin 
taşınmasında, yani savaşın lojistiğinde sağladığı başarılarla, demiryolları 
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli rol almıştır. Bu dönemde 
Anadolu–Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyesi Umum Müdürü 
Behiç Erkin demiryollarının kusursuz işlemesindeki başarısından dolayı 
hem TBMM Takdirnamesi, hem de İstiklal Madalyası ile onurlandı-
rılmıştır (Anonim(b) 2013).

Tarihte pek iyi hatırlamadığımız ,yasakçı ve istibdat dönemi lideri, 
1876 yılından 1909 yılına kadar 33 yıl Osmanlı padişahı olan , Sultan 
II. Abdülhamid hatıralarında şunları ifade eder;

“Bütün kuvvetimle Anadolu Demiryollarının inşasına hız verdim. 
Bu yolun gayesi Mezopotamya ve Bağdat’ı, Anadolu’ya bağlamak, Basra 
Körfezi’ne kadar ulaşmaktır. Alman yardımı sayesinde bu başarılmış-
tır. Eskiden tarlalarda çürüyen hububat şimdi iyi sürüm bulmaktadır, 
madenlerimiz dünya piyasasına arz edilmektedir. Anadolu için iyi bir 
istikbal hazırlanmıştır. İmparatorluğumuz dahilindeki demiryollarının 
inşaatı mevzusunda büyük devletler arasındaki rekabet çok garip ve şüphe 
davet edicidir. Her ne kadar büyük devletler itiraf etmek istemiyorlarsa 
da bu demiryollarının ehemmiyeti yalnızca iktisadi değil, aynı zamanda 
siyasidir” (Anonim(b) 2013).

Almanlarla yapılan demiryolu projesi, uzak hedef–uzak fayda 
konusuna tam isabet bir örnek olarak verilebilir.

1940 yılından günümüze kadar ihmal edilen demiryollarımız ,son 
dönemlerde bir gelişme içindedir. Kaybedilen zaman ve kaynaklar 
düşünüldüğünde , yanlış uygulamaların, uzak faydaları fazlaca engel-
lediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yaşadığımız ve kıymetini tam olarak bilmediğimiz doğada geri 
dönülmez ve uzak zarara kolaylıkla dönüşebilecek en büyük tehli-
keyi işaret etmek istiyorum. Erozyon ,geleceğimizi elimizden alan 
büyük tehlike, Erozyon, diğer adıyla aşınım, yer kabuğunu oluşturan 
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kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etkenlerle yıpratılıp 
yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşın-
ması olayıdır.

Tarımda kullanılan alanların %70’i özelliklerini kaybederek 
dünya genelinde toplam kara üzerinde %30 civarında çölleşmeye sebep 
olmuştur. Dünyada erozyon sebebiyle çölleşme tehlikesi bulunan 110 
ülke bulunmaktadır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
tarafından yapılan hesaplamalarla, dünyada çölleşme ve erozyonun 
önüne geçebilmek için yılda 42 milyar Dolar harcanması gerektiği 
bulunmuştur.

Türkiye topraklarının ise, %90’ı su erozyonu, %1’i de rüzgâr eroz-
yonuna maruz kalmaktadır. Tarım topraklarında bu oran su erozyonu 
için %75 civarındadır. Türkiye’deki erozyon sonucunda yılda 500 
milyon ton verimli toprak kaybedilmektedir.

Doğal şartlarda gerçekleştiğinde kaybedilen verimli topraklar, doğal 
döngü çerçevesinde telafi edilebilmektedir… Erozyon bilinçsizlik ve 
insan etkisiyle telafi edilemez boyutlara ulaşabilmektedir. Erozyonun 
etkisi sebebiyle kaybedilen verimli topraklar tarımsal üretim kapasite-
sinin düşmesine sebep olmaktadır. Erozyonun oluşması doğal faktörler 
ile gerçekleşmekte ancak erozyonun telafi edilemez zararlara sebep 
olması, insanların bu faktörleri hızlandırmasıyla gerçekleşmektedir.

Erozyon çeşitlerinden olan su erozyonu en etkili erozyondur. Bu 
erozyonda yağmur damlalarının aşındırmasının yanında yüzey akışa 
geçen sularında önemli bir etkisi bulunmaktadır. Diğer bir erozyon 
çeşidi olan rüzgar erozyonu ise rüzgarın etkisiyle gerçekleşen aşınım 
ve taşınım olayıdır (Anonim(c)2013).

Bilinçsiz ağaç kesimi, verimli arazinin yerleşim bölgesi olması 
ve araziler üzerindeki kum ocakları gibi pek çok olay, verimli toprak 
yüzdemizi giderek azaltmaktadır. Uzak hedef–uzak fayda konusu, belki 
de en uzun soluklu ama en önemli etkisini bu bölümde hissettirmiştir.

Ülkenin nüfusu giderek artmaktadır, genç nüfusa sahip olmak 
gelecek açısından büyük umut ve beklentileri de beraberinde getir-
mektedir. Uzak hedef-uzak fayda açısından, nüfus artışı görecelidir.
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Avrupa ile kıyaslandığında yaklaşık 20 yaş daha genç nüfus ortalama-
sına sahip olmak ülke dinamikleri açısından büyük avantajdır. Ancak 
artan nüfusu ne kadar eğitip, donanımlı şekilde geleceğe hazırladığımız 
konusu oldukça tartışmalıdır. Artan nüfusa paralel okul sayılarının 
azlığı veya derslik artırmak için sosyal, sportif alanların dönüşümü 
gibi konular, uzak fayda açısından karamsar bir tablo çizmektedir.
Özel veya pilot okullarda çocuklara yönelik sportif ve sanatsal alanlar 
mevcuttur. Eğitim gören nüfusa oranlandığında, sportif ve sanatsal 
alanlardan yararlanmanın istenen seviyede olmadığı rahatlıkla söy-
lenebilir. Küçük yaşlarda sporu ve sanatı seven toplumlarda, sağlıklı 
olma ve entelektüel bakış açısı yükselebilir. Milli Eğitim Bakanlığı 
resmi internet sitesinde okul bahçeleri ve boş alanlara yönelik çok 
güzel projeler vardır (Anonim(d),2013).

Eski Yugoslavya, 8 parçaya bölünse de, her kendi başına ayrı 
devlet kuran ülkelerdeki sportif başarı farklı alanlarda devam etmek-
tedir. Avrupa liglerinde 84 Yugoslav kökenli futbolcu bulunmaktadır.
Ayrıca, Hentbol, Basketbol, Voleybol branşlarında sportif başarıları 
da devam etmektedir. Yugoslav ekolü incelendiğinde okul sporunun 
çok etkin olduğunu görmekteyiz. Yugoslavlar, uzak hedef-uzak fayda 
ilkesini, okul sporlarına verdikleri önemle büyük gururu yaşamaya 
devam etmektedirler. Savaş yılları sonrası, aldıkları yardımı çocukların 
geleceği olan yıkılan spor salonlarına ve oyun alanlarına kullanması 
çarpıcı bir örnektir. Bunun yanında spor eğitimine verdikleri önem 
sayesinde farklı branşlarda çok sayıda antrenör yurt dışında kendisine 
kariyer yapmaktadır. Özellikle temel spor eğitimine, hareket eğitimi 
ile başlama, yetenek seçimi yaklaşımı ön plana çıkan özellikleridir.

Türk toplumunun sporu sevmediği ancak seyretmekten hoş-
landığı yönünde yaygın bir kanı vardır. Okullara sporu ve sanatı 
yerleştirme konusunda maalesef gerekli projeleri üretemedik. Bunun 
sonucu olarak uluslararası platformda, nüfusumuza oranlandığında 
fazla başarımız yoktur. Bu zengin coğrafyanın şimdiye kadar istenen 
seviyelere gelememesinde kaynakların doğru kullanılmadığı gerçeği 
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ile karşılaşırız. Devletimizin para sorunu yoktur, sadece parayı doğru 
kullanma konusunda ciddi eksikliğimiz vardır diyebiliriz.

1970’li yıllarda Beşiktaş, alt yapı konusunda doğru kişilere görev 
vererek, uzun süredir beklediği şampiyonluğa 1982 yılında ulaştı.
Alt yapıda yetişen çok sayıda futbolcu,uzun soluklu şekilde hizmet 
ettiler. O dönemin yöneticileri, uzak hedef-uzak fayda konusundaki 
doğru adımlarının ödüllerini aldılar.1984 yılında, Jup Derwal ve Sepp 
Piontek futbolumuzun değişmesinde önemli katkılarda bulundular 
ve Fatih Terim gibi başarılı bir antrenörün çıkış yapması için zemin 
hazırladılar. Sportif açıdan, alt yapı konusunda hiçbir branşta etkin 
projeler üretemedik. Naimleri, Halilleri ve Elvanları ithal ederek 
başarıyı çabuk istedik. Sabırla bekleyip fidanları doğru yere ekip onları 
büyütemedik. Sadece kişilere bağlı olarak verilen kararlarla az sayıda 
ilerleme görüldü. Sistem olmayınca ve istikrar olmayınca uzun vadeye 
yayılan hiçbir projeyi geliştiremedik. Örneğin adını sürekli değiştir-
diğimiz, Türkiye Futbol Federasyonun proje ve eğitim merkezine; 
Eğitim Dairesi, ARPEG, FGM ve son olarak Futbol Direktörlüğü 
isimlerini verdik.Ancak geleceğe yönelik etkinlik sağlayamadık.Her 
defasında değişen kadrolarla sil baştan projeler yetim kaldı. Gündüz 
Tekin Onay döneminde uzun vadeli projelerin geriye dönüşleri oldu 
ve çok sayıda yetenekli oyuncu yetişti, gençler kategorisinde Avrupa 
şampiyonlukları yaşadık. Çok ilginçtir ki, Beşiktaş’a alt yapıda başarı 
getiren kişi ile genç milli takıma şampiyonluğu getiren kişinin Serpil 
Hamdi Tüzün olmasıydı. 1989 yılındaki özerk futbol yasası sonrası 
kaynakların doğru kullanılması sonucu geleceğe yönelik fazla sayıda 
yatırım yapıldı. 1996 ve 2000 yılında Avrupa Şampiyonasına katılım 
sonrasındaki, Şenol Güneş yönetiminde 2002 Dünya üçüncülüğü ve 
2003 Konfederasyon kupasındaki başarı, elde kalan mirasın sonuydu. 
Ancak sonrasındaki yanlış hamleler, başarıların boyunu kısalttı. 2005 
yılında,Ersun Yanal patentli iyi futbol oynayan milli takıma gerekli 
sabır gösterilemedi. Değişen federasyonlar yüzünden istikrar bir türlü 
yakalanamadı. 2008 yılında kısa soluklu oldukça şanslı bir başarı yaka-
lansa da devamındaki hızlı düşüş devam etmektedir. Sadece Ahmet 
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Güvener’in FGM başkanlığı döneminde, futbolun yaygınlaşmasına 
yönelik doğru hamleler yapıldı.Aynı dönemde,Türk hakemliği UEFA 
Hakem Konvansiyonuna girdi, eğitimci ve danışman olarak UEFA 
Hakem Kurulu Üyesi Jaap Uilenberg göreve başladı.Uzak hedef-uzak 
fayda için fazla beklenmedi ve Türk hakemliği uluslararası alanda 
büyük başarılara imza atmaya başladı.

Dinamiklerimizi yeterince kullanabiliyor muyuz?, Türkiye Futbol 
Federasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin 54 ilde örgüt-
lendiğini, yaklaşık yirmi bine yakın üye ile her konuda işbirliğine 
girebileceğini biliyor mu?, 81 ilde örgütlü Türkiye Faal Futbol Hakem 
Derneği ile yeterince ilişkiye girilerek ortak projeler üretilebileceğini 
biliyor mu?, 15 milyon çocuk ve gencin eğitim gördüğü Milli Eğitim 
Bakanlığı ile alt yapı organizasyonu yapılabileceğini biliyor mu? Eğer 
dinamikler harekete geçirilebilse, uzak hedef-uzak fayda açısından 
futbolumuz neler kazanabilir diye hiç düşünüyor muyuz ? Milyonlarca 
lira transfer harcaması yapan, PTT birinci lig takımlarının deplasman 
masraflarını karşılama uzak hedef–uzak fayda açısından futbolumuza 
ne kazandırabilir? Varsayalım ki,deplasman masrafları için verilen para 
,alt yapıya alınacak 3-4 tane minibüs’e harcansaydı, çok sayıda genç, 
ev-okul –kulüp üçgeninde bu araçlarla taşınsaydı, gelecek açısından 
daha faydalı olmaz mıydı? Son olarak görevi devam ederken bir 
büyük kulübe koşar adım giden kişiyi düşündüğümüzde, doğru kişiyi 
seçme konusunda becerikli olmadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Sesli 
düşündüğümüzde; proje ve eğitim merkezinin başına, yarışmacı ve 
kulüp ruhu fazla birini getirmek yerine, orayı evi gibi görecek, genç bir 
oyuncu kazandırdığında büyük keyif alacak,takım çalışmasını seven, 
eğitime inanan, popülarite yerine emeği tercih edecek vizyonlu bir 
futbol adamı tercih edilemez miydi?

Futbol Federasyonu, Riva projesiyle hepimizde büyük heyecan 
uyandırdı. Eski Riva, yüzlerce genç futbolcunun çıkmasına ev sahipliği 
yapmıştı. Yeni hali ile oyuncu, antrenör ve hakem eğitimine daha fazla 
katkı sağlar ümidindeyiz. Azerbaycan Futbol Federasyonu, FIFA’nın 
tesis yapma zorunluluğu olan bir milyon dolarlık yardımını, federasyon 
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binası için harcadı. Bütçesi ve etkisi daha yüksek olan,Türkiye Futbol 
Federasyonun maalesef kendine ait bir yönetim binası yoktur. Kaynak-
lar doğru kullanılmadığı için kiracı durumuna devam etmektedir. Uzak 
hedef-uzak fayda yeterince önemsenseydi bu durum yaşanır mıydı? 
Dünyanın takip ettiği şike sürecinde basın toplantıları, eczaneden ilaç 
alan hasta yakınlarının önünde yapılmadı mı?, Milyonlarca paranın 
döndüğü sektörün bu hali kimseyi incitmedi mi?

Gelişmiş toplumlar geçmişten ders alarak yol haritalarını belirler-
ler, 1985 yılındaki Heysel faciası tribün şiddeti konusunda İngiltere’yi 
harekete geçirdi, bir dizi önlemle olayları ciddi şekilde azalttılar. 15 
Nisan 1989 yılında Hillsbrough faciası yaşandı. Yetkililer dışarıda 
kalan Liverpool taraftarlarına hoş gözükmek için kapıları açtı ve 
bilanço ağır oldu, 96 ölü 766 yaralı ile tarihin en büyük tribün facia-
sına tanık olduk.TheFa (İngiltere Futbol Federasyonu), stadyumların 
modernizasyonu ve organizasyon konusundaki değişimleri başlattı.
Premier lig, dünyada 172 ülkenin takip ettiği bir yapıya sahip oldu.
Uzak hedef–uzak fayda adına tam isabet diyebileceğimiz bir durum 
oldu diyebiliriz.

Uzak hedef–uzak fayda konusunda final bölümünün, ağırlıklı 
olarak hukukçuların birlikte hazırladığını bir kitap olduğunu düşün-
düğümüzde, mutlaka “Hukuk’’ ile tamamlanmalıdır. Her oluşumda 
hukuksal alt yapı mutlaka olmalıdır. Hukuksal düzenlemeler olmadan 
yola çıkılırsa geri dönülmez zararlarla karşılanabilir. Spor hukukunun 
kendine özgü dinamikleri vardır ve çözümler bu anayasada aranma-
lıdır. Her ortamda koşulsuz şekilde hukuka ve hukukçulara saygı 
göstermek zorundayız.

Unutmayalım ki, ama uzakta ama yakında hukuk hepimize bir 
gün gerekebilir.
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I. GİRİŞ

19 Kasım 2004 Cuma günü, Auburn Hills, Michigan, ABD’deki 
basketbol sahasında şiddetli bir kavga çıktı.1 Kavga, Detroit 
Pistons ile Indiana Pacers arasındaki maçın son dakikasında 

vuku buldu. Oyuncular arasındaki kavga, bir seyircinin oyuncuya su 
fırlatmasının ardından tribünlere taşındı. Şişeler, sandalyeler ve diğer 
parçalar sahaya fırlatıldı. Sorun çıkaran oyuncular süresiz olarak açığa 
alındı. Bununla birlikte polis, öncelikli olarak seyircilerin kavgaya 
karışması sebebiyle, ceza davası açılması üzerinde durdu. Oyun saha-
sında bu tarz davranışlar, düzenli olarak meydana gelen ve genellikle 
de kabullenilen davranışlardır. Devlet, oyuncuyu oyun esnasında 
şiddetli kavgaya müteakiben saldırı veya darp ile suçlamak amacıyla 
nadiren devreye girer. Bundan dolayı, oyuncuların gelecekte birbirini 
etkileme şeklini değiştirebilmesi yönünden, bu olayın Amerikan spo-
runda bir dönüm noktası olabileceği söylenmektedir.2 Ancak, spor 
hem toplumun hem de devletin özel işlemleriyle düzenlenmektedir. 
Bunun gibi ayrık bir olayın, spor müsabakalarını desteklemeye yönelik 
tasarlanmış köklü yaklaşımı nasıl etkileyebildiği merak edilmektedir.

Toplumsal görüş, kültür ve milli gurur, her zaman devleti sporu 
kontrol etmeye yönlendirir. Günümüzde, spor “halk kitleleri için 
gösteri”dir. İnsanların çoğu, destekledikleri takımlarını izlerken veya 
boş zamanlarında kendi istekleri ile spora katılırken mutludur. Dev-
let, gittikçe artan liberal toplumlardaki seçim değerinin tanınması ile 
kamunun korunmasına hizmet eden düzenleme arasındaki dengeyi 
sağlamaya yönelik ölçülü bir dengeye sahiptir.

Devletin spora müdahalesi gelişigüzel ve kısmîdir. Devletin sporu 
düzenlediği beş ana yol vardır. İlk olarak, sporun aktörlerinin3 ve spor 

1 AFP, “Four Out After Players Brawl with Fans”, in: Sydney Morning Herald, 22 Kasım 
2004, sh: 23.

2 Springer, “NBA Humiliated by Brawling Players, Fans”, in: The Australian, 11/2004, 
sh: 20.

3 Ayrıca bkz. Stone v Commissioner of Taxation [2003] FCAFC 145 and TR1999/17: 
Income Tax: Sportspeople – Receipts and Other Benefits Obtained From Involvement 
in Sport.
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kuruluşların vergilendirilmesi kesin olarak yasalaştırılmıştır. İkinci 
olarak, bazı hükümetlerin boks gibi belirli sporları yönetmeye yöne-
lik kanunları vardır. Çoğunun sporda ilaç kullanımına yönelik katı 
düzenlemeleri mevcuttur. Üçüncü olarak, bahis ve iddia kanunları, 
kumarın ilişkili olduğu her türden sporu etkilemektedir. Dördüncü 
olarak, devlet genellikle Sağlık Bakanlıkları tarafından ileri sürülen 
sağlığa ilişkin çeşitli rejimleri ve kamu sağlığı girişimlerini finanse etme 
yolu ile sporu teşvik eder. Son olarak, ceza hukukunun uygulandığı bazı 
durumlar mevcuttur. Bu, çoğunlukla spor sahasındaki özellikle tehli-
keli veya katı davranışların sergilenmesidir ve hiçbir surette devamlı 
olarak uygulanmaz. Bununla birlikte, ceza hukuku spor bağlamında 
devletin temel işlevlerinden birini korumak ve desteklemek amacıyla 
kullanılmaktadır: Barışın ihlalini önlemek.

Çağlar boyunca şiddet, sporda büyük bir rol oynamıştır. Örneğin, 
Romalılar eğlenceyi insanların ve hayvanların arenada katledilmesinde 
aramıştır. Zamanla sporda şiddetin derecesinin azaldığı bir gerçek 
iken, şiddete hala özel tolerans gösterilmektedir. Eğer biri bir başka-
sının kafasına sert bir cisimle vurursa, bu eylem müessir fiile ve hatta 
öldürmeye teşebbüse dayanak teşkil etmektedir. Aynı hareketin bir buz 
hokeyi maçı esnasında vuku bulması ise, bazen mazur görülmektedir. 
Eğer bir rugby maçında bir oyuncu rakibini defalarca yumruklarsa ve 
rakibin burnu kırılırsa, oyuncu belki saha dışına gönderilebilir. En 
kötü ihtimalle, oyuncular bir süre boyunca oyundan disiplin kurulu 
tarafından men edilir. Aynı hareket sokakta vuku bulsaydı, fail müessir 
fiil, hatta ağır cismani zarara yol açan saldırı sebebi ile tutuklanacaktı.

Bu durumda, neden spor sahasındaki hareketlere daha farklı 
biçimde ele alınmaktadır? Hukukta spora yönelik özel bir tolerans mı 
mevcut olmalıdır? Öncelikle, bu makale yasaların yürürlüğe girdiği 
spor alanlarıyla bağlantılı olarak bu sorulara değinmeyi amaçlamak-
tadır. İkinci olarak, ortak hukukunun spordaki şiddete yaklaşımı 
dikkate alınacaktır.
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II. SPORA İLİŞKİN GÜNCEL DÜZENLEME

Tüm hükümetlerde, spora ilişkin düzenlemede beş ölçü 
bulunmaktadır:

1.  Spor kurallarının formüle edilmesi,

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

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

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

5.  Uluslararası Olimpiyat Komitesi veya Spor Tahkim Mah-
kemesi gibi uluslararası komitelerin anlaşmazlıkların çözü-
münde4 rol oynaması.

Müteakip tartışma, dördüncü maddenin yanı sıra devletin belirli 
spor aktivitelerini kontrol etmek amacıyla kanun çıkarılması ile ilgi-
lidir. Bu konuda az sayıda özel-spor yasaları mevcuttur.

A. Boks ve Dövüş Sporları
Common law ülkeleri, boks sporunu genel hukuka göre bir istisna 

olarak görmektedir. Sporun amacının rakibin kendisini savunmada 
yetersiz kaldığı durumlarda karşılık verilmesi olmasına rağmen, sal-
dırıya, müessir fiile, adam öldürmeye ilişkin yasalar uygulanmak 
zorunda değildir.

Oldukça etki uyandıran bir İngiliz davası olan R./Coney davasında,5 
Lordlar Kamarası’nın çoğunluğu, kaçak düzenlenen ödüllü boks 

4 Moore, Sports Law and Litigation, 2. Bası, 2000, sh: 9.
5 (1882) 8 QBD 534 (CCR).
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maçlarını, kamu yararında düzenin devam etmesi yönünden tehditkâr 
bulmuştur. Boks maçları yönünden de benzer görüş benimsenmiştir. 
Bu sebeple, common law’da boksun yasallığı konu olduğunda, sonuç, 
tamamıyla kanıtın kaçak düzenlenen ödüllü veya yasal boks maçını 
gösterip göstermemesine bağlıdır.6 “Rıza ve Kişiye Karşı Suçlar” adlı 
134 numaralı Hukuk Kurulu Müzakere Belgesi, ceza hukukunda 
boksun istisnasının “hukukta oldukça yerleşik olduğunu ve yalnızca 
özel düzenlemelerin durumu değiştirebileceğini” belirtmiştir.7 Bu, kayda 
değer sayıdaki olayda sporun ciddi yaralanmalar veya ölümle sonuç-
lanması halinde dahi böyledir. Bununla birlikte, yazarlar böyle bir 
yasanın düzenlenip düzenlenmemesi gerektiğini iki sebepten dolayı 
önermemeyi seçmiştir. İlk olarak, boks diğer spor ve oyunların kuralları 
ile karşılaştırıldığında kuralsızlıktır ve ikinci olarak, bu konu oldukça 
tartışmalı olmakla birlikte common law’a başvurmakla çözülemez.8 
Bu sebeple, Birleşik Krallık’ta boksa, dövüş sanatlarına ve diğer dövüş 
sporlarına ilişkin düzenlemeye bağlı herhangi bir yasa bulunmamakta-
dır. Bunu çözecek olan, Parlamento’nun da ufak rehberliğiyle münferit 
hareketlerin yasallığını belirlemek zorunda olan yargı düzenidir.

Boks, Kanada’da Ceza Kanunu’nun9 düzenlemelerinden muaftır. 
Bu, sporun kontrolünde münferit eyaletlerin otoritesinin tanınması 
durumudur. Örneğin, Ontario’daki Atletlerin Kontrolü Kanunu’na10 
göre, Atletizm Komisyon üyesi profesyonel boksu düzenlemeye ve 
lisans vermeye yetkilidir. Bu yetkiye, eyalete ait spor organizasyonları 
altındaki amatör boks ve güreş sporlarının düzenlenmesi de dâhildir.11 
Amatör düzeydeki tek tip karşılaşmalar ve boks maçları, yalnızca üç 
rauntla sınırlandırılmıştır. Bu nedenle nakavt çok nadiren görülmek-
tedir.12 Kanada’daki yasalar amatör boksta yaş sınırlamasına ilişkin 

6 Grayson, Sport and the Law, 2. Bası, 1998, sh: 70.
7 Grayson, age, sh: 70.
8 Law Commission Consultation Paper No 134 at [10.21-10.22]; Grayson, Sport and 

the Law, 2. Bası, 1998, sh: 70.
9 R.S.C 1985 s 83(2).
10 RRO 1990.
11 Barnes, Sports and the Law in Canada, 3. Bası, 1996, sh: 40.
12 Barnes, age, sh: 42.
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hükümler açısından tek tip değildir. Kanada Amatör Boks Birliği 
Raporu’na göre,13 boks yapmak için en az 11 yaşına girmiş olunması 
önerilmiştir. Bu, her ne kadar çoğunluğun bu yaştaki bir çocuğun 
zarar görme riski oldukça yüksek olan spora katılmaya yönelik bilinçli 
bir seçim yapabilmesi için hala çok küçük olduğunu düşünmesine 
rağmen böyleydi.14

Avustralya’nın pozisyonu da boksun ilgili ceza kanunlarından15 
muaf olması yönünden Kanada ve Birleşik Krallık’ınkiyle benzerlik 
göstermektedir ve münferit eyaletlerin düzenlemesine bırakılmış-
tır. Bununla birlikte, boks Queensland, Tazmanya ya da Northern 
Territory’de düzenlenmemiştir. Örneğin Queensland’da ceza hukuku 
hem ödüllü boks maçlarına hem de düellolara ilişkin herhangi bir 
yasak içermemektedir.16

New South Wales ve Viktorya’daki Boksun ve Güreşin Kontrolü 
Kanunu17 ve Profesyonel Boks ve Dövüş Sporları Kanunu,18 katılım-
cıların lisansına ve yarışmacıların fiziksel ihtiyaçlarına ilişkin önemli 
sınırlamalar içermektedir.19

Bu kanunların amacı, güvenliğin sağlanmasının yanında aynı 
zamanda katılanlar, girişimciler ve sporun yönetimine dâhil olan 
diğer kişiler tarafından mesleki uygulama hatası riskinin azaltılması 
yönünden profesyonel boksun ve dövüş sporlarının kontrolünün 
sağlanmasıdır.20

13 For Amateur Boxing: The Report of the Amateur Boxing Review Committee (Toronto: 
Ministry of Tourism and Recreation, 1983), sh: 34-46; Barnes, Sports and the Law in 
Canada, 3. Bası, 1996, sh: 42.

14 Barnes, age, sh: 42.
15 Örnekler için bkz. the Criminal Code Act 1899 (Qld), Criminal Code Act (NT), 

Criminal Code Act 1924 (Tas), Crimes Act 1958 (Vic), Criminal Code (WA), Crimes 
Act 1900 (NSW), Criminal Code 2002 (ACT), Criminal Law Consolidation Act 1935 
(SA), the Criminal Code Act 1995 (Cth).

16 Criminal Code 1899 (Qld) m. 73 ve 74.
17 1986 (NSW).
18 1985 (Vic).
19 Benzer hükümler için ayrıca bkz. the Boxing and Martial Arts Act 2000 (SA), Boxing 

Control Act 1987 (WA), Boxing Control Act 1923 (ACT).
20 Ayrıca bkz. Professional Boxing and Combat Sports Act 1985 (Vic) m. 3 – Amaç.
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Boks sporuna girişimci, antrenör, aracı, hakem veya yan hakem 
olarak dâhil olmak isteyenler, lisans için Bakanlığa başvurmak zorun-
dadırlar.21 Viktorya’da, yasayla yüklenen koşullara riayet etmeyen 
kişilere on iki ay hapis cezası ya da 120 ceza birimi tutarındaki para 
cezası uygulanır.22 Aynı ceza yasa gereğince ihlal eylemine yardım 
eden, iştirak eden, öneren, temin eden kişilere de uygulanır.23

Tüm katılımcıların, müsabakaya katılabilmesi için kayıt altına 
alınması zorunludur.24 New South Wales kanunlarına göre boks 
sporuna, yalnızca uygun sertifikaya sahip olan 18 yaş üzerindeki erkek 
kişiler kayıt olabilir.25 Kayıt olmaksızın yarışmak bir suçtur ve cezası 
10 ceza birimi para cezası veya altı aylık hapis cezası ya da her ikisi-
dir.26 Aynı ceza, profesyonel boksör olarak lisans almamış olup boks 
sporuyla uğraşan kişilere de uygulanır.27 Profesyonel katılımcının tıp 
doktorlarınca maçtan 24 saat öncesinde ve 24 saat sonrasında muayene 
edilmesi zorunludur ve Bakan, herhangi bir zaman, özel durumların 
varlığında profesyonel müsabakayı yönetir.28

Boksa Bakışta Toplumsal Değişim
Boks sporuna ilişkin bir takım eleştiriler, spora yönelik daha 

iyi düzenlemeler yapılmasını ve diğerlerinin tamamen yürürlükten 
kaldırılmasını istemeye yöneliktir.29 Bu tutumu, hem tıbbi delillerin 
kafaya alınan darbelerin onarılamaz beyin hasarına sebep olduğunu 
kanıtlaması hem de ring alanındaki ölüm vakaları takip etmektedir. 
Diğerleri ise, “gelişmiş bir toplumun organize barbarlığa müsamaha 
göstermemesi gerektiğine ve fakat bu sporun cesurca ve kahramanca 

21 Professional Boxing and Combat Sports Act 1985 (Vic) m. 6.
22 Professional Boxing and Combat Sports Act 1985 (Vic) m. 9 A.
23 Professional Boxing and Combat Sports Act 1985 (Vic) m. 18.
24 Professional Boxing and Combat Sports Act 1985 (Vic) m. 10.
25 Boxing and Wrestling Control Act 1986 (NSW) m. 8.
26 Boxing and Wrestling Control Act 1986 (NSW) m. 15.
27 Ayrıca bkz. Boxing and Wrestling Control Act 1986 (NSW) m. 16.
28 Ayrıca bkz. Professional Boxing and Combat Sports Act 1985 (Vic) m. 12.
29 Barnes, Sports and the Law in Canada, 3. Bası, 1996, sh: 41.
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görülebileceğine” inanmaktadır.30 İsveç, Norveç ve İzlanda gibi birtakım 
ülkelerin hepsi bu sporu boykot etmektedir.31

Boks sporunun savunucuları ise, boksun yetenek, çeviklik ve 
yaratıcılık gerektirdiğini ileri sürmektedir.32 Boks sporunu destekleyen 
savlar bir yana bırakıldığında, tarih boyunca bu sporun yasaklanma-
sının etkilerine bakılması hususu önem arz etmektedir. Böyle olunca 
da, sonuç itibariyle ortaya çıkacak durum, boksun daha çok ödüllü 
boks maçlarına benzer şekilde ve kontrolsüz bir biçimde “underg-
round” olarak devam edeceğidir. Bu halde de, boks kurallara bağlı 
olmayacak ve yaralanma veya ölüm vakası potansiyeli artacaktır. 
Açıklanan sebeplerle, böyle bir sporun düzenlemeye tabi tutulması 
açıkça kamunun yararına olacaktır.

B. Sporda Madde Kullanımı
Yirminci yüzyıl, spor ekipmanlarında, tesislerinde ve hatta yeni 

sporlarda çok büyük teknolojik gelişimlere sahne olmuştur. 1930 yılında 
steroid, Alman bilim adamlarınca icat edilmiştir. Amfetaminler ise 
1950’lerde bisiklet sporunda ve futbolda kullanılmıştır. Bu durum 1965 
Melbourne Yaz Olimpiyat Oyunlarında açıkça belirgin hale gelmiştir. 
Sporda özel diyetlerin ve doğal ya da doğal olmayan bitki karışımlarının 
kullanımı, ilk çağlardan bu yana genel uygulama alanı bulmaktadır. 
Bununla birlikte, bu durum yirminci yüzyılın ikinci yarısına kadar, 
kültürel değişimde genel olarak artan madde kullanımı görülene 
dek, nispeten fark edilmeden devam etmiştir.33 Devletler tarafından 
uygulanan test yapmaya yönelik güvenilir sistemlerin gelişimi, sporda 
madde kullanımını ayıplayan toplumsal görüşe olduğu kadar bilime 
duyulan inanca da bağlıdır.34

30 Gardiner/Felix/James/Welch/O’Leary, Sports Law, 1. Bası, 1998, sh: 109’da yapılan 
“Boxing: That dangerous game”, in: The Guardian, 15 Mart 1994, sh: 11 atfı.

31 Gardiner/Felix/James/Welch/O’Leary, Sports Law, 1. Bası, 1998, sh: 109.
32 Barnes, Sports and the Law in Canada, 3. Bası, 1996, sh: 41.
33 Buti/Friedman, Drugs, Sport and the Law, 1. Bası, 2001, sh: 29.
34 Barnes, Sports and the Law in Canada, 3. Bası, 1996, sh: 87.
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Dünyanın, sporda madde kullanımı sorununu fark etmesini sağ-
layan olan ilk olay, 1960 Roma Olimpiyat Oyunlarında Danimarkalı 
bisikletçi Knut Jensen’in ölümüydü.35 Fransa ve Belçika, sırası ile 1963 
ve 1964 yıllarında sporda madde kullanılmasına karşı yasa çıkaran ilk 
ülkelerdi.

1964 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunlarında, Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi (IOC), uyarıcı maddelerin testine yönelik ilk sistemi uygu-
lamaya koymuştur. Bu sistemin nedeni, hem sporcuların sağlığının 
gözetilmesi hem de oyunda etik standardın sağlanmasıydı.36 IOC, 
yasaklı maddelere yönelik ilk listeyi 1971 yılına kadar yayınlanmamıştı. 
Anılan liste hem uyarıcı maddeleri hem de narkotik analjezikleri 
içermekteydi.37 Zaman geçtikçe, anabolik stereoidler, testosteron, 
beta blokörler ve idrar söktürücü ilaçlar da yasaklı maddeler listesine 
eklendi.38

Avustralyalılar 1980lerde performans artırıcı maddeler sebebiyle 
endişelenmeye başlamışlardı. Çevre, Rekreasyon ve Güzel Sanatlar 
Daimi Komitesi, bu tarz maddelerin Avustralyalı sporcular tarafın-
dan kullanımını ve devlet kurumlarının oynadığı rolü araştırmıştı. 
Komitenin 1990’daki raporu39 Avustralya Spor İlaç Kurumu’nun40 
(ASDA) kurulmasına sebep olmuştur. ASDA’nın rolü, IOC’nin yasaklı 
listesinde yer alan maddelerin kullanımını tespit etmek amacıyla başı 
çeken sporculardan örnek toplamak ve test etmektir. Bu uygulama 
aynı zamanda devlet ve ülke hükümetlerini ve kuruluşlarını tek tip 
madde testi prosedürlerini benimsemeleri hususunda teşvik etmiştir.41 
Eğer bir sporcunun testi pozitif çıkarsa, bu kişinin ismi Bildirilmesi 

35 Bkz. dn: 30.
36 Bkz. dn: 31.
37 Bkz. dn: 31’deki eserde yapılan Senate Standing Committee on Environment, Recreation 

and the Arts, Drugs in Sport: An Interim Report, 1989, sh: 82 atfı.
38 Buti/Friedman, Drugs, Sport and the Law, 1. Bası, 2001, sh:32.
39 Senate Standing Committee on Environment, Recreation and the Arts, Drugs in 

Sport: An Interim Report, 1989.
40 Australian Sports Drug Agency Act 1991 (Cth).
41 Buti/Fridman, Drugs, Sport and the Law, 1. Bası, 2001, sh: 41. Viktorya, madde testi 

mevzuatına sahip tek Avustralya eyaletidir. Bunun için bkz. the Sports and Drugs 
Testing Act 1995 (Vic).
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Zaruri Olaylar Sicili’ne işlenir ve ASDA, bu kayıt hakkında ilgili spor 
kurumlarını bilgilendirir. Avustralya Spor Komisyonu, bir sporcunun 
devlet teşviki alması halinde de ayrıca bilgilendirilir.42 Sporcu, m. 13 
(6) gereğince İdare Temyiz Mahkemesine başvurabilir.43

Sidney Olimpiyat Oyunları, dopinge karşı alınan tedbirlerin uygu-
lamasına ilişkin olarak ilginç bir sonuca erişti. Oyunlar esnasında, kan 
ve idrar testlerinin yeni kombinasyonuyla 60’tan fazla doping olayı 
tespit edildi.44 Birkaç Çinli sporcu son etapta müsabakadan çekildi. 
Bunun, sporcuların test sistemince yakalanmaktan korkmalarının bir 
sonucu olduğuna dair bir söylenti mevcuttu. Bu oyunlar esnasında 
oldukça az sayıda dünya rekoru kırıldı. Madde testleri ile bu sonuçlar 
arasında bir bağlantı olabileceği de iddia edildi.45

Kanada’da, 1988 Seul Yaz Olimpiyatları’nda en saygıdeğer koşucu-
lardan biri olan Ben Johnson’nun diskalifiye edilmesi devleti harekete 
geçirdi. Kanada Sporda Etik Merkezi (CCES) 1991 yılında,46 Ben 
Johnson’un pozitif çıkan testini, anabolik steroid olan Stanozolol’u 
ve dopingin genel yaygınlığını araştırmak üzere kuruldu.47 Kanada 
yasaları, ilaç kullanımını caydırmak amacıyla habersiz test uygula-
masını ve para cezalarını ön plana çıkarmaktadır. Bu eylem, genel 
mevzuatı etkilemesinin yanı sıra “İlaç Kullanımı ile Mücadele” ile ilişki 
içerisindedir.48 Bununla birlikte, tüm yargı alanlarında olduğu gibi, 
bu tip bir düzenleme yapma gerekçesi tartışmaya açıktır. Çünkü böyle 
bir düzenleme saldırgan yöntemler içermekte ve bu nedenle, kişilerin 
temel haklarına yapacağı etki de kaygılandırmaktadır.49

42 Buti/Fridman, Drugs, Sport and the Law, 1. Bası, 2001, sh: 42.
43 Australian Sports Drug Agency Act 1991 (Cth).
44 Buti/Fridman, Drugs, Sport and the Law, 1. Bası, 2001, sh: 45.
45 Buti/Fridman, age, sh: 46.
46 Önceleri Kanada Anti-Doping Kurumu olarak bilinmekte olup, daha sonraları Kanada 

Uyarıcı Maddesiz Spor Merkezi olarak tanınmıştır. 
47 Barnes, Sports and the Law in Canada, 3. Bası, 1996, sh: 87’de yapılan Dubin, Canada, 

Report of the Commission of Inquiry into the Use of Drugs and Banned Practices 
Intended to Increase Athletic Performance, 1990 atfı.

48 Barnes, Sports and the Law in Canada, 3. Bası, 1996, sh: 95.
49 Barnes, age, sh: 88.
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1971 İlaçların Kötüye Kullanılması Anlaşması, Birleşik Krallık’taki 
madde kullanımıyla ilgili birincil kanundur. Ancak sporda madde 
kullanımına ilişkin herhangi bir özel düzenleme mevcut değildir. 
Sorumluluk, yasaklı maddeler listesi yayınlamış olan UK Spor gibi 
sporla ilgili hükümet dışı kuruluşlara bırakılmıştır. Test uygulaması, 
İngiliz Olimpiyat Birliği ile bir arada yürütülmektedir. Bu sistem özel 
düzenlemenin mevcut olduğu diğer yargı alanlarının olduğu kadar 
etkilidir. Örneğin, Futbol Birliği tarafından yapılan tesadüfi testler, 
sistemlerine rekreasyonel maddeler almaları gerekçesiyle birçok sporcu-
nun men edilmesiyle sonuçlanmıştır. İngiliz koşucu Jason Livingston, 
Barselona Olimpiyatları’ndan ülkesine gönderilmişti ve yarışmadan 
4 yıl boyunca men edilmişti.50

İngiliz yazar Gregory Ioannidis, devletin sporculara ve madde 
kullanımıyla ilişkilendirilmiş diğer herkese ceza yaptırımı uygulaması 
gerektiğini belirtmiştir.51 Performans artırıcı maddelerin şiddetli yan 
etkilere sebebiyet verebilmesi gerçeği, kasten yaralama ve hatta adam 
öldürmeye ilişkin ceza yaptırımını haklı çıkarmaktadır. Ioannidis 
doktorların, psikoterapistlerin, çalıştırıcıların, sporda görevlilerin ve 
koçların daha ağır cezalar (üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası) alması 
gerektiğini öne sürmektedir. Çünkü bu kişiler, yasa dışı eylemlerini 
örtbas etmiş ve sporcunun yasaklı maddeleri kullanmasını engelle-
memeyi seçmişlerdir.52 Bu tepkinin aşırılığına rağmen, eğer devletler 
toplumda olduğu gibi sporda da madde kullanımı ile mücadele etme 
hususunda ciddiyse, bu yöntem oldukça etkili bir şekilde caydırıcı 
olabilir.

Madde Testine İlişkin Devlet Gerekçesi
94. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Konferansı, daha büyük bir 

problem olan modern toplumlarda madde bağımlılığı ile mücadele 

50 Grayson, Sport and the Law, 2. Bası, 1998, sh: 150.
51 Ioannidis, Legal Regulation of Doping in Sport: The Case for the Prosecution, 2004, 

sh: 3. (Erişim: www.lawfile.org.uk).
52 Ioannidis, age, sh: 15.
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etmek için ulusal hükümetlerin anti-doping yasasını uygulaması 
gerektiğini vurgulamıştır.53 Ulusal hükümetlerce yasaklanan birçok 
madde, aynı zamanda ceza hukuku kapsamında yasa dışıdır. Bununla 
birlikte, idrar söktürücü ve steroid gibi diğer maddeler yasa dışı değil-
dir. Devletlerin bu bağlamda yasallaştırmayı savunmakta kullandığı 
iki temel ilke sebebi vardır: Sporcuların sağlığı ve hilenin önlenmesi.

Sporcuların sağlığı ve iyiliği hakkında çok endişe edilmektedir. 
Bunun yanı sıra, devlet müdahalesi bu konuda nasıl savunulabilir? 
Genellikle bu tip bir düzenleme, ancak kendileri için bilinçli seçim 
yapmaktan veya alternatif olarak, diğerlerine zarar vermeyi önlemekten 
aciz kişiler için geçerli olur.54 Birçok sporcu, danışmanları tarafından 
başarılı olmanın tek yolunun performans artırıcı madde almak oldu-
ğuna inandırılır. Ancak bu, seçimlerinin bilinçsiz olduğu anlamına 
gelmemektedir. 1992 yılında, 198 Amerikalı atlete kendilerini beş 
yıl sonra öldüreceğinin bilinciyle kazanmayı garantileyecek “sihirli 
madde”yi alıp almayacakları sorulmuştu. Atletlerin %52’si kazanmanın 
çok cazip olması sebebiyle alabileceklerini belirtmişti.55 Saygıdeğer 
Charles Dubin CJ raporunda, “ilaçlar, ahlaksızca zenginlik arayışı ve 
şöhret, bedeli ne olursa olsun, sosyal dokumuzu tehdit etmektedir” demiş-
tir.56 Halen, kişisel bir tercih olmasına karşın devletin bu konuda söz 
sahibi olup olmadığı merak edilmektedir. Bununla birlikte, müdahale, 
masum sporculara etkisi ile ilgili diğer nedenlerle savunulmaktadır.

Sporda madde kullanımı, madde kullanmayan diğerlerine nazaran 
yarışmacıya avantaj sağlaması sebebiyle hilekârlıktır. Bu etik tartışma, 
sporun bütünlüğünü ve münferit sporcuların itibarlarını muhafaza 
etmek ile ilgilidir. Avrupa’nın karlı ülkesinde doğan herhangi birinin, 
ekvatora yakın bir ülkede yetişmiş rakibine göre kayak sporunda 
daha avantajlı olduğu tartışılmaktadır. Basketbol oyuncularının boy 

53 Ioannidis, age.
54 Gardiner/Felix/James/Welch/O’Leary, Sports Law, 1. Bası, 1998, sh: 165.
55 Gardiner/Felix/James/Welch/O’Leary, age, sh: 164; Goldman/Klatz, “Death in the 

Locker Room 2”, in: Chicago: Elite Sports Magazine Publications Inc, 1992, sh: 23.
56 Grayson, Sport and the Law, 2. Bası, 1998, sh: 149’da yapılan Dubin, Canada, Report 

of the Commission of Inquiry into the Use of Drugs and Banned Practices Intended 
to Increase Athletic Performance, 1990 atfı.
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uzunluğu veya batı ülkelerindeki sporculara daha iyi kaynaklar sağ-
lanması gibi diğer fiziksel faktörler de rekabet üstünlüğüne sebep 
olmaktadır.57 Bunun yanı sıra, madde kullanımı yapay olarak ilerleme 
kaydetme anlamına gelmesi sebebiyle de farklıdır. Bu, herhangi bir 
sporun kurallarına aykırıdır ve yarışma amacını, kişilerin sınanması, 
yok etmektedir: Eşit şartların sağlanması, insanlar ve hayvanlar açı-
sından, biri diğerine rakip olduğunda güçlerini, motivasyonlarını, 
cesaretlerini ve yeteneklerini gerçek anlamıyla gösterebilmeleri için 
tek yoldur.

III. SPORDA ŞİDDET İÇEREN EYLEMLER

Sporda sahadaki şiddet kavramı, “oyuncu vasıtasıyla sportif bağ-
lamda vuku bulan ve bu tür zararlı eylemlerin, spor kurallarıyla ve 
yarışmaya dayanan ilgili amaçlarla doğrudan bir ilişki taşımadığı yerde 
diğer oyuncuda fiziksel acıya veya zarara sebebiyet verme kastıyla yapılan 
fiziksel saldırı” şeklinde tanımlanmıştır.58 Bu suretle, sporda şiddetin 
temel unsurları şu şekildedir:

1. Fiziksel zarar,

2. Kast,

3. Oyun kurallarına uymama.

İlk iki unsur, tüm dünyadaki ülkelerin ceza hukukunda belirtil-
mektedir. Sonuncusu ise oyuncunun kastı belirlendiğinde yardımcı 
faktör olarak dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte problem, “şiddet 
içeren” eylemlerin sporun bazı türlerinin doğasında var olmasıdır. 
Temas sporlarında, “dürüst müsabaka”dan kaynaklanan zarar ile aşırı 
güçle kasten uğratılan zarar arasındaki fark, buna iyi bir örnek ola-
bilmektedir.59 Boksta amaç rakibe saldırmaktır. Bu nedenle, özellikle 

57 Gardiner/Felix/James/Welch/O’Leary, Sports Law, 1. Bası, 1998, sh:167.
58 Canadian Centre for Ethics in Sport, Discussion Paper on Violence in Sport, 1990. 

(Erişim: www.cces.ca).
59 Epstein, Sports Law, 1. Bası, 2003, sh: 91.
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spor kuruluşlarının da rolüyle her zaman bir takım çakışmalar var 
oldukça, bu alanda hukukun uygulanması oldukça güçtür.

Sporda şiddete yönelik oldukça az sayıda olay mahkemelere 
taşınmıştır. Taşındığı durumlarda da, kovuşturma oranı düşüktür 
ve mahkûm edilen sanıklar, toplum içerisinde benzer eylemi yerine 
getirenlerden çok daha hafif cezalar almışlardır.60 Ünlü Amerikan 
davası State/Forbes,61 hatalı yargılamayla sonuçlanmıştı. Yıldız hokey 
oyuncusu Forbes, tehlikeli silah kullanımı vasıtasıyla nitelikli yaralama 
suçu ile suçlanmıştı. Forbes rakibine saldırmış ve hokey sopası ile 
vurmasının ardından rakibini defalarca yumruklamıştı. Karar çoğun-
luğunu sağlayamayan jürinin, sanık vekilinin “Dave Forbes’un değil, 
hokeyin dava edilmesi gerekir.” şeklindeki beyanından etkilendiği iddia 
edildi.62 Bunun yanı sıra sahadaki şiddet, maç saati durdurulduğunda 
yapılan eylemlerin aksine nadiren dava edilmiştir.

Şiddete başvuran sporcuların yargılanmasında düzenleme eksikli-
ğinin dört temel sebebi vardır. İlk olarak, mağdurlar olayları nadiren 
polise bildirmektedir. Bunun sebebi oyuncunun, spora katılımın 
beklenilen bir parçası olduğunu düşünmesi ve şikâyette bulunmak 
istememesi olabilmektedir. Mağdur, karşı saldırı planlanıyor veya 
yönetim organının faili cezalandıracağına inanıyor olabilir.63 Şikâyet 
olmamasının sonucu olarak devlet, sporun aktörlerinin yargılanması 
hususunda adil bir politika formüle edememektedir. İkinci olarak, 
kamu düzeninin bozulmasını önlemek için devletler toplumdaki 
şiddetin kontrolü ile daha çok ilgilenmektedir. Toplumdaki prob-
lemler, kamu güvenliğinde tehdit yaratmakta ve zaten mevcut bir 
cezalandırma sistemi olan sahadaki şiddetten daha ön planda tutul-
maktadır.64 Üçüncü olarak, yargılamaya ancak davada makul bir 
başarı olasılığı mevcutsa devam edilebilir. “Kamu yararında kurallara 

60 Gardiner/Felix/James/Welch/O’Leary, Sports Law, 1. Bası, 1998, sh: 468.
61 Cashmore, Making Sense of Sports, 3. Bası, 2000, sh: 92’de yapılan No. 63280 

(Hennipin Co. Minn. Dist, Ct. dismissed 12 Aug 1975) atfı.
62 Cashmore, age.
63 Gardiner/Felix/James/Welch/O’Leary, Sports Law, 1. Bası, 1998, sh: 469.
64 Gardiner/Felix/James/Welch/O’Leary, age.
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uygun bir şekilde yürütülen oyunlara ve sporlara gerek duyulması” kamu 
düzenindendir.65 Bununla birlikte, sporda şiddete yönelik davalardaki 
ana problem, kastı kanıtlamaktaki güçlüktür. Bu özellikle olayların 
oyun akışında meydana geldiği ve görünürde oyunun kurallarına 
dâhil olduğu durumdur. Bir diğer konu ise, tanıklar veya jüri üyeleri 
gibi duruşmaya katılanların oyuncuya karşı önyargılı veya oyuncu 
tarafında olmalarıdır. Dördüncü olarak, hukuk farklı sporlara olan 
yaklaşımında tutarsızdır. Birleşik Krallık’ta, futbol ve rugbyde yüksek 
seviyede mahkûmiyet söz konusuyken, hokeyde değildir. Kasten veya 
taksirle adam öldürme gibi ciddi suçlar, boks sahasında ölüm meydana 
geldiğinde bile çoğunlukla dikkate alınmamaktadır.

A. Boks ve Şiddet
Boks sporu, rugby veya hokey gibi diğer temas sporlarından daha 

farklı bir kategoridedir. Boksörler, zarara sebep vermeye çalıştıklarında 
karşılaşma kurallarını ihlal etmemektedirler. Birleşik Krallık’taki R/
Coney66 gibi çığır açan davalar, rızanın böyle bir şeyi yasal hale getir-
meyeceği, kamu düzeni prensibinde hiçbir şekilde meydana gelme-
mesi gerektiği gibi bir kanaat içermektedir.67 Ancak boks sporu, ilgili 
mevzuata bağlı kalınan gereksinimler sağlandığı ölçüde hukuka uygun 
kabul edilmektedir. Pallante/Stadiums Pty Ltd (No 1) davasında,68 
eğer dövüş yeteneğin sınanmasından öteye geçiyor ve darbeler zarar 
verme amacı taşıyorsa, bunun hukuka aykırı olacağı ileri sürülmüştür.69 
Burada da, kastın ispat edilmesindeki zorluk bir sorundur.

Tıbbi deliller, boksun sporcularda çok büyük sağlık problem-
lerine sebep olduğunu kanıtlamaktadır. Yirminci yüzyılda, 500’den 

65 Brayne/Sargeant/Brayne, Could Boxing be Banned? A Legal and Epidemiological 
Perspective, 1998’de yapılan R v Brown [1993] 2 All ER 116 atfı. (Erişim: http://
bmjjournals.com/cgi/content/full/316/7147/1813).

66 (1892) 8 QBD 534.
67 Brayne/Sargeant/Brayne, Could Boxing be Banned? A Legal and Epidemiological 

Perspective, 1998. (Erişim: http://bmjjournals.com/cgi/content/full/316/7147/1813).
68 [1976] VR 33.
69 Brayne/Sargeant/Brayne, Could Boxing be Banned? A Legal and Epidemiological 

Perspective, 1998. (Erişim: http://bmjjournals.com/cgi/content/full/316/7147/1813).
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fazla erkek, boks sporuna katılımlarından kaynaklanan sakatlıklar 
sonucunda ölmüştür.70 ABD, bunu kabul etmekte ve pek çok devlet 
de boksun tamamen yasaklanması gerektiği görüşündedir. Çoğunluk 
bunu “şiddeti onurlandıran ve barbarlığı yücelten” bir aktivite olarak 
görmektedir.71 Bir hayli beklenen ve reklamı yapılan 1997 tarihli MGM 
Grand, Las Vegas’taki Mike Tyson ve Evander Holyfield arasındaki 
maç, buna uygun bir örnek teşkil etmektedir. Seyirciler, Tyson’un 
Holyfield’in kulağını dişi ile koparmasını seyretmeye maruz bırakıl-
mışlardı. Dünya genelindeki öfkeli ve hoşnutsuz gazeteciler tarafın-
dan neden böyle davrandığı sorulduğunda, Tyson, “sadece ısırdığını” 
söylemiştir.72 Bununla birlikte, uluslararası toplumun çoğunluğunca 
aksi bir tutumun var olmasına rağmen, boks, önemli sayıda ülke 
tarafından spor olarak kabul edilmeye devam etmektedir. Boks sporu, 
geri kalmış bir sosyal çevreden gelen birçoğu için yükselme açısından 
çeşitli imkânlar sağlayabilme özelliğiyle bilinmektedir. Bu, devlete 
kamu düzeni gerekçesiyle işbu sporun var olmasına izin vermesini 
sağlamakta,73 fakat muhtemelen sporun düzenlemeye tabi tutulmasına 
yönelik pasif yaklaşımı açısından bunu sağlayamamaktadır.

B. Temas Sporlarında Saldırı
Kanada hokeyinde yazılı olmayan bir “yasa” mevcuttur. Bu, bir 

takımın üyesi oyun esnasında saldırıya uğradığında uygulanır. Takımın 
geri kalanı, zarar gören adına saldıran kişiyi kovalar. İşbu eylem, bu 
sporda bir kuraldır. Bununla birlikte, genellikle cezasız kalmamaktadır. 
Bu yılın başlarındaki bir buz hokeyi maçında, Vancouver Canucks 
oyuncusu Todd Bertuzzi, rakibi Steve Moore’yi yumruklayarak bayılttı. 
Ardından Moore’yi baş aşağı olarak buza sıkıştırdı. Moore, iki kırık 
omurgaya, yüzünde yırtılmaya ve beyin sarsıntısına maruz kaldı. 

70 Putnam, Controversies of the Sports World, 1. Bası, 1999, sh: 179.
71 Putnam, age.
72 Putnam, Controversies of the Sports World, 1. Bası, 1999, sh: 179.
73 National Committee on Violence, Violence: Directions for Australia. Part Three- The 

prevention and control of violence: conclusions and recommendations, 1990. (Erişim: 
http://www.aic.gov.au/publications/vda/vda-sec21.html).
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Moore’ninkine misilleme olarak yapılan şiddetli karşılıklardan biri 
olan Bertuzzi’nin fiili, Bertuzzi’nin takım arkadaşını etkiledi. 500.000 
USD miktarında ücret kaybına yol açarak men edildi, ancak daha 
sonrasında cismani zarara sebep olan saldırı ile suçlandı.74 Dava, halen 
karara bağlanmamıştır. Bununla birlikte Bertuzzi’nin mahkûmiyetinin, 
daha geniş bir toplulukta ifa edilen benzer bir eylemin mahkûmiyetine 
nazaran çok daha kısa süreli olacağı tahmin edilmektedir. Bu varsayım, 
spor sahasında yapılan saldırıya yönelik cezai hükümlerin geçmişine 
dayanarak verilen mahkûmiyetlerden ileri gelmektedir. Örneğin, 
Boston Bruins’ten Marty McSorley, sopasıyla kasti bir darbe indir-
dikten sonra rakibini yere sermişti. McSorley silahla saldırıdan suçlu 
bulunmuştu. Ancak 18 aylık şartlı tahliye süresini tamamlaması halinde 
bu suçlamalar adli siciline kayıt edilmeyecekti.75

Avustralya Futbol Ligi oyuncusu olan Leigh Mattews, 1985’te 
rakibinin çenesini kırmasının ardından yaralama suçu ile suçlanmış ve 
1.000 USD tutarında bir para cezasına çarptırılmıştı. İşbu ceza daha 
sonra temyizde Matthews’a 12 aylık iyi hal şartı verilerek düşürülmüştü. 
Böylesine aşırıya kaçan şiddetle dolu bir davranışın varlığına rağmen, 
Matthews “mükemmel karakterli” bir adam olarak değerlendirildi.76 
Bunun yanı sıra, Avustralyalılar görünüşe göre sporda şiddete daha az 
toleranslı olmaya başlamışlardır. Bakış açımız değişmiş olup; zama-
nında “sert adam” olarak değerlendirilen Matthews gibi bir oyuncuyu, 
şu an takımda disiplinden yoksun bir engel olarak görmekteyiz.77 
Bundan dolayı, spor sahasındaki faillerin mahkûm edilmesine yönelik 
bir toplum desteğinin varlığı söz konusudur.

Avustralya Hükümeti, hukuk kurallarının oyuncunun sahada 
bulunduğu zaman devre dışı kalmadığına dikkat çekmiştir. Oyuncu, 

74 Wikipedia, The Free Encyclopedia, “Violence in Ice Hockey”, Eylül 2004. (Erişim: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Violence_in_ice_hockey).

75 CNNSI.com –“NHL Hockey McSorley Found Guilty of Assault but Avoids Jail Time”, 
2000. (Erişim: http://sportsillustrated.cnn.com/hockey/nhl/news/2000/10/06/
mcsorley_assault).

76 Sarre, Leisure Time and the Law, 1. Bası, 1987, sh: 18.
77 Wenn, Australian Institute of Criminology Violence Today. Violence in Sport, 2004. 

(Erişim: http://www.aic.gov.au/publications/vt/vt4-text.html).
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bir spor müsabakasına katılarak yaralamaya ilişkin rıza vermemektedir. 
Ulusal Şiddet Komitesi, spor kuruluşlarının suç teşkil eden saldırı-
lara yönelik olayları, takibatın yapılabilmesi için kolluk kuvvetine 
havale etmesini tavsiye etmişti.78 Bu durum, 1980li yıllarda sporda 
görülen bir dizi şiddet olayına tepkiydi. 1984 yılında yalnızca dört 
aylık bir sürede, Viktorya polisi 10 adet olay soruşturmuştu. Bunlara 
bir ölüm, bir oyuncunun komaya sokulması ve birinin kulağının 
ısırılıp koparılması olayları da dâhildi.79 1987 yılında, futbolcu Garry 
Anderson, rakibinin işaret parmağının başını ısırıp koparması sebebiyle 
yargılanmıştı.80 1985 yılında, Leigh Matthews, Peter “Percy” Jones’in 
kurbanıydı. Bu olaydan sonra Jones, ona kendi yumruğunu acıtacak 
kadar sert vurduğunu itiraf etmişti. Bununla birlikte Jones, şiddet 
içeren fiilini “onca şey arasında yalnızca bir tane” şeklinde değerlen-
dirmişti. Viktoryalı yetkililer tam tersini düşünmüş ve onu kasten ve 
hukuka aykırı olarak ağır müessir fiil ve cismani zarara sebep olan 
saldırı suçu ile suçlamıştı.81

C. Medyanın Rolü
Çoğu spor organizatörü, birçok sporun yarışmaya dayanan göste-

riler gibi etkili olabilmesi için bir dereceye kadar saldırganlığa ihtiyaç 
duyduğuna inanmaktadır.82 Bunun sebebi, “sporun salt oyun oynan-
masının ötesine geçmesidir.”83 Televizyoncular, evdeki seyircilere şiddet 
içeren görüntülerin tekrarını vermektedir. Radyo, uzunca bir süredir 
hazır bulunamayanlara sahada olanları iletme açısından önem arz 
etmektedir. Şiddet içeren olaylar gazetelerde sansasyonel biçimde 

78 National Committee on Violence, Violence: Directions for Australia. Part Three- The 
prevention and control of violence: conclusions and recommendations, 1990. (Erişim: 
http://www.aic.gov.au/publications/vda/vda-sec21.html).

79 Adair/Vamplew, Sport in Australian History, 1. Bası, 1997, sh: 132.
80 Healey, Sport and the Law, 1. Bası, 1989, sh: 98’de yapılan “Footballer sent for trial on 

finger-biting charges”, in: Sydney Morning Herald, 25 Şubat 1987 atfı.
81 Healey, Sport and the Law, 1. Bası, 1989, sh: 97’de yapılan Mooney, VFL violence 

puts police on the field National Times, 1985 atfı.
82 Cashmore, Making Sense of Sports, 3. Bası, 2000, sh: 223.
83 Berry/Wong, Law and Business of the Sports Industries, 1. Bası, 1993, sh: 713.
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yer almaktadır. Oyunun kendisinde, şiddet görüntülerinin önemi, 
dev ekranlarda taraftarların izleyebilmesi için üst üste tekrarlanması 
suretiyle vurgulanmaktadır. Diğer yandan, şiddet toplum tarafından 
onaylanmamaktadır. Bunun yanı sıra, aynı zamanda birçok taraftar 
oyun esnasındaki saldırıyı ya da çatışmayı ilgi çekici olay olarak 
görmektedir. Eğer daha iyi bir devlet müdahalesi sonucunda şiddet 
bertaraf edilirse veya azaltılırsa, herhangi biri bundan böyle izlemeye 
devam eder mi?84

IV. SPOR ALANDAKİ DEVLET MÜDAHALESİ HAKLI MIDIR?

Devlet müdahalesi, oyuncuları zarardan korumaya yönelik teşeb-
büsü açısından haklı görülmektedir. Bazıları spor kuruluşlarının bunu 
yapmaya yetkili olduğunu savunabilir. Ancak devlet, toplum değerini 
muhafaza etmek ve benzer fiillerin icra edilmesi yönünden diğerlerini 
caydıracak cezalar uygulamak için müdahale etmelidir.85 Şiddet içeren 
eylemlerden caydırıcılığın, toplu hukuksuz davranış potansiyelini 
azaltacağı umulmaktadır. Bunun yanı sıra, devlet sporun gelişimine 
ve teşvikine kayda değer miktarda finansman sağladıkça, sporun 
itibarını korumaya ilişkin istek de mevcut olacaktır. Spor endüstri-
sinde, “ne pahasına olursa olsun kazanma” anlayışı ortaya çıkmıştır.86 
Çoğu profesyonel, sporda eşit şartlar oluşturmanın sağlanmasından 
ziyade, seçtiği sporda refaha ermek ve itibar kazanmak için gelişimiyle 
ilgilenmektedirler. Bu nedenle, devletin, tüm sporların sosyal yönden 
kabul edilebilir bir biçimde yapılmasını sağlaması gerekmektedir. Bu, 
genellikle spor yönetim kurullarının yeteri kadar sıkı cezalar uygula-
madığı hallerde meydana gelir.

Eğer ceza hukukunun amacı sporda şiddeti kontrol altına almak 
ise, amacına ulaşamamıştır.87 Bazıları, kamuda tanınan oyuncuların 

84 Fitzpatrick, Cultivating Todd Bertuzzi, 2004. (Erişim: http://proicehockey.about.
com/cs/columnists/a/hockey_violence.html).

85 Gardiner/Felix/James/Welch/O’Leary, Sports Law, 1. Bası, 1998, sh: 456.
86 Gardiner/Felix/James/Welch/O’Leary, age, sh: 449.
87 Gardiner/Felix/James/Welch/O’Leary, age, sh: 473.
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cezalandırılmasının topluma güçlü bir mesaj ileteceğine inanırken, 
birçoğu da oyuncuya adil olmayan bir biçimde davranılacağını düşün-
mektedir. Bundan dolayı devlet, diğerlerine nazaran takip edeceği 
olayları seçmek üzere devreye girer. Hapse gönderilen birkaç oyuncuya 
da, ilk maçına döndüğü zaman sıklıkla kahraman gibi davranılmakta-
dır. Ferguson/Normand adlı İskoç davasında,88 Ferguson’un sahalara 
dönüşünde normal sayının 10 katı kadar gazeteci hazır bulunduğu 
zaman da durum böyleydi.

Devletin, belirli oyuncuların ibret olsun diye cezalandırılmasının, 
sporun diğer aktörlerinin davranışlarında etkili olacağı hususunda 
hatalı bir inanışı vardır. Çoğu oyuncu, cezalandırılmayı gerçek bir 
tehdit olarak görmemekte ve her şeyden önce kazanmaya odaklan-
maktadır. Bu sebeple, ceza hukukunun daha etkili olabilmesinin 
tek yolu, daha tutarlı ve proaktif olmaktır.89 Bunun yanı sıra spor, 
mahkemeler tarafından resmi olmayan hafifletici bir sebepmişçesine 
değerlendirildiği sürece, toplum karışık mesajlar almaya devam ede-
cektir.90 Eğer devlet sporda şiddete özgü önlemler alıp, organizatörleri 
ve takım sorumlularını suça yardım ve yataklık etme gibi suçlamalarla 
sorumlu tutarsa ve şiddet içeren eylemlerin yayınını ve gösterimini 
yasaklarsa, ancak bu halde reform yapılabilir.91 Bununla birlikte, eğlen-
ceye ilişkin uğraşlarda özel hukuk alanında bedensel yaralanmalara 
yönelik sorumluluk yaratmaktan imtina etmek, Avustralya’daki mev-
cut eğilimdeki büyük kaygıdır.92 Eyalet devleti de, eğlenceye yönelik 
aktiviteler yapılırken meydana gelen bedensel yaralanmalar ve ölümler 
bağlamında sınırlı sorumluluk getirilmesini umanlar için özel hüküm 
getirmiştir.93 Ceza hukuku alanında bu tip bir anlayış, hemen hemen 
kesinlikle, spor sahasındaki oyuncu şiddetine yönelik cezaların daha 
yaygın ve tutarlı uygulanma ihtimalinin önüne geçecektir.

88 Gardiner/Felix/James/Welch/O’Leary, Sports Law, 1. Bası, 1998, sh: 473’te yapılan 
[1995] SCCR 770 atfı.

89 Gardiner/Felix/James/Welch/O’Leary, Sports Law, 1. Bası, 1998, sh: 473.
90 Gardiner/Felix/James/Welch/O’Leary, age, sh: 472.
91 Barnes, Sports and the Law in Canada, 3. Bası, 1996, sh: 268.
92 Civil Liability Act 2003 (Qld) m. 17-19.
93 Trade Practices Act 1974 (Cth) m. 68 B.
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V. SONUÇ: SPORDA DEVLET DÜZENLEMESİNİN GELECEĞİ

Bugünün spor dünyası, bahislerin oldukça yüksek olduğu sıklıkla 
acımasız yarışmalarda biridir. Devlet müdahalesi, sporla ilgilenen 
herkesin ahlakının ve güvenliğinin korunmasını sağlamak açısından 
önemlidir. Bununla birlikte, sporun tüm aktörlerine adil ve eşit dav-
ranılmasını sağlamak için düzenlemelerin tutarlı şekilde uygulanması 
zorunludur. Hâlihazırda, bu yalnızca sporcular tarafından performans 
artırıcı maddelerin kullanıldığı durumlarda söz konusu olmaktadır.

Ceza hukuku alanında, bedensel temas sporlarındaki şiddet içeren 
fiillere yönelik devlet tarafından uygulanan ceza yaptırımlarının olduğu 
mutlak bir politikaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu, diğer oyuncuda 
ciddi zarara yol açan fiili vasıtasıyla seçtikleri spor branşının kural-
larını çiğneyen oyunculara eşit ve adil davranılmasının tek yoludur. 
1980’lerde Avustralya futbolunda da görüldüğü üzere, ara sıra şiddet 
yanlısı oyuncular üzerindeki “baskı”, gelecek vaat eden sporculara da 
yanlış mesajlar göndermektedir. Bu durum, spor sahasındaki kötü 
hareketlerden kaynaklanan cezai sorumluluğun yalnızca düşük bir 
ihtimal olduğu sürece, “ne pahasına olursa olsun kazanmak” şeklindeki 
bakış açısının devamına olanak vermektedir. Bunun yanı sıra cezalar, 
doğrudan ya da dolaylı müdahaleleriyle sporcunun aykırı davranışına 
katkıda bulunan spor organizatörlerine ve antrenörleri de kapsayacak 
biçimde genişletilmelidir. Spor sahasında gerçekleştirilen şiddet içe-
ren eylemlerin yayınlanmasının yasaklanması vasıtasıyla, medyanın 
spora katılımının da ayrıca düzenlenmesi gerekmektedir. Elbette, 
burada göz önünde tutulması gereken menfaatler vardır. Her bir spor 
branşının değişken doğası ve ihtiyaçları göz önüne alındığında, ceza 
hukukunun tüm temas sporlarına uygulanması muhtemelen imkânsız 
olacaktır. Boks sporunun niteliği, bu zorluğa bir örnektir. Boksun 
ustalık gerektirdiği hususu kabul edildiği halde, maçta makul şiddet 
sınırının açıkça ötesine geçen sporcu, özellikle filli ölümle sonuçla-
nıyorsa sorumlu tutulmalıdır.
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Sporda devlet kontrolü açısından daha sıkı bir yaklaşım mümkün 
müdür? Günümüzün toplumu, birçok konuda tutucu bir duruşa 
olumlu bakmaktadır. Eğer bu düşünce şekli değişmeye devam ederse, 
devlet liderlerinin, sporda şiddete ilişkin daha fazla önlem almaları 
için etkilenmelerinin pek muhtemel olmadığı düşünülecektir. Siyasi 
liderler, kendi ilgi alanlarını, en önemli alanlar olarak kabul etmeleri 
ile meşhurdur. Komünizmle yönetilen ülkeler için, uluslararası are-
nadaki başarılı performanslar siyasi düzenlerinin bir sonucu olarak 
görülmektedir.94 Bu, sporun politik amaçlara ulaşmak için faaliyetleri 
düzenlenmek amacıyla sosyal denetim gibi değerlendirilmesiyle sosya-
list düzenleme içerisinde yer almaktadır.95 Ticari anlayış ve ekonomi, 
common law ülkelerinde, siyasi liderler üzerinde oldukça etkili olan 
baskın kuvvetlerdir.

ABD ve Avustralya gibi demokratik ülkelerde yaygın olan 
muhafazakâr hükümetler, ekonomik gelişme adına sporun ticari 
niteliğe bürünmesine izin vermeye ve bunun desteklenmesi için 
mücadele etmeye hazırdır. Mevcut Avustralya Koalisyon Hükümeti, 
liberalleştirmeyle nitelenen bir ekonomi politikasını savunmaktadır. 
Bu özelleştirmeye doğru olan gidişat, spora ilişkin gelecekteki düzenle-
melerin çoğunun, bağımsız spor kuruluşlarının elinde olmaya devam 
edeceği hususundaki öngörü için güçlü bir zemin oluşturmaktadır.

94 Vinokur, More Than a Game: Sports and Politics, 1. Bası, 1998, sh: 133.
95 Vinokur, age.
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 1984 yılında 
kurulan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İsviçre’nin Lozan 
kentinde konuşlanan uluslararası bir tahkim kurumu olup, 

İsviçre hukukuna tabidir. CAS tahkim kararları, kolektif biçimde, 
uluslararası özel spor hukukunun gelişmekte olan bir kısmını teşkil 
etmektedir.1 CAS tahkim usullerini düzenleyen Spora İlişkin Tahkim 
Mevzuatı (CAS mevzuatı), bir CAS kararının nihai ve tarafları bağlayıcı 
nitelikte olduğunu2 ve yalnızca İsviçre Federal Mahkemesi’nin (İFM) 
yargı denetimine konu olduğunu öngörmektedir.

İFM, CAS’ın kararlarının dünyanın bağımsız ülkelerinin mah-
kemeleri tarafından verilen kararlarla aynı güç ve etkiye sahip ola-
cak kadar bağımsız ve tarafsız olduğuna karar vermiştir. İFM, 1993 
yılında Gundel davasında3 CAS’ın, en azından Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi’nin (UOK) taraf olmadığı yargılamalarda bağımsız bir 
tahkim mahkemesi olduğuna karar vermiştir. İFM’nin, UOK’nin 
CAS ile arasındaki finansal ve örgütsel bağlantıya ilişkin ifade edilen 
kaygıları, 1994 yılında, üst düzey yirmi hukukçudan oluşan (yalnızca 
dört tanesi UOK tarafından atanmaktadır), CAS’ın bağımsızlığını ve 
buradaki tahkim yargılamalarında tarafların haklarını güvence altına 
almakla sorumlu olan Uluslararası Spor Tahkim Konseyi’nin (ICAS) 
kurulmasına yol açmıştır.

İFM, 2003 yılında Lazutina davasında4 CAS’ın yapısının ve işle-
yişinin UOK ile ilişkili uyuşmazlıklarda, bazı CAS ve ICAS üyelerinin 

1 Genel olarak bkz. Nafziger, International Sports Law, 2. Bası, 2004, sh:48. (CAS 
kararları daha sonraki davalar için klavuz teşkil etmekte, sonraki kararları oldukça 
etkilemekte ve sıklıkla, “uluslarası spor hukukun yerleşik kural ve ilkelerini genişleten” 
emsal görevi görmektedir.); Erbsen/Blackshaw/Siekmann/Soek, The Substance and 
Illusion of Lex Sportiva, in: The Court of Arbitration for Sport 1984-2004, 2006, 
sh: 452. (Sıklıkla Lex Sportiva olarak adlandırılan CAS emsal kararlarının kademeli 
olarak genişlemesi, temel ilkelerin farklı kaynaklarına dayanan hukuki analizlere 
ilişkin çeşitli farklı yaklaşımlar olarak daha rahat anlaşılabilir.).

2 Court Of Arbitration For Sport, Guide To Arbitration, R59. (Erişim: http://www.
tas-cas.org/statutes).

3 Reeb (ed.), (1st Civ. Ct., 15 March 1993), in: Digest Of CAS Awards 1986-1998, 
1998, sh: 561.

4 Reeb (ed.), 4P.267-270/2002 sayılı karar, 1. HD., 27 Mayıs 2003, in: Digest Of CAS 
Awards III 2001-2003, 2004, sh: 674.
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Olimpik Hareket’te önemli rolü oynamasından ötürü yeteri kadar 
bağımsızlık ve tarafsızlık güvencesi sağlamadığı iddiasını reddetmiştir. 
ICAS, CAS hakemlerinin listesini oluşturmakta ve bunların reddi ve 
ihracına ilişkin sorunları çözmekte, CAS’ın mali yapısını ve işleyişini 
denetlemekte, CAS Genel Sekreteri ve Bölüm Başkanlarını atamakta 
ve CAS Mevzuatı’nı yayınlamaktadır. ICAS, UOK tarafından kontrol 
edilmemekte ve ICAS’ın UOK kararlarına uyması gerekmemektedir. 
ICAS üyeleri, CAS hakemi olarak görev yapamamakta veya CAS 
yargılamasında herhangi bir tarafı temsil edememektedir. UOK büt-
çesi, ICAS ve CAS’ın yıllık bütçelerinin üçte biri kadar olsa da, geri 
kalan kısım UOK’ye bağlı olmayan diğer uluslararası spor örgütleri 
tarafından finanse edilmektedir.

CAS’ın UOK kararlarını (ve ayrıca uluslararası sporu yöneten diğer 
organların kararlarını) de novo denetlediği ve “yeni bir karar vermekte 
tamamen serbest olduğu”5 dikkate alındığında, İFM, “CAS’ın taraflar-
dan bağımsız bir yargı merciine daha yakın olduğunu” tespit etmiştir.6 
İFM ayrıca CAS için “uluslararası spora ilişkin uyuşmazlıkları çabuk 
ve ucuz biçimde çözebilecek” herhangi “uygun bir alternatif”in mevcut 
olmadığını kabul etmiştir.7 İFM, “CAS’ın UOK ve de UOK ile ilgili 
davalardaki kararlarının isabetli ve devlet mahkemelerinin kararlarıyla 

5 Reeb (ed.), age, sh: 686. Buna karşın, ABD mahkemeleri örneğin NCAA ve profesyonel 
spor ligleri gibi özel spor örgütlerinin ve bireysel spor örgütlerinin verdiği kararları 
denetlerken genellikle keyfi ve dengesiz bir standart uygulamaktadır. Genel olarak 
bkz. Mitten/Davis, “Athlete Eligibility Requirements and Legal Protection of Sports 
Participation Opportunities”, in: Virginia Sports and Entertainment Law Journal, 
8/2009, sh: 71.

6 Reeb (ed.), age, Lazutina kararı, sh: 686.
7 Reeb (ed.), age, sh: 688-689. Amerikan mahkemelerinin, yabancı ülkelerde konuşlanan, 

uluslararası sporu yöneten ve düzenleyen örgütler üzerinde yargı yetkisi olmayabilir. 
Örnek için bkz. Reynolds v. Int’l Amateur Athletic Federation, 23 F.3d 1110 (6th Cir. 
1994). Yargı yetkisi olsa bile, mahkemeler uluslararası spor uyuşmazlıklarını çözmek 
için federal hukuku ve eyalet hukukunu uygulamakta tereddüt edebilir. Martin v. Int’l 
Olympic Comm., 740 F.2d 670 (9th Cir. 1984); Spindulys v. Los Angeles Olympic 
Organizing Comm., 175 Cal. Apsh: 3d 206, 220 Cal. Rptr. 565 (Cal. Apsh: 1985); 
Ren-Guey v. Lake Placid 1980 Olympic Games, 72 A.D.2d 439, 424 N.Y.S.2d 533, 
aff’d, 49 N.Y.2d 771, 429 N.Y.S.2d 473 (1980).
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eşdeğer olarak kabul edilmesi için hizmetini talep eden diğer tüm taraflar 
karşısında yeterince bağımsız olduğuna”8 karar vermiştir.

İFM, Canas/ATP Tour davasında9 şunları dikkate almıştır:
“Rekabetçi spor, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde oldukça 

hiyerarşik bir yapıyla karakterize edilmektedir. Sporcular ve farklı 
spor disiplinlerini yöneten örgütler arasında dikey temelde kurulan 
ilişkiler, bir sözleşmenin tarafları arasındaki yatay ilişkiden farklıdır. 
İki tip ilişkinin arasındaki bu yapısal farkın, sözleşmenin kurulma-
sına yol açan iradi işlem üzerinde etkisi vardır. … Çoğu zaman, 
sporcuların federasyonları üzerinde büyük bir gücü yoktur ve sevseler 
de sevmeseler de federasyonların isteklerine uymak zorundadırlar. 
Böylelikle, mevzuatları tahkim şartı içeren spor federasyonlarının 
kontrolü altında düzenlenen bir yarışmada yer almak isteyen bir 
sporcunun, böyle bir şartı, özellikle şartın yer aldığı spor federasyo-
nunun söz konusu mevzuatına bağlı kalmayı kabul etmekten başka 
seçeneği yoktur.”
Böylece, bir “karşı denge”10 olarak, bir sporcunun olumsuz CAS 

kararını “kendisinin taraf olduğu davalardaki CAS yargılamasınca vaat 
edilebilecek temel ilke ve esaslı usuli güvence ihlallerini” telafi etmesi 
için İFM’nin yargısal denetimine sunma hakkı olmak zorundadır.11

İsviçre Federal Milletlerarası Özel Hukuk Yasası,12 bir CAS kara-
rının İsviçre Federal Mahkemesi tarafından çok sıkı şartlar altında 
yargısal denetimini öngörmektedir. Eğer CAS heyeti usulsüz biçimde 
tayin edilmiş, yetkisi olduğuna veya olmadığına hatalı biçimde karar 
vermiş,13 kendisine iletilen iddialardan başka konular hakkında karar 

8 Reeb (ed.), age, Lazutina kararı, sh: 689.
9 4P.172/2006 (1st Civil Ct., 22 March 2007) ), ATF 133 III 235’in Swiss Int’l Arb. 

L. Rep 1, 2007, sh: 65’teki tercümesi.
10 Swiss Int’l Arb. L. Rep 1, 2007, sh: 65.
11 Swiss Int’l Arb. L. Rep 1, 2007, sh: 65.
12 İsviçre’nin Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu, Court Of Arbitration For Sport, 

Code Of Sports-Related Arbitration, Appendix III, 2004, sh: 162-176’da yeniden 
basılmıştır.

13 Ortada, tarafların aralarında çıkacak uyuşmazlığın çözümünde CAS’ın yetkili 
olacağını kabul ettiklerini gösteren yazılı bir belge olmalıdır. Bkz. R. [Roberts] v. 
FIBA, 4P.230/2000 (1st Civ. Ct., 7 February 2001), Reeb (ed.), Digest of CAS Awards 
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vermiş ya da bir iddia hakkında karar verememişse, İsviçre Federal 
Mahkemesi hakem kararını bozacaktır. Ayrıca, eğer CAS heyeti tara-
fından taraflara eşit şekilde muamele edilmezse, bir tarafın mahkeme 
önünde dinlenme hakkı dikkate alınmazsa14 veya karar İsviçre kamu 
düzenine aykırıysa, karar bozulabilir.15

CAS kararlarını ele alan önemli birkaç İFM davasının16 İngilizce 
tercümesini incelememe dayanarak, bazı yargısal eğilimlerin farkına 
vardım ve bazı genel gözlemler yapabildim.

III, 2001-2003, 2004, sh: 808; N. v. FEI, in: Reeb (ed.), Digest of CAS Awards , 
1986-1998, 1998, sh: 585. (Yayınlanmamış kararın tercümesi).

14 İsviçre Federal Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu m. 190 (2) (d) için bkz. dn: 12, 
sh: 172-174.

15 İsviçre Federal Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu m. 190 (2) (d) için bkz. dn: 12, 
sh: 172-174.

16 Cenevre, İsviçre’de konuşlanan Levy Kaufman-Kohler Hukuk Bürosu avukatlarından 
Dr. Antonio Rigozzi’nin 7 Mart 2009 tarihli e-postası, yazarın aşağıdaki (çoğu yalnızca 
Fransızca veya Almanca dillerinde yayınlanan ve İngilizce’ye tercüme edilmeyen) CAS 
kararlarının denetlendiği İFM kararlarını temin etmesini sağlamıştır. Davalar şunlardır: 
Decision 4P.217/1992 15 March 1993 (Gundel v. FEI), ATF 119 II 271, CAS Digest 
I, sh: 561 ve Mealey’s International Arbitration Report Vol. 8 #10 October 1993, 
sh: 12; Decision 4P.83/1999 of 31 March 1999 (N. [Lu Na Wang] et al. v. FINA & 
TAS), CAS Digest II, sh: 767; Decision 5P.427/2000 of 4 December 2000 (Raducan 
v. IOC & TAS); ASA Bull. 2001, sh: 508; Decision 4P.230/2000 of 7 February 2001 
(Roberts v. FIBA), ASA Bull. 2001, sh: 523; Decision 4P.64/2001 of 11 June 2001 
(Abel Xavier v. UEFA), ATF 127 III 429; Decision 4P.267-270/2002 of 27 May 
2003 (Lazutina v. CIO,FIS & TAS), ATF 129 III 425; CAS Digest III sh: 674 and 
Yearbook of Commercial Arbitration 2004, sh: 206; Decision 4P.149/2003 of 31 
October 2003 (Roux v. UCI & TAS), Swiss Review of International and European 
Law 2005, sh: 177; Decision 4P.253/2003 of 25 March 2004 (Football Club A. v. 
coach B & TAS), ASA Bull. 2005, sh: 128; Decision 4P.269/2003 of 6 May 2004 
(Société Sportive X Istambul v. FIFA, Brazilian Player, Brazilian Club & TAS), ASA 
Bull. 2005, sh: 477; Decision 4P.62/2004 of 1 December 2004 (FECOTRI v.ITU 
et al. & TAS), ASA Bull. 2005, sh: 483; Decision 4P.26/2005 of 23 March 2005, 
(X. [club] v. A. & B. [Brazilian Players], FIFA & TAS), ASA Bull. 2005, sh: 704; 
Decision 4P.314/2005 of 21 February2006 (Player A. v. FC X [Sion] & TAS), Swiss 
Review of International and European Law 2007, sh: 86; Decision 4P.105/2006 of 
4 August 2006 (X. [Hazza Bin Zayed] v. Y [Lissarague] et al. & TAS), ASA Bull. 
2007, sh: 105; Decision 4P.240/20067 of 5 January 2007 (X [Rayo Vallencano de 
Madrid] SAD. v. FIFA & TAS), ASA Bull. 2007, sh: 381; Swiss Int’l Arb. L. Rep 
1 (2007), sh: 1; Decision 4P.148/2006 of 10 January 2007 (X [Danilo Hondo] v. 
AMA et consorts & TAS), ASA Bull. 2007, sh: 569; Decision 4P.298/2006 of 14 
February 2007 (X [Greek Player] v. Y [Greek Club] & TAS); Swiss Int’l Arb. L. Rep 
1(2007), sh: 31; Decision 4P.172/2006 of 22 March 2007 (X. [Guillermo Cañas] 
v. ATP Tour), ATF 133 III 235; Swiss Int’l Arb. L. Rep 1 (2007), sh: 65; Decision 
4A_17/2007 of 8 June 2007 (A [Nuno Assis] v. AMA & TAS); Swiss Int’l Arb. L. Rep 
1(2007), sh: 235; Decision 4A_42/2007 of 13 July 2007 (X [Besiktas] v. A [M. Del 
Bosque] et al.), Bull. ASA 2008, sh: 121; Swiss Int’l Arb. L. Rep 1(2007), sh: 211; 
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I. USULİ GÜVENCELER

Bir CAS kararı, “tarafların yürürlükteki usul hukukuna uygun olarak 
tahkim mahkemesine sunulan olgu ve sonuçlar hakkında bağımsız bir 
karar alma hakkını güvence altına alan usuli kamu düzeniyle bağdaş-
mıyorsa” bozulabilmektedir. “Usuli kamu düzeni, ortak kabul gören 
temel ilkeler çiğnendiğinde ihlal edilmekte ve bu da, hukukun üstünlüğü 
ilkesiyle yönetilen bir devlette kabul gören değerlerle bağdaşmayacak bir 
karar hususunda adalet duygusuyla mazur görülemeyen bir çelişkiye yol 
açmaktadır.”17 İFM, “her usuli kural ihlalinin, hatta hakem kararıyla 
belirlenen kuralın ihlalinin usuli kamu düzeni ihlali teşkil etmediği”ni 
açıklayarak, “yalnızca yargılamanın adilliğini sağlamak için gerekli olan 
bir kuralın ihlalinin dikkate alınabilineceğini” belirtmiştir.18 Örneğin, 

Decision 4A_160/2007 of 28 August 2007 (Football Club X v. Y FA & TAS), Bull. 
ASA 2008, sh: 133; Swiss Int’l Arb. L. Rep 1(2007), sh: 247; Order 4A_204/2007 
of 5 November 2007 (Esteghlal FC c. AFC & TAS), Bull. ASA 2008, sh: 165; Swiss 
Int’l Arb. L. Rep 1(2007), sh: 341; Order 4A_286/2007 of 30 November 2007 (Club 
X. v. OL & TAS) translated in Swiss Int’l Arb. L. Rep 1(2007), sh: 357; Decision 
4A_370/2007 of 21 February 2008 (Charles N’Zogbia v. le Havre AC); Swiss Int’l 
Arb. L. Rep 2(2008), sh: 89; Decision 4A_506/2007 of 20 March 2008 (Marc 
Biolley [Representative of A. Sport] v. Association Y. & TAS); translated in Swiss 
Int’l Arb. L. Rep 2(2008), sh: 191; Decision 4A_528/2007 of 4 April 2008; (X [Al 
Itthiad] v. Y [Esporte Clube Victória S/A]); Swiss Int’l Arb. L. Rep 1(2008), sh: 227; 
Decision 4A_126/2008 of 9 May 2008 (X. [Turkish Club] v. A. [Player] & TAS); 
Swiss Int’l Arb. L. Rep 1(2008), sh: 249; Decision 4A_18/2008 of 20 June 2008 
(Club X [Argentina] v. Y SAD [Spain]); Decision 4A_234/2008 of 14 August 2008 
(X [Player Agent] c. Y [Player]) ; Decision 4A_176/2008 of 23 September 2008 (X. 
& Y. [Argentinean players] v. A [football club]); Decision 4A_258/2008 of 7 October 
2008 (X. [National sport governing body] v. Y [International sport governing body] 
& Z. [National sport governing body]); Decision 4A_392-2008 of 22 December 
2008 (UEFA v. Association Z [Gibraltar FA]); Decision 4A_460/2008 of 9 January 
2009 (A. [Ricardo Dodô] v. FIFA, WADA & CAS); Decision 4A_424/2008 of 22 
January 2009 (Azerbaijan Field Hockey Federation. v. Fédération Internationale de 
Hockey); Decision 4A_400/2008 of 9 February 2009 (X. [Mr. José Ignacio Urquijo 
Goitia] v. Y. [Mr. Liedson Da Silva Muñiz]); Decision 4A 600/2008 of 20 February 
2009 (X. [Louis Fernandez] v. Y [Al-Rayyan Sports Club] & CAS). İsviçre Federal 
Mahkemesi tarafından yapılan CAS kararlarının yargısal denetiminin mükemmel bir 
analizi için bkz. Rigozzi, “Available Remedies against CAS Awards”, in: Bernasconi/
Rigozzi, Sport Governance, Football Disputes, Doping and CAS Arbitration–CAS 
& FSA/SAV Conference Lausanne 2008, 2009 (Baskıda).

17 Bkz. dn: 6, sh: 690.
18 Bkz. dn: 6, sh: 690.
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ikisini de kanıtlamak zor olsa da, aşağıdaki iki gerekçe, İFM’ye CAS 
kararını bozması için bir dayanak teşkil etmektedir.

a. CAS Heyeti Usulsüz Biçimde Tayin Edilmiştir
Her bir taraf, uyuşmazlığın bağımsız ve tarafsız bir CAS heyeti 

tarafından çözüme kavuşturulması hakkına sahiptir. Hakemlerin 
herhangi birisinin tarafsızlığına ilişkin bir iddiaya dayanan bir itiraz, 
zamanında (örn., bir tarafın bunu bildiği veya bilmesi gerektiği süre 
içinde) öne sürülmek zorundadır. Aksi halde böyle bir itiraz geçersiz 
olacaktır.

İFM, Lazutina davasında şu şekilde karar vermiştir: “Bir hakemin 
bağımsızlığı… yalnızca somut olaya göre değerlendirilebilir. Mutlak 
itiraz sebepleri yoktur. Bir hakemin bağımsızlığına ilişkin şüpheler, 
objektif olguların varlığına dayanmak zorundadır. Bu objektif olgular, 
rasyonel bir gözlemci için, hakemin bağımsızlığına ilişkin şüphe uyan-
dırmalıdır. Öte yandan, bir tarafın tamamen sübjektif olan tepkileri 
dikkate alınmamalıdır.”19 İFM, tahkim yargılamasından önce bir 
tarafın aleyhine karar vermiş olması sebebiyle veya mevcut yargı-
lamadaki bir veya daha fazla hakeme, CAS yargılamasından önce 
danışman olarak yardım etmiş olması sebebiyle bir CAS hakeminin 
bağımsızlığına kolayca gölge düşürülemeyeceğini açıklamıştır. Daha 
ziyade, “Görevlerinin ifası sırasında somut kararları vermesi gereken bir 
mahkemenin üyelerinin, atanmalarına bağlı olası sorunların üstesinden 
gelebilecekleri varsayılmalıdır.”20

Taraflar arasındaki spora ilişkin ticari bir uyuşmazlık hakkındaki 
olağan bir CAS tahkim kararının temyiz başvurusuna istinaden görülen 
Biolley davası,21 temyize götüren bir taraf için CAS heyetinin usulsüz 
biçimde tayin edildiğine dayanarak bir kararı bozmanın ne kadar zor 
olduğuna ilişkin bir örnek teşkil etmektedir. Karar, başkanı (T) gibi 

19 Bkz. dn: 6, sh: 691.
20 Bkz. dn: 6, sh: 690.
21 4A_506/ 2007 (1st Civil Ct., 20 March 2008), Swiss Int’l Arb. L. Rep 2, 2008, sh: 

191’de tercüme edilmiştir.
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hasmın hakeminin (S) ve danışmanının da, uyuşmazlığın taraflarını 
spor tahkim yargılamasında belirli bir akademik amaçla ve erişimi 
sınırlı bir web sitesi aracılığıyla temsil eden 20 avukat ve 8 CAS 
hakeminden oluşan dünya çapında bir topluluk olan E Örgütü’nün 
üyesi olan bir heyet tarafından verilmiştir. Bu ilişkiler taraflara bildiril-
memiştir. Temyize başvuran taraf, gerek T, gerekse S’nin CAS tahkim 
yargılamasının taraflarından bağımsız olmadığını iddia etmemiştir.

İFM, “menfaat çatışmaları hakkında karar verilmesi için ulusla-
rarası tahkimde uygulanan standartların uyumlu hale getirilmesi ve 
birleştirilmesine katkı sağlayan değerli bir araç”22 olarak tanımladığı 
2004 tarihli Uluslararası Tahkimde Menfaat Çatışmalarına İlişkin 
IBA Kılavuzları’na (Kılavuzlar) uygun olarak, CAS hakemlerinin 
aynı profesyonel veya sosyal örgütün üyeleri olmasının yalnız başına 
objektif bir menfaat çatışması veya ortak ilişkilerini bildirme görevi 
doğurmadığına karar vermiştir. Aksine, hakemlerin tarafsız davranacağı 
kabul edilmektedir. Danışmanı E Örgütü’yle bağlantılı olan bir taraf, 
bu örgütün üyelerinden birisini düzenli biçimde CAS hakemi olarak 
seçse bile, bu eylem yalnız başına hakemin tarafsızlığına ilişkin objek-
tif şüphe oluşturmaz. Aksine, hakemin düzenli olarak, danışmanı E 
Örgütü’yle ilişkide olan bir taraf lehine karar verdiğine (olağan tahkim 
kararlarının kamuya açık olmayıp, sıklıkla gizli tutulması sebebiyle 
bunu belirlemek zor olabilir) veya CAS heyetinin usulsüz biçimde 
tayin edildiğinin ispatlanması için taraf tutmanın başka bir objektif 
deliline ihtiyaç duyulduğuna kanıt teşkil etmektedir. Şimdiye kadar 
hiçbir CAS kararı bu gerekçeyle bozulmamıştır.

b. Adil Yargılanma Zorunluluğu
İFM, Canas davasında,23 doping yaptırımının ABD ve AB hukuk-

larını ihlal ettiğine ilişkin davalının iddialarının reddine yönelik makul 
bir karar vermeyerek, sporcunun adil yargılanma hakkını ihlal eden bir 

22 Swiss Int’l Arb. L. Rep 2, 2008, sh: 191.
23 4P.172/2006 (1st Civil Ct., 22 March 2007) ), ATF 133 III 235, in: Swiss Int’l Arb. 

L. Rep 1, 2007, sh: 65.
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CAS kararını bozmuş ve geri göndermiştir. İFM, CAS hakemlerinin 
uyuşmazlıktaki ilgili konuların hukuki analizi sırasında, yürürlükteki 
ulusal veya ulusalüstü hukukun ihlal edildiği iddiaları da dâhil olmak 
üzere, tarafların hepsinin iddialarını değerlendirmesi gerektiğine karar 
vermiştir.24 Temyize başvuran tarafın, reddedilmiş olsalar bile, ilgili 
tüm argümanlarının objektif biçimde dikkate aldığına ilişkin kararın 
okunduğundan emin olabilmesi için, heyetin gerekçelerini “kısaca da 
olsa” açıklaması gerekmektedir.25

II. KARAR GEREKÇELERİNİN DENETİMİ (ÖRNEK İSVİÇRE 
KAMU DÜZENİYLE BAĞDAŞMAYAN GEREKÇELER)

İFM, şimdiye kadar bir CAS heyeti kararının esasına ilişkin iti-
razları aynı şekilde reddetmiştir. Bir CAS kararına, İsviçre kamu 
düzeniyle bağdaşmadığı gerekçesiyle itiraz edilebilse de, İFM’den önce 
hiçbir sporcu argümanlarını bir üst mahkemede başarılı biçimde öne 
sürmemiştir. İFM’ye göre, bu savunma “ulusal bir kavramdan ziyade 
tüm uygar ülkelerde kabul gören temel hukuki veya ahlaki ilkelere aykı-
rılığı cezalandırma eğilimindeki evrensel bir kavram olarak anlaşılmak 
zorundadır.”26 Mahkeme, “uluslararası tahkim yargılamasında verilen 
bir kararın kamu düzeni lehine iptalini mazur göstermek için, hukukun 
üstünlüğü ilkesinin açıkça yanlış uygulanmasının veya davanın esasına 

24 Article 17, Code of Sports-Related Arbitration (2004); Rule 58, Code of Sports-
Related Arbitration (2004).

25 Bkz. Canas davası. Aynı CAS heyeti daha sonra aynı kararı vermiştir. Ancak ikinci 
kararını Canas’ın doping kuralı ihlalinden dolayı aldığı15 aylık men cezasının Delaware 
hukukunu, Amerikan rekabet hukukunu ve Avrupa Birliği hukukunu ihlal etmediği 
kanaatiyle sonuçlanan karara bazı gerekçeler ekleyerek bu karar üzerinde değişiklik 
yapmıştır. Bkz. Guillermo Canas and ATP Tour, CAS 2005/A/951(23 May 2007), 
sh:18. Ayrıca bkz. X. [Mr. José Ignacio Urquijo Goitia] v. Y. [Mr. Liedson Da Silva 
Muñiz], Decision 4A_400/2008 (Anger Civil Ct., 9 February 2009). Bu kararının 
İngilizce tercümesi için Richard McLaren ve Maidie Oliveau’ya teşekkür etmek isterim.

26 Reeb (ed.), N., J., Y., W. v. FINA, 5P.83/1999 (2d Civil Ct., 31 March, 1999), in: 
Digest Of CAS Awards II 1998-2000, 2002, sh: 775-779.
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ilişkin bariz biçimde doğru olmayan tespitin bile hala yeterli olmadığına” 
karar vermiştir.27

İFM, Gundel davasında bu standardın “keyfilik argümanından 
daha kısıtlayıcı ve daha dar” olduğunu açıklamıştır.28 Mahkeme, iddia 
edildiği üzere bir atın yarış performansını muhtemelen etkilemeyecek 
maddelerin kullanımını yasaklayan doping kurallarının, “mevzuatta 
öngörülen normların… belirli kanuni veya hukuki hükümlerle bağdaş-
mayabileceğinden” dolayı kamu düzenini ihlal etmeyeceğine karar 
vermiştir.29 İFM, oldukça uyumlu bir yargısal denetim standardı 
uygulayarak şu sonuca varmıştır: “Aslında, zaten böyle kurallar uygun 
olsun veya olmasın, ya da hatta keyfilik itirazına dirensin veya direnme-
sin, İsviçre hukuk düzeninin temelleri uluslararası bir düzeydeki ilişkiler 
alanında sorgulanmaz.”30

İFM, Biolley davasında31 “bir kararın, belirleyici hukuk düzeni 
ve değerler sistemiyle uyumlu olma konusunda bazı temel maddi hukuk 
ilkelerini ihlal ettiği zaman maddi kamu düzenine aykırı olduğunu; 
ahde vefa ilkesi, iyi niyet kuralları, hakkın kötüye kullanılması yasağı, 
ayrımcı veya adil olmayan tedbir yasağı ve aciz insanların korunması 
ilkesinin, bu ilkeler arasında yer aldığını” açıklamıştır. Mahkeme, 
CAS’ın tarafların ilgili sözleşmesel yükümlülüklerini (örn., kaybeden 
taraf, kararın gerekçesinin yanlış olduğunu öne sürer) yorumlama 
usulüne karşı koyan bir temyiz başvurusunun kararın bozulması için 
geçerli bir gerekçe teşkil etmeyeceğine karar vermiştir.32

27 Reeb (ed.), age, sh: 779. Ayrıca bkz. Azerbaijan Field Hockey Federation. v. Fédération 
Internationale de Hockey, 4A_424/2008 (1st Civil Ct., 22 January 2009). İsviçre 
Federal Mahkemesi, tahkim mahkemesinin kararında temel teşkil eden hukuku doğru 
olarak uygulayıp uygulamadığını denetlememiştir. Bu kararın çıktısı elimde var ve 
verebilirim. Ancak atıf yapılacak bir kaynak değildir.

28 Reeb (ed.), age, sh:574.
29 Reeb (ed.), age, sh: 575.
30 Reeb (ed.), age, sh: 575.
31 Reeb (ed.), age, sh: 575.
32 Lindland v. U.S. Wrestling Ass’n, Inc., 227 F.3d 1000, 1003 (7th Cir. 2000); Cf. 

Gault v. United States Bobsled and Skeleton Federation, 578 N.Y.S.2d 683, 685 
(N.Y. Apsh: Div. 1992); Major League Baseball Players Ass’n v. Garvey, 532 U.S. 
504, 509 (2001).
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a. İyi Niyet ve Eşit Muamele İlkeleri
Bir CAS kararına, bu kararın iyi niyet ve eşit muamele ilkelerini 

ihlal ettiği ve bu sebeple de İsviçre kamu düzeniyle bağdaşmadığı 
gerekçesine dayanılarak karşı çıkılabilir. Bununla birlikte, Raducan/
IOC davasında33 görüldüğü üzere maddi bakımdan farklı olgular, söz 
konusu ilkeleri ihlal etmeden farklı CAS kararlarını mazur göster-
mektedir. 2000 Sydney Olimpiyat Oyunları sırasında, CAS ad-hoc 
bölümü, Romanyalı jimnastikçi Andrea Raducan’ın, kendisinin de 
itiraf ettiği üzere yasaklı bir madde içeren soğuk algınlığı tableti ala-
rak bir doping kuralını ihlal ettiğine karar vermiştir. Doping kontrol 
merkezinde verdiği idrar miktarı (62 ml) ve laboratuvara ulaşan miktar 
arasında (100 ml) 38 ml’lik bir fark olduğundan ötürü, CAS heyetinin, 
doping kuralını ihlal etmediğine yönelik bir karar vermesi gerektiğini 
öne sürerek bu kararı temyiz etmiştir. Raducan, kendisine vücudunda 
yasaklı bir maddenin tespit edildiği laboratuvar analizi deliline dayanan 
bir doping kuralı ihlalinin isnat edildiği bir sporcunun, idrar örneğinin 
bulunduğu tüpün düzgün biçimde kapatılmamış olması ve bunun 
da örneğin güvenilirliğine ilişkin şüpheye yol açması (örn., karışma 
ihtimali) sebebiyle beraatini emreden eski tarihli bir CAS kararına 
bel bağlamıştır. İFM, Raducan’ın ikrarıyla kanıtlanan yasaklı madde 
kullanımının, Sydney Olimpiyat Oyunları Kuralları uyarınca doping 
teşkil ettiğini tespit etmiştir. İFM, Raducan dosyasının önceki CAS 
kararından “tamamen farklı” nitelikte olması sebebiyle, eşit muamele 
talebinin “yetersiz biçimde gerekçelendirildiğine” karar vermiştir. 34

Geçmişten beri süregelen tüm CAS hakem kararlarına genel erişim 
eksikliğinin iyi niyet ve eşit muamele ilkelerini ihlal edip etmemesi 
sorunu, şimdiye kadar görüldüğü üzere bir CAS kararının İFM’ye 
temyiz amaçlı gönderilmesiyle bağlantılı olarak öne sürülmemiş ilginç 

33 5P.427/2000 (2d Civil Ct., Dec. 4, 2000). Bu kararın çıktısı elimde var ve verebilirim. 
Ancak atıf yapılacak bir kaynak değildir. 

34 Reeb (ed.), age, sh: 575.
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bir konudur.35 CAS kararlarının daha sonraki tahkim yargılamaları 
için bağlayıcı emsal niteliğinde olmamasına rağmen, bu kararlar İsviçre 
kamu düzenine uygun olarak benzer olaylara benzer şekilde yaklaşılma-
sının sağlanmasına yönelik kılavuz ve standart teşkil etmektedir.36 CAS 
web sitesinin artık kamu tarafından elektronik ortamda erişilebilen 
ve içinde 1986 yılından günümüze kadar verilen, gizli olmayan tüm 
CAS kararlarının yer alması istenen karar veri bankasıyla bağlantısı 
olması aracılığıyla,37 bu sorun çözülmektedir.

b. Orantılılık İlkesi
İFM, N., J., Y., W./FINA davasında38 doping kuralı ihlalinden 

dolayı dört Çinli yüzücüye verilen iki yıl süreli men kararını uygun 
bulan bir CAS kararını onamıştır. Sporcular, disiplin yaptırımının 
yürürlükteki uluslararası yüzme federasyonu kuralları tarafından 
öngörülen en üst sınırı teşkil etmesi ve idrarlarında bulunan yasak 
madde miktarının çok düşük olması sebebiyle, bu CAS kararının oran-
tılılık ilkesiyle uyuşmadığını ve bu yüzden de İsviçre kamu düzeniyle 
bağdaşmadığını öne sürmüştür. Mahkeme, bu argümanı “mesnetsiz” 
diye reddederek, CAS kararının “kişilik haklarına oldukça ciddi bir 
saldırı teşkil etmediğine ve cezalandırılan davranışla tamamen orantısız 

35 1984 yılından beri verilen bütün CAS kararlarının şu an kamunun erişimine açık 
olmamasına rağmen, CAS Genel Sekreteri Matthieu Reeb önemli bazı CAS kararlarının 
özetlerini derlemiş ve düzenlemiştir. Bunun için bkz. Reeb (ed.), Digest of CAS 
Awards, 1986-1998, 1998; Reeb (ed.), Digest of CAS Awards II, 1998-2000, 2002; 
Reeb (ed.), Digest of CAS Awards III, 2001-2003, 2004. 2000 yılından 2006 yılına 
kadar verilen Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları ile ilgili CAS Ad-hoc Bölümü kararları 
da yayınlanmıştır. Bunun için bkz. CAS Awards-Sydney 2000; CAS Awards-Salt Lake 
City 2002 & Athens 2004; CAS Awards-Turin & Melbourne 2006.

36 Kıta Avrupası tahkim hukuku sisteminin, yargılama bakımından common law emsal 
davaları sistemine yakın olan uluslararası sporun gelişmekte olan bir unsuru olması 
ironiktir.

37 Bkz. (Erişim: http://www.tas-cas.org/jurisprudence-archives). Ayrıca, Marquette 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ulusal Spor Hukuku Enstitüsü (NSLI), CAS’ta açılacak 
davalarda tarafların ilgili eski tarihli kararları bulması için yardım amaçlı olarak NSLI 
ve ABD Olimpiyat Komitesi web sayfalarında erişime açık olacak bir elektronik 
endeksle birlikte CAS tahkim itirazlarının ve Ad-hoc Bölümü kararları özeti derlemesi 
hazırlamaktadır.

38 Reeb (ed.), 5P.83/1999 (2d Civil Ct., Mar. 31, 1999), in: Digest Of CAS Awards II 
1998-2000, 2002, sh: 775.
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olmadığına” karar vermiştir.39 İFM, men kararının “kabul edildiği 
üzere üst düzey sporcu olarak uluslararası kariyerlerine sekte vuran ciddi 
bir ceza olduğunu, ancak bununla birlikte bu cezanın iki yılla sınırlı 
kaldığını ve temyize başvuranların FINA’ya bağlı ulusal federasyonların 
üyeleri olarak uygulanmasını kabul ettikleri bir anti-doping kuralının 
ispat edilmiş ihlalinden kaynaklandığını” açıklamıştır.40

III. CAS KARARLARI, ULUSAL HUKUKUN YERİNİ ALAN 
KÜRESEL BİR LEX SPORTIVA YARATMAKTADIR

Duruşmanın coğrafi konumuna bakılmaksızın, CAS’ın “merke-
zinin” Lozan, İsviçre olduğu ve tüm CAS yargılamalarında İsviçre 
hukukunun uygulanacağı her zaman kabul edilmektedir.41 Yani bir 
CAS kararı, İsviçre dışındaki tüm ülkelerde bir yabancı hakem kararı 
niteliğindedir. CAS kararları aracılığıyla yaratılmakta olan, uluslararası 
spor özel hukukunun gelişen dalı, genellikle hukuken tanınmakta 
ve ulus devletler tarafından uygulanmak istenmektedir. Amerika 
Birleşik Devletleri’nin (ve yüzden fazla başka devletin) taraf olduğu 
bir antlaşma olan Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası 

39 Reeb (ed.), age, sh: 780-781.
40 Reeb (ed.), age, sh: 780-781.
41 Bir Avustralya temyiz mahkemesi, Raguz v. Sullivan davasında Atlanta, Nagano ve 

Sydney Olimpiyat Oyunları’nda CAS Ad-Hoc Bölümü Başkanlığı’nı yürüten Prof. 
Kaufman-Kohler’in mütalaasını temel alarak aşağıdakileri söylemiştir:

 “Tahkim yargılamasının esas yeri gözetilmeksizin tek bir yer seçimi için üç temel sebep 
vardır. İlki, bu seçim tüm CAS yargılamalarına yönelik, yani yalnızca Kanun’a göre 
uygulanacak hükümler konusunda değil, aynı zamanda tahkim hukukuna hâkim olan 
usul konusunda da tek tip bir usul rejimini şart koşar. Oyunlar devam eder, fakat hukuki 
çerçeve sabit kalır.

 İkincisi, oyunların oynandığı yerdeki tahkim kurallarını uygulayarak, tahkimi taraflar 
için mümkün olduğunca uygun hale getirme ve uyuşmazlıkları olabildiğince çabuk çözme 
amacı güdülmektedir.

 Üçüncüsü, bu şekilde sağlanan eşit muamele, uyuşmazlıklara sebep olan faaliyetleri (örn, 
spor müsabakaları) düzenleyen eşit standartlarla uyumlu olacaktır. Kronometredeki süre, 
yarış nerede yapılırsa yapılsın aynı olacaktır. Spordan kaynaklanan uyuşmazlıkları ele 
alan maddi hukuk seçimiyle daha uyumlu olacaktır…

 Tüm bu hukuk kuralları… uluslararası, evrensele ve global niteliktedir. Bunların 
uygulanması, bölgeyle sınırlı değildir.”
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Hakkındaki Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (New York Sözleşmesi)42, 
CAS kararları da dâhil olmak üzere, yabancı hakem kararlarının 
hukuken tanınmasını ve tenfizini öngörmektedir.

New York Sözleşmesi m. V/1-e, “… kararın verildiği ülkedeki yetkili 
merciin”43 hakem kararını bozma yetkisi olduğunu öngörmektedir. 
Yani, bir CAS kararını yalnızca İFM iptal edebilir. Bununla birlikte, 
New York Sözleşmesi m. V/2-b, “eğer ülkenin kamu düzenine aykırılık 
teşkil ediyorsa”, ulusal mahkemenin bir hakem kararının tanınması 
ve tenfizini reddedebileceğini belirtmektedir.44 ABD mahkemeleri, 
İFM’yle aynı şekilde, “kamu düzeni” savunmasını katı biçimde yorum-
lamakta ve eğer taraflar bu kararla bağlı olacakları konusunda anlaşmış 
veya tahkim yargılamasında yer almışlarsa, CAS kararları da dâhil 
olmak üzere, yabancı spor tahkim kararlarının geçerliliğini aynı şekilde 
tanımaktadır.45

Yedinci Daire, Slaney/International Amateur Athletic Federation 
davasında46 Amerikalı orta mesafe koşucusu Mary Decker Slany’nin 
izin verilen altıda birlik oranı aşan miktarda yüksek oranda testos-
teron-epilestosteron (T/E) aldığını gösteren idrar tahlili sonuçlarına 
dayanarak doping kuralını ihlal ettiği sonucuna varan yabancı hakem 
kararını geçersiz kılmayı reddetmiştir. Uluslararası Amatör Spor Fede-
rasyonu Anti-Doping Kuralları, yüksek T/E oranının, sporcunun 
kendisinin patolojik veya fizyolojik durumunun bu yüksek orana 
sebep olduğunu kesin ve tatmin edici bir delille ispatlayabileceği 
(Slaney ispatlamaya çalışmamıştır) yasaklı harici testosteron kullanımı 
karinesini oluşturduğu öngörmektedir.

Slaney, yalnızca yüksek T/E oranına dayanarak bir doping kuralı 
ihlali sonucuna ulaşan tahkim kurulu kararının hukuken tanınması 
ve tenfizinin, “bilimsel açıdan geçersiz ve bayan sporculara karşı ayrımcı 
olan bir teste dayanarak kendisinin doping suçu işlediğini varsaydığı” 

42 9 U.S.C. §§201-08.
43 Bkz. Statü’nün Eki.
44 Bkz. Statü’nün Eki.
45 Ancak bkz. Dynamo v. Ovechkin, 412 F. Supsh: 2d 24 (D.D.C. 2006).
46 244 F.3d 580 (7th Cir.); 534 U.S. 828 (2001).
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için ABD kamu düzenine aykırı olacağını ileri sürmüştür.47 Yedinci 
Daire, sporun konu olmadığı davalardaki emsal kararlardan alıntı 
yaparak, New York Sözleşmesi’ndeki kamu düzeni savunmasının “son 
derece sınırlı” olduğunu açıklamıştır.48 Bu savunmanın, itiraz edilen 
hakem kararının “en temel ahlak ve adalet duygularını zedelediğini” ve 
tenfizinin de “yasalar ve emsal kararlar aracılığıyla ve varsayılan kamu 
menfaatlerinin genel değerlendirmesiyle ortaya çıkan önemli bir hukuk 
ilkesinin ihlaline sebep olacağını” kanıtlaması gerekmektedir.49

Yedinci Daire, Staney’nin hakem kararının bir ABD mahke-
mesi tarafından hukuken tanınmaması gerektiğine ilişkin iddiasını 
reddetmiştir:

Vücuttaki harici testosteronun varlığını bilimsel testler aracılı-
ğıyla kanıtlamak, günümüzde mümkün değildir. Bu sebeple IAAF, 
bu mütalaada ayrıntılı biçimde açıklandığı üzere, sporcunun idra-
rındaki yüksek T/E oranından, aksi kanıtlanabilir bir kullanım 
karinesi yaratmıştır. IAAF bu aksi kanıtlanabilir karineyi kullan-
mak zorunda olmasaydı, görgü tanığı kanıtı dışında, bir sporcunun 
testosteron kullandığını tespit etmek neredeyse imkânsız olurdu. 
IAAF’nin belirttiği üzere, şüpheli ve sanıkların sıklıkla karşı delil 
savunması için temel teşkil eden deliller sunması gerekmektedir. … 
Bazı noktalarda, bilimin sporcuların vücutlarındaki harici testos-
teronun tespiti için gelişmesini ummaktayız. Örneğin, eğer masum 
etmenlere dayanıyorsa, bir sporcunun 1/11,6lık T/E oranı dikkate 
alınmayabilir. Ancak o zamana kadar, bir sporcunun, yüksek oranın 
patolojik veya fizyolojik etmenlerden kaynaklandığını gösteren kesin 
ve tatmin edici bir delile ihtiyaç duymasının, ABD kamu düzenini 
ihlal etmediğine eminiz. Çünkü federal içtihat hukuku, bir mahke-
menin yabancı bir hakem kararını uygulamayı reddetmesine imkân 
tanımaktadır.50

47 Reeb (ed.), age, sh: 593.
48 Reeb (ed.), age, sh: 593.
49 Reeb (ed.), age, sh: 593.
50 Reeb (ed.), age, sh: 593.
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İsviçre Federal Mahkemesi ve ABD mahkemeleri, CAS kararlarını 
denetlerken olimpik ve uluslararası sporun hukuki düzenlemelerinde 
milliyetçilik ve etnik merkezciliğin yeri olmadığını kabul etmektedir.51 
Bu hukuki görüş, CAS’ın da tahkime ilişkin temyiz başvuruları ve 
ad-hoc bölümündeki yargılamalarda kullandığı yaklaşımla uyumludur. 
Tek tip küresel bir lex sportiva ihtiyacı konusunda, CAS’ın açıkça dile 
getirilen uluslararası sporu düzenleyen kuralları geçersiz kılmak için 
ulusal hukuku kullanmakta tereddüt ettiği görülmektedir.52 Ulusla-
rarası bir hukuki standardın uygulanması da, 1892 yılındaki modern 
olimpiyat oyunlarının kurucusu olan ve “olimpizmin, evrensel temel 
etik ilkeler için… saygı duyulmasını istediğini” beyan eden Baron Pierre 
de Courbetin’in bakış açısıyla uyumludur.53

Tek tip oyun kurallarına ek olarak, olimpik ve uluslararası spor 
rekabeti, hem tek tip hukuki standartlara, hem de CAS hakem karar-
larının yargısal denetimi, tanınması ve tenfizini bünyesinde barındıran 
tek tip bir küresel uyuşmazlık çözümü sistemine ihtiyaç duymaktadır. 
Geçerli bir CAS kararı, dünya çapında tek tip lex sportiva amacına 
ulaşmak için, taraflar arasındaki uyuşmazlığın esasının post-hoc yeni-
den yargılanmasını ulusal veya uluslararası hukuk kuralları altında 
hukuki bir platformda engellemelidir. Yedinci Daire, Slaney davasında 
Amerikalı bir sporcunun, geçerli bir yabancı hakem kararıyla sonuca 
bağlanan aynı doping uyuşmazlığı konularında tekrar yargılanma 
talebinin New York Sözleşmesi’yle engellediğine karar vermiştir. 
Mahkeme şöyle demiştir: “Bizim yargı sistemimiz, aralarındaki uyuş-
mazlıkların karara bağlanmasını başka platformlarda talep eden ve elde 

51 Örnek için bkz. Slaney, 244 F.3d at 594-96; NCAA v. Miller,10 F.3d 633 (9th Cir. 
1993); Partee v. San Diego Chargers Football Co., 668 P.2d 674 (Cal. 1983).

52 Örnek için bkz. Adams v CCES, CAS 2007/A/1312; Eder v Ski Austria, 
CAS2006/A/1102 & 1146; PAOK FC v UEFA, CAS 2006/A/1110; Cf Wigan 
Athletic FC v. Heart of Midlothian, 2007/A/1298, 1299 & 1300. Bu CAS kararlarının 
elimde çıktısı var. Gerekirse verebilirim.

53 Bkz. (Erişim: http://www.brainyquote.com/quotes/authors/p/pierre_de_coubertin.
html).
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ettikleriyle yetinmeyen kişilere ikinci bir imkân tanınması anlamına 
gelmemektedir.”54

Federal bir bölge mahkemesi, benzer şekilde, Gatlin/U.S. Anti-
Doping Agency Inc. davasında55 Justin Gatlin’in dikkat bozukluğu 
rahatsızlığı için aldığı reçeteli ilacın sebep olduğu önceki doping 
kuralı ihlalinin, Engelli Amerikalılar Yasası’nı (ADA) ihlal ettiği 
iddiasını değerlendirme yönünden görevli olmadığına karar vermiştir. 
Bir CAS heyeti, Gatlin’in mahkemenin onu mağdur eden “keyfi ve 
dengesiz” bir karar olarak tanımladığı ADA itirazını reddetmiştir.56 
Mahkeme, Slaney kararından alıntı yaparak bu yanlışın New York 
Sözleşmesi’ndeki kamu düzeni istisnasının gerektirdiği “ahlaka aykı-
rılık seviyesine yükselmediğine”57 karar vermiştir. Bu istisna, bir CAS 
kararını tanımanın reddedilmesini mazur gösterebilirdi. Mahkeme 
bunun yerine, Gatlin’in uyuşmazlık esasının ADA kuralları altında 
tekrar görülmesi imkânını reddederek CAS kararını etkin biçimde 
tanımış ve tenfiz etmiştir. Mahkeme, ABD mahkemelerinin… vatan-
daşlarından birisine karşı verilen yanlış bir kararı düzeltme yetkisi 
olmadığından dolayı bu kararın “oldukça rahatsız edici” olduğuna 
ilişkin kaygılarını açıklayarak,58 Gatlin’in tek hukuki imkânının, 
İsviçre Federal Mahkemesi’nden bu CAS kararının bozulmasını talep 
etmek olduğunu belirtmiştir.

Buna karşın, Meca-Medina ve Majcen/Comm’n of European 
Communities davasında59 Avrupa Adalet Divanı (ECJ), 1999 Brezilya 
Dünya Yüzme Şampiyonası sırasında yapılan doping testlerinin sonuç-
larının pozitif çıkmasından dolayı CAS tarafından her birine verilen 
iki senelik men cezasına karşı, Slovenyalı iki profesyonel yüzücünün 
Avrupa Birliği hukukuna göre itiraz etmelerine izin vermiştir. İsviçre 
merkezli Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından verilen 

54 244 F.3d.
55 2008 WL 2567657 (N.D. Fla. 2008).
56 Bkz. dn: 1.
57 Bkz. dn: 1.
58 Bkz. dn: 1.
59 [2006] 5 C.M.L.R. 18 (ECJ 3rd Chamber 2006).
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dört senelik men cezasını iki seneye indiren CAS kararı için İFM’ye 
temyiz başvurusunda bulunulmamıştır. Avrupa Adalet Divanı, yüzü-
cülerin doping sebebiyle aldıkları iki yıllık men cezasının orantılı olup 
olmadığı konusunda tekrar dava açmalarını mümkün kılmıştır. Divan, 
onları profesyonel yüzmeden men ederek “bütünüyle sporun doğası 
gereği” ekonomik faaliyet üzerinde zorunlu sonuçları olsa da Roma 
Sözleşmesi’nin rekabet ve hizmetlerin sunumuna ilişkin hükümlerinin 
itiraz edilen doping kuralları sebebiyle uygulandığına karar vermiştir. 
Divan, doping kurallarının; “spor müsabakalarının adil şekilde yürü-
tülmesi ve sporcuların sağlığının korunmasının güvence altına alınması” 
gibi çift taraflı meşru amaçları olduğunu kabul ederek, yürürlükteki 
Roma Sözleşmesi hükümlerinin, “bu kurallar aracılığıyla uygulanan 
kısıtlamaları, rekabetçi sporun uygun icrasını güvence altına almak için 
gerektiği kadar sınırlandırmak zorunda olması” gerektirdiğine karar 
vermiştir.60

Avrupa Adalet Divanı’nın, yüzücülere uygulanan doping yaptırım-
larının gereğinden ağır nitelikte olmaması ve itiraz edilen anti-doping 
kurallarının orantısız olmaması sebebiyle bu hukuki gerekliliğin yerine 
getirildiğine karar vermesine rağmen, CAS kararlarının esaslarının, 
New York Sözleşmesi veya İsviçre Federal Milletlerarası Özel Hukuk 
Kanunu tarafından belirlenen yasal zeminden başka bir zeminde 
hukuki olarak denetlenmesi uygun değildir. Bir sporcunun ikamet 
ettiği yer hukukunun uygulanmasını (örn., Roma Sözleşmesi gibi 
uluslararası hukuk ve ulusal hukuklar) öngören post-hoc yargılaması, 
olimpik ve uluslararası spor müsabakaları için yaratılmak istenen tek 
tip yasal rejimi baltalamaktadır. Evrensel olarak kabul gören yasal 
kurallar, olimpik ve uluslararası spor müsabakaları için uyuşmazlık 
çözüm usulleri olmalı ve sporun yönetimi, dünya genelinde adil ve 
eşit olmalıdır.

60 Reeb (ed.), age, sh: 1046.
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GİRİŞ

Spor, Antik Yunanistan’da, üstün beceri ve atletizm sergilemeleri 
için yarışmacılara bir platform sağlamaktaydı. Günümüzde 
ise, bu gösteri için yalnızca bir imkân sağlamamakta, aynı 

zamanda aslında elit yarışmacıları başarılarından dolayı ödüllendir-
mektedir. Spor, tarihsel açıdan sosyal bir hareket olarak kabul edilse 
de, elit spor günümüzde ticari bir endüstridir.1 Dünya genelindeki 
bu ticari faaliyet, kazançlı sözleşme ve sponsorluklarıyla birlikte, her 
yıl tahmini olarak 384 milyar dolar getirmektedir.2 Sonuç itibariyle, 
birçok sporcu geçimini bu rekabetten sağlamaktadır. Bu maaş artışları 
nedeniyle, seçkin sporcular yarıştıkları branşlarda profesyonel olarak 
kabul edilmektedir. Günümüzde, modern sporun ticari faaliyet olarak 
kabul edilmesi ve sporcuların profesyonel olmasından dolayı, önceden 
yalnızca ticari faaliyetlerde uygulanan common law kuralları, artık 
sporda da uygulanmaktadır.

Sözleşmeler, ticari faaliyetlerde olduğu gibi, sporda da sporun 
sürekli başarısını güvence altına almak için gereklidir. Spor sözleş-
meleri, genellikle sözleşme tarafları arasındaki anlaşmazlık oranını 
azaltmak için kurulmakta olup, her bir taraf için bağlayıcı niteliktedir. 
Ancak eğer kamu düzenine aykırı hükümler içeriyorsa, sözleşmeler 
bağlayıcı değildir. Örneğin eğer bir sözleşme, bir kişiyi mesleğinin veya 
işinin icrasında makul olmayan biçimde kısıtlamaktaysa, bağlayıcı 
değildir. Bu durum, bir rekabet kısıtlaması olarak kabul edilmektedir.

Günümüzde, profesyonel sporcular profesyonel faaliyetlerini 
kısıtlayan uygulamaları kabul etmek zorunda kalmadan, diğer ticari 
alanlardaki profesyonellerle eşit şekilde muamele görmeyi beklemekte-
dir. Bu yüzden rekabet imkanları kısıtlandığında, mahkemenin müda-
halesini talep ederler. Mahkemeler, profesyonel sporcuların, sporcular 
için hareket serbestisi sonucunu doğuran “ticaret” ile uğraştıklarına 

1 Healey, Sport and the Law, 3. Bası, 2005, sh: 15.
2 Andrews, Sport and Corporate Nationalisms, 2004, sh: 22.
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karar vermektedir.3 Hareket serbestisinin, kulüp ve liglerin ilgili sporu 
örgütleme ve düzenleme gücüne haksız şekilde müdahale etmesinden 
dolayı, kulüpler ve spor ligleri (ligler), buna karşıdır. Buna karşın 
kulüp ve ligler, sporcuları kısıtlayan, oyuncu seçmeleri (draft) ve ücret 
üst sınırı (üst sınır) gibi ek spor kurallarını kullanmaya çalışmaktadır.

Sporun, sosyal hareket kökeni gibi kendisini tipik ticari faali-
yetlerden ayıran çeşitli özellikleri olduğundan ötürü, mahkemenin 
müdahalesi oldukça tartışmalıdır. Mahkemelerin, sporun bu ben-
zersiz özelliklerini göz önüne alma ve bunları yetkili oldukları ticari 
alanlardan ayırmaya ilişkin çetrefilli bir görevi vardır. Bosman davası 
gibi kilometre taşı niteliğindeki davalar, bu sorumluluğun ve sporu 
düzenleyen kuralları kökten değiştiren Avrupa Adalet Divanı kararı-
nın altını çizmektedir. Küresel eğilim, spor kulüplerinin ve bunların 
idari organlarının kendisine özgü niteliğini ve rolünü elden geldiği 
kadar kabul ederken, sporculara diğer ticari alan veya branşlardaki 
profesyonellere davranılacağı gibi davranılması gerektiği yönündedir.

Bu makale, rekabetin kısıtlanmasının Amerikan (ABD), Avrupa ve 
Avustralya sporunda oynadığı rolü karşılaştırmakta ve irdelemektedir. 
İlk olarak, common law’daki rekabetin kısıtlanması öğretisini incele-
mekte, daha sonra ise spor modellerini ve rekabetin kısıtlanmasının 
ABD, Avrupa ve Avustralya mahkemeleri tarafından uygulanmasını 
tahlil etmektedir. Bunun ardından, bu mahkemelerin hareket serbes-
tisi, üst sınır ve draftlar için kullandığı yöntemleri karşılaştırmakta ve 
sporcuların, kulüplerin ve liglerin menfaatlerini masaya yatırmaktadır. 
Son olarak, sporda rekabetin kısıtlamasına ilişkin Avustralya uygula-
masının geliştirilmesi için tavsiyelerle sona ermektedir.

3 Hareket serbestisi, bir kulüple olan sözleşmesinin süresi dolan bir sporcunun kendi 
tercih ettiği herhangi bir kulüp ile sözleşme imzalamasını mümkün kılar.
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COMMON LAW’DA REKABETİN KISITLANMASI

Common law’da rekabetin kısıtlanması doktrini,4 kişinin “seçtiği 
bir konuda” hukuka uygun biçimde iş görmesine izin vermektedir.5 
Bu nedenle, bir kimsenin çalışma hakkı üzerindeki herhangi bir kısıt-
lama prima facie geçersizdir. Ancak kısıtlama “makul” olarak kabul 
edilmekteyse, bu hükmün aksi kanıtlanabilmektedir.6

Rekabetin kısıtlanması davalarında makullük ölçütünü belirlemek 
için, common law mahkemeleri, sözleşme tarafları ve kamu menfaati 
için kısıtlamanın makul olup olmadığını saptayan Nordenfelt Testi’ni 
kullanmıştır.7 Nordenfelt Testi’nin bu iki ayağı, genellikle şu şekilde 
ele alınmaktadır: Eğer sözleşme taraflarının menfaatleri için kısıtla-
manın makul olduğu kabul edilmekteyse, kamu menfaatleri için de 
makul olduğu kabul edilir.

Sözleşme tarafları, kısıtlamanın makul olarak değerlendirilmesi 
için iki gerekliliği yerine getirmek zorundadır. İlk olarak, diğer tarafı 
kısıtlamak isteyen tarafın meşru bir menfaati olmalıdır. İkinci olarak, 
kısıtlama, menfaati korumak için gerekli olandan daha sıkı olma-
malıdır. Spor alanında sözleşme tarafları, lig/kulüp ve sporculardır. 
Bu sebeple, eğer bir lig, bir sporcuyu üst sınır kuralını uygulayarak 
kısıtlarsa, ligin mali devamlılığının meşru bir çıkar olduğunu ve spor-
cuların maaşlarını azaltmanın, mali devamlılığı korumak için gerekli 
olduğunu öne sürebilir.

4 Yazar, rekabetin kısıtlanması doktrininin yalnızca common law ülkelerinde 
uygulandığını belirtmektedir. Avrupa’da ise, Avrupa Topluluğu Sözleşmesi’nin (AT) 
çeşitli hükümlerinde görülebilen benzer ilkeler uygulanmaktadır.

5 Diplock tarafından yazılan Petrofina (Great Britain) Ltd v Martin [1996] 1 Ch 146, 
180.

6 Bkz. Herbert Morris Ltd v Saxelby [1916] 1 AC 688.
7 Nordenfelt v Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Co [1894] AC 535, 565 

davası sonucunda verilen kararda Lord Macnaghten, “ilgili tarafların menfaatlerine 
ilişkin makullük ve kamunun menfaatlerine ilişkin makullük”ten bahsetmiştir.



538

Sporda Rekabetin Kısıtlanması
/ ÖZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

SPOR ÖRGÜTLENMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ABD, Avrupa8 ve Avustralya’nın her biri, birbirine benzemeyen 
sistemlerle sporu örgütlemektedir. Bu farklılıklara dikkat çekmek 
önemlidir. Çünkü sporun örgütlenmesi, bu ülkelerin kendi mevzu-
atlarını, yani bu ülkelerdeki rekabetin kısıtlanmasına ilişkin kuralları 
etkiler.

Amerikan spor modeli, amatör ve profesyonel sporlar olmak üzere 
keskin biçimde ikiye ayrılmaktadır. Elit amatör lig, Ulusal Üniversite 
Sporcuları Birliği’dir (NCAA).9 Beysboldan kayaklı koşuya kadar çok 
sayıda spor dalı, NCAA şemsiyesi altında toplanmaktadır.10 Üniver-
siteli sporcular, ücret veya maaş yerine üniversite bursları almakta ve 
böylece amatörlük statülerini korumaktadır.

Amerikan profesyonel sporu, dört ana spor liginden oluşmaktadır: 
Beysbol Birinci Ligi (MLB), Ulusal Basketbol Birliği (NBA), Ulusal 
Futbol Ligi11 (NFL) ve Ulusal Hokey Ligi (NHL).12 Amerikan pro-
fesyonel sporları, oldukça yüksek maaş ve yayın ücreti getirmekte ve 
böylece, doğal olarak tamamen ticari sektör olarak görülmektedir.13 
Amerikan profesyonel sporu, aslında genellikle eğlence endüstrisinin 
bir bölümü olarak kabul edilmektedir.14 Sonuç itibariyle, Amerikan 
profesyonel sporundaki kurallar ve kararlar, Avrupa veya Avustral-
ya’dakilere göre ticari menfaatlerden daha fazla etkilenmektedir.

Spor, Avrupa’da ise “Grossroots Yaklaşımı”na dayanmaktadır.15 Bu 
yaklaşımın iki temel unsuru, lige yükselme/ligden düşme sistemi ve 

8 Yazar, her Avrupa ülkesinin diğerinden farklı biçimde spora ilişkin iç örgütlenmesinin 
olduğunu kabul etmektedir. Ancak sporda rekabetin kısıtlanmasının kıyaslanması 
amacıyla, Avrupa modeli (Avrupa Komisyonu’na göre) Avustralya ve Amerikan 
modelleriyle karşılaştırılacaktır.

9 NCAA, üniversite ve üniversitelerarası müsabakaları yöneten liglerden oluşmaktadır.
10 Spor branşlarının tam listesi için bkz. www.ncaa.org.
11 Burada futbol ile kastedilen spor, Amerikan Futboludur (ç.n.). 
12 Halgreen, European Sport Law – A Comparative Analysis of the European and 

American Models of Sport, 2004, sh: 178.
13 Andrews, Sport and Corporate Nationalisms, 2004, sh: 1.
14 Adı geçen eser.
15 Avrupa Komisyonu, The European Model of Sport, 2007, sh: 4. (http://ec.europa.

eu/sport/action_sports/historique/docs/doc_consult_en.pdf ).
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piramit yapısıdır.16 Lige yükselme sistemi, kulüplerin performansla-
rına göre daha iyi liglere yükselmesine veya daha alt seviyedeki liglere 
düşmesine olanak sağlamaktadır. Kulüp seviyesindeki spor, piramidin 
tabanında yer almaktadır. Kulüp seviyesindeki bu takımlar, ayrıca 
piramitte kendilerinden yukarıda bulunan, bölgesel spor federasyon-
larının, dolayısıyla ulusal bir federasyonun, dolayısıyla Avrupa Spor 
Federasyonunun üyeleridir. Piramit yapısı, aynı idari organın her 
bir spor dalını düzenlemesine olanak sağlamaktadır. Sonuç itibariyle 
amatör ve profesyonel sporlar arasındaki ayrım, ABD’dekinin aksine 
Avrupa’da net değildir. Örneğin, aynı spor müsabakasında yarışan 
amatör ve profesyonel sporcuların görülmesi mümkündür.

Avustralya sporu, Avrupa ve Amerikan spor modellerinin karı-
şımıdır. Spor, amatör ve ikinci derece profesyonel lig seviyesinde 
Avrupa’nın Grassroots Yaklaşımı’na dayanmaktadır. Yalnızca ulusal 
seviyede veya kulüp ya da eyalet seviyesinde olsa da, Avrupa’ya ben-
zer biçimde piramit yapısı vardır. Ancak, Avustralya’nın en yüksek 
seviyedeki ligleri, Amerikan profesyonel liglerine benzer sistemleri 
benimsemiştir. A Futbol Ligi, Ulusal Rugby Ligi (NRL) ve Avustralya 
Futbolu Ligi’nin (AFL) hepsinde, yürürlükte olan, üst sınır kuralı 
gibi, katı kurallar vardır. Fakat bu ligler, Grassroots Yaklaşımı’yla eş 
anlamlı olan yükselme/düşme sistemini kullanmamaktadır.

SPORDA REKABETİN KISITLANMASI

Rekabetin kısıtlanması konusu, şüphesiz modern sporun hukuki 
yapısını şekillendirmiştir.17 Sporda rekabetin kısıtlanmasının uygu-
lanması, daha 1922 yılında tartışılmıştır.18 ABD rekabet hukukunun 
kısıtlanması, hem amatör hem de profesyonel sporları farklı şekillerde 
de olsa etkilemektedir. Amerikan amatör sporu, daha önce belirtildiği 

16 Dn: 6’da adı geçen eser.
17 Halgreen, European Sport Law – A Comparative Analysis of the European and 

American Models of Sport, 2004, sh: 85.
18 Bkz. Federal Baseball Club of Baltimore v NL of Professional Baseball Clubs 259 US 

200 (1922).
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üzere, Amerikan profesyonel sporundan daha az ticari nitelikte-
dir. ABD’de amatör rekabetin kısıtlanması konusu, örneğin NCAA 
gibi spor örgütlerinin üniversite futbol yayın sözleşmelerini kontrol 
etme girişimi gibi tekelci uygulamaların kapsamındadır.19 Amerikan 
profesyonel sporu, doğal olarak Amerikan amatör sporundan daha 
ticari niteliktedir. Yani, rekabetin kısıtlanması, profesyonel seviyede 
daha sık uygulanmaktadır. Rekabetin kısıtlanmasına ilişkin çeşitli 
muafiyetler, Amerikan profesyonel sporunu korumaktadır.20 İlgili 
mevzuat ve uygulamanın spordan spora değişmesi sebebiyle,21 bunun 
Amerikan sporunda uygulanması genellikle zordur. MLB, rekabetin 
kısıtlanması doktrininden, diğer ABD profesyonel sporlarına göre 
daha çok koruma sağlamaktadır.22 MLB’nin münhasır koruması, 
tartışmalı olan “opsiyon kaydı”nın hukuka uygunluğunu sorgulayan 
birkaç davadan doğmuştur.23

1876’da uygulamaya koyulan opsiyon kaydı, kulüplerin oyuncu-
larıyla mevcut sözleşmelerinin süresinin dolmasının ardından tekrar 

19 Örnek için bkz. NCAA’nın, NCAA futbol yayınlarını sınırlayarak Sherman Yasası’nı 
ihlal ettiği NCAA v Board of Regents of University of Oklahoma 468 US 85 (1984). 
ABD Federal Yüksek Mahkemesi, NCAA’nın yayın sözleşmelerini denetleyerek makul 
olmayan bir kısıtlama uyguladığına karar vermiştir. Bu dava, NCAA’nın üniversite 
futbol yayınları sözleşmeleri üzerindeki denetimini etkin biçimde sona erdirmiştir.

20 Bu muafiyetler şunları içermektedir: NFL muafiyeti, Kanuna Dayanmayan İşçi 
Muafiyeti, Kanuna Dayanan İşçi Muafiyeti ve Tek Lig Teşebbüsü Savunması’dır.

21 Örneğin bkz. International Boxing Club v US 358 US 242 (1959) ve Radovich v 
National Football League 352 US 445 (1957).

22 Yazar ayrıca, MLS, Arena Futbol ve WNBA gibi daha küçük Amerikan profesyonel 
liglerinin de rekabetin kısıtlanması kuralından büyük koruma elde ettiğini kabul 
etmektedir. Bu, bu liglerin tek bir teşebbüs olarak kurulmasından kaynaklanmaktadır. 
Tek teşebbüs ligi, ligdeki tüm ruhsatlara ligin kendisinin sahip olması ve bunları 
denetlemesi anlamına gelmektedir. Lig ayrıca, ruhsat sahiplerinin kendilerinin 
oyuncularla sözleşme imzaladığı geleneksel lig sisteminin aksine, oyuncular adına 
sözleşme görüşmelerin gerçekleştirmektedir. Ligin tek teşebbüs olması sebebiyle, tüm 
üyeler aynı amaç ve çıkarları paylaşmaktadır. Bu, teknik olarak burada ligin üyeleri 
arasında rekabet eksikliği anlamına gelmektedir. Bu yüzden de rekabetin kısıtlanmasına 
ilişkin kurallardan muaf tutulabilmektedir. Buna, tek teşebbüs yapısından dolayı 
rekabetin ihlal edilemediğine karar verilen Fraser v Major League Soccer LLC 284 F 
3d 47 (1st Circ 2002) davası örnek gösterilebilir. Bu, o zamandan beri Tek Teşebbüs 
Savunması olarak kabul edilmektedir.

23 Örneğin bkz. Federal Baseball Club of Baltimore v NL of Professional Baseball Clubs 
259 US 200 (1922) Toolson v New York Yankees Inc 346 US 356 (1953) ve Flood 
v Kuhn 407 US 258 (1972).
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sözleşme yapmaya ilişkin ayrıcalıklı haklara sahip olmasına olanak 
sağlamaktadır.24 Bu kayıt, kulüplerin sporcularını tüm kariyerleri 
süresince kendilerine bağlamalarına imkân tanımaktadır. Bir işçiyi 
başka bir yerde iş aramaktan makul olmayan biçimde kısıtlaması 
sebebiyle, genel işlem şartı olarak bu kısıtlama çoğunlukla hukuka 
aykırı olarak kabul edilmektedir.

Federal Baseball Club/National League Davası
ABD’de,1915 yılında Amerikan Ligi ve Ulusal Lig olmak üzere 

iki tane beysbol ligi vardı. Davacılar, oyuncular ve Amerikan Ligi 
kulüpleri, Amerikan Ligi’ne katılmak için sözleşme yapmaya kalkmış-
tır. Ulusal Lig ve davalılar, opsiyon kaydını Amerikan Ligi’ne transfer 
olmaya çalışan her sporcu için uyguladıklarından dolayı, davacıların 
bu fırsattan yararlanmasını engellemiştir. Davacılar, davalılara karşı, 
rekabetin kısıtlandığı iddiasıyla dava açmıştır.

Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi, beysbolun rekabet kısıtla-
masının kapsamına giren bir “ticari iş” olarak kabul edilmesi gerektiğini 
belirterek, beysbolun rekabetin kısıtlanmasına konu olup olmadığını 
değerlendirmiştir.25 Mahkeme, beysbolun ticarete konu olmadığını, 
bu sebeple rekabet kısıtlamalarından muaf tutulduğuna oybirliğiyle 
karar vermiştir. Bu karar, MLB’nin rekabet hukuku kısıtlamalarından 
muaf tutulması sonucunu doğurmuştur.

MLB’nin muaf tutulması, diğer ABD sporlarına etki etmemek-
tedir.26 Bu sporların, rekabetin kısıtlanması doktrininin kapsamına 
girmesi için, ligin ticarete konu olması gerekmektedir. Wood/Nati-
onal Basketball Association davasında, profesyonel sporun ticari iş 

24 Kolonko, Restraint of Trade in Sport: An International and South African Perspective, 
2006, sh: 69.

25 Bkz. Holmes tarafındaz yazılan Federal Baseball Club of Baltimore v NL of Professional 
Baseball Clubs 259 US 200 (1922) 3.

26 Bkz. Wald tarafından yazılan Radovich v National Football League 352 US 445 
(1957) 35.
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niteliğinde olup olmadığı araştırılmıştır.27-28 Mahkeme, profesyonel 
sporun ticarete konu olması sebebiyle, rekabetin kısıtlanması kapsa-
mına girdiğine oybirliğiyle karar vermiştir.

ABD’deki uygulamanın aksine, rekabetin kısıtlanması doktri-
ninin Avrupa sporunda uygulanması, nispeten yeni bir gelişmedir. 
Yani Avrupa mahkemeleri rekabetin kısıtlanmasını, beysbolun diğer 
temel sporlardan daha fazla korunmasına olanak sağlayan Amerikan 
yaklaşımından farklı olarak, ayrım gözetmeksizin tüm sporlara uygula-
maktadır. Geleneksel olarak, Avrupa sporu “ekonomik” faaliyet olarak 
değil, “kültürel” faaliyet olarak kabul edilmektedir.29

Avrupa sporunun ekonomik bir faaliyet mi, yoksa kültürel bir 
faaliyet mi olduğuna ilişkin tartışma, rekabetin kısıtlanmasının sporda 
uygulanıp uygulanmayacağına karar verirken, Avrupa Adalet Divanı 
(ECJ=AAD) için birtakım sorunlara yol açmıştır. Sportif faaliyet, 
ekonomik faaliyet oluşturduğu ölçüde rekabet kısıtlamasına konu 
olsa da, Avrupa sporunun kültürel faaliyet olduğu kabul edilirse, 
rekabetin kısıtlanması doktrini uygulanmaz. Birkaç spor branşından 
kaynaklanan rekabetin kısıtlanması davalarına bakan Amerikan mah-
kemelerinin aksine, Avrupa mahkemeleri genellikle futbola ilişkin 
sorunlarla karşılaşmaktadır.

Dona/Manteo Davası
Bir sporcu menajeri olan davacı, İtalyan Futbol Ligi’nde (IFL) yer 

almaları için yabancı sporcularla anlaşmaya çalışmıştır. İtalya Futbol 

27 Bkz. Davacının maaş üst sınırının Sherman Yasası’nın ihlali olduğunu iddia ettiği 
Wood v National Basketball Association 602 F Supp 525 (1984). Mahkemenin 
NBA’nın rekabetin kısıtlanması kurallarından beysbolun elde ettiği korumayı elde 
etmediğini belirtmesine rağmen, maaş üst sınırının hukuka uygun olduğuna karar 
verildi.

28 Ayrıca bkz. Radovich v National Football League 352 US 445 (1957).
29 BNO Walrave and LJN Koch v Association Union Cycliste Internationale [1974] ECR 

1405 davasında, davacılar motosiklet yarışında hızı ayarlayan görevlilerdi. Davalılar, 
motosiklet yarışmacısıyla hızı ayarlayan görevlinin aynı milletten olmasını gerektiren 
bir hükmü işletmiştir. Davacılar, bunun üye ülkeler arasında milliyet tabanlı ayrımcılık 
yaptığı sebebiyle Avrupa hukukuna aykırı olduğunu öne sürmüştür. AAD, sporun 
icrasının ekonomik bir faaliyet olduğu ölçüde topluluk hukukuna konu olduğuna 
karar vermiştir.
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Federasyonu’nun yabancı sporcuların IFL’de yer almasını yasakla-
masından dolayı, anlaşma engellenmiştir. Davacı, üye devletlerin 
sporcuların serbest dolaşım hizmetinden yararlanmasını engellemesi 
sebebiyle, bunun bir rekabet kısıtlaması olduğunu öne sürmüştür. 
Avrupa Adalet Divanı, Walrave davasında30 verilen kararı onamış 
ve konunun ekonomik olduğunun kabul edildiği hallerde, Avrupa 
hukukunun sporda da uygulanacağına karar vermiştir.31

Rekabetin kısıtlanmasının Avustralya sporunda uygulanması, 
Amerika’daki uygulamaya nispeten, Avrupa’yla daha fazla benzerlik 
taşımaktadır. İlk olarak, uygulama, Amerika’ya nispeten Avustralya’da 
daha yenidir. İkinci olarak, rekabetin kısıtlanması, ABD’deki MLB’nin 
aksine, doktrinin uygulanmasıyla birlikte, herhangi bir sporun diğe-
rinden daha fazla korunmamasının yardımıyla fark gözetmeksizin 
tüm Avustralya sporlarına uygulanmaktadır.

Avustralya mahkemeleri, rekabetin kısıtlanması doktrininin Avust-
ralya sporuna uygulanıp uygulanmayacağına karar verirken, sporun 
“ticaret” anlamına geldiğine hükmetmiştir. Eğer bir sporcuya, bir spor 
dalında yarıştığı için ödeme yapılıyorsa, spor, “yarı zamanlı” veya 
“tam zamanlı” olup olmadığına bakılmaksızın ticaret olarak kabul 
edilir. Bu kural ilk defa, Yüksek Mahkeme’nin Eastham/Newcastle 
United Football Club davasını32 emsal aldığı ve burada verilen kararın 
gerekçesini kullandığı Buckley/Tutty davasında kabul edilmiştir.

Eastham/Newcastle United Football Club Davası
Davacı Eastham, davalı Newcastle United ile sözleşme imzalayan 

ünlü bir Britanyalı futbolcuydu. Sözleşme süresi sona ermeden önce, 
Eastham ve Newcastle United arasında birtakım anlaşmazlıklar ortaya 
çıkmıştır. Sözleşme süresi dolunca da, Eastham başka bir kulübe 
transfer edilmesini talep etmiştir. O tarihlerdeki İngiltere Futbol 

30 Bkz. BNO Walrave ve LJN Koch v Association Union Cycliste Internationale [1974] 
ECR 1405.

31 AAD, tali gerekçede sporcuların Avrupa hukukunda tanımlandığı üzere işçi olarak kabul 
edildiğini belirtmiştir. Bu Avrupa’nın çığır açan Bosman kararına ortam hazırlamıştır.

32 Bkz. Eastham v Newcastle United Football Club [1963] 3 All ER 139.
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Ligi (EFL) transfer kuralları, bir kulübün sporcusuyla sözleşmesinin 
süresi dolduktan sonra bile sporcusunu elinde tutmasına imkân ver-
mekteydi. Newcastle United, Eastham’ın transferini engellemek için 
bu kuralı kullandı.

Eastham, EFL transfer kurallarının, bir sporcu olarak sözleşmesinin 
süresi sona erdikten sonra başka istihdam imkânlarını kovalamasını 
engelleyerek rekabet imkânını kısıtladığını iddia ederek bir dava 
açtı. Eastham’ın ticarete konu olmadığı ve bu yüzden de rekabetin 
kısıtlanmasının mümkün olmadığı, Newcastle United tarafından 
öne sürülen argümanlardan biriydi.33 Mahkeme, eğer bir kişiye spor 
yapması için para ödeniyorsa ve bu kişi bu ödeme ile geçiniyorsa, 
bu kişinin istihdama ve böylelikle de rekabete konu olacağına karar 
verdi. Sporun “ticaret” olarak belirlenmesiyle, Mahkeme rekabetin 
kısıtlanması doktrinini uyguladı. Mahkeme, transfer sistemi “makul 
olmayan bir rekabet kısıtlaması” olarak kabul etti ve eğer kulüpler 
oyuncularıyla başka bir sözleşme üzerinden yeniden anlaşmamışsa, 
oyuncuların bonservissiz olarak takımdan ayrılabilmesi gerektiğine 
karar verdi.

HAREKET SERBESTİSİ

Sporda rekabetin kısıtlanmasının en tipik şekli, sözleşme yapıl-
mamış bir sporcunun yeni bir kulüple, eski kulübünün izni olmadan 
sözleşme yapmasının engellenmesi halidir.34 Alışılagelmiş şekilde, bir 
sporcunun önceki kulübü yalnızca sporcunun yeni kulübü uygun bir 
tazminat ödemesi halinde transfere izin vermektedir.35 Sporcunun 

33 Davada bundan başka çeşitli argümanlar öne sürüldü. Ancak, makalenin amacına 
uygun olarak bu argümana yoğunlaşılacaktır.

34 Halgreen, European Sport Law – A Comparative Analysis of the European and 
American Models of Sport, 2004, sh: 170.

35 Bkz. Toolson v New York Yankees Inc 346 US 356 (1953).
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diğer kulüplere serbestçe transfer olması, ABD’de genellikle opsiyon 
kaydı36 veya Rozelle Kuralı37 bağlamında tartışılmıştır.

Flood/Kuhn Davası38

Curt Flood, 1969 yılında kendi rızası olmadan St. Louis Cardinals 
tarafından Philadelphia Phillies’e satılmıştır. Flood, yeni kulübünde 
oynamayı reddetmiş ve sözleşmesinin sona ermesi üzerine serbest 
oyuncu39 statüsüne alınmayı talep etmiştir. MLB yetkilisi Kuhn, 
Federal Baseball Club’tan beri sürdürülen opsiyon kaydının Flood 
için de uygulandığını belirterek Flood’un talebini reddetmiştir. Flood, 
karşı hamle olarak opsiyon kaydının rekabeti ihlal ettiğini öne sürerek 
Kuhn’a dava açmıştır.

ABD Federal Yüksek Mahkemesi, MLB’nin Federal Baseball 
Club’ta belirlenmiş muafiyetini desteklemiştir. Ancak mahkeme, opsi-
yon kaydının “Meclis tarafından düzeltilmesi gereken eski bir tutarsızlık 
ve mantıksızlık” olduğunu belirtmiştir.40 Mahkeme, ayrıca beysbolun 
ticarete konu olduğu görüşüne ilk kez katılmış ve Meclis’e MLB’nin 
muafiyetini göz önüne almasını tavsiye etmiştir.

Senato ve Temsilciler Meclisi, Mahkeme’nin tavsiyesi sonucunda 
Curt Flood Yasası’nı kabul edip onaylamıştır.41 Bu yasa, MLB’nin reka-
bet kısıtlaması muafiyetini ortadan kaldırmamakla birlikte, kapsamını 
oldukça daraltmıştır. Yasa, MLB sporcularının kulüplerini veya işve-
renlerini rekabetin kısıtlanmasından dolayı dava etme hakkına yönelik 

36 Opsiyon kaydı, 1880lerde geliştirilmiş ve beysbolda kullanılmıştır. Bu kayıt, bir kulübün 
başka bir kulüple sözleşme imzalaması için “rezerve” edilmiş bir sporcuyla sözleşme 
imzalamasını yasaklamaktadır. Opsiyon kaydı, bir kulübe sporcunun sözleşmesinin 
süresi dolduğunda bu sporcuyla yeniden sözleşme imzalamasına ilişkin ayrıcalıklı bir 
hak tanımaktadır. Bir sporcunun başka bir takıma transfer olmasının tek yolu, yeni 
kulübün sporcunun hâlihazırdaki kulübüne uygun bir tazminat ödemiş olmasıydı. 
Bir kulüp, esasında sporcusunu tüm kariyeri süresince elinde tutabilmekteydi.

37 Beysboldaki opsiyon kaydına benzer biçimde, Rozelle Kuralı, serbest kalan oyuncunun 
transfer olmadan önceki kulübüne adil ve makul bir tazminatın ödenmiş olmasını 
şart koşmaktaydı.

38 Bkz. Flood v Kuhn 407 US 258 (1972).
39 Bonservisi elinde olan oyuncu (ç.n.).
40 Bkz. Blackmun tarafından yazılan karar. 
41 1998 tarihli Curt Flood Yasası.
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rekabetin kısıtlaması öğretisinin uygulanmasını sınırlamaktadır. Ne 
MLB draftı, ne de alt lig üzerindeki herhangi bir takdir hakkı, bu 
hükmün kapsamına girer. Aksine, MLB’nin rekabetin kısıtlamasında 
muaf tutulması, bu iki alanı hala korumaktadır.42

Diğer Amerikan sporlarında, Rozelle Kuralı olarak adlandırılan, 
sporcuların başka kulüplere transfer olma özgürlüğünü sınırlayan 
tedbirler kullanılmıştır. Ancak MLB’nin opsiyon kaydının aksine, 
mahkemeler Rozelle Kuralı için rekabet kısıtlanmasının uygulanma-
sına izin vermiştir.

Mackey/National Football League Davası43

Dava sırasında NFL Oyuncuları Birliği’nin (NFLPA) başkanı 
olan Mackey, NFL’nin uzun süredir uyguladığı Rozelle Kuralı’na 
karşı çıkmıştır. Mackey, kulüplerin sporcunun önceki kulübü tara-
fından istenen tazminatı ödemeye yanaşmamasından ötürü bu kura-
lın sporcuların pazarlık gücünü sınırladığını öne sürmüştür. NFL, 
Federal Baseball Club ve Toolson44 davalarından dolayı rekabetin 
kısıtlanması doktrininin sporda uygulanmadığını öne sürmüştür. 
Mahkeme, MLB’nin muafiyetinin yalnızca MLB için uygulanan bir 
istisna olduğunu belirtmiştir. Rozelle Kuralı’nın rekabeti ihlal etti-
ğine karar verildi ve daha sonra da, NFL daha az kısıtlayıcı nitelikte 
tedbirler kullanması için zorlandı.

Mackey davasındaki hükümden bir yıl sonra, Rozelle Kuralı yeni-
den kullanıldı. Çünkü NFLPA ve NFL, toplu iş sözleşmesi (CBA) 

42 Halgreen, European Sport Law – A Comparative Analysis of the European and 
American Models of Sport, 2004, sh: 180.

43 Bkz. Mackey v National Football League 543 Fed 2d 606 (8. Daire 1976).
44 Bkz. Toolson v New York Yankees Inc 346 US 356 (1953). 
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akdetti.45-46 Bu, Mahkeme’nin Kanuna Dayanmayan İşçi Muafiyeti’ni 
geliştirme sebebidir.

KANUNA DAYANMAYAN İŞÇİ MUAFİYETİ

Kanuna Dayanmayan İşçi Muafiyeti, toplu iş sözleşmesi kuruldu-
ğunda rekabetin kısıtlanmasına karşı koruma sağlamakla birlikte, toplu 
iş sözleşmesinin yalnızca sözleşme taraflarını bağlamasını ve sendikayla 
yönetim arasında iyi niyete dayanan şekilde pazarlık edilmesini şart 
koşmaktadır. Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi, bu muafiyeti 
sendika ve yönetimlerin, mahkeme müdahalesini talep etmeden önce 
adil sonuçları müzakere etmelerini desteklemek için geliştirmiştir.47 
Yani Amerikan sistemi, sporcuların, kulüplerin ve liglerin menfaat-
lerini dengelemek için rekabetin kısıtlanmasının uygulanması yerine 
toplu iş sözleşmelerini tercih etmektedir.48 Kısaca, tarafların toplu 
iş sözleşmesi akdetmesi, ABD’de rekabetin kısıtlanmasının sporda 
uygulanmasına karşı bir muafiyet oluşturmaktadır.

Avrupa’da 1995’ten önce, transfer sistemi ABD’deki opsiyon kaydı 
veya Rozelle Kuralı sistemine benzemekteydi.49 Eğer halihazırdaki 
kulüp, sporcularına karşılık aldığı uygun bir miktar tazminatla tatmin 
edilmemişse, transfer sistemi kulüplere, sporcularının başka kulüplere 
transferini engelleme yetkisi tanımaktaydı. “Avrupa’nın en önemli spor 
hukuku kararı” olarak tanımlanan Bosman kararında, transfer sistemi 
sorgulanmıştır.50

45 1935 tarihli Ulusal İş İlişkileri Yasası (ABD), sendikalar ve idare arasında işyerindeki 
koşulları belirleme görüşmelerine izin vermektedir. Amerika’da, her spor branşında 
bir oyuncu derneği vardır. Oyuncu derneği, oyuncular adına ligle sporcunun 
menfaatlerinin göz önüne alınacağını güvence altına almak için pazarlık yapan 
temsilcidir. Bu işlem, toplu iş sözleşmesi görüşmesi olarak adlandırılmaktadır.

46 Toplu iş sözleşmesi, sendika ve yönetim arasındaki anlaşmadır.
47 Bkz. Brown v Pro Football Inc 518 US 231 (1996).
48 Bkz. Clarret v National Football League 369 F 3d 124 (2. Daire 2004).
49 Halgreen, European Sport Law – A Comparative Analysis of the European and 

American Models of Sport, 2004, sh: 173.
50 Adı geçen eser, sh: 167.



548

Sporda Rekabetin Kısıtlanması
/ ÖZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

Bosman Davası51

Davacı Bosman, Belçika Ligi’nde yer alan Royal Club Liege’nin 
(RCL) sözleşmeli profesyonel futbolcusuydu. Bosman’ın sözleşmesi 
sona ermeden hemen önce, RCL ona maaşında yaklaşık %75 indirime 
giden yeni bir sözleşme teklif etti. Bunun üzerine, Bosman kariyerine 
başka bir kulüpte devam edebilmesi için serbest oyuncu statüsüne 
alınmayı talep etti. Bosman’la ilgilenen bir Fransız kulübü, US Dun-
kerque (USD), ona kabul ettiği bir sözleşme sundu.

RCL, Avrupa transfer sistemi uyarınca transfer ücreti isteme 
yetkisine sahipti. USD, RCL’nin istediği transfer ücretini ödemeyi 
kabul etti. Ancak transfer, USD bu ücreti ödeyemeden önce, yeterli 
mali kaynağının olmadığına ilişkin bir spekülasyon yüzünden RCL 
tarafından iptal edildi. Sonuç olarak, Bosman yalnızca yarı-profesyo-
nel bir kulüple anlaşabildi ve böylece kaçınılmaz biçimde çok daha 
az bir maaş aldı.

Bosman, yürürlükteki transfer sisteminin, kendisinin USD’ye 
transfer olmasını makul olmayan biçimde engellediğini iddia ederek 
zararının giderilmesini talep etti. Bosman, sistemin rekabetin kısıt-
lanmasıyla çelişki içinde olduğunu, çünkü bunun sporcuların diğer 
kulüplerde istihdam imkânı aramasını sınırladığını iddia etti.52 Dava-
lılar, RCL ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), transfer 
sisteminin küçük kulüplere daha büyük kulüplerle anlaşan sporculara 
karşılık tazminat alma imkânı tanıyarak Avrupa kulüpleri arasındaki 
rekabeti sürdürdüğünü öne sürdü.

AAD, hüküm verirken, futbolun bir “ekonomik faaliyet” olması 
ve bir futbolcu olan Bosman’ın Avrupa hukukuna göre “işçi” olarak 
kabul edilmesinden dolayı, davanın mahkemenin yetkisi dâhilinde 
olduğunu belirterek Dona kararını uyguladı. Mahkeme, transfer sis-
teminin kulüpleri, sözleşmesiz sporcular için transfer ücreti ödemeye 

51 Bkz. Belgian FA v Bosman [1996] All ER [EC] 97.
52 Bosman, ayrıca mevcut ulusal düzenlemelerin Avrupa Topluluğu Antlaşması’yla ile 

de bağdaşmadığını öne sürmüştür. 
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zorlayarak futbolcuların istihdam imkânlarını sınırladığına ve bunun 
da, rekabete aykırı olduğuna karar verdi.

AAD tarafından verilen bu emsal karar, Avrupa transfer sisteminin 
(ve dünyadaki pek çok transfer sisteminin) bugün üzerine kurulduğu 
esasları belirlemiştir. Avrupa transfer sistemi, Bosman kararının bir 
sonucu olarak, sözleşmesi sona eren tüm sporcuların serbest kalmasını 
sağlamaktadır. Böylece, eğer sporcusu, mevcut sözleşmesinin süresi-
nin sona ermesinden önce başka bir kulüp ile sözleşme imzalamak 
istemezse, kulüp transfer ücreti alamayacaktır.

Amerikan ve Avrupa mahkemeleri gibi, Avustralya mahkemeleri 
de bir sporcunun başka bir kulübe transfer imkânı sınırlandığında 
duruma müdahale etmektedir. Avustralya’nın transfer sistemi, çoğun-
lukla “transfer ve alıkoyma sistemi” olarak anılmaktadır.53 Transfer ve 
alıkoyma sistemi, ABD’deki opsiyon kaydına, Rozelle Kuralı’na ve 
Bosman kararı öncesindeki transfer sistemine benzer şekilde, sözleş-
mesi olmayan sporcuların, eğer transfer ücretleri ödenmemişse, başka 
kulüplere transfer olmasını yasaklamaktadır. Rekabetin kısıtlanmasının 
sporda uygulanmasına benzer şekilde, Eastham/Newcastle United FC 
kararı, Avustralya’nın transfer sistemi kurallarından yoğun şekilde 
etkilenmiştir.54 Bu dava, meşhur Buckley/Tutty temyiz davasında 
uygulama bulmuştur.55

Buckley/Tutty Davası
Davacı Tutty, NSW Rugby Futbol Ligi’nde (NSW RFL) yer alan 

Balmain Rugby Ligi Kulübü’nün sözleşmeli oyuncusuydu. Tutty, başka 
bir kulüp tarafından istihdam edilmek için Balmain’den ayrılmak 
istemiştir. NSW RFL kuralları, üyelerinin sporcuları için transfer 

53 Healey, Sport and the Law, 3. Bası, 2005, sh: 45.
54 Bkz. Oyuncunun bir kulüple arasındaki sözleşmenin süresi dolduğunda, oyuncunun 

yeni bir sözleşme imzalamak için bu kulüple anlaşmadığı sürece, bu kulübün 
oyuncunun hizmetinden faydalanmaya devam etmeyi bekleyemeyeceğine karar 
verilen ve Wilberforce tarafından yazılan Eastham v Newcastle United FC [1964] 3 
All ER 139 kararı.

55 Bkz. Buckley v Tutty (1971) 125 CLR 353.
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ücreti belirlemesine izin vermektedir. Balmain, kurallara uygun olarak, 
Tutty için yüksek bir transfer ücreti belirlemiştir. İlgili kulüp, sonuç 
olarak Balmain’in talep ettiği transfer ücretini ödemeye yanaşma-
mıştır. Tutty, sözleşmesi sona erinceye kadar iki yıl daha Balmain’de 
kalmıştır. Tutty’nin hiçbir kulüple anlaşmamış bir sporcu olmasına 
rağmen, Balmain, oyuncuyla ilgilenen herhangi bir kulübün, sözleş-
mesi süresi devam ederken belirlenen transfer ücretini ödeyebileceğini 
iddia etmiştir.

Tutty, NSW RFL Yönetmelik’inin bir bölümü olan transfer ve 
alıkoyma sisteminin rekabeti kısıtladığını iddia etmiştir. Davalılar, 
Balmain ve NSW RFL, kısıtlamanın makul olduğunu, çünkü sis-
temin daha zengin kulüplerin ligin en iyi sporcularını “avlamasını” 
engellediğini öne sürmüştür.

Yüksek mahkeme, lig kurallarının sporcuların istihdam arama 
hakkı önünde bir engel olduğuna karar vermiştir.56 Bu sebeple, transfer 
ve alıkoyma sistemi rekabet kısıtlaması olarak kabul edilmiştir.

Avrupa’nın Bosman davası gibi, Buckley/Tutty davası da Avust-
ralya’daki transfer sistemini değiştirdi. Sonuç olarak, kulüpler oyun-
cularıyla olan sözleşmelerin süresi sona erdiğinde, bu sporcular için 
transfer ücreti talep edemez. Ancak, eğer hâlihazırdaki kulübüyle 
sözleşmesi devam eden sporcu başka bir kulüpte oynamak istiyorsa, 
-Avrupa’ya benzer şekilde- Avustralya transfer sisteminde kulüpler 
transfer ücreti talep edebilir.57

ÜST SINIR ve DRAFTLAR

Profesyonel spordaki en tartışmalı konuların ikisi, draft ve üst 
sınırdır. 58 Üst sınırın birinci amacı, profesyonel sporcuların maaşlarını 

56 Healey, Sport and the Law, 3. Bası, 2005, sh: 45.
57 Örneğin bkz. Elford’un Western Suburbs’un sözleşmeli oyuncusuyken bonservissiz 

transfer talep ettiği Elford v Buckley [1969] 2 NSWR kararı. Mahkeme, Elford’un 
sözleşmeli bir oyuncu olması sebebiyle kulüp lehine karar vermiştir.

58 Kolonko, Restraint of Trade in Sport: An International and South African Perspective, 
2006, sh: 78.
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en aza indirmekken, draft ligdeki rekabet dengesini güvence altına 
almak zorundur.59

Üst sınır, NBA’in sporcuların maaşlarındaki artıştan dolayı mali 
kriz yaşadığı 1980lerin başında geliştirilmiştir.60 Üst sınır, sporcu 
maaşlarını ödemeleri için her bir takıma bir miktar para bölüştürmek-
tedir. Üst sınır, genellikle ligin o sezondaki brüt hasılatının tahminiyle 
hesaplanmaktadır. Sporcu kazançları, bu tahmini miktardan çıkarılır ve 
kalan para ligde rekabet eden takımlar arasında eşit biçimde dağıtılır.61

ABD’de ilk defa 1936’da futbolda kullanılan draft62, genellikle 
önceki sezonu daha alt sıralarda bitirmiş takımların, sonraki sezon lige 
gelecek en iyi sporcuları seçmesine imkân sağlamaktadır. Genellikle, 
bir sporcu bir kulübe draft edildiğinde, draft eden kulüp bu sporcuyla 
sözleşme imzalamaya ilişkin ayrıcalıklı bir hak elde etmektedir. 63 
Draft, teoride, daha zengin kulüplerin uygun olan en iyi sporcularla 
sözleşme imzalama imkânını sınırlamakta ve böylelikle ligde rekabeti 
korumaktadır.

Üst sınır ve draft, sporcuların maaş ve işverenlerini seçme imkânları 
üzerine sınırlamalar dayatmaktadır. Üst sınır ve draft hükümleri, 
genellikle bir oyuncu sözleşmesinde veya toplu bir iş sözleşmesinde 
görülmektedir. Hukuk bakımından genel olarak bakıldığında, bu 
sınırlamalar açık rekabet ihlalidir. Ancak belirli durumlarda, eğer 
ligin menfaatleri için bunların makul olduğu kabul edilirse, pek çok 
mahkeme draft ve üst sınırdan faydalanması için liglere izin vermiştir.

MLB istisnasıyla birlikte, tüm profesyonel Amerikan sporları, draft 
ve üst sınırı kullanmaktadır. Amerikan mahkemeleri, ligi koruyan 
sınırlama amaçlarına atıf yaparak, kararlarını genellikle üst sınır ve 

59 Halgreen, European Sport Law – A Comparative Analysis of the European and 
American Models of Sport, 2004, sh: 174.

60 Yazar, deneme amaçlı olsa ve yalnızca bir sezon sürse de ilk maaş üst sınırının 1946’da 
NBA tarafından uygulandığını kabul etmektedir.

61 National Basketball Association, Maaş üst sınırı (www.nba.com/cap).
62 Gruver, The American Football League: A Year‐by‐Year History, 1997, sh: 17.
63 Halgreen, European Sport Law – A Comparative Analysis of the European and 

American Models of Sport, 2004, sh: 175.
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draft lehine gerekçelendirmektedir. Draft ve üst sınırın hedefi, ligde 
kesintisiz rekabeti muhafaza etmektedir.

Smith/Pro Football Davası64

Davacı Smith, kaderinde NFL olan üniversiteli bir futbolcuydu. 
Son üniversite sezonundan sonra, NFL draftına girdi. Smith, 17. tura 
kadar draft edilmedi. O zamanlar, eğer ilk 10 tur draft edilmemişse, 
drafta katılanların sezon öncesi serbest bırakılması yaygındı. Smith’in 
alt sıradaki draft pozisyonu, sözleşme görüşmelerinde pazarlık gücünü 
kısıtladı. Smith, başka takımlarla görüşebilmek ve daha iyi bir söz-
leşme imkânı elde edebilmek için bonservisini talep etti. Lig ve kulüp, 
Smith’in talebini reddetti.

Smith, NFL draftının rekabet imkânını makul olmayan biçimde 
kısıtladığını ve rekabeti ihlal ettiğini iddia ederek dava açtı. Mahkeme, 
NFL draftının ligin ticari amaçlarına ulaşılması için makul surette 
gerekli olduğuna, fakat draft turlarının sayısının makul olmadığına, 
çünkü hem hedef hem de etki bakımından rekabete aykırı nitelikte 
olduğuna karar verdi. Smith/Pro Football davasının bir sonucu olarak, 
Amerikan profesyonel spor liglerinde draft turlarının sayısı sınır-
landırıldı. Her bir sporun farklılık arz etmesine rağmen, Amerikan 
sporunda 10 turdan fazlasına izin verilmemektedir.

Draft ve üst sınır, ABD’nin aksine Avrupa sporlarına nispeten 
yabancıdır.65 Birkaç Avrupa futbol ligi, üst sınırı bir iki olayda yanlış 
biçimde değerlendirdi.66 Avrupa spor modelinin yapısı, bu konudaki 
sorunlardan birisidir. Örneğin, üye devletlerin Avrupa ligi seviyesin-
deki kulüpler arasındaki rekabette karmaşaya sebep olan farklı vergi 
sistemleri ve para birimleri olabilir.67 Diğer sorun ise, Dona ve Bos-
man davalarında verilen sporcuların işçi olarak kabul edildiği emsal 
karardır. Sporcu olmayan Avrupalı işçilere yüklenen maaş üst sınırı 

64 Smith v Pro Football Inc 593 F 2d 1173 (DC Circ 1978).
65 İngiltere Guinness Premier ve Süper Ligi maaş üst sınırını kullanmaktadır.
66 Arnaut, Independent European Sport Review, Sy. 91, 2006, sh: 115.
67 Adı geçen eser.
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veya draft, ECJ tarafından neredeyse mutlak biçimde iptal edilecektir. 
Avrupa ligleri, bu yüzden bu sınırlamaları uygulamakta kararsızdır.

Avustralya ligleri, özellikle AFL ve Rugby Ligi, 1970lerden beri 
maaş üst sınırı ve draftı ABD’ye benzer şekilde kullanmaya çalış-
maktadır.68 ABD’ye benzer şekilde Avustralya yaklaşımı da, draft ve 
üst sınırları ligin menfaatlerini korumak için gerekli olduğu ölçüde 
kabul etmektedir.69 Bu emsal karar, ilk olarak meşhur bir Rugby Ligi 
davasında, Adamson/Rugby League davasında verilmiştir.

Adamson/NSW Rugby League Davası70

Davacı Adamson, NSW Rugby Ligi’nde (NSWRL) yer alan 
222 sporcunun adına bir dava açtı. NSWRL, üst sınırdan faydalan-
dıktan sonra, draft sistemini uygulamaya çalıştı. Adamson, üst sınır 
ile bağlantılı NSWRL draft kurallarının sporculara makul olmayan 
kısıtlamalar yüklediğini ve bunların Avustralya’daki rekabet kurallarına 
aykırı olduğunu öne sürdü. Mahkeme, zaten birkaç yıldır mevcut 
olan üst sınırın, ligin devam etmesinin güvence altına alınması için 
makul surette gerekli olduğuna karar verdi. Ancak buna draftın eklen-
mesi, makul değildir. Çünkü maaş üst sınır zaten ligin menfaatlerini 
korumaktadır. Sporcuların işverenlerini seçme imkânını sınırlandıran 
draftın makul olmadığı ve bu sebeple geçersiz olduğuna karar verildi.

SONUÇ

Spor, günümüzde gittikçe artan biçimde doğası gereği daha çok 
ticari niteliğe bürünmekte ve sporcular diğer disiplinlerdeki pro-
fesyonellerle eşit şekilde muamele görmeyi talep etmektedir. Sonuç 
olarak, rekabetin kısıtlanması artan biçimde mahkemelerin önüne 

68 Avustralya Futbol Ligi, History, 2007. (http://www.afl.com.au/Season2007/Statistics/
History).

69 Gummow tarafından yazılan Adamson v NSW Rugby League Ltd (1991) 31 FCR 
242.

70 Adı geçen eser.
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gelmektedir. Spora ilişkin rekabetin kısıtlanması davalarının, ilk defa 
yaklaşık yüzyıl önce ABD’de ortaya çıkmasına rağmen, bu davalar 
Avrupa ve Avustralya mahkemeleri için yakın tarihli gelişmelerdir.

Bu üç yargı yerinin her birinde, mahkemenin rekabetin kısıtlan-
ması konusundaki konumu, kulüp/liglerin ve sporcuların menfaatleri 
arasında gidip gelmektedir. Mahkeme, sözleşmelerinin süresinin 
sona ermesinden sonra sporcuların serbest kalmasını sağlamak için 
kararlarında sporcuların menfaatlerinin lehine hükmetmektedir. bu 
üç yargı yerindeki mahkemeler, MLB istisnasıyla beraber, tüm spor 
branşlarında “hareket serbestisi”ni kabul etmektedir.

Mahkemeler, öte yandan, bazı yargı yerlerinde draft ve üst sınırı 
kuralının uygulanmasına izin vererek, kulüp/liglerin lehine karar 
vermektedir. Bu durum, MLB’nin muafiyetiyle birlikte tüm spor 
branşlarında halen draft ve üst sınırın kullanıldığı ABD’de en iyi 
şekilde gözlenmektedir. Bosman Davası’nda verilen emsal karar, bunun 
sporcunun rekabet imkanı üzerinde makul olmayan bir kısıtlama 
olması sebebiyle AAD tarafından iptal edebilme ihtimali yüzünden, 
Avrupa’da draft ve üst sınıra izin vermemektedir. Avustralya, genellikle 
üst sınırlara izin vererek ve fakat sıklıkla da draftın buna eklenmesini 
rekabetin makul olmayan bir kısıtlaması olarak kabul ederek, ABD ve 
Avrupa’nın konumu arasında bir orta yol bulma eğilimindedir. Ancak 
yazar, henüz mahkemeye taşınmamış olmasına rağmen, Avustralya 
AFL’sinin draft sistemini kullandığını kabul etmektedir.

Sporcu perspektifinden bakıldığında, Avrupa liglerinde yarışmak 
en avantajlı şeydir. Çünkü mahkemelerin kararları genellikle Avrupa 
kulüplerinin ve liglerinin, sporcuların rekabet imkânını sınırlayacak 
herhangi bir mekanizma kullanmasını sınırlamaktadır. Örneğin, eski 
bir MLS All-Star oyuncusu olan Andy Dorman, dört senelik sözleş-
mesi ona her sezon için yalnızca 35,000 USD kazandırması sebebiyle, 
ABD’deki son sezonunda bir Avrupa ligine transfer olmuştur. Bu 
transfer, ABD’deki sporculara yüklenen, daha az pazarlık gücüne 
sebep olan sınırlamaların bir sonucudur. Dorman bunu şu şekilde 
açıklamaktadır: “Bir kulübün, sporcular için harcayacağı miktar üzerinde 
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hiçbir sınırlama olmayan Britanya’ya gitmek zorundaydım.”71 Avrupa 
ligleri, Dorman gibi sporculara, üzerlerine üst sınır gibi sınırlamalar 
yüklemeden sözleşme görüşmesi yapma özgürlüğü tanımaktadır.

Kulüp/lig perspektifinden bakıldığında, draft ve üst sınır kuralına 
izin veren Amerikan sisteminin her şeyden önce kulüp/lig menfaatle-
rini temsil ettiği görülmektedir.72 Draft ve üst sınır kuralı, sporcuların 
pazarlık gücünün zayıflamasına yol açabilse de, maaş masraflarını 
düşürerek kulübe ve kulüpler arasındaki sıkı rekabeti muhafaza ederek 
de lige yarar sağlamaktadır. Bu sınırlamalar, ABD’deki kulüplerin, 
Manchester United, Chelsea ve Arsenal’in her sezon sonundaki sıra-
lamada ilk dört takım arasında yer aldığı İngiltere Premier Ligi’ndeki 
gibi yıllar boyu ligi domine etmesine imkân tanımamaktadır.

Avustralya, draft ve üst sınırın uygulanmasında ABD ve Avrupa’nın 
konumu arasında kararsız kalmakta, fakat hem ABD hem de Avrupa’nın 
bir tarafa diğerinden fazla yakın olduğu konum yerine, ligler/kulüpler 
ve sporcular arasındaki konumunu dengelemek istemektedir. ABD, 
kulüp ve liglerin menfaatlerini daha çok dikkate alırken, Avrupa, 
sporcuların menfaatlerine daha çok önem vermektedir. Avustralya, 
Amerikan ve Avrupa mahkemelerinin sporcularla kulüp/liglerin men-
faatleri arasında denge kurmaya çalıştığı kararların ardında yatan 
gerekçeyi kullanmaya gönüllü görünmektedir. Ancak, Avustralya’nın 
hâlihazırdaki dengeli konumu, liglerinin doğası gereği daha ticari hale 
geldiğinde ve ABD ligleriyle daha uyumlu hale geldiğinde zorluklarla 
karşılaşacaktır.

Avustralya liglerinin büyüyüp gelişmesinden dolayı, mahkemeler 
sporcuların menfaatleriyle kulüp ve liglerin menfaatlerini dengelemeye 
devam etmek zorundadır. Bu, toplu iş sözleşmelerini destekleyen bir 
emsal kararın verilmesiyle gerçekleştirilebilir. Bu dengeleme işlemi, 
oyuncu sendikalarının, kulüp temsilcilerinin ve lig yetkililerinin 

71 A. Dorman ile röportaj, New England Revolution and Major League All‐Star (Telefonla 
röportaj, 1. 11. 2007).

72 Amerikan liglerinin, yüksek maaş ve kartelciliğe karşı mevzuattan kaçmak amacıyla 
tek teşebbüs lig yapısı kurabileceği, MLS v Fraser davasından çıkan pratik sonuçtur. 
Bu tip bir lig, belki de gelecekteki lig tercihinin örgütsel yapısı olabilir.
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toplu iş sözleşmesi akdettiğinde, spor branşlarının genellikle rekabet 
hukuku kısıtlamalarından muaf tutulduğu ABD’de görülmekte-
dir. Avustralya’da bu tip bir emsal karar verilirken, mahkemeler, 
ABD’dekilerin yaptığı gibi, yani MLB’deki gibi, oyuncu sendikalarının 
büyümesini teşvik etmelidir.

Avustralya mahkemeleri, Amerikan Federal Yüksek Mahkeme’si 
tarafından Mackey/National Football League davasında verilen, 
Kanuna Dayanmayan İşçi Muafiyeti’ni geliştiren karar gibi toplu 
iş sözleşmelerinin kullanımını teşvik eden bir emsal karar verebil-
seydi, mahkemenin müdahalesine gerek duyulmaz ve anlaşmazlıklar 
mahkemeye gidilmeden çözülürdü. Daha güçlü oyuncu sendikaları, 
sporcuların daha fazla menfaati karşılar. Bosman davasındaki gibi 
devrim niteliğinde sonuçlara yol açabilecek daha az müdahaleye 
maruz kalacaklarından ötürü, kulüp/ligler de bu emsal karardan 
faydalanacaktır. Son olarak, eğer mahkeme, toplu iş sözleşmelerinin 
kurulması sonucuna yol açan mahkeme müdahalesini yasaklayan bir 
emsal karar verirse, sporcuların menfaatleriyle, kulüplerin ve liglerin 
menfaatleri dengelenmeye devam edecektir. Bu denge, profesyonel 
sporun gelişimi ve kalıcılığı için eşit şekilde gerekli olan sporcuların 
ve kulüp/liglerin menfaatlerinin tatmininin korunması bakımından 
oldukça önemlidir.73

73 Bu makalenin düzenlenmesindeki yardımlarından dolayı Jessica Ann Johnson’a 
teşekkür ederim.
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SPORCU TEMSİLCİLİĞİ SÖZLEŞMELERİ

GİRİŞ

Bu çalışmada, sporcu ve kulüp arasında hukuksal bağ kurma 
konusunda önemli yeri bulunan sporcu temsilcileri, yaygın 
kullanımı ile menajerler ve özellikle bu bağın kurulması için 

sporcu veya kulüplerin, menajerler ile imzalamış oldukları sporcu 
temsilciliği sözleşmeleri spor hukuku kapsamında ele alınacaktır. 

Sporcunun ve kulüplerin haklarını korumak ve yükümlülüklerini 
ifada ona yardımcı olmak, desteklemek açısından günümüzde hem 
spor kulüplerinin hem oyuncuların temsilcilere ihtiyaç duymaktadır.  
Sporcuların ve kulüplerin temsilciler ile olan ilişkilerinin düzenlen-
mesi önemli hale gelmiştir. Burada Federasyonların iç mevzuatlarının 
uygulanabilirliği ayrıca tartışma konusudur.

Sporcu temsilciliği sözleşmelerinin, Türk Hukukunda hangi tip 
sözleşme içine girmesi gerektiği sorununun yanı sıra, sporcuların 
ve kulüplerin yabancı uyruklu olması durumunda sözleşmelerin 
uluslararası boyut kazanması ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların 
çözümünde hangi yargı yolunun  etkin olacağı sorunu da tartışma-
lıdır. Diğer bir sorun ise, spor dallarının çeşitliliğinin, sözleşmenin 
şeklini ve çeşitliliğini etkileyip etkilemediğidir. Bunların dışında, spor 
temsilciliğinde var olan etik problemler, özellikle lisanslı temsilcilerin 
yanında oyuncu temsilciliği hizmetinin imajına zarar veren lisanssız 
temsilcilerin varlığı, tip sözleşmelerin uygulanması gibi sorunlar 
karşısında Spor Federasyonlarının konuya yaklaşımı da bahsedilmeye 
değer olacaktır.

Bu nedenle, sporcu temsilciliği sözleşmelerinin değerlendirilme-
sinde yukarıda sıraladığım konular üzerinde durmak üzere, karşılaş-
tırma ve açıklamaları oyuncu temsilciliği sözleşmelerinin en yaygın 
kullanıldığı Futbol ve Basketbol menajerliği üzerinden yapmanın 
gerekli olduğunun kanısındayım. Dolayısıyla, Sporcu Temsilciliği 
Sözleşmelerinin Türk Hukuku’ndaki yeri ve hukuksal boyutu hakkında 
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kısa bir bilgi verildikten sonra Futbol ve Basketbol Menajerliği’nin 
ilgili mevzuatlara göre karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

I- Sporcu Temsilciliği Sözleşmelerinin Türk 
Hukukundaki Yeri ve Hukuksal Boyutu

Sporcu Temsilciliği Sözleşmeleri, yapısı itibariyle vekâlet ilişkisine 
dayanmaktadır. Oyuncu ya da kulüp, menajerin vermiş olduğu hiz-
metini kabul etmesiyle bir temsilci aracılığıyla hukuksal işlemlerinde 
temsil edilmektedir. Bunun karşılığında, temsilci genel kural olarak 
vermiş olduğu hizmete karşılık bir ücret kazanmaktadır. Bu sözleşme-
lerin isimlendirilmesi uygulanacak hukuk açısından önemlidir. Sporcu 
temsilciliği sözleşmeleri, Türk hukukunda mevcut olan; komisyon 
sözleşmesi, acentelik sözleşmesi, tellallık sözleşmesi ve vekâlet söz-
leşmesi türlerinden kısmi özellikler taşımaktadır. Dolayısıyla, sporcu 
temsilciliği sözleşmelerini karma nitelikte ve ismen tanımlanmamış bir 
sözleşme olduğu sonucuna varabiliriz. Sonuç itibariyle, bu sözleşmeler 
sui generis  sözleşmeler değildir.

Sözleşmeler, federasyonların iç mevzuatlarıyla ve kanunlarla 
düzenlenmektedir. Ancak, kanunlar ve federasyonların iç mevzuatları 
arasında bir dağınıklığın bulunduğu da gerçektir.  Bu sözleşmelerin 
uygulanmasında ve yorumlanmasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları 
çözmede genel olarak hangi yargı yolunun yetkili olduğu sözleşme-
lerin ait olduğu spor dalı ve federasyonların mevzuatlarıyla doğru 
orantılıdır. Örnek vermek gerekirse, Türk Basketbol Federasyonu’nca 
( TBF) belirlenen tek tip sözleşmeye uygun olarak düzenlenmiş sporcu 
temsilci sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkları çözümlemeye TBF’de 
yer alan yargı kurumları yetkili kılınmıştır. Bunun dışında, bu tip 
sözleşmeler dışında kalan sporcu temsilcileri sözleşmelerinden doğan 
uyuşmazlıklar Genel Mahkemeler tarafından çözümlenmektedir.

II- Türk Basketbol ve Futbol Federasyonu Tarafından Düzenlenen 
Sporcu Temsilciliği Yönetmelikleri ve Sözleşmeleri:
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Türkiye’de futbol, gerek kodifikasyonun diğer branşlara oran-
lara üst düzeyde olması, gerekse kitlelerin ilgisi açısından diğer spor 
branşlarının önünde yer almaktadır. Bunun dışında, dünyada ve 
Türkiye’de son yıllarda futbolla beraber diğer branşlara nazaran bas-
ketbol sporu yükselmektedir. Dolayısıyla karşılaştırmada esas olarak 
alınacak olan Türkiye Futbol Federasyonu Futbolcu Temsilcileri  Tali-
matının (TFFTT)1  ilgili maddeleri ile Türkiye Basketbol Federasyonu 
Oyuncu Temsilciliği Yönergesi (TBFTY)  2ve bu federasyonların 
düzenlemiş oldukları standart oyuncu temsilci sözleşmeleri  olacaktır.

Karşılaştırmalı inceleme bu tür sözleşmelerin hukuki yapısını 
biçimlendirmek ve bir sonuca varmak açısından faydalı olacaktır.

a) Temsilci olabilme koşulları;
TFFT’nin 5-a maddesine göre;  futbolcu menajeri olabilmek için, 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya en az 2 yıl Türkiye’de yasal 
ikametgâhı olması ve çalışma izninin olması gereklidir.3 

TBF’da ise, TBFTY’nin 12-5 maddesine göre; basketbol menajeri 
olabilmek için sayılmış olan 3 koşuldan herhangi birine sahip olmak 
gereklidir. Bunlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya çalışma 
iznine sahip olmak veya en az 5 yıl süre ile Türkiye’de ikamet ediyor 
olmaktır.4 

Her iki talimatta menajer olabilmek için en az lise mezunu olmayı 
şart kılmıştır.

Bunların dışında, TFFTT’ye göre, menajer olabilme kriterleri 
arasında, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) dillerin-
den en az birini bilmek gerekli iken, TBFTY’de yabancı dil şartı 
bulunmamaktadır.

Türkiye Basketbol Federasyonu, basketbol sporcu temsilcisi olabil-
mek için yukarıdaki koşulları sağlamış olan adayların değerlendirilmesi 

1 Türkiye Futbol Federasyonu Futbolcu Temsilcileri Talimatı, www.tff.org.tr. Bkz. Ek 1
2 Türkiye Basketbol Federasyonu  tarafından 30.04.2004 tarihli Oyuncu Temsilciliği 

Talimatının adı “Oyuncu Temsilciliği Yönergesi “ olarak değiştirilmiştir. Bkz. Ek 2
3 Bkz. TFFT madde 5-a
4   Bkz. TBFTY madde 12-5
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ve lisans verilebilme şartını yapılacak olan sınavdan başarılı olma 
koşuluna bağlamamıştır. Oyuncu temsilcisi seçimi TBF yönetim 
kurulu veya onun görevlendirdiği bir komisyon tarafından yönergedeki 
kriterlerin temsilci adayına uygun olup olmadığı şeklindeki değerlen-
dirme sonucu ile yapılmaktadır. Türk Futbol Federasyonu’nda da ise 
değerlendirmeden öte başvuruya hak kazanan adaylar bir sınava tabii 
tutulmaktadır.  TFFTT’nin 7. maddesine göre; ön değerlendirmede 
başvuruları uygun bulunan sporcu temsilci adayları bir sınava davet 
edilmekte sınavdan başarılı olanlara ise futbol menajeri olabilme hakkı 
tanınmakta ve lisans verilmektedir. Yapılan bu sınavda FIFA etkin bir 
rol üstlenmektedir. Sorulacak soruları seçerek, yapılan sınavda ulus-
lararası bir kriter getirmektedir. TFF tek bir sistem üzerinde sınavı 
yapılandırmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla, TFF, menajer seçiminde 
oldukça objektif bir yön izlemektedir.  Oysa, TBF’deki uygulama 
tamamen sübjektif yoruma açık bir durumdadır.

İki federasyon arasındaki bu konu ile ilgili başka bir fark ise, 
Türk Futbol Federasyonunun her yıl tüm lisanslı futbolcu temsilci-
lerinin listesini FIFA’ya bildirirken, Türk Basketbol Federasyonu’nun 
bu listeleri FIBA’ya herhangi bir bildirimde bulunmaz ve böyle bir 
zorunluluğu yoktur.Bunun nedeni Türkiye Basketbol Federasyonu’nun  
kendi hazırladığı ve yayınladığı, oyuncu Temsilciliği Yönergesinin 
uygulamamasıdır.
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b) Sporcu Temsilci Sözleşmeleri ile Temsil Edilebilme Hakları 
Olan Kişiler
Genel olarak sporcu temsilcileri, oyuncuları temsil etmektedirler. 

Bununla beraber, kulüpler, teknik direktörler, teknik direktör yardım-
cıları ve antrenörler sporcu temsilcileri tarafından temsil edilebilme 
hakları spor branşlarının uygulamalarına göre değişmektedir.

Türk Futbolu açısından, futbolcu temsilcisi kulübü temsil etme 
hakkına sahiptir. Ancak, Türk basketbol federasyonunda ise ilgili tali-
matın 13. maddesine göre oyuncu temsilcisi sadece oyuncuyu temsil 
etme hakkına sahiptir. Oysa FIBA içtüzüğünün H.5.1, H.3.1 ve H.3.2. 
maddelerine göre FIBA Lisanslı menajerler, oyuncuları,antrenörleri 
ve kulüpleri temsil edebilirler.5 

Teknik direktörler, teknik direktör yardımcıları ve antrenörler de 
TFFTT’nin 19. maddesine uygun olarak, futbolcu temsilcilerinin 
vermiş oldukları hizmetlerden faydalanabilirler.  Ancak, TBFTY 13.4’e 
göre ise, oyuncu temsilcisi hiçbir antrenör adına kulüplerle görüşme 
yapamaz. Bu tür hizmetler için antrenörler ancak avukatlardan destek 
alabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, basketbolcu temsilcileri hakkında, 
sözleşmesi bulunan oyuncunun, federasyon nezdinde idari işlem ve 
kararlar açısından başvuruda bulunma hakkına sahip olup olmadığı 
hakkında bir açıklama da ilgili talimatnamede yer almamaktadır.6 

c) Sporcu Temsilci Sözleşmeleri
Gerek  TFF, gerekse TBF’de temsilci veya oyuncu bu talimatlar 

kapsamında oyuncu-temsilci ilişkisinden faydalanmak için öncelikle 
federasyon tarafından hazırlanmış standart temsilci sözleşmesini imza-
lamak durumundadır. Bununla birlikte, her iki federasyonda standart 
sözleşmeye ek bir sözleşme eklenmesi imkanını tanımaktadır.

Bu standart sözleşmelerin süresi TFFTT’nin 14. maddesine göre 
en fazla iki yıl olabilmektedir. Türk Basketbol federasyonu ise bu 

5 FIBA Internal Regulations,  H.5.1,H.3.1 ve H.3.2 maddeleri. 
6 Bkz. Ek 1-2 de bulunan  TFFTT 19. maddesi, ve TBFTY 13.4. maddesi.
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sözleşmelerin süresini, imzalanacak olan standart sözleşmeye eklenmiş 
olan 3. madde de düzenlemektedir. Bu maddeye göre, oyuncu ile 
kulüp arasında gerçekleşen kontratın süresinin sonuna kadar oyuncu 
ile temsilci arasında imzalanan standart temsilci sözleşmesinin devam 
edeceğini, oyuncu ile kulüp arasındaki sözleşme uzarsa, temsilci ile 
oyuncu arasındaki sözleşmenin de kontrat bitimine kadar uzayacağını 
belirtmiştir.7 

Tescille ilgili olarak, TFFTT’nin 14. maddesi uyarınca, taraflar 
arasında 4 (dört) nüsha olarak imzalanmış olan bu standart sözleşme-
lerden biri 30 gün içinde TFF’ye tescil, diğeri ise kulüp ve oyuncunun 
tescilli olduğu ulusal federasyona tescil için gönderilmektedir. Ancak, 
TBF’de tescil için böyle bir şart yoktur.

TFFT 14. Maddeye ilşikin olarak , tescil edilmemiş oyuncu tem-
silciliği  sözleşmelerinin geçerli olmayacağına ilişkin,TFF UÇK kara-
rını ortadan kaldıran ve iradelerin uyuşması sonucu oyuncu temsilci 
sözlşemesini geçerli kılan, TFF, Tahkim Kurulunun Kararları vardır.
Nitekim TFF, Tahkim Kurlunun 2009/191 E, 2009/263 K sayılı ve 
07.05.2009 tarihli kararında, “…Bu sebeple talimatın düzenlediği 
anlamda şekle bağlı ve bir takım zaruri unsurları olan, tescil edilmesi 
gereken sözleşme ile uyuşmazlık konusu olayda olduğu gibi temsil-
cilik ilişkisinin bir anlamda sonucu olan ve kulübün kendi iradesiyle 
imzalayıp  temsilciye verdiği borç ödeme şeklini gösteren taahhütname 
niteliğindeki belgeler hukuki nitelik ve hükümleri yönünden farklıdır.” 
bU kararlar TFF, Tahkim Kurulu bir anlamda hukuk yaratarak, içtihat 
oluşturmuştur.8  Aynı şekilde TFF, Tahkim Kurulunun 2009/289 E, 
2009/335 K sayılı ve 25.05.2009 tarihli kararı.9 

7 Bkz. Ek 1 TFFTT 14. Maddesi.
8 Bkz. EK 5 TFF Tahkim Kurulu 2009/191 E, 2009/263 K sayılı , 07.05.2009 tarihli 

kararı.
9 Bkz. Ek 6 TFF Tahkim Kurulu 2009/289, 2009/335 K sayılı ve 28.05.2009 tarihli 

kararı.
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d) Münhasırlık
Türk Futbol ve Basketbol Federasyonlarının sporcu temsilcileri 

ile ilgili yapmış oldukları düzenlemelerde en önemli fark münhasırlık 
yetkisinde ortaya çıkmaktadır

Zira, TBFTY’nin 15/2 maddesine göre ve standart oyuncu söz-
leşmesinin 5/2 maddesine göre ‘Bir oyuncu aynı anda sadece bir 
oyuncu temsilcisi ile sözleşme imzalayabilmektedir’’ hükmü ile TBF’ 
de temsilcisi ile sözleşmesi bulunan oyuncu münhasır olarak imzaladığı 
temsilcisine bağlı kalmaktadır.10 

Oysa, TFF’de ise, futbolcuya veya kulübe, sözleşme imzaladığı 
temsilcisi hakkında bu şekilde bağlayıcı bir şarta yer vermemektedir. 
Futbolcu temsilci sözleşmesinin 3. maddesi gereğince; taraflar, işbu 
sözleşme ile temsilciye tanınan hakkın münhasır olup olmadığı konu-
sunu kendi aralarında kararlaştırılabilme hakkına sahip kılınmaktadır.

TFFT’nın 12. Maddesine göre ,Futbolcu veya kulüp ile arasında 
imzalanan sözleşmede kendisine münhasır yetki verilmeyen futbolcu 
temsilcisi, hizmetlerinden yararlanılarak imzalanan transfer sözleşme-
sini yanında katıldıkları taraf ile birlikte açık kimliğini ve sıfatını da 
yazmak suretiyle imzalamaz ise, bu sözleşmeden dolayı herhangi bir 
hak iddiasında bulunamamaktadır.11 

TFF Tahkim Kurulu münhasırlık ile  ilgili örnek kararlara imza 
atmıştır. TFF Tahkim Kurulunun 2009/180 E, 2009/360 K sayılı 
ve 10.06.2009 tarihli  kararında , “….Futbolcu temsilcisi davacı, 
futbolcuyla münhasır bir temsilcilik sözleşmesi imzalamış ve süresi 
içerisinde federasyona tescil ettirmiş olmakla  birlikte, kulüp fut-
bolcu ve temsilci arasında borcun nakline ilişkin olarak herhangi bir 
sözleşme olmadığını ve tarafların bu yönde bir irade beyanında  da 
bulunmadıklarını , bu durumda, futbolcu temsilcisinin ücrete ilişkin 
taleplerini futbolcuya yöneltmesi gerekirken kulübe karşı dava açtığını 
belirterek pasif husumet yönünden davanın reddine dair verilen UÇK 

10 Bkz. TBFTY 15/2. Maddesi, Ek 3 de bulunan TBF Standart Oyuncu Temsilcisi 
Sözleşmesi

11 Bkz. Ek 1 de bulunan, TFFTT 12. Maddesi
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Kararını ,onamıştır.12 Aynı şekilde TFF Tahkim Kurulu, temsilcinin 
münhasırlığı ile ilgili olarak, 2009/725 E, 2009/97 K ve 25.02.2010 
tarihli kararı dikkate değerdir..Çünkü bu kararda FİFA Oyuncu 
Temsilciliği Talimatına atıf yapılarak , bir anlamda TFF, Kurulları 
vasıtasıyla verdiği kararların, FIFA düzenlemelerine uygunluğunu 
da ortaya koymuştur.13   

e) Yabancı Oyuncu Temsilciliği
Bir diğer önemli fark ise yabancı oyuncu temsilcilikleri ile ilgilidir. 

TFFTT’de yerli veya yabancı oyuncu ile temsilcileri arasında düzenle-
nen sözleşmeler ile ilgili olarak bir ayırım bulunmazken, TBFTY’nin 
17. maddesi yabancı oyuncu temsilciliğini ayrıca düzenlemiştir. Buna 
göre; Türkiye’ye transfer olmak isteyen her yabancı oyuncunun, 
Türkiye’de çalıştığı sertifikalı oyuncu temsilcisi bulunması zorunludur. 
(31.08.2006 tarihinde TBFTY de yapılan değişiklik ile eklenmiştir)14 
Uygulamada böyle bir durumun olmadığını belirtmekte fayda vardır.
TBF Sertifikalı Oyuncu Temsilciliği Yönergesi olmasına rağmen,TBF 
Sertifikalı Oyuncu Temsilcisi olmadığı için, yabancı oyuncu trans-
ferinde FIBA Lisanslı Oyuncu Temsilcileri, Türkiye Basketbol Fede-
rasynu  Liglerindeki takım yöneticilerini tanıyan insanlarla temasa 
geçmekte ve tamamen, düzenleme dışı  yöntemlerle, transfer sonuç-
landırılmaktadır.TBF Yönetimi bu durumu bildiği halde müdahale 
etmemekte adeta, bu düzensizliğe kayıtsız kalmaktadır.  

f ) Sözleşmelerin Feshi
Sözleşmelerin feshi konusunda da Türk Basketbol Federasyonu 

ile Türk basketbol Federasyonu’nda ayırım bulunmaktadır.

12 Bkz. Ek 7 TFF Tahkim Kurulunun 2009/180 E,20097360 K saylı ve 10.06.2009 
tarihli kararı.

13 Bkz. Ek 8 TFF Tahkim Kurulunun   2009/725 E, 2010/97 K sayılı ve 25.02.2010 
tarihli kararı.

14 Bkz. Ek 2 de bulunan ,TBFTY 17. Maddesi
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TBFTY 13/5 ve 15/3 maddeleri temsilciler ile oyuncu arasın-
daki sözleşmenin feshi maddelerini düzenlemektedir. Basketbolcu ve 
temsilcisi TBF tarafından ilan edilmiş transfer dönemi dışında olmak 
ve 15 gün öncesinden bildirmek şartı ile sözleşmeyi her zaman tek 
taraflı olarak sona erdirebilmektedir. Bu işlemi 5 gün içinde TBF’ye 
de bildirmek durumundadır. Ancak oyuncu temsilcisinin münhasırlık 
özelliğinden dolayı sözleşmeden doğan hakları saklıdır.15 

TFFTT’de ise sözleşmenin taraflardan birinin isteği ile her zaman 
fesih edileceğine dair bir hüküm bulunmamakla birlikte yapılacak bir 
ek sözleşme ile bunu kararlaştırmak mümkündür. TFFTT’nin 12. 
maddesinin son fıkrası sadece münhasırlık maddesi olan sözleşme 
sahibi oyuncu temsilcisinin haksız fesihte tazminata hak kazanacağını 
belirtmektedir.16 

g) Oyuncu Temsilciliğinde Ödenecek Komisyon (Ücret)
TFFTT’nin 14. maddesi komisyon için alt ve üst sınırı belirleme-

miştir. Ancak sözleşmeden ücret tutarı anlaşılamıyorsa veya  bu konu 
belirlenmemişse komisyon oyuncunun yıllık brüt gelir üzerinden  %5 
olarak hesaplanır. Bu brüt gelire,  ev, araba, ikramiye dâhil edilmez.17 

TBFTY’nin 15.5 maddesi gereğince basketbolcu temsilcisine 
oyuncu tarafından ödenek olan komisyon bedeli en az %3 en fazla 
% 6 olabilecektir. Bu tutarın hesaplanmasında oyuncunun kulüple 
yapmış olduğu baz sözleşme tutarı esas alınır.18 

TBFTY’nin 15.6 maddesine göre oyuncu, kulüp ile yapılan 
görüşme esnasında, transferin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıl-
maksızın,  temsilciye masraf, komisyon veya başka bir adla hiçbir 
ilave ödeme yapmak durumunda değildir.

15 Bkz. Ek 2 de bulunan ,TBFTY 13/5  ve 15/3. Maddeleri,
16 Bkz. Ek 1 de bulunan TFFTT’nin 12. maddesi.
17 Bkz. Ek 1 de bulunan TFFTT’nin  14. maddesi
18 TBFTY’de uygulanan %3-%6 oranı ,NBA’de uygulanan oran olup,NBA’de transfer 

ücretlerinin yüksek olması bu oranı kabul edilebilir yaparken, TBFTY’de aynı oranın 
kullanılması ,transfer ücretleri düşünüldüğünde kabul edilebilir değildir.Nitekim 
uygulamada bu oranlar kulanılmamaktadır. 
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TBFTY oyuncunun temsilcisine ne kadar süre içinde ödeme 
yapacağını da düzenlemiştir. İlgili Yönerge’nin 15.4 maddesine göre 
oyuncu kulüple yapmış olduğu sözleşmede belirlenen ödemelerin 
kendisine yapılmasını takip eden 10 gün içerisinde, temsilciye ödeme 
yapmakla yükümlüdür.

Daha önceden de üzerinde durduğum münhasırlık konusu ve 
sözleşmedeki münhasırlık şartı, temsilcinin alacağı komisyon ile ilgili 
bazı farkları da beraberinde getirmektedir. Örneğin, TFFTT’nin 14. 
maddesine göre münhasırlık yetkisi bulunmayan futbolcu temsilcisi, 
futbolcu ile kulüp arasında imzalanacak olan sözleşmede açık kimliği 
ve sıfatı bulunmadığı durumda, bu sözleşmeden dolayı herhangi bir 
hak talebinde bulunamamaktadır.

h) Yabancı Oyuncu Temsilcilerinin Hizmet Bedeli
TFFTT ile TBFTY arasındaki diğer bir fark, yabancı oyuncuların 

temsilci hizmet bedelinde ortaya çıkmaktadır. TFFTT’de standart 
oyuncu temsilci sözleşmesi ile yabancı oyuncu temsilci sözleşmesindeki 
temsilciye ödenecek ücret arasında bir fark yoktur. Ancak, TBFTY’nin 
18 maddesi ile yerli basketbolcuların aksine yabancı basketbolcuların 
transferinde, temsilcilere ödenecek hizmet bedelini, sözleşme bedelinin 
en fazla brüt %10 oranında ödenmesini hükme bağlamıştır. Yabancı 
oyuncu temsilcilik hizmet bedeli konusunda TBFTY’nin 18. mad-
desinin 2. fıkrası kulüplere de sorumluluk yüklemektedir.

i) Cezai Hükümler
Cezai hükümler ile ilgili olarak Türk Futbol Federasyonu oyuncu 

temsilcileri ile futbolcu ve kulüpler arasında ayırım yapmıştır. Türk 
Futbol Federasyonun ilgili talimatnamesinin 15. maddesinde futbolcu 
temsilcilerinin, 16 maddesinde ise futbolcu ve kulüplerin bu talimat 
kapsamı dışında hareket etmeleri halinde uygulanacak müeyyideleri 
açıklamaktadır.
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TFFTT’nin 15. maddesine göre; talimatta belirlenen kurallar 
aleyhine davranıp yükümlülüklerini yerine getirmeyen futbolcu tem-
silcileri hakkında, uyarı, kınama, para cezası, lisansın askıya alınması, 
lisansın iptali yaptırımları tek tek veya birlikte uygulanacaktır. Lisan-
sın iptal edilmesinin hukuki sonucu ise temsilcinin tüm haklarının 
ortadan kalkmasıdır. İptal tarihinden itibaren 2 yıl süre ile temsilci 
sınava kabul edilmez.

TFFTT 16. maddesi ise futbolcular ve kulüplerin ancak geçerli 
lisansı bulunan temsilciler ile temsilcilik sözleşmesi imzalayabilecek-
lerini, aksi takdirde uyarma, kınama, para cezası, bir aya kadar hak 
mahrumiyeti cezalarından biri veya birkaçına maruz kalacaklardır.

Basketbolda ise, TBFTY’nin 16 maddesi basketbol oyuncu tem-
silcilerine ilişkin cezai hükümleri düzenlemektedir. Bu hüküm tem-
silci – oyuncu, kulüp ayırımı yapmadan sadece oyuncu temsilcisinin 
aykırı hareketleri sayılmış ve cezai müeyyideler belirlemiştir. TBFTY 
16. maddesi TFFTT’nin 15. maddesine göre daha ayrıntılıdır. Bu 
maddede sayılan davranışları gerçekleştiren oyuncu temsilcileri hak-
kında, kınama, ihtar, para cezası, oyuncu temsilcisi sertifikasının 
askıya alınması, iptali birini veya birkaçını sıra takip edilmeksizin 
uygulanabilmektedir. Sertifikanın iptal edilmesi durumunda 3 yıl 
süre ile tekrar başvuruda bulunulamaz.19 

TBFTY 16.2. maddesi ise, kendilerine sağlanan hak ve yüküm-
lülükleri kötüye kullanan veya bu yönerge ile belirlenen görevi yerine 
getirmeyen antrenörler, oyuncular, oyuncu temsilcileri, kulüpler ve 
yöneticiler TBF disiplin kurulu tarafından cezalandırılır denileceğini 
oyuncu temsilcileri dışında kulüplere, yöneticilere, oyunculara ve 
antrenörlere cezai sorumluluklar yükleyeceğini belirtmektedir.

j) İhtilafların Çözümü
TFFTT’nin 18. maddesi, futbolcu temsilcileri ile futbolcular 

ve/veya kulüpler arasındaki ihtilaflarda karar yetkisini, TFF Yönetim 

19 Bkz. Ek 1 de bulunan TFFT madde 15 ve Ek 2 TBFTY madde 16.
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Kurulu’na vermiştir. Futbolcu temsilcilerinin çalışması hakkında 
yapılan tüm şikâyetlerin ilgili olayın vuku bulduğu tarihten itibaren 
iki yıl içinde ve her halükarda ilgili futbolcu temsilcisinin faaliyetinin 
son bulmasından sonra altı aydan geç olmamak üzere Federasyona 
yazılı olarak bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.20 

TBFTY’nin Anlaşmazlıkların Halli Başlıklı 19. maddesi; oyuncu- 
ve oyuncu temsilcileri arasında imzalanan Standard Oyuncu- Temsilci 
Sözleşmesi’nden doğan anlaşmazlıkların çözümü için TBF’ye başvura-
bilme imkânı tanımaktadır. Ancak, TBF bu tür uyuşmazlıklara bak-
mak için ilgili talimatnamenin 20 ve 21. maddesinde sayılan başvuru 
koşullarının yerine getirilmiş olması şartını aramaktadır. Dolayısıyla 
başvuru koşullarını yerine getirememiş olan örneğin usulüne uygun 
olarak yapılmayan başvurular TBF tarafından incelenmeyecektir.21 

Taraflar ayrıca uyuşmazlıkların çözümü için, 5105 sayılı Kanunla 
belirlenen tahkim yoluna gidebilmektedir. Benzer durum TFFTT’nın 
18/2. Maddesinde de sözkonusudur.Bu maddeye göre, Yönetim Kurulu 
Kararlarına karşı yasal süresi içinde Futbol Federasyonu Tahkim 
Kuruluna başvurulabileceği ve Tahkim Kurulu kararlarının kesin 
olduğu belirtilmiştir.  

II- SONUÇ
Türk Hukuku’nda sporcu temsilciliği sözleşmeleri ile ilgili olarak 

uygulamada en çok görülen futbol ve basketbol oyuncu temsilciliği 
sözleşmeleri ile ilgili  olan iki federasyonun karşılaştırmalı olarak analiz 
edilmiştir. Türk Futbol Federasyonu birçok konuda Türk Basketbol 
Federasyonu’na nazaran daha etkin çözümler bulmakta, konuya daha 
profesyonel yaklaşmaktadır. İç yönetmeliklerini oyuncu temsilciliği 
sözleşmeleri ile ilgili olarak FIFA ile uyumlu hale getirmesi, oyuncu 
temsilcilerinin listesini her yıl FIFA’ya sunması ve oyuncu temsilciliği 
seçimlerinde FIFA’nın uygulamış olduğu sınav sistemini uygulanması, 

20 Bkz. Ek 1 de bulunan TFFT madde 18.
21 Bkz. Ek 2 de bulunan TBFTY madde 19,20,21. Maddeleri.
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TFF’nin bu konuya göstermiş olduğu özeni göstermektedir. TFF 
yukarıda örneklerini verdiğimiz gibi, kurulları aracılığı ile örnek 
kararlara imza atmaktadır. Özerk bir federasyonun sorumluluğunu ve 
özen yükümlülüğünün nerdeyse tüm unsurlarını yerine getirmektedir. 
Hatta TFF, UÇK ve TFF Tahkim Kurulunun verdiği kararlara, Türk 
Yargı Kararları arasında örnek olacak türdendir. 

Ancak TBF tarafından hazırlanmış oyuncu temsilciliği yönergesi, 
FİBA oyuncu temsilciliği ile ilgili düzenlemelere yönelik hiçbir atıfta 
bulunmamaktadır.  Oyuncu temsilciliği listesi, FIBA’ya sunulmamakta, 
seçimler oldukça sübjektif değerlendirmeler ile yapılmakta ve uygulama 
ile denetim arasındaki bağ oldukça zayıf tutulmaktadır. Daha açık 
bir anlatımla, TBF bu  yönergeyi uygulamamakta, sorumluluklarını 
yerine getirmemektedir.  

Bunların dışında, TBF’nin kayıtsız kalması sonucunda,  oyuncu 
temsilcileri  tarif edilen şartları yerine getirmemekte ve birçok bas-
ketbol oyuncu temsilcisinin lisansı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 
oyuncuyla temsilci arasında imzalanması öngörülen standart oyuncu 
temsilciliği sözleşmesi (tip sözleşme) uygulamada yer bulmamaktadır. 
Türk Basketbol Federasyonu bu konuda ciddi bir duyarsızlık içindedir. 
Türkiye’de basketbolun gelişiminin artmasına rağmen, basketbolun 
bu konudaki hukuksal yapısı, zayıfıtr. En kısa zamanda uygulamanın 
uluslararası düzeye getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, lisanssız 
oyuncu temsilciliği sorunu bir etik problem olarak karşımızda dura-
caktır. Özellikle, yabancı oyuncu ve temsilcileri karşısında kurumsal 
bir hizmet verilememektedir. Bu durum, Türkiye’yi yabancı oyun-
cular ve temsilciler gözünde riskli ülke konuma getirmekte ve Türk 
Basketbolunu  olumsuz etkilemektedir.

Diğer taraftan, genel olarak kanuni mevzuat ile federasyonla-
rın iç mevzuatları arasındaki kopukluk uygulamada bir çok sorun 
yaratmaktadır. Standard sözleşme dışındaki sözleşmelerden doğan 
uyuşmazlıkların federasyonlar tarafından çözümlenmemesi, meseleyi 
genel mahkemeler önüne getirmektedir.  Türk Yargı Sisteminde spor 
hukukuyla ilgili ihtisas mahkemelerinin bulunmamasından dolayı 
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da,  etkin çözümler bulunamamaktadır. Bu nedenle, federasyonlar 
ilgili sorunların çözümlenmesinde herhangi bir kısıtlama koymadan 
anlaşmazlıkların çözümüne eğilmelidir..  

Sporcu temsilcilerinin, 1. ve 2. liglerde sınırlı sayıdaki kulübe 
hizmet verdiği düşünülürse, TBF’nda kendilerine muhattap bulama-
maları, sorunlarının çözümsüz kalmasına yol açmaktadır..Haklarını 
alamadıkları için kulüpleri genel mahkemeler önünde dava etmeleri, 
gelecek sezonlarda iş bulamamalarına yol açacaktır. Bu duruma, TBF 
gibi özerk federasyonların kayıtsız kalması ve oyuncu temsilcilerini 
ve sorunlarını yok sayması düşündürücüdür.

Sonuç itibarıyla, sporcu temsilci sözleşmeleri Türk hukukunda 
olması gereken yerde değildir. Ancak, üzerinde durduğum sorunlar ve 
etik problemler gerekli resmi müdahalelerle aşılacak niteliktedir. Türk 
Sporunun dünya çapında giderek artan başarısı hiç kuşkusuz sadece 
sporcuların başarıları sayesinde değil aynı zamanda spora hizmet eden 
kişi ve kurumların etkin birlikteliğine ve başarılı olmasına bağlıdır.
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KAYNAKÇA
Türkiye Basketbol Federasyonu Oyuncu Temsilciliği Yönergesi

Türkiye Futbol Federasyonu Oyuncu Temsilciliği Talimatı

FIBA INTERNAL REGULATIONS.

EKLER
Türkiye Futbol Federasyonu Oyuncu Temsilciliği Talimatı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Oyuncu Temsilciliği Yönergesi.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbolcu Temsilci Sözleşmesi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Standart Oyuncu Temsilci Sözleşmesi.

TFF Tahkim Kurulu 2009/191 E, 2009/263 K. sayılı , 07.05.2009 tarihli kararı.

TFF Tahkim Kurulu 2009/289 E, 2009/335 K. sayılı ve 28.05.2009 tarihli kararı.

TFF Tahkim Kurulunun 2009/180 E,2009/360 K. saylı ve 10.06.2009 tarihli kararı. 

TFF Tahkim Kurulunun   2009/725 E, 2010/97 K. sayılı ve 25.02.2010 tarihli kararı.

KISALTMALAR
Bkz. Bakınız

FIBA Federation International de Basketball

FIFA Federation International de Football Association

TBF Türkiye Basketbol Federasyonu

TFF Türkiye Futbol Federasyonu

TBFTT Türkiye Futbol Federasyonu Oyuncu Temsilciliği Talimatı

TBFTY    Türkiye Futbol Federasyonu Oyuncu Temsilciliği Yönergesi

TFFTT Türkiye Futbol Federasyonu Futbolcu Temsilciliği Talimatı 

UÇK Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
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EKLER

EK-1

FUTBOLCU TEMSİLCİLERİ TALİMATI 

I. GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 - Amaç
Bu talimatın amacı, Futbolcu Temsilcisi Lisansı edinme şartlan 

ile futbolcu temsilciliği faaliyetinin yürütülmesine ilişkin usul ve 
esasları belirlemektir.

Madde 2 - Tanımlar ve Kısaltmalar
Bu talimattaki:
a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu,
b) Yönetim Kurulu: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim 

Kurulu’nu,
c) Tahkim Kurulu: Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nu,
d) PFDK: Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin 

Kurulu’nu,
e) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu:  Türkiye   Futbol   Federasyonu   

Uyuşmazlık   Çözüm Kurulu’nu,
f ) Futbolcu Temsilcisi : Bu talimat ve FIFA Futbolcu Temsilcileri 

ne İlişkin Düzenleme (FIFA Players’ Agents Regulations) uyarınca 
elde edilen lisansla, bir ücret karşılığında, profesyonel futbolcu sözleş-
mesi müzakeresi yürütmek amacıyla bir futbolcu ile bir kulübü veya 
birtransfer sözleşmesi müzakeresi yürütmek amacıyla iki kulübü bir 
araya getiren gerçek kişiyi,
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g) Lisans: Bir gerçek kişinin futbolcu temsilcisi faaliyeti yürüte-
bilmek için bu talimat kapsamında TFF’den temin etmesi gereken 
“Futbolcu Temsilcisi Lisansı”nı,

h) Sigorta: İşbu talimat kapsamında Futbolcu temsilcisi tarafından 
yaptırılması gereken Profesyonel Sorumluluk Sigortasını,

i) Sigorta poliçesi: Profesyonel Sorumluluk Sigorta Poliçesini,
j) Temsilci Sözleşmesi: Futbolcu temsilcilerinin kulüp, futbolcu, 

teknik sorumlu veya antrenörler ile imzalayacakları örneği TFF tara-
fından hazırlanmış yazılı sözleşmeyi,

k) Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi: Profesyonel futbolcu ile kulüp 
arasında yapılan ve TFF tarafından tescil edilen sözleşmeyi

1) Aday: Futbolcu temsilcisi olarak faaliyet gösterebilmek için
lisans başvurusu yapan gerçek kişiyi ifade eder.

II. FUTBOLCU TEMSİLCİSİ SIFATININ KAZANILMASININ KOŞULLARI

Madde 3 -Başvuru Şartları
(1) Futbolcu temsilcisi olmak isteyen gerçek kişiler, TFF tarafından 

yapılacak sınava katılabilmek için
aşağıdaki şartları haiz olmalıdırlar:
a) Türk vatandaşı olmak veya Türkiye’de yasal ikametgaha ve 

çalışma iznine sahip olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki (2) yıldan fazla süreyle 

hapis cezasına veya Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene 
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı   suçlar,   
Devlet   sırlarına  karşı   suçlar  ve   casusluk,   zimmet,   irtikâp,   
rüşvet,   hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,  
suçtan kaynaklanan malvarlığı  değerlerini  aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkum edilmemiş olmak (Yukarıda sayılan yüz kızartıcı 
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suçlardan biriyle hüküm giymiş kişilerin cezaları ertelenmiş, paraya 
çevrilmiş veya affa uğramış olsa bile futbolcu temsilcisi olamazlar)

d) FIFA, UEFA, TFF, herhangi bir kulüp veya bunların herhangi 
bir kurulunda fahri veya ücretli olarak görevli bulunmamak,

e) Mesleki, sosyal ve ahlaki yönlerden iyi anılmak,
f ) TFF tarafından belirlenecek diğer şartlan yerine getirmek,
(2) Aktif futbol hayatı devam eden futbolcuların, teknik adam-

ların ve futbol faaliyeti içerisinde bulunan diğer kişilerin doğrudan 
veya iştigal konusu içerisinde futbolcu temsilciliği bulunan bir şirkete 
ortak olmak da dahil olmak üzere dolaylı olarak futbolcu temsilciliği 
faaliyetinde bulunmaları yasaktır. Bu kişiler ancak aktif futbol faaliyeti 
sona erdikten sonra ve işbu talimat hükümleri çerçevesinde futbolcu 
temsilciliği lisansına sahip olmaları şartıyla futbolcu temsilciliği faa-
liyetinde bulunabilirler.

Madde 4 - Gerekli Belgeler
(1) Adaylar girecekleri her sınav için başvuru aşamasında aşağıdaki 

belgeleri eksiksiz olarak TFF’ye sunmak zorundadır:
a) Başvuru dilekçesi
b) 4 adet vesikalık fotoğraf
c) İkametgâh Belgesi
d) Tasdikli Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Vatandaşı olmayan kişiler 

için Tasdikli Pasaport Örneği)
e) Başvuru tarihinden en erken 1 ay önce alınmış Adli Sicil Kaydı
f ) Diploma Örneği (Noterden Tasdikli) (Yurt dışından alınan 

diplomaların Noter tasdikli Türkçe tercümesi ve denkliğini tevsik 
eden belgeler)

g) TFF tarafından talep edilebilecek diğer belgeler
(2) Yukarıda sayılan belgelerin faks ve fotokopi suretleri ile işlem 

yapılmaz. Adaylar yazılı başvurularını TFF’nin belirlediği son başvuru 
tarihine kadar, ilgili departmana elden veya posta yolu ile yapabilirler.
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Madde 5 - Ön Değerlendirme
(1) Lisans için başvuru talebini alan TFF, başvurunun bu talimatta 

belirlenen şartlara uygun olup olmadığını inceler, başvurulan uygun 
bulunan adaylar yazılı sınava davet edilirler.

(2) Ön  değerlendirme  neticesinde  başvuruları  uygun  bulun-
mayan  kişilerin  başvurulan   reddedilir. Başvurulan   reddedilen   
adayların   ret   kararlarına   karşı   FIFA  Futbolcu   Temsilcilerine   
İlişkin Düzenleme’nin (FIFA Players’ Agents Regulations) 7. maddesi 
kapsamında itiraz hakkı saklıdır.

Madde 6 - Sınavlar
(1) Yazılı sınavlar Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki 

kere FIFA tarafından belirlenen tarihlerde Türkçe yapılır.  Bununla 
beraber,  adaylar, talep etmeleri halinde  sınavlara İngilizce, Almanca, 
Fransızca veya İspanyolca dillerinden birinde de girebilir.

(2) Sınav tarihleri ve sınav ücretinin ödenmesi gereken son tarih 
sınav tarihinden bir ay öncesinden TFF’nin resmi internet sitesi www.
tff.org’da ilan edilerek adaylara duyurulur.

(3) Sınav ücretleri her yıl için Yönetim Kurulu tarafından belirle-
nir ve her sınav için ayrı ödenir. Adaylar, sınav ücretini süresi içinde 
yatırıp buna ilişkin dekontu TFF’ye sunmadıktan takdirde sınava 
alınmazlar.

(4) Futbolcu temsilcisi adayı, sınavda ancak FIFA tarafından 
belirlenen asgari puanı alırsa başarılı kabul edilir.

(5) Sınavda başarısız olan futbolcu temsilcisi adayı müteakip sınava 
girebilir. Aday, girdiği ikinci sınavda da başarılı olamazsa,   tekrar sınava 
girmek için iki sınav dönemi geçmedikçe başvuruda bulunamaz. Aday 
üçüncü kez sınav için başvuruda bulunması halinde bu sınava TFF 
veya FIFA nezdinde girmeyi talep edebilir.

(6) Üçüncü sınavda da asgari puanı almayı başaramayan aday iki 
yıl boyunca sınava giremez.
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(7) Sınavlar Genel Sekreter, Baş Hukuk Müşaviri, Profesyonel 
Futbolcu Tescil İşleri Müdürü ve Hukuk Müşavirliği   mensubu   2   
avukattan   oluşan   Futbolcu   Temsilcisi   Sınav   Komisyonu   tara-
fından değerlendirilir.

Madde 7 - Sigorta
(1) Sınavda başarılı olan adaylar muteber bir sigorta şirketinden 

kendi adlarına mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak ve sigorta 
poliçesinin aslını TFF’ye ibraz etmekle yükümlüdürler.

(2) Sınavdan itibaren altı ay içerisinde sigorta poliçesini ibraz 
etmeyen adaylar tekrar sınava girip başarılı olmadıkça lisans alamazlar.

(3) Sigorta poliçesi, futbolcu temsilciliği faaliyetine özgü tüm risk-
leri karşılayacak ve TFF tarafından belirlenecek asgari  şartları taşıyacak 
şekilde düzenlenir.  Sigorta poliçesi,  özellikle, bu talimat hükümlerine 
ve sair ulusal-uluslararası kurallara aykırı futbolcu temsilciliği faaliyet-
leri nedeniyle futbolcular, kulüpler veya başka futbolcu temsilcilerinin 
tazminat taleplerini karşılayacak şekilde düzenlenmelidir.

(4) Sigorta poliçesinin, süresi içinde meydana gelen riskler ile 
ilgili olarak süresinin bitiş tarihinden sonra ileri sürülecek tazminat 
taleplerini de kapsar şekilde düzenlenmesi şarttır.

(5) Sigorta teminat tutarı futbolcu temsilcisinin yıllık cirosu 
üzerinden saptanır. Bu meblağ, hiçbir koşulda lOO.OOO.-CHF’den 
az olamaz.

(6) Sigorta poliçesi, süresiz veya süreli olarak tanzim edilebilir. 
Poliçenin süreli olarak düzenlenmesi halinde, süresinin sona erdiği 
anda kesintiye uğratılmadan yenilenmesi ve yenilenen poliçe aslının, 
sigorta primlerinin tamamının ödendiğini gösterir belge ile birlikte 
TFF’ye derhal ibrazı zorunludur.

(7) Sigorta poliçesini kesintiye uğramayacak şekilde yenilemeyen 
futbolcu temsilcisinin lisansı, sigorta poliçesinin sona erdiği tarih-
ten itibaren sigorta yenilenip poliçe TFF’ye ibraz edilinceye kadar 



579

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye 
Basketbol Federasyonu’nda  Sporcu Temsilciliği 
Düzenlemelerinin İncelenmesi
/ ÖZDEMİR

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

kendiliğinden askıya alınır. Askı süresi içerisinde futbolcu temsilcisi 
faaliyeti yürütülemez.

(8) Futbolcu temsilcisi, faaliyetlerini lisansın iptali ve iadesi neti-
cesinde tamamen sona erdirmedikçe yaptırmış olduğu mesleki sorum-
luluk sigortası poliçesini iptal edemez. Bununla birlikte, futbolcu 
temsilcisi, faaliyetini sona erdirdikten sonra dahi, futbolcu temsilciliği 
faaliyeti esnasındaki bir durumdan kaynaklanan herhangi bir tazmi-
nat talebinin sigorta poliçesi kapsamında karşılanmasını sağlamakla 
sorumludur.

Madde 8 - Banka Garantisi
(1) Futbolcu temsilcisi  mesleki   sorumluluk  sigortasını  yukarıda 

belirlenen  şartlara uygun  şekilde yaptıramadığı takdirde bir İsviçre 
Bankasından asgari 100.000.-CFIF tutarında banka garantisi temin 
edebilir. Bu garanti geri alınamaz nitelikte olmalıdır.

(2) Bu banka garantisi mesleki sorumluluk sigortası ile aynı amaca 
yönelik olup sadece FIFA tarafından kullanılabilir.

(3) Banka garantisinin zararı karşılamaya yetmediği hallerde 
karşılanamayan zararı bizzat futbolcu temsilcisi gidermekle yükümlü 
olacaktır.

(4) Garanti tutarının, herhangi bir sebeple azalması durumunda 
futbolcu temsilcisinin lisansı, garanti tutarı   asgari   lOO.OOO.-
CFIF’ye  yükseltilinceye  kadar  kendiliğinden   askıya  alınır.   Askı   
süresi içerisinde futbolcu temsilcisi faaliyeti yürütülemez.

Madde 9 - Taahhütname
Futbolcu temsilcisi adayının lisans alabilmesi için faaliyetleri sıra-

sında FIFA ve TFF talimat ve düzenlemelerine ve mesleğin temel ilkele-
rine uymayı taahhüt ettiği örneği Ek-l’de yer alan Mesleki Ahlak İlkeleri 
Taahhütnamesini imzalaması ve TFF’ye ibraz etmesi zorunludur.
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III. FUTBOLCU TEMSİLCİSİ LİSANSI

Madde 10 - Lisans
(1) Yukarıda anılan tüm şartlan yerine getiren futbolcu temsilcisi 

adayı için “Futbolcu Temsilcisi Lisansı” düzenlenir. Aday Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenen işlem giderini ödemediği sürece lisansını 
teslim alamaz.

(2) Lisanslı futbolcu temsilcileri ad ve soyadlarından sonra “Tür-
kiye Futbol Federasyonu’ndan Lisanslı Futbolcu Temsilcisi” unvanını 
kullanmak zorundadırlar.  Temsilcilerin her türlü basılı evrak ve 
kartvizitlerinde TFF tarafından izin verilecek logoları kullanabilirler. 
Bununla beraber “FIFA” isim ve logosunun kullanılması yasaktır.

(3) Lisanın, bir üçüncü kişiye devri yasaktır.

Madde 11 - İlan
TFF tarafından lisans verilen tüm futbolcu temsilcilerinin listesi 

www.tff.org adresinde ilan edilir. TFF her bir sınav döneminden 
sonra tüm lisanslı futbolcu temsilcilerinin listesini FiFA’ya gönderir 
ve resmi internet sitesindeki futbolcu temsilcileri listesini günceller.

Madde 12 - Lisansın yenilenmesi
(1) Futbolcu temsilcisi lisansının geçerlilik süresi düzenlenme 

tarihinden itibaren beş yıldır. Ayrıca lisansın her yıl vize edilmesi 
zorunludur. Futbolcu temsilcisi, TFF Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenen yıllık vize ücretini ödemek ve TFF tarafından talep edilen 
bilgi ve belgeleri TFF’ye sunmakla yükümlüdür. Futbolcu temsilcisinin 
söz konusu vize ücretini ödememesi veya talep edilen bilgi ve belgeleri 
sunmaması halinde futbolcu temsilcisinin lisansı askıya alınır.

(2) Futbolcu temsilcisi, lisansının geçerlilik süresi sona erme-
den sınava tekrar katılmak amacıyla 4. maddede belirtilen belgelerle 
beraber TFF’ye yazılı olarak başvuruda bulunmak zorundadır. Aksi 
takdirde lisansı süresi sonunda kendiliğinden askıya alınır. Futbolcu 
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temsilcisinin lisansının geçerlilik süresi sona ermeden tekrar sınava 
girmek için başvuruda bulunması halinde, lisansı bir sonraki sınav 
sonuçlarının ilan tarihine kadar geçerliliğini muhafaza eder.

(3) Futbolcu temsilcisinin lisansının yenilenmesine imkan tanıya-
cak sınavda başarılı olamaması halinde lisansı kendiliğinden sınavda 
başarılı olduğu tarihe kadar askıya alınır.

(4) Futbolcu temsilciliğinin yenilenmesine ilişkin sınavlarda her-
hangi bir üst sınırlama mevcut değildir.

Madde 13 - Lisansın Yitirilmesi
(1) Futbolcu temsilcisi, lisansın alınması için gerekli koşullardan 

herhangi birini sonradan kaybetmesi, temsilcilik faaliyetinin iradi 
olarak sona erdirilmesi, bir disiplin soruşturması neticesinde veya 
işbu talimat kapsamında belirtilen sair hallerde lisansını yitirebilir.

(2) Lisansın alınması için gerekli koşullardan herhangi birinin 
sonradan yitirilmesi halinde aksine özel bir düzenleme bulunmadığı 
sürece eksik koşulun tamamlanması için futbolcu temsilcisine uygun 
ve nihai bir süre verilir. Verilen süreye rağmen eksikliğin giderilmemesi 
halinde lisans iptal edilir.

Madde 14 - Lisansın Temsilci Tarafından İade Edilmesi
Faaliyetini sona erdirmeye karar veren futbolcu temsilcisi, lisansını 

TFF’ye iade etmek zorundadır. Futbolcu temsilcisinin iade yükümlü-
lüğünü yerine getirmemesi halinde lisansı TFF tarafından iptal edilir, 
durum ilgililere bildirilir ve ilan edilir.

IV. TEMSİLCİ SÖZLEŞMESİ 

Madde 15 - Temsilci Sözleşmesi
(1) Futbolcu temsilcisi, temsil ettiği kulüp veya futbolcu ile yazılı 

bir sözleşme yapmak zorundadır.
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(2) Reşit olmayan futbolcuların futbolcu temsilcileri  ile yaptıkları  
sözleşmelerin geçerliliği  yasal temsilcilerinin bu sözleşmeyi imzala-
malarına bağlıdır.

(3) Sözleşme, en fazla iki senelik bir süre için yapılabilir bununla 
birlikte süresinin sonunda tarafların yazılı mutabakatı ile en fazla iki  
senelik bir süre için daha uzatılabilir Sözleşmenin süresinin bitiminde 
kendiliğinden uzayacağına dair hükümler geçersizdir.  Taraflar söz-
leşmesel ilişkilerini devam ettirmek isterlerse süresi iki yılı geçmeyen 
yeni bir sözleşme yapmak zorundadırlar.

(4) Temsilci sözleşmesi tarafların isimlerini, sözleşme tarihini, 
süresini, temsilcinin ücretini, ödeme koşullarını, futbolcu temsilcisinin 
edimlerini ve tarafların imzalarını ihtiva etmek zorundadır.

(5) Futbolcu temsilcileri TFF tarafından hazırlanan ve tavsiye 
edilen Standart Temsilci Sözleşmesi’nden

(Ek-2) yararlanabilirler.
(6) Futbolcu temsilcisine yapılacak ödemeler doğrudan temsil 

ettiği futbolcu veya kulüp tarafından yapılır. Futbolcu Temsilcisi’nin 
temsil etmediği taraftan ücret alması yasaktır. Bununla beraber tem-
silcinin bir futbolcuyu temsil etmesi halinde temsile konu işlemlerin 
tamamlanmasından sonra futbolcu kendisi adına futbolcu temsilcisine 
ödeme yapılması için kulübe yazılı bir muvafakat verebilir. Futbolcu 
adına gerçekleştirilen ödeme, futbolcu ile temsilci arasında imzalanmış 
olan sözleşmeye uygun olarak yapılır.

(7) Sözleşmenin asgari üç nüsha olarak düzenlenmesi ve tümünün 
taraflarca imzalanması şarttır. Birer nüsha taraflarda kalmak kaydıyla 
diğer nüshanın sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 30 gün 
içinde tescil için TFF’ye sunulması şarttır. Sözleşme yapılan kulüp veya 
futbolcunun yabancı olması halinde sözleşme 4 nüsha olarak imzalanır 
ve 4. nüsha sözleşme yapılan kulüp veya futbolcunun tescilli olduğu 
ulusal federasyona sunulmalıdır. TFF’nin asgari şartlan içermeyen veya 
TFF ya da FIFA düzenlemelerini ihlal eden sözleşmelerde değişiklik 
yapılmasını talep etme ya da sözleşmeyi tescil etmeme hakkı saklıdır.
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Madde 16 - Temsilcinin İsminin Müzakerelerine Katıldığı 
Sözleşmede Belirtilmesi 
Futbolcu temsilcisinin katıldığı görüşmeler neticesinde bir trans-

fer sözleşmesi veya profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanırsa, söz 
konusu sözleşmede temsilcinin ismi ve sıfatı açıkça belirtilmelidir.

Madde 17 - Ücret
(1) Futbolcu temsilcisine ödenecek ücret tutarının ve ödeme 

koşullarının sözleşme ile belirlenmesi zorunludur.
(2) Sözleşmede hüküm bulunmaması halinde futbolcu adına 

hareket eden futbolcu temsilcisinin ücreti futbolcunun yıllık taban 
brüt geliri üzerinden hesap edilir.  Söz konusu yıllık taban brüt gelirin 
hesabında   diğer   kazandırmalar   (taşınır  veya   taşınmazların   kar-
şılıksız   kullandırılması  ya   da mülkiyetlerinin nakli), başarı primleri 
veya bonus ya da imtiyaz gibi garanti  edilmemiş olan menfaatler 
dikkate alınmaz.

(3) Temsilci   sözleşmesinin   futbolcu   temsilcisi   ile   futbolcu   
arasında   kurulması   halinde   ücretin profesyonel  futbolcu  sözleş-
mesinin başlangıcında toplu olarak defaten mi,  yoksa profesyonel 
futbolcu sözleşmesinin her bir sözleşme yılının sonunda taksitler 
halinde mi ödeneceği temsil sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir.  
Ücretin profesyonel  futbolcu  sözleşmesinin başlangıcında defaten 
ödenmesine karar verilmemişse ve futbolcunun profesyonel futbolcu 
sözleşmesinin süresi futbolcu   temsilciliği   sözleşmesinin   süresinden   
daha   uzun   ise   futbolcu   temsilcisi   temsilci sözleşmesinin sona 
ermesinden sonra da yıllık ödemelerin ifasını talep hakkına sahiptir. 
Bu durumda futbolcu  temsilcisinin  talep   hakkı,   profesyonel   fut-
bolcu   sözleşmesi   sona  erene  kadar  veya futbolcunun bu futbolcu 
temsilcisinin katılımı olmaksızın yeni bir profesyonel futbolcu sözleş-
mesi imzalamasına kadar devam eder. Tarafların ücretin profesyonel 
futbolcu sözleşmesinin başlangıcında toplu olarak defaten mi yoksa 
profesyonel futbolcu sözleşmesinin her bir sözleşme yılının sonunda 
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taksitler halinde mi ödeneceği sözleşmede belirtilmemişse ücretin 
toplu olarak defaten ödenmesi esastır.

(4) Bir kulüp, sözleşme imzaladığı futbolcu temsilcisine, hizmet-
leri için anlaşılmış olan ücreti aksine açık bir anlaşma yoksa defaten 
ödemekle yükümlüdür.

(5) Futbolcu temsilcisi ile futbolcu, ödenecek ücret tutarı üzerinde 
anlaşamazlar ise ya da tarafların kararlaştırdıkları  ücret  sözleşmeden  
anlaşılamıyor  ise,   futbolcu  temsilcisi,   kendi   katılımı   ile imzala-
nan sözleşmeden futbolcunun 2. fıkrada belirtilen usulle hesaplanan 
yıllık brüt gelirinin % 3’ü tutarında ücret talep edebilir.

 V. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 18 - Futbolcu Temsilcisinin Hakları
(1) Futbolcu temsilcileri:
a) Başka bir futbolcu temsilcisi ile münhasır bir temsil sözleşmesi 

bulunmayan futbolcu veya kulüplerle temasa geçebilirler;
b) Bir futbolcunun veya kulübün kendisinden talep etmesi halinde 

söz konusu futbolcu veya kulüp nam ve hesabına sözleşme müzake-
releri yürütebilir, noter vekaletnamesi ile yetkilendirildiği takdirde 
sözleşme imzalayabilirler;

c) Kendilerini yetkilendiren herhangi bir futbolcunun veya kulü-
bün menfaatlerini temsil edebilir, gerekli vekaletnameyi ibraz etmek 
kaydı ile futbolcu adına TFF nezdinde idari işlem ve kararlar açısından 
başvuruda bulunabilirler.

(2) Futbolcunun üçüncü kişiler ile ihtilaflarına ilişkin ve yargısal 
netice doğuracak talep ve başvuruları ancak futbolcunun kendisi veya 
avukatı tarafından yapılabilir.

Madde 19 - Futbolcu Temsilcisinin Yükümlülükleri
Futbolcu temsilcileri hak ve yetkilerini kullanırken,
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a) Mevzuata,   FIFA,   UEFA   ve   TFF’nin   statü   ve   talimatla-
rına,   Mesleki   Ahlak   İlkeleri Taahhütnamesi’ne, FIFA ve TFF’nin 
yetkili kurulları tarafından verilen tüm kararlara uymak,

b) Katılımı ile yapılan her işlemin mevzuata FIFA, UEFA ve 
TFF’nin statü ve talimatlarına uygun olmasını sağlamak,

c) Bir kulüp ile sözleşmesi devam eden bir futbolcunun, profesyo-
nel futbol sözleşmesini süresinden önce feshetmesini veya sözleşmesel 
yükümlülüklerini ihlal etmesini temin için veya bu sonucu doğurabi-
lecek şekilde faaliyetler yürütmemek, özellikle futbolcunun sözleşmesi 
olan kulübün açık yazılı iznini almaksızın futbolcu adına başka bir 
kulüple görüşmemek (Aksi futbolcu temsilcisi tarafından ispatlanma-
dıkça, profesyonel futbolcu sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın 
fesheden bir futbolcunun fesihte müdahalesi bulunan temsilcisinin 
futbolcuyu söz konusu sözleşmeyi feshe teşvik ettiği varsayılır),

d) Temsil ettiği kulüp veya futbolcunun rızası olmadan transfer 
görüşmelerine girmemek, temsil ettiği kulüp veya futbolcuyu her nevi 
sözleşme müzakeresi ile ilgili detaylar ve olaylardan haberdar etmek 
ve temsil ettiği kişinin hukuki menfaatlerini en iyi şekilde korumak,

e) Katılımı ile yapılan tüm sözleşmelerde kendi isim ve imzası ile 
temsil ettiği tarafın (kulüp ya da futbolcunun) adının açıkça belir-
tilmesini sağlamak,

f ) Talep halinde TFF’ye ve FIFA’ ya gerekli bilgi ve belgeleri 
eksiksiz olarak vermek,

g) TFF ve FIFA tarafından düzenlenen tüm eğitim çalışmalarına 
katılmak,

h) Futbolcu temsilcisi faaliyetini bizzat yürütmek,
i) Gerçek kişi olarak faaliyetlerini tek başına sürdürmek ve fut-

bolcu temsilciliği faaliyeti ile bağlantılı idari işlerinin yürütülmesi 
amacı dışında başkaca bir kişi istihdam etmemek (sadece futbolcu 
temsilcisinin kendisi kulüpleri veya futbolcuları temsil edebilir, başka 
kulüpler veya futbolcular nezdinde temsil ettiği kulüp veya futbolcu-
nun menfaatine çalışabilir),



586

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye 
Basketbol Federasyonu’nda  Sporcu Temsilciliği 

Düzenlemelerinin İncelenmesi
/ ÖZDEMİR

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

j) Kendi lisansı ile lisanssız kişilerin futbolcu temsilciliği faaliyeti 
yürütmesine veya lisansının sağladığı haklardan yararlanmasına engel 
olmak,

k) Futbolcu temsilcisi faaliyetleri sırasında her türlü menfaat 
çatışmasından kaçınmak, bir işlemde sadece bir tarafı temsil etmek, 
bir transfer sözleşmesi veya profesyonel futbolcu sözleşmesi müzakeresi 
sırasında karşı taraflarla veya onların temsilcileri ile temsil, işbirliği 
veya herhangi bir ortak çıkar ilişkisi içerisinde bulunmamak,

1) Adli sicil kaydını her yıl TFF’ye göndermek,
m) Lisansının askıya alındığı veya iptal edildiği dönem içerisinde 

doğrudan veya dolaylı olarak her türlü futbolcu temsilciliği faaliye-
tinden kaçınmak,

n) TFF nezdindeki adres ve sair iletişim bilgilerini güncel tutmak 
(TFF’ye bildirilen tebligata esas adrese ilişkin değişikliğin bildirilme-
mesi halinde TFF’de kayıtlı adrese yapılan tebligatlar geçerli kabul 
edilecektir.)zorundadırlar.

Madde 20 - Futbolcuların Hak ve Yükümlülükleri
Futbolcular,
a) Mevzuata FIFA, UEFA ve TFF’nin statü ve talimatlarına, FIFA 

ve TFF’nin yetkili kurulları tarafından verilen tüm kararlara uymak,
b) Sadece lisanslı futbolcu temsilcilerinin hizmetlerinden yarar-

lanmak, doğrudan veya dolaylı olarak lisanssız hiçbir kişinin onlar ad 
ve hesabına kulüpler ile sözleşme müzakere etmesine veya temsilcilik 
faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek işlemler yürütmesine izin 
vermemek,

c) Bir futbolcu temsilcisi ile herhangi bir sözleşmesel ilişkiye 
girmeden önce söz konusu futbolcu temsilcisinin  hâlihazırda bu  
faaliyeti  yürütebilecek  şekilde  lisanslı   olduğunu,  lisansının  iptal 
edilmediğini ve askıda olmadığını kontrol etmek,

d) Talep halinde TFF ve FIFA’ ya gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz 
olarak vermek,
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e) Futbolcu temsilcileri ile yaptığı tüm sözleşmelere riayet etmek,
f ) Yaptığı   tüm profesyonel futbolcu sözleşmelerinde lisanslı bir 

futbolcu temsilcisinin o sözleşme kapsamında kendisine hizmet sunup 
sunmadığını açıkça belirtmek,  söz konusu sözleşmede bir futbolcu 
temsilcisinin katılımı  mevcutsa bu temsilcinin isim ve unvanının  
sözleşmede  açıkça belirtilmesini temin etmek zorundadırlar.

 Madde 21 - Kulüplerin Hak ve Yükümlülükleri
Kulüpler,
a) Mevzuata, FIFA, UEFA ve TFF’nin statü ve talimatlarına, FIFA 

ve TFF’nin yetkili kurulları tarafından verilen tüm kararlara uymak, 
fahri veya ücretli görev yapan tüm görevlilerinin bunlara uymasını 
temin etmek,

b) Sadece lisanslı futbolcu temsilcilerinin hizmetlerinden yarar-
lanmak, doğrudan veya dolaylı olarak lisanssız hiçbir kişinin onlar ad 
ve hesabına kulüpler veya futbolcular ile sözleşme müzakere etmesine 
veya temsilcilik faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek işlemler 
yürütmesine izin vermemek,

c) Yürüttükleri   sözleşme  müzakereleri   sırasında  karşı  tarafla-
rında  bulunan  futbolcular  veya kulüplerin sadece lisanslı temsilciler 
aracılığıyla sözleşme müzakerelerinde bulunmasını sağlamak, lisansı 
bulunmayan kişilerin bu müzakerelere girmesine müsaade etmemek, 
lisanssız kişilerle doğrudan veya dolaylı hiçbir sözleşmesel ilişkiye 
girmemek,

d) Bir futbolcu temsilcisi ile herhangi bir sözleşmesel ilişkiye 
girmeden önce söz konusu futbolcu temsilcisinin  hâlihazırda bu  
faaliyeti  yürütebilecek  şekilde  lisanslı   olduğunu,  lisansının  iptal 
edilmediğini ve askıda olmadığını kontrol etmek,

e) Talep halinde TFF ve FIFA’ ya gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz 
olarak vermek,

f ) Futbolcu temsilcileri ile yaptığı tüm sözleşmelere riayet etmek,
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g) Yaptığı tüm profesyonel futbolcu sözleşmelerinde lisanslı bir 
futbolcu temsilcisinin o sözleşme kapsamında kendisine hizmet sunup 
sunmadığını açıkça belirtmek,  söz konusu sözleşmede bir futbolcu 
temsilcisinin kendisinin veya futbolcunun nam ve hesabına müzake-
relere katılımı mevcutsa bu temsilcinin isim ve unvanının sözleşmede 
açıkça belirtilmesini temin etmek,

h) Futbolcuyu, futbolcu temsilcisi ile yaptığı sözleşmeye aykırı 
davranmaya teşvik etmemek zorundadırlar.

VI. CEZA HÜKÜMLERİ 

Madde 22 - Genel Olarak
(1) İşbu talimat ve FIFA Futbolcu Temsilcileri Talimatı ile FIFA, 

UEFA veya TFF’nin sair mevzuatına aykırı hareket eden futbolcu 
temsilcileri, futbolcular, kulüpler ve sair kişiler disiplin cezası ile 
cezalandırılmak üzere PFDK’ye sevk edilirler. PFDK kararlarına karşı 
ancak Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir.

(2) Uluslararası niteliği bulunan futbolcu temsilciliği faaliyetleri 
kapsamında gerçekleşen ihlallerde, FIFA Futbolcu Temsilcilerine İliş-
kin Düzenleme (FIFA Players’ Agents Regulations) ve FIFA Disiplin 
Kodu hükümleri çerçevesinde FIFA Disiplin Komitesi yetkilidir. 
Yetkiye ilişkin ihtilaflarda karar mercii de FIFA Disiplin Komitesi’dir. 
Lisansını TFF’den almış bir futbolcu temsilcisinin; TFF’ye tescilli iki 
kulüp arasında veya TFF’ye tescilli bir kulüp ile Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı 10 bir futbolcu arasında yürütülen sözleşme müzakerele-
rinde taraflardan birini temsil etmesi halleri ulusal nitelikte futbolcu 
temsilciliği faaliyetleri olarak değerlendirilir.

(3) TFF’nin   futbolcu   temsilciliğine   ilişkin   düzenlemelerinin   
ihlal   edildiği   şüphesiyle   yürütülen soruşturmalar kapsamında 
soruşturma organları ve disiplin kurulları basın ve yayın organlarında 
çıkan haber, fotoğraf, video görüntüleri de dahil olmak üzere her türlü 
delilden yararlanabilir ve bu delilleri serbestçe takdir eder.
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(4) Haklarında disiplin ihlali gerçekleştirdiklerine dair kuvvetli 
şüphe bulunan futbolcu temsilcileri, futbolcular   veya   kulüpler   
yürütülen   disiplin   soruşturması   ve   yargılaması   sırasında   talimat 
hükümlerine uygun olarak hareket ettiklerini ispat ile mükelleftirler.

Madde 23 - Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Ceza Hükümleri
İşbu talimat ve FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Düzenleme 

(FIFA Players’ Agents Regulations) ile FIFA, UEFA veya TFF’nin 
sair mevzuatına ve işbu talimatın 9. maddesi uyarınca imzaladıkları 
taahhütnameye aykırı hareket eden futbolcu temsilcileri hakkında:

a) İhtar,
b) Kınama,
c) 50.000.-TL’den az olmamak üzere para cezası,
d) Hak mahrumiyeti cezası,
e) Lisansın askıya alınması cezası,
f ) Lisansın iptali cezası,
verilebilir. Bu cezalara ihlalin ağırlığı, niteliği, tekrar durumu 

dikkate alınarak birlikte ya da ayrı ayrı hükmedilebilir.

Madde 24 - Futbolculara İlişkin Ceza Hükümleri
İşbu talimat ve FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Düzenleme 

(FIFA Players’ Agents Regulations) ile FIFA, UEFA veya TFF’nin 
futbolcu temsilcilerine ilişkin sair mevzuatına aykırı hareket eden 
futbolcular hakkında:

a) İhtar,
b) Kınama,
c) Süper Lig futbolcuları İçin 50.000.-TL’den, TFF l.Lig fut-

bolcuları için 25.000 TL.’den, TFF 2.Lig futbolcuları için 10.000 
TL.’den ve TFF 3.Lig futbolcuları için 5.000 TL.’den az olmamak 
üzere para cezası,

d) Müsabakadan men cezası,
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e) Futbolla ilgili her türlü faaliyetten men cezası verilebilir. Bu 
cezalara ihlalin ağırlığı, niteliği, tekrar durumu dikkate alınarak birlikte 
ya da ayrı ayrı hükmedilebilir.

 Madde 25 - Kulüplere İlişkin Ceza Hükümleri
İşbu talimat ve FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Düzenleme 

(FIFA Players’ Agents Regulations) ile FIFA, UEFA veya TFF’nin 
futbolcu temsilcilerine ilişkin sair mevzuatına aykırı hareket eden 
kulüpler hakkında;

a) İhtar,
b) Kınama,
c) Süper Lig İçin 100.000,-TL’den, TFF l.Lig için 50.000 TL.’den, 

TFF 2. Lig için 25.000 TL.’den ve TFF 3.Lig i.in 10.000 TL.’den az 
olmamak üzere para cezası,

d) Transfer yasağı cezası,
e) Puan tenzili cezası,
f ) Bir alt lige düşürme cezası
verilebilir. Bu cezalara ihlalin ağırlığı, niteliği, tekrar durumu 

dikkate alınarak birlikte ya da ayrı ayrı hükmedilebilir.

VII. SON HÜKÜMLER 

Madde 26 - Talimat Kapsamında Olmayan Kişiler 
Futbolcunun ebeveynleri, kardeşleri ya da eşi, futbolcu adına 

bir profesyonel futbolcu sözleşmesi müzakere edebilir. Futbolcunun 
ebeveynleri, kardeşi ya da eşi tarafından yürütülen bu tip faaliyetlere 
FIFA ve TFF’nin futbolcu temsilciliğine ilişkin düzenlemeleri uygu-
lanmayacağı gibi, bu faaliyetler FIFA veya TFF’nin yetkisinde değildir.



591

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye 
Basketbol Federasyonu’nda  Sporcu Temsilciliği 
Düzenlemelerinin İncelenmesi
/ ÖZDEMİR

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

Madde 27 - FIFA’ ya Bildirim
TFF, etkinliği sona eren futbolcu temsilcilerini, futbolcu temsilci-

leri ile ilgili ihtilafları ve disiplin soruşturmalarını FIFA’ ya bildirmekle 
yükümlüdür.

Madde 28 - Yürürlük
TFF Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bu talimat TFF’nin resmi 

internet sitesi olan www.tff.org adresinde 19.03.2010 tarihinde ilan 
edilerek yürürlüğe girmiştir.

TFF Yönetim Kurulu’nun 08.12.2010 tarih ve 98 sayılı toplan-
tısında aldığı karar ile bu talimatın 3. maddesine 2. fıkra eklenmiş; 
bu değişiklik 21.12.2010 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan 
www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

TFF Yönetim Kurulu’nun 23.08.2011 tarih ve 6 sayılı toplantı-
sında aldığı karar ile bu talimatın EK-2’sinde yer alan standart temsilci 
sözleşmesinin 5. maddesi değiştirilmiş; bu değişiklik 24.08.2011 
tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Madde 29 - Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
İşbu talimatın yürürlüğe girmesiyle, 12.06.2003 tarih ve 25151 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Futbolcu Tem-
silcileri Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1
Bu talimatın yürürlüğünden önceki işlemler ile ilgili ihtilaflar, 12 

Haziran 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “FIFA Futbolcu 
Temsilcileri Talimatı” hükümlerine göre çözümlenir.
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Geçici Madde 2
İşbu Talimat’ın yürürlüğe girmesinden önce süresiz olarak lisans 

almış olan futbolcu temsilcilerinin lisanslarının geçerlilik süresi, FIFA 
Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Düzenleme’nin (FIFA Players’ Agents 
Regulations) yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2008 tarihinden 
itibaren 5 yıl geçerlidir. Söz konusu futbolcu temsilcileri bu sürenin 
sonunda işbu talimatta belirtilen hükümler çerçevesinde yeniden 
sınava girmek zorundadırlar.

Geçici Madde 3
İşbu Talimat’ın yürürlüğe girmesinden sonra, FIFA tarafından 

FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Düzenleme’de (FIFA Players’ 
Agents Regulations) bir değişiklik gerçekleştirilmesi durumunda, İşbu 
Talimat da tadil edilerek FIFA düzenlemeleri ile uygunluk sağlanır.

EKİ

Mesleki Etik İlkeleri Taahhütnamesi
1.  Futbolcu temsilcisinin, faaliyetlerini dürüstçe yürütmesi; mes-

leğinde ve diğer işlerinde  saygıdeğer ve mesleğe yakışır bir şekilde 
davranması gerekir.

2. Futbolcu temsilcisi, FiFA’nın, konfederasyonların ve ilgili 
federasyonların statülerine, talimatlarına, direktiflerine ve yetkili 
organlarının kararlarına koşulsuz olarak uymayı kabul eder.

3. Futbolcu temsilci, temsil ettiği kişiyle, müzakere ettiği kişilerle 
ve sair kişilerle ilişkilerinde gerçeğe, açıklığa ve tarafsızlığa her zaman 
bağlı kalacaktır.

4. Futbolcu temsilcisi, temsil ettiği kişinin menfaatlerini yasal 
mevzuata uygun şekilde ve hakkaniyete anlayışı içerisinde korumalı, 
açık hukuki ilişkiler kurmalıdır.
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5. Futbolcu  temsilcisi,   müzakere  ettiği  kişilerin  ve  üçüncü  
kişilerin,   haklarına  mutlaka  saygılı olmalıdır. Özellikle, meslektaşla-
rının sözleşmesel ilişkilerine saygı duymalı ve temsil edilen kişileri diğer 
taraflardan ayartmaya yönelik her türlü davranıştan imtina etmelidir.

6. a) Futbolcu temsilcisi, faaliyetleriyle ilgili olarak, asgari bir 
muhasebe kaydı tutmak zorundadır. Özellikle, faaliyetlerine ilişkin 
kanıtları, herhangi bir zamanda, belgeler ve sair kayıtlar halinde 
sunabilecek şekilde hazır bulundurmalıdır.

b) Futbolcu temsilcisi tüm kayıtlarını dürüstçe tutmalı ve   diğer 
kayıtlarda faaliyetlerini gerçeğe uygun şekilde detaylandırmalıdır.

c) Futbolcu temsilcisi, herhangi bir disiplin soruşturması veya sair 
bir ihtilafla ilgili soruşturma yürüten yetkililer tarafından talep edilmesi 
halinde,yürütülen soruşturma ile doğrudan ilgili olan defterlerini ve 
kayıtlarını sunmalıdır.

d) Futbolcu temsilcisi, temsil ettiği kişinin ilk talebi üzerine, 
ücretlerini, harcamalarını ve diğer masrafları gösteren bir fatura 
düzenlemelidir.

7. Futbolcu temsilcisi, bir ihtilafı FIFA Statüsü’nde de belir-
tildiği şekilde genel mahkemelere taşıyamaz;   tüm   taleplerine   
ilişkin   başvuruları   ilgili   federasyon   veya   FiFA’nın   yetkili 
organlarına yapmalıdır.

İmzasıyla, futbolcu temsilcisi yukarıdaki belirtilen hükümleri 
kabul eder.

Yer ve tarih :............................................................................. 
Futbolcu temsilcisi : ................................................................ 
Türkiye Futbol Federasyonu adına : ........................................
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 EK 2

BASKETBOL OYUNCU TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ

BÖLÜM-I GENEL HÜKÜMLER

1. Amaç
Bu Yönergenin amacı, kulüpler ile sözleşme imzalayacak oyun-

cuların temsil edilmesi ile ilgili olarak Temsilcilik, Menajerlik ve 
Danışmanlık müessesesinin oluşturulması ve uygulamaya ait esas ve 
usullerin belirlenmesidir.

2. Kapsam
Bu Yönerge, sözleşmeli oyuncuların yer aldığı liglere katılan kulüp-

leri, bu kulüplerin yöneticilerini, bu kulüplerde yer alan yerli ve 
yabancı sporcuları ve Oyuncu Temsilciliği Sertifikası sahibi oyuncu 
temsilcilerini kapsar.

3. Dayanak
Bu Yönerge, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün 

(GSGM) Teşkilat Görevleri Hakkındaki Kanunu’na 5105 sayılı kanun 
ile eklenen Ek-9 Maddesine göre özerk olan Türkiye Basketbol Federas-
yonu’ nun (TBF) Yönetim Kurulu kararına dayanarak hazırlanmıştır. 
Basketbol Federasyonun yönetmeliği, Yönergeleri ve kararlar; kulüpler, 
kulüp görevli ve temsilcileri, oyuncular, antrenörler ve oyuncu temsil-
ciliği sertifikasına aday veya sahip oyuncu temsilcileri için bağlayıcıdır.

 4. Tanımlar
Bu Yönergede adı geçen; Genel Müdürlük-GSGM Federasyon-

TBF FIBA
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: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nü
: Özerk Türkiye Basketbol Federasyonu’nu
: Tüm dünyada Basketbol Sporunu yöneten ve TBF’nin bağlı   

olduğu uluslararası kuruluşu
FIBA-Avrupa
Kulüp
Basketbol Müsabakaları
Yönetici
Oyuncu Temsilcisi
: FIBA’ya bağlı olarak basketbolu Avrupa’da yöneten uluslararası 

kuruluş : Sözleşmeli sporcuların yer aldığı liglerde faaliyet gösteren 
spor kulüplerini : TBF tarafından belirlenen Yönerge ve statüye uygun 
olarak düzenlenen lig ve diğer faaliyetleri

: Spor kulüplerinin basketbol branşındaki yetkili şahısları : Oyuncu 
adına transfer görüşmeleri yapmak yetkisine ve Oyuncu Temsilciliği

Sertifikası’na sahip kişileri Oyuncu Temsilciliği Sertifikası :   Bu 
Yönerge hükümleri kapsamında yer alan kriterleri sağlayan kişilere 
verilen belgeyi

Oyuncu
Transfer
Sözleşme
Tahkim Kurulu
: Basketbol kulüplerinde sözleşmeli olarak spor yapan kişileri : 

Bir sporcunun kurallara uygun olarak kulüp değiştirmesi : Bir oyun-
cunun, bir kulüp adına basketbol müsabakalarına katılabilmesi için

kulübü ile arasındaki şartları belirleyen anlaşmayı : GSGM’nin 
3289 sayılı kanununa ek olarak çıkarılan 5105 sayılı kanun ile

GSGM bünyesinde oluşturulan kurulu ifade eder
5. Disiplin ve Tahkim Hukuku ilkeleri:
6. Davranış Kaideleri:
Kulüpler, kulüp görevli ve temsilcileri, oyuncular, antrenörler ve 

oyuncu temsilciliği sertifikasına sahip oyuncu temsilcileri; sporun 
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evrensel değerlerine uygun, dürüstlük, fair-play, sadakat ve sportmenlik 
zihniyeti çerçevesi ve kurallarına uygun davranmakla yükümlüdürler.

7. Sorumluluk:
Kulüpler, kulüp görevli ve temsilcileri, oyuncular, antrenörler 

ve oyuncu temsilciliği sertifikası sahibi oyuncu temsilcileri kendi-
lerini ilgilendiren her türlü mevzuatı bilmekle yükümlüdürler. Söz 
konusu kişiler, işbu Yönerge kapsamına giren konularla ilgili her türlü 
hususta mesuliyet sahibidirler. Sorumlu oldukları konularda aykırı 
davranışta bulunanlar hakkında cezai tedbirler uygulanır. Ayrıca bu 
kişiler sorumlu oldukları konularda TBF tarafından çıkarılacak uyarı 
ve genelgelere riayet etmek zorundadırlar.

 

BASKETBOL OYUNCU TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ

8.   Uygulamanın Ana Prensipleri:
Kulüplerle olan transfer görüşmelerinde; oyuncuyu, kendisi 

dışında, sadece geçerli Oyuncu Temsilciliği Sertifikası’na haiz ve 
Oyuncu ile standart Oyuncu Temsilcisi kontratı imzalamış bir Oyuncu 
Temsilcisi temsil edebilir.

Sertifikalı Oyuncu Temsilcisi, temsilcisi bulunduğu oyuncula-
rın kulüplerle olan transfer görüşmelerinde oyuncu adına hareket 
eder; ulusal ve uluslar arası açılardan mali, hukuki, sportif ve benzeri 
konularda bilgilendirir ve önerilerde bulunur. İmza altına alınmış 
kontrat maddelerinin layıkıyla uygulanmasında kendisine yardımcı 
olur. Sertifikalı Temsilci ayrıca, oyuncunun kulüple süregelen kont-
ratının sonlandırılması görüşmelerinde ve standart Oyuncu-Temsilci 
kontratında belirlenen reklam ve tanıtım konularında bireysel kontrat 
görüşmelerinde bulunabilir.
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BÖLÜM-II ESAS HÜKÜMLER

Birinci Kısım 

Oyuncu Temsilciliği İle İlgili Kurallar

9. Genel:
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından verilmiş ve geçerli bir 

Oyuncu Temsilciliği Sertifikasına sahip Oyuncu temsilcileri, standart 
Oyuncu-Temsilci kontratı imzaladıkları oyuncular adına kulüplerle 
transfer görüşmeleri yapmak, kendilerini temsil etmek hak ve yetki-
sine sahip olurlar.

10. Sertifika Zorunluluğu:
10.1.Oyuncuların, bu tür hizmetler için sertifikası olmayan tem-

silci kullanmalarına izin verilmez
10.2.Oyuncu Temsilciliği Sertifikası için sadece gerçek kişiler 

başvuru yapabilir.
10.3.Oyuncu Temsilciliği Sertifikası almaya hak kazanan bir kişi 

bu hakkını hiçbir biçimde bir başkasına devredemeyeceği gibi hiçbir 
biçimde de başkalarına kullandıramaz

11. Sertifika Başvurusu ve Değerlendirme:
11.1.Oyuncu Temsilcisi olarak hareket etmek isteyen kişiler TBF’ye 

hitaben yazılmış bir dilekçe ile talepte bulunur; Başvuru Formunu 
eksiksiz doldurur ve başvuru ekinde istenen belgeleri teslim ederler.

11.2.TBF, eksiksiz yapılmış başvuruları 45 gün içerisinde sonuç-
landırarak sonucu başvuru sahibine bildirir. Lüzumlu görülen hallerde 
ek belge-döküman istenebilir. TBF, gerektiğinde başvuru sahibine 
haber vererek bu süreyi iki katına çıkarabilir.
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11.3.Sertifika için yapılmış olan başvuru talebini, TBF Yönetim 
Kurulu veya onun görevlendirdiği bir komisyon inceler ve madde 
11.7 ve madde 12’de belirtilen kriterlere dayanarak karara bağlar. 
Gerek görülmesi durumunda başvuru sahibi ile mülakat yapılabilir. 
İnceleme sonucunda ve/veya yapılacak mülakatta yetersiz bulunan 
başvuru sahibinin talebi reddedilir. Başvurusu yetersiz bulunup da 
temsilci olmaya hak kazanamayanlar bir sene süreyle temsilci olma 
için tekrardan başvuru yapamazlar.

11.4.İnceleme  sonucunda  yeterli   bulunarak sertifika  almaya  
hak  kazanan  oyuncu  temsilcileri, TBF tarafından hazırlanan ve bu 
Yönergenin yansıttığı davranış, sorumluluk, ana prensipler, ahlaki 
değerler dahilinde ve basketbola zarar verecek davranışlardan kaçı-
narak görev ve sorumluluklarını yerine getireceklerine   dair  TBF   
tarafından   hazırlanmış   standart   Taahhütname’yi   imzaladıktan   
sonra faaliyetlerine başlarlar.

11.5.Sertifika almaya hak kazananlar ve faaliyet gösterenler, her 
yıl sezon başlamadan önce, Sözleşme altına alarak temsil ettikleri 
oyuncu listesini TBF’ye bildirmekle yükümlüdürler.

11.6.Sertifika almaya hak kazanan Oyuncu Temsilcisi, Sertifika-
sını almadan önce TBF’nin kabul edeceği bir bankadan taahhütlerin 
yerine getirilmesinin teminine yönelik alınmış 25,000.-YTL’lik kati 
ve süresiz banka teminat mektubunu TBF’ye sunulacaktır.

11.7.Oyuncu Temsilcilerinin temsil ettikleri oyuncularla ilgili 
olarak üstlenecekleri sorumluluğun önemine binaen  TBF  ve  yetkili  
organları,  sadece  bu   görevi   layıkıyla,  sadakatla  ve  doğrulukla  
yerine getirebilecek kişilerin sertifika sahibi olmalarını istemektedir. Bu 
nedenle, TBF ve/veya başvuruları değerlendirecek komisyon, aşağıda 
belirtilen hususlarla sınırlı kalmamak üzere, şu kriterlerden en az bir 
tanesine dayanarak her türlü başvuruyu reddetme hakkına sahiptir:

(i) Müracaat sahibinin Başvuru Formunda ve/veya mülakatta 
yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunması,
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 BASKETBOL OYUNCU TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ
(ii) Müracaat sahibinin zimmete para geçirme, hırsızlık, sahtekarlık 

ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere karıştığının ortaya çıkması,
(iii) Müracaat sahibinin usulsüz veya yasa dışı kaynaklara sahip 

olduğunun anlaşılması, (iv) Müracaat sahibinin, kendi saygınlığına 
gölge düşürecek, oyuncuları bütünlük ve yeterlikle temsil edebilmesine 
engel olacak işlemlere karışmış olmasının saptanması, (v) Müracaat 
sahibinin bu Yönergeye, ilgili mevzuata ve ileride yapılabilecek deği-
şikliklere riayet etme konusunda isteksiz davranacağının belirlenmesi.

12. Oyuncu Temsilcisinde Aranan Şartlar:
12.1.FIBA, FIBA-Avrupa ve TBF’ de veya herhangi bir kulüpte 

veya bu kuruluşlarla ilgili bir organizasyonda
görevi bulunanlar, görevleri devam ettiği sürece aday olamazlar.
12.2.Başvuru sahibi en az lise veya dengi okul mezunu olmalıdır.
12.3.Sabıka kaydı ve/veya kötü şöhreti olmamalıdır.
12.4.GSGM Ceza ve TBF Disiplin Kurulları tarafından toplamda 

6 ay’dan fazla hak mahkumiyeti cezası almamış olmalıdır.
12.5.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye’de  geçerli 

çalışma müsaadesine sahip bulunmak veya ülkemizde en az beş yıl 
müddetle ikamet etmiş olmak zorundadır.

İkinci Kısım 

Hak ve Yükümlülükler

13. Oyuncu Temsilcileri:
13.1.Oyuncu Temsilcileri;
(i)   Karşılıklı anlaşma sonucunda oyuncu ile kontrat imzalaya-

bilirler, (ii) Temsil ettikleri oyuncular için kulüplerle görüşmelerde 
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bulunabilirler, (iii) Oyuncuları tanıtım ve reklam konularında temsil 
edebilirler,

13.2.Oyuncu Temsilcilerinin ancak standart Oyuncu-Temsilci  
kontratı  imzaladıkları oyuncuyu temsil etmeye yetkileri vardır.

13.3.Oyuncu Temsilcisi, sertifikasına dayanarak yapacağı tüm iş ve 
işlemlerde Federasyonun statü ve Yönergelerine uymakla yükümlüdür.

13.4.Oyuncu Temsilcisi;
(i)  Temsilcisi olmadığı hiçbir oyuncuya transfer teklifi götüremez,
(ii) Bir kulüp ile kontratı devam eden ve temsilcisi olduğu bir 

oyuncuya mevcut kontratını ihlal etmesi için veya sözleşmesinde yazılı 
bulunan görev ve yükümlülüklere aykırı davranması için girişimde, 
telkinde ve/veya öneride bulunamaz, (iii) Hiçbir antrenör ile Temsil-
cilik Sözleşmesi imzalayamaz, kulüplere antrenör atama girişiminde 
bulunamaz, tavsiye edemez, (iv) Kulüplerle yapacağı ve temsilcisi 
olduğu oyuncularla ilgili transfer görüşmelerinde muhatap olarak 
TBF’ye isimleri yazılı olarak bildirilmiş kulüp veya basketbol branşı 
yöneticilerini alacaktır.

13.5.Oyuncu Temsilcisi, Oyuncu-Temsilci Sözleşmesini, -TBF 
tarafından ilan edilmiş transfer dönemi dışında olmak ve 15 gün 
önceden resmi tebligat yapılmak kaydıyla-   Sözleşme’nin herhangi 
bir zamanında sözleşmede aksine hüküm bulunmaması halinde tek 
taraflı olarak sona erdirilebilir. Fesih işlemlerinin 5 iş günü içinde 
TBF’ ye yazılı bildirilmesi zorunludur.

13.6.Sertifika almaya hak kazanmış Oyuncu Temsilcisi, temsil 
ettiği her kategorideki Milli oyuncuların, Türk Milli Takımlarının 
özel veya resmi müsabaka hazırlıklarına ve kamplarına istekli bir 
şekilde katılmalarını teşvik etmek,    Milli Takım hazırlık ve    maç 
programına uyulması hususuna özen göstermek zorundadır. 

13.7.Oyuncu  Temsilcileri,  maçların  oynandığı  dönemde  oyun-
cuların   maçlara  olan   konsantrasyonu etkileyecek şekilde oyuncularla 
iletişim kuramaz; telkinde veya tekliflerde bulunamaz. 
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13.8.Oyuncu Temsilcileri, TBF tarafından  açılacak ve davet edil-
dikleri tüm seminer,  bilgilendirme toplantıları ve eğitim faaliyetlerine 
katılmak zorundadırlar.

13.9.TBF, gerekli gördüğü zamanda ve sıklıkta her hangi bir neden 
göstermeksizin Oyuncu Temsilcisine veya onun bağlı bulunduğu 
kuruluşa faaliyetleri ile ilgili olarak dosyalarını açmasını isteyebilir 
veya denetçiler gönderebilir.

 BASKETBOL OYUNCU TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ
13.10.Oyuncu  Temsilcileri   miktarı   her yıl  Yönetim  Kurulu  

tarafından   belirlenecek  bedeli  ödeyerek sertifikalarını vize ettirmek 
zorundadırlar.

13.11.Oyuncu Temsilcileri 18 yaşını doldurmamış sporcularla ve 
aileleriyle temsil ve transfer konuları için temasa geçemez, görüşemez 
ve sözleşme imzalayamaz.

13.12.Oyuncu temsilcileri herhangi bir müzakerede çıkar çatış-
masını engelleyecek durumda davranmak zorundadır.

14. Kulüpler:
14.1.Kulüpler, her sezon bitiminden sonra, transfer döneminde  

oyuncu ve/veya Oyuncu Temsilcileri ile transfer görüşmeleri yapmaya 
yetkili en az iki yöneticiyi Yönetim Kurulu kararı ile belirleyecekler 
ve TBF’ye yazılı olarak bildireceklerdir. Bu kişilerden en az bir tanesi 
idari veya mali yönetici olmalıdır.

14.2.Kulüpler, transfer görüşmelerinde bulundukları   oyuncular 
için oyuncunun temsilcisine, her ne ad altında olursa olsun, herhangi 
bir komisyon veya ücret ödeyemezler.

14.3.Oyuncu  Temsilcisi,   hizmetleri   neticesinde  hak  kazandığı   
komisyonu/ücreti  oyuncudan  tahsil edecektir.

14.4.Bir oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüp, sporcunun 
kendisi dışında sadece oyuncunun Sertifikalı Temsilcisi ile görüşebilir.
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14.5.Bir kulübün, oyuncu transferinden dolayı diğer bir kulübe 
yetiştirme ve geliştirme tazminatı ödemekle yükümlü   olduğu durum-
larda bu meblağ TBF aracılığı ile ödenecektir. Bu transferden dolayı 
Temsilciye yapılacak ödeme oyuncu tarafından yapılacağı için hiçbir 
şekilde bu meblağdan kesilerek Temsilciye ödeme yapılamaz.

14.6.Kulüpler,   antrenörlerle   yapacakları   transfer   görüşmele-
rini   Sertifikalı   Oyuncu   Temsilcileri   ile yapamazlar. Antrenörler, 
kulüplerle yapacakları görüşmelerde ve sözleşmelerde avukatlar vası-
tasıyla hukuki destek alabilirler.

15. Oyuncular:
15.1.Oyuncular,   kulüplerle   olan   transfer   görüşmelerini   

Kendileri   veya   Oyuncu-Temsilci   belgesi imzaladıkları oyuncu 
temsilcileri vasıtasıyla yapabilirler.

15.2.Bir oyuncu aynı anda sadece bir oyuncu temsilcisi ile 
Oyuncu-Temsilci Sözleşmesi imzalayabilir.

15.3.Oyuncular, Oyuncu Temsilcisi Sözleşmelerini,-TBF tarafın-
dan ilan edilmiş transfer dönemi dışında olmak ve 15 gün önceden 
resmi tebligat yapılmak kaydıyla-  Sözleşme’nin herhangi bir zama-
nında tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Fesih işlemlerinin   5 iş günü 
içinde TBF’ ye yazılı bildirilmesi zorunludur. Oyuncu temsilcisinin 
sözleşmeden doğan diğer hakları saklıdır.

15.4.Oyuncu Temsilcileri sadece oyuncudan komisyon alabilir. 
Oyuncu temsilciye yapacağı komisyon ödemelerini ödemelerin yapıl-
masından sonraki 10 gün içerisinde ödeme takvimine uygun yapar.

15.5.Oyuncu, Standart Oyuncu-Temsilci Sözleşmesi imzaladığı 
oyuncu temsilcisine, hizmetleri karşılığı en az %3 (yüzde üç), en fazla 
%6 (yüzde altı) komisyon ödeyebilir.

15.6.Oyuncu, kulüp ile yapılan transfer görüşmeleri esnasında 
transferin gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın Temsilciye, 
masraf, komisyon veya başka bir adla hiçbir ilave ödeme yapmak 
zorunda değildir.
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16. Cezalar:
16.1.Bu Yönergede yer alan kuruluş ve kişiler TBF Disiplin Huku-

kuna ve GSGM Tahkim Hukukuna tabidirler.
16.2.Kendisine sağlanan hak ve yetkileri kötüye kullanan veya 

bu Yönerge ile belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen 
antrenörler, oyuncular, oyuncu temsilcileri, kulüpler ve/veya yöneti-
cileri, TBF Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılır.

16.3.Bu Yönergenin amacına uygun yürütülebilmesi için Oyuncu 
Temsilcileri aşağıda belirtilen yasaklara da tabidirler;

(i)  Oyuncu veya Kulüplerle olan görüşmelerde, sertifika sahibi 
olmayan veya sertifika başvurusu reddedilmiş kişilerin hazır bulunma-
sına izin vermek, (ii) Kulüplerle yapılan transfer görüşmeleri sırasında 
oyuncunun bilgisi ve rızası dışında kulüp menfaatleri doğrultusunda 
oyuncuyu yanlış yönlendirmek, (iii)  Temsil ettiği oyuncunun hak 
ve çıkarlarına aykırı olarak her hangi bir kulüpten para istemek veya 
her hangi bir değerli eşya almak, (iv) Temsil ettiği oyuncunun, bil-
gisi dahilinde olan sağlık, askerlik ve sporculuk yaşantısını olumsuz 
etkileyecek sorunlarını kulüpten gizlemek,

 BASKETBOL OYUNCU TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ
 (v) Oyuncu-Temsilci Sözleşmesinde beraberce tespit edilen hizmet 

bedelinden daha fazlasını almak için girişimlerde bulunmak.
(vi) Oyuncunun istemi dışında girişimlerde bulunmak ve bu 

konuda ısrarcı olmak, (vii)   Kanun dışı uygulamalara girmek ve/
veya dürüst olmayan, sahtekarlık, düzenbazlık, yanlış temsil ya da 
kendisinin oyuncu temsilcisi olarak konumuyla ilgili sıkıntı yaratacak 
veya TBF’

nin prestijini zedeleyecek davranışlarda bulunmak, (viii) TBF, 
TBF uygulamaları, TBF’ nin faaliyetlerinde görev yapan hakem ve 
gözlemciler hakkında yazılı veya görsel medyada hakikate aykırı görüş, 
yorum veya beyanatlarda bulunmak. 16.4.     Disiplin Kurulu, bu 
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durumlarda aşağıdaki cezalardan birini veya birden fazlasını sıra takip 
etmeksizin uygulayabilir:

(i)   Kınama ve/veya ihtar (ii) Para Cezası
(iii) Oyuncu Temsilcisi Sertifikanın askıya alınması
(iv) Oyuncu Temsilcisi Sertifikasının iptali (Bu cezaya çarptırılan 

kişi yeniden  hak sahibi olmak için 3 yıl süreyle başvuruda bulunamaz)

Üçüncü Kısım

Yabancı Oyuncular

17. Yabancı Oyuncuların Temsili:
17.1.Türkiye’ye transfer yapmak isteyen her yabancı oyuncu-

nun Türkiye’de çalıştığı bir sertifikalı oyuncu temsilcisi bulunması 
zorunludur.

17.2.Kulüpler, yabancı oyuncuların transfer işlemleri için oyuncu-
nun kendisi, oyuncunun Türkiye’de sertifikalı olarak faaliyet gösteren 
temsilcisi oyuncunun yabancı uyruklu temsilcisi ve/veya yabancı 
uyruklu  oyuncu  temsilcisinin   ülkemizde faaliyet gösteren  temsilcisi  
veya  ortağı   ile  görüşme yapabilirler.

17.3.Yabancı oyuncular için ülkemizde doğrudan veya oyuncunun 
yabancı temsilcisi adına kulüplerle transfer görüşmeleri yapacak kişi-
lerin bu Yönerge hükümleri kapsamında alınmış Oyuncu Temsilciliği 
Sertifikasına ve yabancı oyuncu veya yabancı temsilci adına görüşmeler 
yapmak üzere yetki belgesine sahip olması zorunludur.

18. Yabancı Oyuncu Temsilcisi Hizmet Bedeli:
18.1.Yabancı oyuncuların transferinde, sözleşme bedelinin en fazla 

brüt %10’ u (yüzde on) oranında hizmet bedeli ödemesi yapılabilir. 
Ödenecek hizmet bedeli, oyuncunun yabancı uyruklu temsilcisi, 
varsa ülkemizde görüşmeleri sürdüren sertifikalı oyuncu temsilcisinin 
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alacağı toplam miktar olup, herhangi bir nedenle veya adla bu oranın 
üstünde kulüpten ve/veya oyuncudan ilave bir bedel talep edilemez.

18.2.Yabancı oyuncuların transfer işlemlerinden doğan hizmet 
bedeli ya sadece oyuncu tarafından ya da oyuncu ve kulüp tarafından 
ödenir.

Dördüncü Kısım

Anlaşmazlıkların Halli

19. Genel:
Oyuncu ve Oyuncu Temsilcisi arasında imzalanan Standart 

Oyuncu-Temsilci Sözleşmesi’nin manası, yorumu ve uygulamaları 
konularında bir anlaşmazlık doğduğu hallerde taraflar anlaşmazlığın 
halli için TBF’ye başvurabilirler.

20. Başvuru:
Anlaşmazlıkların çözümünün talebi halinde Oyuncu veya Oyuncu 

Temsilcisi’nin ekinde belgeleriyle birlikte yazılı başvurusu gerekir. 
Başvuruda, şikayet nedenleri basit ve anlaşılır bir ifadeyle yer almalı, 
şikayet konusu ilgili hükümler ve talep edilen çözüm önerisi yer alma-
lıdır. Başvurular doğrudan veya taahhütlü posta ile TBF’ye yapılacaktır.

BASKETBOL OYUNCU TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ

21.  Başvurunun İşleme Alınması ve Karar:
21.1.Başvurunun işleme alınabilmesi için; başvurunun usu-

lüne uygun yapılmış, Oyuncu-Temsilci arasında geçerli bir Standart 
Oyuncu-Temsilci Sözleşmesinin imzalanmış ve TBF tarafından belir-
lenecek inceleme harcının TBF’ye yatırılmış olması gereklidir.
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21.2.Kendisi aleyhine şikayette bulunulan taraf, sözkonusu şika-
yetin kendisine resmi olarak tebliğinden itibaren 15 gün içinde savun-
masını yapar ve savunmasıyla ilgili belgeleri TBF’ye sunar. TBF gerekli 
gördüğü hallerde tarafları davet ederek görüşür.

21.3.Dosya, yetkili alt kurullarca  incelenmesini  müteakiben TBF 
Yönetim Kurulu tarafından  karara bağlanır. Karar ilgililere tebliğedilir.

21.4.Taraflar için 5105 sayılı kanunla belirlenen tahkim yolu 
açıktır.

BÖLÜM - III SON HÜKÜMLER

22. Yönergede Yer Alamayan Hususlar:
Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında yorumlama ve karar 

alma yetkisi Federasyon Yönetim Kuruluna aittir.

23. Yürürlük:
Bu Yönerge, TBF Yönetim Kurulu tarafından yayınlandığı tarihte 

yürürlüğe girer.

24. Yürütme:
Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu yürütür.

Geçici Madde-1
Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Oyuncu Temsilcisi 

olmak isteyen adaylar TBF’ye başvuruda bulunacaklardır. Bu kişiler, 
temsil etmek istedikleri oyuncuların listesini her bir oyuncu için 
muvaffakat da alarak 7 gün içinde TBF’ ye yazılı olarak bildirecek-
lerdir. Ayrıca oyuncu temsilciler her yeni sözleşme imzalayıp temsil 
etmeye başladığı oyuncuyu Federasyona 7gün içerisinde bildirmekle 
yükümlüdür. Adaylar, temsil etmek istedikleri oyuncularla ilgili olarak 
TBF’den Geçici Temsil Belgesi alacaklardır. Geçici Temsil Belgesi’yle 
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temsil edilecek oyuncuların listesi TBF’nin internet sitesinden yayın-
lanacaktır. Oyuncu Temsilcisi Adayları, Oyuncu Temsilcisi Sertifikası 
almaya hak kazanmaları halinde listelerindeki oyuncularla bu Yönerge 
hükümleri kapsamında sözleşme yapabileceklerdir. .

TBF başvuru sahiplerine Geçici Temsil Belgesi verip vermemekte 
serbesttir.

Geçici Temsil Belgeleri başvuruların sonuçlanmasıyla birlikte 
geçerliliğini yitirir.

Geçici Madde-2
Oyuncu temsilcisi olmak üzere başvuruda bulunan gerçek 

kişiler, başvurularından itibaren 15 gün içerisinde dosyalarını 
tamamlayacaklardır.

Bu Yönergeye göre adaylık başvurusunu yapan ancak Sertifika 
almaya hak kazanamayan kişilerin Geçici Temsil Belgesi ile elde 
ettikleri haklar sona erer.

EK 3

Standart Temsilci Sözleşmesi

Taraflar
(Futbolcu Temsilcinin adı, soyadı, açık adresi)
.......................................................(işbu sözleşmede bundan 

böyle futbolcu temsilcisi olarak anılacaktır) ve (Oyuncunun adı (ve 
varsa lakabı), soyadı, açık adresi ve doğum tarihi ya da kulübün adı 
ve açık adresi)           .

.............................................................(işbu   sözleşmede   bun-
dan   böyle      duruma   göre “futbolcu” veya “kulüp” olarak anılacaktır.)

aşağıdaki maddelerden oluşan bir temsilci sözleşmesi imzalamak 
hususunda anlaşmışlardır: 
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1) SÜRE
İşbu sözleşme................................................ (toplam ay sayısı, 

en fazla 24) süre boyunca geçerli olacaktır.
Sözleşme...............................(kesin tarih) tarihinde yürürlüğe 

girecek ve................................(kesin
tarih) tarihinde sona erecektir.

2) ÜCRET
Futbolcu temsilcisinin sonuçlandırmış olduğu iş karşılığı ödene-

cek olan ücreti sadece temsil ettiği futbolcu veya temsil ettiği kulüp 
ödeyebilir.

a) Temsil edilen futbolcu ise;
Futbolcu temsilcisi, oyuncunun, kendisi tarafından müzakereleri 

gerçekleştirilmiş olan profesyonel futbolcu sözleşmeleri dolayısıyla 
hakedeceği yıllık taban brüt gelirinin %........  tutarında komisyon 
alacaktır. Söz konusu komisyon aşağıdaki şekilde ödenecektir.

Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinin başlangıcında götürü usulü 
bir ödeme: (    ) Her bir sözleşme yılının bitiminde yıllık ödemeler: 
(    ) (uygun olanı işaretleyiniz) 

b) Temsil edilen kulüp ise;
Futbolcu temsilcisi, bir defada .............................. (kesin tutar ve 

kur) komisyon alacaktır.

3) MÜNHASIRLIK
Taraflar iş bu sözleşme ile temsilciye tanınan hakkın
Münhasır olduğunu (   ) Münhasır olmadığını (   ) (uygun olanı 

işaretleyiniz) karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmiştir.
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4) DİĞER ANLAŞMALAR
Futbolcu Temsilcileri Talimatında yer alan esaslara uygun olan 

tüm sair anlaşmalar, işbu sözleşmeye eklenecek ve sözleşme ile birlikte 
ilgili Federasyona ibraz edilecektir.

5) ZORUNLU MEVZUAT
Taraflar, FiFA’nın, konfederasyonların ve ilgili federasyonların 

statülerine, talimatlarına, direktiflerine ve yetkili organlarının kararla-
rına; federasyonun bulunduğu ülkede geçerli olan çalışma mevzuatına 
ve sair yasal mevzuata ve uluslararası hukuka ve anlaşmalara bağlı 
kalacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlığın çözü-
münde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı çerçevesinde Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nun yetkisini kabul edip etmemekte serbesttirler.

6) NİHAİ HUSUSLAR
İşbu sözleşme dört nüsha olarak düzenlenmiş ve nüshaları aşağı-

daki şekilde dağıtılmıştır.
1. Futbolcu temsilcisinin kayıtlı olduğu federasyon:
(açık isim / unvan)
2. Temsil edilenin kayıtlı olduğu federasyon:
(açık isim / unvan)
3. Futbolcu temsilcisi
4. Temsil edilen futbolcu / kulüp
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EK-4

STANDART   

OYUNCU  - TEMSİLCİ

SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar
Bir tarafta  sözleşmeli basketbolcu olarak sporunu icra 

etmekte olan ve ....................................................................
................................................................ adresinde mukim bas-
ketbolcu........................................................ile (bundan böyle 
Oyuncu olarak adlandırılacaktır), diğer taraftan  Türkiye Basketbol 
Federasyonu’ndan (bundan böyle TBF olarak adlandırılacaktır) almış 
olduğu geçerli Oyuncu Temsilciliği Sertifikası’na haiz ve .................
........................................................................................................ 
adresinde mukim Oyuncu Temsilcisi...................................................
(bundan böyle Temsilci olarak adlandırılacaktır), aşağıdaki şartlar 
çerçevesinde işbu sözleşmeyi gerçekleştirmişlerdir.

2- Konu
İşbu sözleşmenin konusu, Sertifikalı Oyuncu Temsilcisi’nin, 

oyuncunun kulüplerle olan transfer görüşmelerinde Oyuncu adına 
hareket etmesi, bilgilendirmesi ve önerilerde bulunmasıdır. Temsilci, 
Oyuncu’nun kulübüyle imzaladığı kontrat maddelerinin layıkıyla 
uygulanmasında kendisine yardımcı olur. Sertifikalı Temsilci ayrıca, 
oyuncunun kulüple süregelen kontratının sonlandırılması görüş-
melerinde ve reklam ile tanıtım konularında Oyuncu adına bireysel 
kontrat görüşmelerinde bulunabilir. 
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Bu Sözleşme’nin geçerli olabilmesi için Oyuncu’nun Sözleşmeli 
Sporcular lisans, Tescil ve Transfer Talimatı’nda belirlenen şartlara 
uygun, Temsilci’nin ise TBF Oyuncu Temsilciliği Talimatı kapsamında 
geçerli Oyuncu Temsilciliği Sertifikası’na haiz olması gereklidir.  

İşbu Sözleşme TBF’nin 30 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe 
giren Oyuncu Temsilciliği Talimatı’na uygun olarak hazırlanmıştır. 
Taraflar TBF tarafından yapılacak değişiklikleri uygulayacaklarını 
peşinen kabul ederler. 

3- Sözleşmenin Geçerlilik Süresi
3.1 Bu sözleşmenin geçerlilik süresi imzalandığı tarihte başlar ve 

işbu Sözleşme doğrultusunda oyuncu ve kulüp arasında gerçekleşti-
rilen bir kontratın süresinin sonuna kadar devam eder.  Oyuncunun 
kulübüyle yapmış olduğu kontratın uzatılması halinde bu sözleşmenin 
süresi de kontrat bitimine kadar uzamış olur.

Her iki taraf da karşı tarafa yapılan yazılı bir ihbarı takip eden 15 
günün sonunda sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir. 

İşbu Sözleşme, süresinden önce taraflardan biri tarafından tek 
taraflı olarak feshedilmesi halinde, taraflar Sözleşme’de yer alan yüküm-
lülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

4- Temsilci’nin Hak ve Sorumlulukları
4.1 Temsilci, işbu sözleşme uyarınca, Oyuncu’nun basketbol  

hayatına ilişkin her türlü hak ve menfaatlerini işbu standard tip söz-
leşme ve  oyuncu temsilciliği müessesesinin görev ve sorumlulukları 
çerçevesinde korumayı ve kollamayı, buna ilişkin her türlü  ihtimamı 
en üst derecede göstermeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2 Temsilci, Oyuncu ile yapılan işbu sözleşme  ile Oyuncu adına 
hareket etmeye,  yurt içi ve yurt dışındaki basketbol kulüpleri ile 
her türlü transfer görüşmeleri yapmaya, bu görüşmeler çerçevesinde 
Oyuncu için en elverişli olan sözleşme metinlerini kural, kanun, 
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yönetmelik ve talimatlara uygun bir biçimde oluşturmaya yetkili ve 
görevli kılınmıştır.

Temsilci, iki tarafın da rızası ile Oyuncu ile kulüp arasında transfer 
sözleşmesi imzalanmasını sağlar. 

4.3  Oyuncunun kulübüyle bir kontrat imzalamasından sonra 
Temsilci, Oyuncunun kontratta belirtilen haklarını kullanabilmesi 
için her türlü danışmanlık ve destek hizmetini vermeye devam eder.

4.4 Temsilci, transfer veya sözleşme çalışmaları sırasındaki tüm 
gelişmeleri Oyuncuya aktarmak mecburiyetindedir. Hiçbir hal ve 
koşulda, Oyuncu’nun bilgisi ve onayı olmadan Temsilci, Oyuncu 
adına özgürce hareket edip onun adına kontrat görüşmelerini 
sonuçlandıramaz.

5- Oyuncu’nun Hak ve Sorumlulukları
5.1 Oyuncu, işbu sözleşmeyi imzalayıp Temsilci’ye verdikten 

sonra, Temsilci’sinin  bir basketbol kulübüyle imzalamasını sağladığı 
sözleşme şartları çerçevesinde Temsilci’ye 6. maddede belirtilen ödeme 
yükümlülüğü altına girmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2 Oyuncu, sözleşme süresi boyunca, kendisinin yetkili kıldığı ve 
geçerli  Oyuncu Temsilciliği Sertifikası’na haiz Temsilci dışında hiçbir 
şahıs ve/veya aynı ve/veya benzer nitelikteki bir kuruluş ile basketbol 
branşında Temsilcilik veya benzeri bir prensip içerisinde çalışamaz, 
sözleşme imzalayamaz, taahhüt altına giremez ve  transferini 3. kişiler 
aracılığı ile yapamaz.

5.3 Oyuncu, sportif faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeden 
Temsilci’sini haberdar etmek, gerekli hallerde hazırlanması gereken  
evrak ve dokümanları tamamlayarak makul süresi içinde vakit geçir-
meksizin Temsilci’ye tevdi etmekten sorumludur.

6- Temsilci’nin Hizmet Bedelleri
6.1 Oyuncu, almış olduğu hizmetlerin bedeli olarak Temsilci’ye 

aşağıdaki şekilde ödeme yapacaktır:  



613

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye 
Basketbol Federasyonu’nda  Sporcu Temsilciliği 
Düzenlemelerinin İncelenmesi
/ ÖZDEMİR

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

Taraflar (Temsilci ve Oyuncu), Temsilci’nin temsil ettiği 
Oyuncu’nun basketbol kulüpleri ile anlaşma yapmasını gerçekleş-
tirmesi halinde, normal veya geçici transfer olmasına bakılmaksızın, 
Oyuncu’nun kulüple yapmış olduğu bir sezonluk baz sözleşme tutarı 
üzerinden Temsilci’nin, Oyuncu’dan,  minimum %3 (yüzde üç), 
maksimum %6 (yüzde altı) hizmet bedeli  alması konusunda  anlaş-
maya varmışlardır. Üzerinde anlaşılan yüzde aşağıda belirtilmeli ve 
Taraflarca imzalanmalıdır. 

 (Taraflar aşağıda belirtilen hizmet bedeli yüzdesi üzerinde 
anlaşmışlardır) 

Transfer ücreti : ________________TL__       Komisyon:   ___%
 Oyuncunun İmzası        : _____________________
Temsilcinin imzası         : _____________________

6.2 Baz sözleşme tutarı ile bir sezonda alınacak yıllık temel ücret 
ve o’na esas olmak üzere imza anında alınan peşinat kasdedilmektedir. 

6.3  Temsilci, doğrudan veya dolaylı olarak Kulüplerden  herhangi 
bir ücret ödemesi talep ve tahsil edemez. Kulüple, Oyuncu’dan olan 
alacağını garanti altına alacak bir anlaşma yapamaz. Ayrıca, Oyuncu 
Temsilcisi’nin alacağı hizmet bedeli yüzdesi ve miktarı Kulüplerle 
kesinlikle tartışılamaz. 

7- Temsilci’nin Ücretinin Ödenmesi
 7.1 Temsilci, Oyuncu adına imzalamış olduğu ve hizmet bedeli 

olarak almaya hak kazandığı ücreti ancak, oyuncunun, bu ücreti 
oluşturacak kısmi sözleşme ödemelerini tahsil etmesinden sonra 
Oyuncu’dan peyderpey talep ve tahsil edebilir.

7.2 Oyuncu, kulüple yapmış olduğu  sözleşmede belirlenen ödeme-
lerin kendisine yapılmasını takip eden 10  günü içerisinde, Temsilci’ye 
ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedeli miktarını hiçbir ihtara gerek 
kalmaksızın Temsilci’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
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8- Masraflar
Oyuncu Temsilcisinin, Oyuncu’nun transfer çalışmaları için 

yapmış olduğu tüm masraflar kendisi tarafından karşılanacak ve 
Oyuncu’dan tahsil edilmeyecektir. 

9- Sözleşmenin Feshi
8.1 Taraflar, transfer dönemi harici olmak üzere, birbirlerine 

15 gün önceden noter kanalıyla yazılı ihbarda bulunmak suretiyle 
sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptirler. Ancak 
bu durumda Oyuncu, Temsilci’nin kendisine sağlamış olduğu son 
kontratı ile ilgili  doğan yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

8.2 Taraflardan birinin Sözleşmeyi feshetmesi halinde, feshe-
den taraf ilgili gelişmeyi 5 iş günü içerisinde TBF’ye bildirmekle 
yükümlüdür.

10- Sözleşmenin Devir Yasağı
Taraflar, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, 

kısmen veya tamamen hiçbir şekil altında 3. kişilere devredemez.  
Aksine davranışlar taraflardan herhangi birine Sözleşmeyi fesih hak-
kını verir. 

11- Anlaşmazlıkların Çözümü
Taraflar arasında bu sözleşme hükümlerinin uygulanması esnasında 

herhangi bir anlaşmazlık olması halinde, ilgili taraf TBF’ye başvurur. 
TBF ve/veya yetkilendireceği bir kurul anlaşmazlığı inceler, taraflar-
dan ek bilgi-belge isteyebilir ve/veya görüşmeler yapabilir ve dosya 
hakkında kararını verir.

12- Sözleşmenin Bütünlüğü
İşbu  Sözleşme, taraflar arasında yapılan anlaşmanın tümünü 

içermektedir. İşbu sözleşmenin şartları sözlü olarak değiştirilemez 
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ve ilave yapılamaz. Sözleşme üzerinde elle yapılmış düzeltmeler bir 
tahrifat olarak kabul edilir ve sözleşmeyi geçersiz kılar.

TBF tarafından Oyuncu Temsilciliği Talimatı’nda ve ilgili mevzu-
atta yapılacak değişiklikler sonucunda işbu standart sözleşme şartları 
da TBF tarafından değiştirilebilir.

13- Tebligat Adresleri
Tarafların kanuni tebligat adresleri işbu sözleşmenin 1. maddesinde 

belirtilenler olup, taraflar tebligat adreslerinin aksini yazılı olarak 
bildirmedikleri sürece bu adreslere yapılan tebligatlar hukuki olarak 
geçerli sonuçlar doğurur. 

İşbu sözleşme ve eki (Oyuncu Temsilcisinin Sertifikası) taraflarca 
13 madde 4 sayfa olarak birlikte tanzim edilmiş olup ......./......./.........
tarihinde üç nüsha olarak karşılıklı imza altına alınmıştır. 

(Kopyalardan bir tanesi imzaların tamamlanmasından sonraki üç 
iş günü içerisinde TBF’ye verilecektir).

Oyuncu                                             Temsilci
............................................                      .........................
İsim:                                                          İsim:
............................................                       .........................
İmza:                                                          İmza:

 
Yer ve Tarih : ............................................   
 
Futbolcu temsilcisi
(imza)
 
Futbolcu / Kulüp : (imza)
 
Sözleşmenin teslim alındığına dair onay
Yer ve Tarih : ............................................   



616

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye 
Basketbol Federasyonu’nda  Sporcu Temsilciliği 

Düzenlemelerinin İncelenmesi
/ ÖZDEMİR

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

 
Futbolcu temsilcisinin kayıtlı olduğu federasyon :
 
Temsil edilen futbolcu / kulübün kayıtlı olduğu federasyon:

 
(kaşe ve imza)                                                        (kaşe ve imza)

EK: 5

Türkiye Futbol Federasyonu TFF Turkish Football Federation

Tahkim Kurulu

ESAS NO: 2009/191

 KARAR NO: 2009/263

 KARAR TARİHİ: 07.05.2009

 KATILANLAR: TÜRKKAN, AYTÖRE, GÜMAN, GÜVENDİREN, ÜNVER, 
SARI DOĞAN

KONU:
Futbolcu temsilcisi Hakan Azman’ın Uyuşmazlık Çözüm 

Kurulu’nun 11.02.2009   tarihli :toplantısında Hakan Azman ile 
Gaziantepspor Kulübü arasındaki uyuşmazlık neticesinde vermiş 
olduğu karara karşı itiraz başvurusudur.
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I. USUL BAKIMINDAN İNCELEME:
İtirazın süresinde yapıldığı ve gerekli başvuru harcının yatırılmış 

olduğu görüldü.

II. ESAS BAKIMINDAN İNCELEME:

a) İddia ve Savunmalar
Davacı futbolcu temsilcisi, 07.02.2008 tarihli dilekçesinde fut-

bolcu Fatih Şen’in Gaziantepspor kulübüne transferinde Gaziantepspor 
kulübüne verilen menajerlik hizmeti için 26.06.2006 tarihinde kulüple 
ücret anlaşması yaptığını, anlaşma gereği futbolcu 15.08.2007 tari-
hine kadar başka bir kulübe transfer olmadığı için kulüp 15.08.2007 
tarihinde tarafına 30.000,00-YTL ödeneceğini, şu ana kadar ödeme 
yapılmadığını, geçen sezon için kulüp tarafından ödenmesi gereken 
15.08.2006 tarihli çekin 3. şahıslar tarafından Ekim 2007 gibi ancak 
tahsil edilebildiğini beyanla 15.08.2007 tarihli 30.000,00- YTL hiz-
met ücretinin davalı kulüpten yasal faizleriyle birlikte tahsil edilerek 
kendisine ödenmesini talep etmiştir.

Davalı cevap dilekçesi vermemiştir.

b) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Kararı
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından uyuşmazlık hakkında; 

Federasyon tarafından tescil edilmeyen sözleşmelere dayalı talepte 
bulunan futbolcu temsilcisinin taleplerinin reddine oybirliği ile karar 
verilmiştir. oybirliğiyle karar verilmiştir.

c) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Kararına Karşı İtiraz
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararına karşı futbolcu temsilcisi 

tarafından Tahkim Kurulu’na itirazda bulunularak Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu tarafından kulüpçe düzenlenen tek taraflı olarak borcu kabul 
eden 26.06.2006 tarihli yazıyı dikkate almadığını, Uyuşmazlık Çözüm 
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Kurulu talimatının 2. Maddesinde kulüpler ile oyuncu temsilcileri 
arasındaki futbolla ile ilgili tüm uyuşmazlıkların çözümünde Uyuşmaz-
lık Çözüm Kurulu’nun görevli olduğunun belirtildiğini, Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nun tıpkı futbolcuların olduğu gibi her türlü belgeyi 
incelemek zorunda olduğunu, aksi halde uyuşmazlığın futbol ailesinin 
dışına çıkarak adli yargıya taşınmak zorunda olduğunu bu halde de 
lisanslı temsilci ile lisanslı olmayan temsilciler arasında hiçbir fark 
kalmayacağından bahisle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun kararının 
bozulmasına karar verilmesi talep edilmiştir.

Kulüp vekili tarafından verilen cevap dilekçesinde ise, futbolcu 
temsilcisi Hakan Azman’ın talimatlarda öngörülen bir şekilde akde-
dilmiş sözleşmeyi sunamadığını, menajerlik hizmetinin kulübe veril-
mediğini, 26.06.2006 tarihli kulüp tarafından imzalanan belgenin 
futbolcunun tarafından ödenmesi düşünülen menajerlik ücretinin 
futbolcu adına üstlenilmesi olduğunu, futbolcu ile temsilci arasında 
mevzuatın öngördüğü şekilde düzenlenmiş ve tescil edilmiş bir söz-
leşme bulunmadığı dolayısıyla da temsilcinin menajerlik ücreti isteye-
meyeceği iddiasıyla Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararının onanması 
talep edilmiştir.

d) İnceleme ve Değerlendirme
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında “Futbolcu Temsilcileri 

Talimatı’nın 14. maddesinde “Sözleşmenin dört nüsha olarak düzen-
lenmesi ve tümünün taraflarca imzalanması şarttır. Birer nüsha taraf-
larda kalmak kaydı ile diğer iki nüshadan birinsin, sözleşmenin imza-
lanmasından itibaren en geç 30 gün içinde Federasyona, diğerinin 
de sözleşme yapılan kulüp veya futbolcunun tescilli olduğu ulusal 
Federasyona tescil için sunulması şarttır. Federasyonun sözleşmede 
değişiklik yapılmasını talep etme ya da sözleşmeyi tescil edilmeksizin 
iade hakları saklıdır. Federasyon tarafından tescil edilmeyen sözleşme-
lere dayanarak Federasyon nezdinde talepte bulunulamaz”
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Federasyon kayıtlarının incelenmesi neticesinde; futbolcu ile 
kulüp arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesinin akdi anında 
sadece yetki belgesi olduğu, talimat hükümleri gereğince taraflar 
arasında Futbolcu Temsilcileri Talimatı’na uygun olarak tescil edilmiş 
sözleşme bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda, tescil edilmeyen 
sözleşmelere dayanarak Federasyon nezdinde talepte bulunulamaya-
cağından futbolcu temsilcisinin taleplerinin reddine karar verilmesi 
gerektiği sonucuna varılmıştır. “ şeklinde sonuç ve kanaate varılmış 
olduğu görülmektedir.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu değerlendirmesinde uyuşmazlık 
konusu olay ile 2003 tarihli Futbolcu Temsilcileri talimatının 14. 
madde hükmü arasında bağlantı kurulmuş olup bunun neticesinde de 
tescil edilmeyen sözleşmeye dayalı olarak temsilcinin talepte bulunama-
yacağı yönünde bir sonuca varılmıştır. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 
bu kararına karşı yapılan başvuru incelendiğinde kararın aşağıdaki 
gerekçelerle düzeltilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır. Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nun kararında özel norm olması nedeniyle 2003 tarihli 
temsilciler talimatının 14. maddesi hükmü olaya uygulanarak uyuş-
mazlık konusu olayın dayanağını oluşturan 26.06.2006 tarihli borç 
ödeme taahhüdünü içeren belge inceleme konusu yapılmamıştır. Öte 
yandan TFF tarafından futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkların futbol ailesi 
için de TFF yargı yolları ile çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Nitekim 
bu amaçla da 2008 yılında yürürlüğe giren Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
Talimatının 2. maddesine Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun futbolcu 
temsilcileri ile madde de sayılan futbol ailesi bireyleri arasındaki her 
türlü uyuşmazlıkların bakılabileceği şekilde hüküm konulmuştur. Bu 
sebeple de 26.06.2006 tarihli belgenin Uyuşmazlık çözüm Kurulu 
Talimatının 2.maddesi gereğince esastan incelenmesi gerekmektedir. 
Futbolcu temsilcisinin talebinin dayanağı olan 26.06.2006 tarihli 
belge esastan incelendiğinde taahhütname niteliğindeki söz konusu 
belgenin kulüp tarafından temsilciye temsilcilik hizmetinin tamam-
lanmış olması sebebiyle, ödeme şartlarını düzenleyen bir anlamda 
ödeme taahhüdü olarak verildiği anlaşılmaktadır.
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Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı’nda 2003 tarihli futbolcu 
temsilcileri talimatının 14. maddesine atıf yapılarak 26.06.2006 tarihli 
belge bu kapsamda değerlendirilmiştir. Buna karşılık, Talimatın 14. 
madde hükmü ise;

MADDE 14- FUTBOLCU TEMSİLCİSİ SÖZLEŞMESİ
Futbolcu temsilcisi, temsil ettiği kulüp veya futbolcu ile örneği 

Federasyon tarafından hazırlanmış Futbolcu Temsilcisi Sözleşmesi 
imzalamak zorundadır. Sözleşme, bu talimatın ekinde yer alan örneğine 
uygun olarak en fazla iki senelik bir süre için yapılabilir. Sözleşme, 
tarafların karşılıklı anlaşması ile yazılı olarak yenilenebilir, ancak 
sözleşmenin, süresinin bitiminde kendiliğinden uzayacağına dair 
hükümler geçersizdir. Sözleşmenin dört nüsha olarak düzenlenmesi 
ve tümünün taraflarca imzalanması şarttır. Birer nüsha taraflarda 
kalmak kaydı ile diğer iki nüshadan birisinin, sözleşmenin imza-
lanmasından itibaren en geç 30 gün içinde Federasyona, diğerinin 
de sözleşme yapılan kulüp veya futbolcunun tescilli olduğu ulusal 
Federasyona tescil için sunulması şarttır. Federasyonun sözleşmede 
değişiklik yapılmasını talep etme ya da sözleşmeyi tescil etmeksizin 
iade hakkı saklıdır. Federasyon tarafından tescil edilmeyen sözleşmelere 
dayanarak Federasyon nezdinde talepte bulunulamaz. Sözleşmeden 
kaynaklanan her türlü damga resmi ve diğer mali yükümlülükler 
temsilciye aittir. Bunların ödenmiş olduğuna dair belge Federasyona 
sunulmadan sözleşme tescil edilmez. Futbolcu temsilcisine ödenecek 
ücret tutarı ve ödeme şekli ile sair esaslı şartların sözleşmede belir-
lenmesi zorunludur. Futbolcu temsilcisi ile futbolcu, ödenecek ücret 
tutarı üzerinde anlaşmaya varamazlar ise ve/veya sözleşme bu ücreti 
belirlemeye elverişli değil ise, futbolcu temsilcisi, kendi katılımı ile 
futbolcunun gerçekleştirdiği transfer sözleşmesinden futbolcunun 
alması gereken yıllık brüt gelirin (parasal kıymeti olan sair unsurlar, 
örneğin; daire, araba, prim, ikramiye bu tutara dahil edilmez) % 5’i 
tutarında tazminat talebinde bulunabilir. Sözleşmede ücretin maktu 
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olarak belirlenmediği hallerde, futbolcu temsilcisinin futbolcu adına 
katıldığı transfer sözleşmesi, sözleşmeden daha uzun süreli ise futbolcu 
temsilcisi sözleşmenin süresinin bitiminden sonra dahi yıllık ücret 
üzerinden komisyon talebinde bulunabilir. Bu durum, futbolcunun 
transfer sözleşmesinin süresinin bitimine kadar veya futbolcunun bu 
futbolcu temsilcisinin yardımı olmadan yeni bir sözleşme imzalama-
sına kadar sürer.

Şeklinde olup talimatın 14,maddesine göre, temsilcilik hizmeti 
verilmeden önce temsilci kulüp ya da futbolcu ile en fazla 24 ay 
süreli 4 nüsha olarak belirli şekil şartlarını haiz sözleşme yapabilirler, 
bu sözleşmede futbolcunun reklam ve sair hakları ile ilgili tasarruf 
yetkisi dahi temsilciye devredilebilir. Bu sözleşme bir anlamda çerçeve 
sözleşme niteliğinde olup 4 nüsha olan bu sözleşme imza tarihinden 
itibaren 30 gün içinde TFF’ye tescil edilir ve bir nüshası temsilci de 
bir nüshası (kulüpte ya da futbolcuda, bir nüshası ilgili yerel federas-
yonda diğer nüshasında kulübün ya da futbolcunun federasyonuna 
bildirilir) Tarafların temsilcilik sözleşmesi yapmaları tarafların ücrete 
doğrudan hak kazanmalarını sağlamaz, zira temsilcilik sözleşmesi 
bir anlamda çerçeve niteliğinde bir sözleşme olup futbolcu temsil-
cisi tarafından münhasır olup olmama durumuna göre hizmetin 
verilmesinden sonra bir borç doğurur. Örneğin futbolcu ile temsilci 
arasında 24 ay süreli bir temsilcilik sözleşmesi olsa, futbolcunun da 
kulübüyle 3 yıllık sözleşmesi olsa ve bu süre içinde futbolcu aynı 
kulübünde yeni sözleşme imzalamadan kariyerine, devam etse bu 
halde, TFF ye tescilli sözleşme hiçbir borç doğurmayabilecektir. Bu 
sebeple talimatın düzenlediği anlamda şekle bağlı ve bir takım zaruri 
unsurları olan, tescil edilmesi gereken sözleşme ile uyuşmazlık konusu 
olayda olduğu gibi temsilcilik ilişkisinin bir anlamda sonucu olan ve 
kulübün kendi iradesi ile imzalayıp temsilciye verdiği borç ödeme 
şeklini gösteren taahhütname niteliğindeki belgeler hukuki nitelik 
ve hükümleri yönünden farklıdır.

Anılan sebeplerle, Temsilci Hakan Azman tarafından yapılan 
başvurunun kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı’nın kararda 
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yazılı gerekçelerle kaldırılmasına ve 30.000.- TL alacağın talep tarihi 
olan 15.08.2007 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 
Gaziantepspor Kulübünden tahsili ile Temsilci Hakan Azman’a öden-
mesine karar vermek gerekmiştir.

KARAR:
Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
a) Temsilci Hakan Azman tarafından yapılan başvurunun kabulü 

ile Gaziantepspor Kulübü arasındaki uyuşmazlık sebebiyle verilen 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 11 Şubat 2009 tarih ve E.2008/625/
KM/582, K.2009/105 sayılı kararının kaldırılmasına ve 30.000.-TL 
alacağın talep tarihi olan 15.08.2007 tarihinden itibaren işleyecek 
yasal faizi ile birlikte Kulüpten tahsili ile Temsilciye ödenmesine;

b) Temsilci hakan Azman tarafından yapılan başvuru kabul edil-
mekle başvuru sırasında yatırılan 300.-TL peşin nisbi harcın talebi 
haline Hakan Azman’a iadesine, 600.-TL nisbi harcın Gaziantepspor 
Kulübünden tahsili ile Federasyona ödenmesine;

c) Kararın başvuruda bulunan Temsilci hakan Azman’a, muhatap 
Gaziantepspor Kulübüne ve gereği için TFF Genel Sekreterliği’ne 
tebliğine,

OYBİRLİĞİ ile karar verildi. 

EK: 6

Türkiye Futbol Federasyonu TFF Turkish Football Federation

Tahkim Kurulu

ESAS NO: 2009/289

 KARAR NO: 2009/335 
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KARAR TARİHİ: 28.05.2009

KATILANLAR: TÜRKKAN, AYTÖRE, GÜMAN, ÜNVER, SARI, 
GÜVENDİREN, DOĞAN

KONU:
Futbolcu Temsilcisi İlhan Yüksek’in, Malatyaspor Kulübü ile 

arasındaki ihtilaf sebebiyle verilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 
18.04.2009 tarih ve E.2008/892/FM/823, K.2009/343 sayılı kararına 
karşı başvurusudur.

I. USUL BAKIMINDAN İNCELEME
Başvurunun süresinde yapıldığı ve başvuru harcının yatırılmış 

olduğu görüldü.

II. ESAS BAKIMINDAN İNCELEME
1. Türkiye Futbol Federasyonu (“TFF”) Uyuşmazlık Çözüm 

Kurulu, 18.04.2009 tarih ve E.2008/892/FM/823, K.2009/343 
sayılı Kararıyla, Futbolcu Temsilcisi İlhan Yüksek (“Temsilci”) ile 
Malatyaspor Kulübü (“Kulüp”) arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkta:

Davacı Futbolcu Temsilcisi ile davalı Kulüp arasında 01.01.2008 
tarihli bir protokol imzalandığını, bu protokol uyarınca davalı Kulüp 
tarafından davacıya 15.11.2008 ve 15.12.2008 tarihli her biri 20.000.- 
TL bedelli olmak üzere toplam 40.000.-TL bedelli bono verildiğini, 
bononun transfer olan futbolcular Selim Akbulut ve Caner Ağca’ya 
ait olan menajerlik ücreti olduğunu, bono asıllarının Kurula sunul-
duğunu, Federasyon kayıtlarının incelenmesi neticesinde Futbolcu 
Temsilcisinin davalı Kulüple temsilcilik sözleşmesi imzalamadığını, ve 
tescil için Federasyona sunulmadığının tespit edildiğini, Federasyon 
tarafından tescil edilmeyen sözleşmelere dayanarak Federasyon nez-
dinde talepte bulunulamayacağından davacı Futbolcu Temsilcisinin 
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talebi hakkında karar oluşturulmasına yer olmadığı sonucuna varıl-
dığını belirterek,

- Davacı Futbolcu Temsilcisinin alacak talebi hakkında karar 
oluşturulmasına yer olmadığına;

- Talep halinde bono asıllarının Davacıya verilmesine karar 
vermiştir.

2. Futbolcu Temsilcisi İlhan Yüksek vekili aracılığıyla Kurulu-
muza başvurarak; ifa uğruna verilen senetlerin sözleşme değil doğmuş 
bir borcun ödenmesi için sonuç olduğunu, temsilcilik sözleşmesinin 
tesciline gerek olmadığını, Futbolcu Temsilcisinin Futbolcular Caner 
Ağca ve Selim Akbulut’un Kulübe transferinde temsilcilik hizmetinde 
bulunduğunu, işbu hizmetin sonucunda futbolcular tarafından verile-
cek ücreti davalı kulübün üstlendiğini, sonucunda da ifa uğruna ihtilaf 
konusu senetlerin verildiğini, kambiyo senedi verilmesinin bir sonuç 
olduğu kabul edilmiş borcun ödeme amacını taşıdığını, Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulunun bu kararının lisanslı temsilcileri lisans almaksızın 
temsilcilik yapanlarla aynı statüde tuttuğunu, Kulübün işbu borcuna 
hiçbir itirazda bulunmadığını belirterek Uyuşmazlık Çözüm Kuru-
lunun kararının bozulmasını ve Futbolcu Temsilcisinin 40.000.-TL 
alacağının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

3. Futbolcu Temsilcisinin başvuru dilekçesi cevap için Kulübe 
tebliğ edilmiş, ancak Kulüp cevap dilekçesi sunmamıştır. Kulüp, 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde de cevap vermemiş, herhangi 
bir belge de dosyaya sunmamıştır.

4. Bilindiği üzere, Borçlar Hukukumuzun temel ilkelerinden 
biri borç ilişkisinin (sözleşmenin) nisbiliği ilkesidir. Buna göre, borç 
ilişkisi (sözleşme) sadece alacaklı ile borçlu arasında bir hukuki bağdır 
ve üçüncü kişileri etkilemez. Alacaklı, borç ilişkisinden doğan alacak 
hakkını sadece borçluya karşı ileri sürebilir, yani edimin yerine getiril-
mesini münhasıran borçludan talep edebilir (Kemal Oğuzman- Turgut 
Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 5. bası, İstanbul 2006, sh. 17.) 
Ancak Türk Borçlar Kanunu (dar anlamda) borç ilişkisinde alacağın 
bir başka kişiye temlikine imkan verdiği gibi, borcun da bir üçüncü 
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kişiye geçirilmesine ve böylece borçlunun değişmesine de müsaade 
etmiştir. Nitekim Türk Borçlar Kanunu md. 196-200’de düzenlenen 
borcun nakli sözleşmesi bu imkanı sağlamaktadır.

Borcun nakli sözleşmesi, alacaklı ile borcu üzerine alacak olan 
üçüncü kişi arasında yapılır. Borcun nakli sözleşmesinin yapılması ile 
bu sözleşmenin konusunu teşkil eden borç, borçludan borcu devralan 
üçüncü kişiye intikal eder. Borç varlığını sürdürmeye devam ederken, 
borçlunun yerine borcu devralan üçüncü kişi, borçlu durumuna geçer 
(Oğuzman-Öz, a.g.e., sh.959 vd).

5. Somut Uyuşmazlıkta, Temsilci vekilinin beyanlarından, Tem-
silcinin, Selim Akbulut ve Caner Ağca isimli futbolcuların temsilcisi 
sıfatıyla bu oyuncuların Malatyaspor Kulübüne (Kulüp) transferinde 
temsilcilik hizmetinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Temsilci bu söz-
leşmeden doğan alacak hakkını sadece borçlu Futbolculara karşı ileri 
sürebilir. Ancak Kulüp, 01.01.2008 tarihli “Protokol” başlıklı bir 
belge imzalayarak, menajerlik ücretini ödemeyi (alacaklı) Temsilciye 
karşı taahhütte bulunmuş ve bu taahhüdün ifası amacıyla her biri 
20.000.- YTL bedelli 15.11.2008 ve 15.12.2008 vade tarihli iki 
adet bono düzenleyerek Temsilciye vermiştir. “ProtokoP’de aynen şu 
ifadelere yer verilmiştir:

“Malatyaspor’a transfer olan futbolcu Selim Akbulut, Caner 
Ağca’ya ait menajerlik ücreti olarak İlhan Yüksek’e 2 adet 15.11.2008 
20.000.-YTL, 15.12.2008 20.000.-YTL Malatyaspor Kulübü adına 
senet verilmiştir. Gerekli ödemelerin zamanında yapılacağını beyan 
ve taahhüt ederiz.”

Kulübün, Temsilciye karşı futbolcuların borcunu ödemeye ilişkin 
taahhüdünü içeren Protokol başlıklı belgede zikredilen iki senedin 
borcun ifası amacıyla Temsilciye verildiği ve vadesinde ödenme-
mesi üzerine protesto için Temsilci tarafından bankaya tevdi edildiği 
dosya kapsamı ile sabittir. Şu halde dosyadaki bilgi ve belgeler çer-
çevesinde Kulübün Futbolcuların borcunu devralmaya dair icabının 
Temsilci tarafından kabul edildiği, dolayısıyla Temsilci ile üçüncü kişi 
Kulüp arasında borcun nakli anlaşmasının kurulduğu hususunda bir 
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tereddüt bulunmamaktadır (Türk Borçlar Kanunu md. 196/3) (Bkz. 
Oğuzman-Öz, a.g.e., sh. sözleşmesinin neticesi,-Kulüp transferi ger-
çekleştirilen (borçlu) futbolcuların yerine geçerek borçlu durumuna 
girmiştir.

6. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Temsilcinin Kulüple temsilcilik 
sözleşmesi imzalamadığı ve tescil için Federasyona sunmadığı, Fede-
rasyon tarafından tescil edilmeyen sözleşmelere dayanarak Federasyon 
nezdinde talepte bulunulamayacağı gerekçesiyle Temsilcinin talebi 
hakkında karar oluşturulmasına yer olmadığına karar vermiştir.

Futbolcu Temsilcileri Talimatı’nın 14/1 maddesi uyarınca, “Fut-
bolcu temsilcisi, temsil ettiği kulüp veya futbolcu ile örneği Federasyon 
tarafından hazırlanmış Futbolcu Temsilcisi Sözleşmesi imzalamak 
zorundadır.”

Futbolcu Temsilcileri Talimatının hükümlerinden, temsilcilik 
sözleşmesinin temsilci ile bir kulüp ya da bir futbolcu arasında yapı-
labileceği açıkça anlaşılmaktadır. Diğer yandan, yukarıda açıklandığı 
üzere, Türk Borçlar Kanunu alacaklının oluruyla üçüncü kişinin 
borçlunun yerine geçmesine ve borcun (borçlu sıfatıyla) borcu dev-
ralan bu kişi tarafından ifa edilmesine imkan tanımıştır. Bu sebeple 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulunca Temsilcinin alacak talebinin dayanağı 
olarak Temsilci ile Kulüp arasında imzalanmış bir temsilcilik sözleş-
mesinin varlığını araması hukuken isabetli değildir.

Bununla birlikte, Futbolcu Temsilcileri Talimatının 14/3. fıkrasına 
göre “Sözleşmenin dört nüsha olarak düzenlenmesi ve tümünün taraf-
larca imzalanması şarttır. Birer nüsha taraflarda kalmak kaydı ile diğer 
iki nüshadan birisinin, sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 
30 gün içinde Federasyona, diğerinin de sözleşme yapılan kulüp veya 
futbolcunun tescilli olduğu ulusal Federasyona tescil için sunulması 
şarttır. Federasyonun sözleşmede değişiklik yapılmasını talep etme ya 
da sözleşmeyi tescil edilmeksizin iade hakları saklıdır. Federasyon tara-
fından tescil edilmeyen sözleşmelere dayanarak Federasyon nezdinde 
talepte bulunulamaz.” Hükmün ifadesinden temsilcilik sözleşmesinin 
yazılı olarak yapılmasının ve Federasyon tarafından tescilinin sıhhat 
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şartı olarak öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bunun hukuki sonucu, 
Talimatın aradığı şekle uyulmadan yapılan temsilcilik sözleşmelerinin 
kesin hükümsüz (mutlak butlan) sayılacağıdır.

Somut uyuşmazlıkta, yazılı olarak yapılmış bir temsilcilik söz-
leşmesinin mevcut olmadığı, dolayısıyla sözleşmenin Federasyon 
tarafından tescil edilmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda ortada 
Talimatın aradığı şekil şartına uyulmaması sebebiyle geçersiz olan bir 
borç ilişkisine dayanan borcun nakli söz konusudur. Bilindiği üzere 
geçerlilik şeklindeki şekil şartına uyulmaması hakkın doğumuna 
engel olan bir itiraz sebebidir ve itiraz konusu olay, dosyadaki bilgi, 
belge ve olaylardan anlaşılıyorsa, borçlu tarafından ileri sürülmemiş 
olsa bile hakim tarafından re’sen dikkate alınır. (Hakan Pekcanıtez-
Oğuz Atalay-Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, Bası 4, 
Ankara 2005, sh.286, 287). Bununla birlikte şekil noksanı sebebiyle 
hükümsüzlüğün ileri sürülmesi, hakkın kötüye kullanılmasını teşkil 
ediyorsa, bu, kanun tarafından himaye görmez (Medeni Kanun, madde 
2/fıkra2). Yargıtay’ın ve doktrinin kabulü bu yöndedir. Öte yandan, 
şekil noksanı sebebiyle hükümsüzlüğün hakim tarafından re’sen nazara 
alındığı hallerde, bunun dürüstlük kuralına aykırı olup olmadığının 
da gene re’sen incelenmesi gerekir (Oğuzman-Öz, a.g.e., sh.128-129).

Bu doğrultuda dosyadaki bilgi ve belgeler incelendiğinde, Tali-
matta öngörülen şekil şartına uyulmaması sebebiyle geçersiz olduğu 
halde Temsilcinin temsilcilik sözleşmesinden doğan borcunu ifa ettiği, 
borçlu yerine geçen Kulübün de ifa amacıyla Temsilciye kambiyo 
senedi vererek ona bir alacak hakkı kazandırdığı açıkça anlaşılmakta-
dır. Diğer bir anlatımla uyuşmazlıkta futbolcuların Kulübe transferi 
gerçekleşmiş ve futbolcular ile kulüp arasında profesyonel futbolcu 
sözleşmesi kurulmuştur. Bu durumda, borcun doğmamış olduğun-
dan bahisle Kulübün Temsilciye kazandırdığı alacak hakkının iadesi, 
dürüstlük kuralı uyarınca hakkın kötüye kullanılması sayılarak kabul 
edilmemelidir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Temsilci tarafından yapılan başvu-
runun kabulü Temsilcinin Kulüpten 40.000.-TL alacaklı olduğuna, 
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bu alacağın talep tarihi olan 16.12.2008 tarihinden itibaren işletilecek 
yasal faizi ile birlikte Kulüpten tahsili ile Temsilciye ödenmesine, Uyuş-
mazlık Çözüm Kurulu kararının bu şekilde değiştirilerek onanmasına 
karar vermek gerekmiştir.

KARAR:
Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
a) Futbolcu Temsilcisi İlhan Yüksek vekili tarafından yapılan 

başvurunun kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 18.04.2009 
tarih ve E.2008/892/FM/823, K.2009/343 sayılı kararının, Futbolcu 
Temsilcisinin, Kulüpten 40.000.-TL alacaklı olduğu, bu alacağın talep 
tarihi olan 16.12.2008 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile 
birlikte Kulüpten tahsili ile Temsilciye ödenmesi şeklinde düzeltilerek 
onanmasına;

b) Futbolcu Temsilcisi tarafından yapılan başvuru kabul edilmekle 
yatırılmış olan 400.-TL harcın talep halinde Futbolcu Temsilcisine 
iadesine;

c) Futbolcu Temsilcisi tarafından yapılan başvuru kabul edilmekle 
800.-TL harcın Malatyaspor Kulübünden tahsili ile Federasyona 
ödenmesine;

d) Futbolcu Temsilcisi vekili tarafından yapılan başvuru kabul 
edildiğinden 4.400.-TL ücreti vekalet takdirine, bu tutarın Kulüpten 
tahsili ile Futbolcu Temsilcisine ödenmesine,

e) Kararın başvuruda bulunan Futbolcu Temsilcisi vekiline, 
Kulübe ve gereği için TFF Genel Sekreterliği’ne tebliğine

OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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EK: 7

Türkiye Futbol Federasyonu TFF  Turkish Football Federation

Tahkim Kurulu

ESAS NO: 2009/180 

KARAR NO: 2009/360 

KARAR TARİHİ: 10.06.2009

KATILANLAR: TÜRKKAN, AYTÖRE, GÜMAN, ÜNVER, SARI, 
GÜVENDİREN, DOĞAN

KONU:
Futbolcu Temsilcisi Adnan Demir’in, Sivasspor Kulübü ile ara-

sındaki ihtilaf sebebiyle verilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 
11.02.2009 tarih ve E.2008/470/KM/435, K.2009/104 sayılı kararına 
karşı başvurusudur.

I. USUL BAKIMINDAN İNCELEME
Başvurunun süresinde yapıldığı ve başvuru harcının yatırılmış 

olduğu görüldü.

II. ESAS BAKIMINDAN İNCELEME
1. Türkiye Futbol Federasyonu (“TFF”) Uyuşmazlık Çözüm 

Kurulu, 11.02.2009 tarih ve E.2008/470/KM/435, K.2009/104 sayılı 
Kararıyla, Futbolcu Temsilcisi Adnan Demir (“Temsilci”) ile Sivasspor 
Kulübü (“Kulüp”) arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkta:
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Futbolcu temsilcisi davacı, futbolcuyla münhasır bir temsilcilik 
sözleşmesi imzalamış ve süresi içerisinde federasyona tescil ettirmiş 
olmakla birlikte, kulüp futbolcu ve temsilci arasında borcun nakli 
hususunda herhangi bir sözleşme olmadığını ve tarafların bu yönde 
bir irade beyanında da bulunmadıklarını, bu durumda, futbolcu tem-
silcisinin ücrete ilişkin taleplerinin futbolcuya yöneltmesi gerekirken 
kulübe karşı dava açtığını belirterek pasif husumet yönünden davanın 
reddine karar vermiştir.

2. Futbolcu Temsilcisi Adnan Demir vekili aracılığıyla Kurulu-
muza başvurarak; Temsilcinin Mamadou Diallo isimli futbolcunun 
25.09.2009 tarihine kadar resmi olarak menajeri olduğunu, adı geçen 
Futbolcunun 09.07.2007 tarihinde Sivasspor Kulübü ile 3 yıllık bir 
sözleşme imzaladığını, bu sözleşme uyarınca Kulübün Futbolcuya 
2007-2008 sezonu kapsamında I50.000.-EURO, Temsilciye de mez-
kur rakamın %10’u olan I5.000.-EURO ödemek zorunda olduğunu, 
Temsilcinin 06.08.2007 ve 21.08.2007 tarihli başvurularına rağmen 
Kulübün Temsilciye 15.000.-EURO’yu ödemediğini, Kulüp ile Fut-
bolcu arasındaki sözleşmede temsilciye I5.000.-EURO ödeneceğinin 
açıkça belirtildiğini, Kulübün söz konusu menajerlik ücretini başka 
bir şahsa ödediğini söyleyerek yükümlülüğünden kurtulamayacağını 
belirterek Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun kararının bozulmasını talep 
etmiştir.

3. Sivasspor Kulübü vekili vasıtasıyla verdiği cevapla, kural olarak 
temsilcinin hizmetinden faydalanan tarafın temsilci ücretini ödemekle 
yükümlü olduğunu, Kulüp ile temsilci arasında bir temsilcilik sözleş-
mesinin olmadığını, alacağın dayanağı olarak Bülent Uygun arasında 
imzalandığı belirtilen 09.07.2007 tarihli sözleşmenin gösterildiğini, 
Bülent Uygun’un Kulübü temsil ve ilzama yetkili olmadığını, diğer 
taraftan imzanın gerçekten Bülent Uygun’a ait olduğu yönündeki 
iddianın da ispatlanamadığını, bir an için alacağa dayanak gösterilen 
sözleşmenin gerçekten Bülent Uygun tarafından Kulübü temsilen 
imzalandığı ve sözleşmenin Kulüp açısından bağlayıcı olduğu kabul 
edildiğinde dahi, sözleşmenin 3. maddesindeki hükmün TBK.md.lll’de 
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düzenlenen üçüncü kişi yararına sözleşme olduğunun anlaşıldığını, 
anılan sözleşmenin üçüncü kişi lehine sözleşme koşullarını içermesi 
karşısında Kulüp tarafından taahhüt edildiği iddia edilen temsilcilik 
ücretinin ödenmesini talep ve dava hakkının üçüncü kişiye (temsilciye) 
ait olmayıp vaat ettiren Futbolcuya ait olduğunu belirterek Futbolcu 
tarafından yapılan başvurunun reddi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
kararının onanmasını talep etmiştir.

4. Futbolcu Temsilcileri Talimatı’nın 14. maddesi uyarınca, 
“Sözleşmenin dört nüsha olarak düzenlenmesi ve tümünün taraflarca 
imzalanması şarttır. Birer nüsha taraflarda kalmak kaydı ile diğer iki 
nüshadan birisinin, sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç 30 gün 
içinde Federasyona, diğerinin de sözleşme yapılan kulüp veya futbolcunun 
tescilli olduğu ulusal Federasyona tescil için sunulması şarttır. Federasyo-
nun sözleşmede değişiklik yapılmasını talep etme ya da sözleşmeyi tescil 
edilmeksizin iade hakları saklıdır. Federasyon tarafından tescil edilmeyen 
sözleşmelere dayanarak Federasyon nezdinde talepte bulunulamaz”

Futbolcu ile Temsilci arasında 25.06.2007 tarihinde münhasır 
temsilcilik sözleşmesi imzalanmış ve süresi içinde içerisinde Federas-
yona tescil ettirilmiştir. Sözleşmenin başlangıç tarihi 25.06.2007 bitiş 
tarihi 25.06.2009’dur.

Temsilci, Futbolcu ile arasındaki temsilcilik sözleşmesine dayana-
rak Futbolcunun sözleşme imzaladığı Sivasspor Kulübünden, 2007-
2008 futbol sezonu kapsamında Futbolcuya ödenecek sözleşme bede-
linin %10 tutarı olan 15.000.-EURO’nun kendisine ödenmesini 
talep etmektedir.

Temsilci, temsilcilik ücretini Sivasspor Kulübünden talep hakkını, 
Sivasspor Kulübünü temsilen teknik menajer Bülent Uygun ile Fut-
bolcu Mamadou Diallo arasında imzalanan 09.07.2007 tarihli söz-
leşmenin “Ödemeler” başlıklı 3. maddesindeki 2007-2008 sezonunda 
Futbolcuya yapılacak ödemelere ilişkin hükme dayandırmaktadır. 
Söz konusu hüküm şu şekildedir: “1. Yıl Bu yıl 09.07.2007 tarihinde 
başlıyor ve 29.05.2008 tarihinde sona eriyor. 150.000. EURO net. 
(A) 50.000 EURO peşin, imzada. (B) 7.500 EURO x 10, 75.000’ya 



632

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye 
Basketbol Federasyonu’nda  Sporcu Temsilciliği 

Düzenlemelerinin İncelenmesi
/ ÖZDEMİR

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

denk. (C) (ibraz edilen fotokopi okunaklı değil.) Menajer ücreti %10, 
15.000. EURO’ya denk”

5. Bilindiği üzere, Borçlar Hukukumuzun temel ilkelerinden 
biri borç ilişkisinin (sözleşmenin) nisbiliği ilkesidir. Buna göre, borç 
ilişkisi (sözleşme) sadece alacaklı ile borçlu arasında bir hukuki bağdır 
ve üçüncü kişileri etkilemez. Borç ilişkisinden doğan haklar ve borçlar, 
sadece bu ilişki çerçevesi içinde ve taraflar arasında hüküm doğurur. 
Alacaklı, borç ilişkisinden doğan alacak hakkını sadece borçluya karşı 
ileri sürebilir, yani edimin yerine getirilmesini münhasıran borçludan 
talep edebilir (Kemal Oğuzman- Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, 5. bası, İstanbul 2006, sh. 17; Necip Kocayusufpaşaoğlu, 
Borçlar Hukukuna Giriş, Hukukî İşlem, Sözleşme, 4. bası, İstanbul 
2008, sh. 15.) Ancak Türk Borçlar Kanunu (dar anlamda) borç iliş-
kisinde alacağın bir başka kişiye temlikine imkan verdiği gibi, borcun 
da bir üçüncü kişiye geçirilmesine ve böylece borçlunun değişmesine 
de müsaade Türk Borçlar Kanununda md.l95-204’de “borcun nakli” 
başlığı altında, birbiriyle ilgili fakat her biri diğerinden farklı üç kurum 
düzenlenmiştir. Somut uyuşmazlık bakımından burada ele alınması 
gereken TBK.md.l95’de düzenlenen “borçtan kurtarma vaadi” veya 
“borçtan kurtarma taahhüdü”, diğeri ise TBK.md.l96-200 ‘düzenlenen 
“borcun nakli sözleşmesi”dir.

Borçtan Kurtarma taahhüdü, borçlu ile üçüncü kişi arasında 
yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile üçüncü kişi, borçluyu bir 
borcundan kurtarmayı taahhüt eder. Böylece üçüncü kişi, borçluya 
karşı, onu alacaklıya olan borcundan kurtarma borcu altına girmiş 
olur. Ancak üçüncü kişi bu sözleşme ile borçlunun alacaklıya olan 
borcunu devralmış olmaz. (Oğuzman- Öz, a.g.e., sh.955). Borçtan 
kurtarma taahhüdünde bulunan üçüncü kişi, bu yükümlülüğünü 
alacaklıya borçlunun borcunu ifa ederek yerine getirebileceği gibi, 
alacaklı ile bir borcun nakli sözleşmesi yapmak ve bu yolla borçluyu 
borçtan kurtarmak suretiyle de yapabilir. TBK. md. 195 hükmünde bu 
imkan açıkça ifade edilmiştir. Taahhütte bulunan üçüncü kişiden bu 
taahhüdünü yerine getirmesini borçlu talep edebilir. Alacaklı, borçlu 
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ile üçüncü kişi arasındaki sözleşmenin tarafı olmadığı için üçüncü 
kişiden herhangi bir talepte bulunamaz (Oğuzman-Öz, a.g.e., sh.957).

Borcun nakli sözleşmesi, yukarıda belirtildiği üzere, alacaklı ile 
borcu üzerine alacak olan üçüncü kişi arasında yapılır. Borcun nakli 
sözleşmesinin yapılması ile bu sözleşmenin konusunu teşkil eden borç, 
borçludan borcu devralan üçüncü kişiye intikal eder. Borç varlığını 
sürdürmeye devam ederken, borçlunun yerine borcu devralan üçüncü 
kişi borçlu durumuna geçer.

Uyuşmazlık konusu olaya gelince, temsilcilik sözleşmesi Futbolcu 
ile Temsilci arasında yapılmıştır. Temsilci, bu sözleşmeden doğan alacak 
hakkını, sözleşmenin nisbiliği prensibi uyarınca, sözleşmenin tarafı 
olan Futbolcuya karşı ileri sürebilme yetkisine sahiptir. Futbolcu ile 
Sivasspor Kulübü arasında yapılan sözleşmede, Futbolcuya yapılacak 
ödemeler arasında “menajer ücreti %10, 15.000. EURO’ya denk” ibaresi 
de bulunmaktadır. Futbolcu ile Kulüp arasında yapılan sözleşmede 
bulunan bu hükmün, Kulüp ile Futbolcu arasında yapılmış borçtan 
kurtarma taahhüdü anlaşması olarak yorumlanması mümkündür. Bu 
anlaşma ile Kulüp, temsilcilik sözleşmesinde Temsilcinin borçlusu 
olan Futbolcuya karşı onu Temsilciye olan borcundan kurtarma 
borcu altına girmiştir. Temsilci, Kulüp ile Futbolcu arasında yapılan 
borçtan kurtarma taahhüdü anlaşmasında taraf değildir, dolayısıyla 
Kulübe karşı ileri sürebileceği bir alacak hakkına sahip değildir. Kulübe 
karşı borçtan kurtarma taahhüdünü yerine getirmesini isteme yetkisi 
Futbolcuya aittir.

Dosyadan Kulübü Temsilciye karşı borçlu duruma sokacak bir 
borcun nakli sözleşmesi yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum kar-
şısında Temsilcinin Kulübe karşı ileri sürebileceği bir talep hakkı 
bulunmamaktadır. Temsilci temsilcilik sözleşmesinden doğan ücret 
talebini münhasıran Futbolcuya yöneltebilir. Şu halde Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulunca Temsilci tarafından Kulübe karşı açılan davanın 
pasif husumet yönünden reddine karar verilmesinde usul ve esasa 
aykırı bir durum bulunmamaktadır.
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Yukarıda açıklanan nedenlerle; Futbolcu Temsilcisi tarafından 
yapılan başvurunun reddi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının 
onanmasına karar vermek gerekmiştir.

KARAR:
Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
a) Futbolcu Temsilcisi Adnan Demir tarafından yapılan başvu-

runun reddi ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’nun 11.02.2009 tarih ve E.2008/470/KM/435, K.2009/104 
sayılı kararının onanmasına;

b) Futbolcu Temsilcisi Adnan Demir tarafından yapılan başvuru 
kabul edilmemekle yatırılmış olan 330.-TL harcın Federasyona irad 
kaydedilmesine; bakiye 330-TL harem Futbolcu Temsilcisinden tahsili 
ile Federasyona ödenmesine,

c) Kararın başvuruda bulunan Futbolcu Temsilcisi vekiline, 
Kulüp vekiline ve gereği için TFF Genel Sekreterliği’ne tebliğine

OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
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EK:8

Türkiye Futbol Federasyonu TFF Turkish Football Federation

Tahkim Kurulu

ESAS NO: 2009/725

KARAR NO: 2010/97

KARAR TARİHİ: 25.02.2010

KATILANLAR: TÜRKKAN, AYTÖRE, SARI, ÜNVER, GÜVENDİREN, 
DOĞAN, YAYA

KONU:
Futbolcu Gökhan Zan’ın, Temsilci Ceylan Çalışkan ile ara-

sındaki ihtilaf sebebiyle verilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 
04.12.2009 tarih ve E.2009/FM/119, K.2009/1377 sayılı kararma 
karşı başvurusudur.

I. USUL BAKIMINDAN İNCELEME
Başvurunun süresinde yapıldığı ve başvuru harcının yatırılmış 

olduğu görüldü.
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II. ESAS BAKIMINDAN İNCELEME
1. Türkiye Futbol Federasyonu (“TFF”) Uyuşmazlık Çözüm 

Kurulu, 04.12.2009 tarih ve E.2009/FM/119, K.2009/1377 sayılı 
Kararıyla, Futbolcu Temsilcisi Ceylan Çalışkan (Temsilci) ile Futbolcu 
Gökhan Zan (Futbolcu) arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkta:

Davacı Temsilci ile davalı Futbolcu arasında 04.04.2007 tari-
hinde futbolcu temsilciliği sözleşmesi imzalandığını; sözleşmenin 
04.04.2007-04.04.2009 tarihlerinde geçerli olduğunu; sözleşmenin 
münhasır olduğunu; temsil edilen futbolcuya ödenmesi gereken 
yıllık brüt ücretin %10’u kadar bir komisyon ödeneceğinin kabul 
edildiğini, sözleşmenin 10.04.2007 tarihinde TFF’ye tescil edildiğini; 
sözleşmenin 5. maddesinde “ödeme planı”nın, 7. maddesinde “cezai 
şart”ın düzenlendiğini;

Davalı Futbolcu ile dava dışı Beşiktaş A.Ş. arasında imzalanan 
profesyonel futbolcu sözleşmesinde futbolcuya 2008-2009 sezonu 
için 30.09.2008 tarihinde peşinat olarak 500.000.-TL, garanti para 
olarak on eşit taksit halinde (35.000.-TL) toplam 350.000.-TL ve 
maç başına 25.000.-TL ödenmesinin kararlaştırıldığını; maç başı ücret 
düzenlemesine göre bir sezonda 20 resmi müsabakada ilk onbirde yer 
aldığı takdirde Futbolcuya 300.000.-TL ödenmesinin kararlaştırıldı-
ğını, bu ödemenin 20 maçın tamamlanmasını takip eden ay içerisinde 
ödeneceğini; sadece lig maçlarını kapsayan maçbaşı ödemeleri açısın-
dan ise Futbolcunun ilk onbirde oynaması halinde maç başı ücretin 
tamamına, sonradan oyuna dahil olduğu takdirde %75’ine ve kadroda 
yer aldığı takdirde yarısına hak kazanacağının kabul edildiğini;

Futbolcu ile dava dışı Beşiktaş AŞ arasındaki profesyonel futbolcu 
sözleşmesinde sözleşmenin görüşmeleri ve imzası aşamalarında fut-
bolcu ile sözleşmesi bulunan futbolcu temsilcisinin hizmetinden hiç 
bir şekilde yararlanılmamıştır. Bu ifade TFF Futbolcu Temsilcileri 
Talimatı’nın 13. maddesi gereği sözleşmeye dâhil edilmiştir. “ şeklinde 
ibare bulunduğunu;
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Taraflar arasındaki ihtilaflardan ilkinin; davacı Temsilcinin tem-
silcilik ücretine hak kazanıp kazanmadığına ilişkin olduğunu; davalı 
Futbolcunun; dava dışı kulüp ile arasında imzalanan profesyonel 
futbolcu sözleşmesinde yukarıda yer verilen düzenlemenin davacıya 
temsilcilik ücretine hak kazandırmadığını iddia ettiğini; bu noktada 
öncelikli olarak, davacı ile davalı arasındaki sözleşmenin münhasır 
temsilci sözleşmesi olduğunun saptanması gerektiğini- münhasır 
temsilciliğe ilişkin hükümlerin 27 Haziran 2003 tarihli ve 25151 sayılı 
Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlüğe giren Futbolcu Temsilcileri 
Talimatı’nın 12. ve 13. maddelerinde bulunduğunu; ayrıca Talimat 
ekinde yer Futbolcu Temsilcisi Sözleşmesi’nin 2. maddesinin (a) 
bendinde açıkça “Sözleşme ile temsilciye tanınan temsil yetkisinin 
münhasır olması halinde temsilcinin bizzat katılmadığı müzakere 
ile bağıtlanan transfer sözleşmesinden dahi bu ücret doğar” yazılı 
olduğunu; tüm bu düzenlemelerden futbolcu temsilcisinin münhasır 
olması ile olmaması arasındaki temel farkın, münhasırlık yetkisinin 
bulunduğu temsilcilik sözleşmelerinde sözleşme süresince bağıtlanan 
sözleşmelerden dolayı temsilcinin temsilcilik ücretine hak kazanma-
sından ibaret olduğunu;

Talimatın 12. maddesinde, münhasır yetki verilmeyen bir fut-
bolcu temsilcisinin, hizmetinden yararlanılmasına rağmen transfer 
sözleşmesini yanında katıldığı taraf ile birlikte açık kimliğini ve sıfatını 
yazarak imzalamamış olması halinde ücrete hak kazanmak için bu 
hususu ispat etmesi gerektiği öngörüldüğü halde, münhasır yetkiye 
sahip temsilci açısından ise sözleşmenin imzasına katılmasa dahi 
müzakere ile bağıtlanan transfer sözleşmesinden doğan ücrete hak 
kazanacağının hüküm altına alındığını;

Belirli süreli sözleşme niteliğinde olan münhasır yetkili futbolcu 
temsilci sözleşmesinin sözleşmenin taraflarınca haklı bir nedenin varlığı 
halinde feshedilme hakkının bulunduğunun ortada olduğunu; bu nok-
tada, ister münhasır olsun ister olmasın taraflardan birinin sözleşmeden 
doğan yükümlülüklerini ağır surette ihlal etmesi halinde sözleşmeyi 
haklı nedenle fesih hakkının doğacağım; davalı futbolcunun, taraflar 
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arasındaki temsilcilik sözleşmesini, transfer sözleşmesinin müzakerele-
rinden ve imzasından önce haklı nedenle feshetmediğini, sözleşmenin 
kararlaştırılan sürenin sonunda kendiliğinden sona erdiğini;

Ayrıca gerek 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan FIFA Oyuncu 
Temsilcileri Talimatı’nın 16. maddesinde gerekse bu tarihte yürürlüğe 
giren talimatın 26. maddesinde oyuncunun temsilcinin hizmetlerinden 
yararlanmaması halinin açıkça yazılması gerektiği kabul edildiğini; her 
iki düzenleme incelendiğinde, TFF Futbolcu Temsilcileri Talimatı’nın 
13. maddesinden farklı olarak FIFA Talimatları’nda bu durumun 
açıkça “münhasır yetkiye sahip temsilci” için olduğu belirtilmediği 
halde TFF talimatında “münhasır yetkiye sahip temsilci” düzenle-
mesinin eklendiğini;

Tüm bu hususlara ilave olarak; borç ilişkilerinden doğan alacak 
hakkının aynî haklarla kişilik haklarının aksine hukuki niteliği itiba-
riyle nisbî bir hak olduğunu; alacaklının bu hakkını, sadece borçluya 
karşı ileri sürebileceğini, üçüncü kişilerin, borç ilişkisiyle ilke olarak 
borç altına girmediklerini, bir hak kazanmadıkları için bu hakkın 
onlara karşı ileri sürülmesinin, istisnai haller dışında söz konusu ola-
mayacağını; ayrıca hiçbir kimsenin, iradesi dışında, küllî halefiyet hali 
hariç, sözleşme veya başka bir sebeple borç altına sokulamayacağını; 
bu ilkenin aynı zamanda nisbilik ilkesinin bir yansıması olduğunu; 
bu itibarla, bir sözleşmenin taraflarının üçüncü bir kişi aleyhinde 
borç ilişkisi kuramayacaklarını; bu karşılık taraflarınisterlerse, üçüncü 
kişi yararına yaptıkları sözleşmede, onun lehine alacak hakkı kura-
bileceklerini; bu ilkeye de üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması 
ilkesi denildiğini;

Yukarıdaki açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde; davalı 
futbolcu ile dava dışı kulüp arasında imzalanan sözleşmeye eklenen 
düzenlemenin, münhasır yetkiye sahip futbolcu temsilcisinin sözleşme-
den kaynaklanan alacaklarını etkilemesinin gerek Borçlar Hukuku’nun 
nisbîlik ilkesi ile üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması ilkesine ve 
gerekse münhasır futbolcu temsilciliği kurumunun temel mantığı ve 
doğasına aykırı olacağını; bu nedenle söz konusu düzenlemenin sadece 
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profesyonel futbolcu sözleşmesinin taraflarını ilgilendirdiğini ve mün-
hasır yetkiye sahip temsilcinin sözleşmede kararlaştırılan temsilcilik 
ücretine hak kazanmasına engel teşkil etmeyeceği sonucuna varıldığını;

Bu durumda, davalının dava dışı kulüple yaptığı sözleşmeden 
doğan alacaklarının tespit edilmesi gerektiğini; davalı futbolcunun 
bu kulüp nezdinde lig müsabakalarının 16’sında ilk onbirde, 3’ünde 
sonradan oyuna girdiği ve 4’ünde kadroda yer aldığını, ayrıca Türkiye 
Kupası müsabakalarında da 6 maçta ilk onbirde ve 1 maçta sonradan 
oyuna girdiğini; bu durumda maçbaşı alacağının toplam 506.250.-TL, 
peşinat alacağının 500.000.-TL, garanti ücret alacağının 350.000.-TL 
olduğunu; Futbolcu 22 resmi müsabakada ilk onbirde görev aldı-
ğından maç başı ücret alacağı 300.000.-TL olmak üzere 2008-2009 
sezonu için toplam 1.656.250.-TL ücret alacağının doğduğunu; 
böylece futbolcu temsilcisinin temsilcilik ücreti alacağının 165.625.-
TL olduğunu ve bu alacağın davalı futbolcu tarafından ödendiğinin 
ispat edilemediği sonucuna varıldığını;

Taraflar arasındaki ikinci ihtilafın ise, davacının sözleşmede karar-
laştırılan cezai şarta hak kazanıp kazanmadığına ilişkin olduğunu; 
davacı vekili, bu şartın ifaya eklenen cezai şart olduğunu ileri sürerken 
davalı vekili, bu cezai şartın ifa yerine geçen cezai şart olduğu iddiasında 
bulunduğunu; cezai şartın; teminatla birlikte ceza amacı, tazminat 
amacı ve sözleşmeden dönme amacı olmak üzere başlıca üç amacının 
olduğunu; cezai şartın bu noktada seçimlik cezai şart, ifaya eklenen 
cezai şart ve ifayı engelleyen cezai şart olmak üzere üçe ayrıldığını ve 
bunda da bahsi geçen amaçların rol oynadığını; seçimlik cezai şartta 
sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde ödenmek üzere 
cezai şart vaat edilmiş ve aksi de sözleşmede öngörülmemiş ise, alacaklı 
ya sözleşmenin ifasını ya da cezai şartın ödenmesini isteyebildiğim; 
ifaya eklenen cezai şartta ise sözleşmenin belirli zaman veya yerde ifa 
edilmemesi halinde ödenmek üzere cezai şart vaat edilmişse, alacaklı 
açıkça vazgeçmiş veya ifayı kayıtsız ve şartsız kabul etmiş olmadıkça, 
hem sözleşmenin ifasını hem de kararlaştırılan cezanın ödenmesini 
talep edebildiğini ;
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Tahkim Kurulu’nun 10.12.2005 tarihli 2005/219 E. ve 2005/358 
sayılı kararma konu olayda davacı Ceylan Çalışkan tarafından fut-
bolcu Önder Turacı’ya karşı dava açıldığını; TFF Yönetim Kurulunca 
temsilcilik ücreti olarak 74.500,00-EURO’ya hükmedildiğini; ancak 
cezai şart talebi reddedilen Temsilcinin bu alacağın tahsili talebi ile 
TFF Yönetim Kurulu kararına karşı Tahkim Kuruluna başvurduğunu; 
Tahkim Kurulunun temsilcilik sözleşmesinde kararlaştırılan cezai 
şart hükmünü, Türk Borçlar Kanunun madde 179/1 hükmündeki 
“ifanın sözleşmede belirtilen zamanda yapılmaması halinde ifayla 
birlikte istenebilecek türden cezai şart” niteliğinde kabul ederek cezaî 
şart talebini kabul ettiğini; bununla birlikte cezaî şart miktarını fahiş 
bularak takdiren 75.000.-EURO olarak belirlenmesine oybirliğiyle 
karar verdiğini;

Tahkim Kurulu’nun anılan kararında kabul edilen cezai şart 
alacağına sebebiyet veren düzenlemenin mevcut ihtilafta yer alan 
düzenlemeyle aynı olması ve özellikle 5.maddede öngörülen temsilcilik 
ücreti ödemesinin belirlenen zamanda Futbolcu tarafından gerçek-
leştirilmemesi nedeniyle temsilcilik sözleşmesindeki cezaî şartın ifaya 
eklenen cezaî şart olduğunu; ancak miktarının fahiş olduğu davacı 
tarafından da kabul edilerek tenkisat yapılmak suretiyle talepte bulu-
nulması karşısında bu bedelin takdiren 50.000.-EURO belirlendiğini 
ve bu tutarın davalı futbolcudan tahsil edilerek davacı temsilciye 
ödenmesi gerektiğini belirterek

a) Davacı Temsilcinin alacak talebinin kısmen kabulü ile 
165.625.-TL temsilcilik ücretinin 14.09.2009’dan itibaren işleye-
cek yasal faiziyle birlikte davalı futbolcudan tahsil edilerek davacıya 
ödenmesine,

b) Cezai şart alacağı 50.000,00-EURO’nun 14.09.2009’dan 
itibaren işleyecek faiziyle birlikte aynen veya fiili ödeme tarihin-
deki T.C. Merkez Bankası Kurları esas alınarak hesaplanacak Türk 
Lirası karşılığının davalı futbolcudan tahsil edilerek davacı Temsilciye 
ödenmesine,
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c) Davacı Temsilci vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen 
miktar üzerinden 19.405.- TL vekâlet ücretinin davalı futbolcudan 
tahsil edilerek Temsilciye ödenmesine;

d) Davalı Futbolcu vekil ile temsil edildiğinden reddedilen miktar 
üzerinden 225.-TL vekâlet ücretinin davacıdan tahsil edilerek davalıya 
ödenmesine,

oybirliğiyle karar vermiştir.
2. Futbolcu Gökhan Zan vekili aracılığıyla Kurulumuza başvura-

rak; Futbolcu ile Temsilci arasında 04.04.2007 tarihinde iki yıl süreli 
Futbolcu Temsilcisi sözleşmesi imzalandığını; söz konusu dönem 
içerisinde, futbolcunun Beşiktaş AŞ’nin sözleşmeli futbolcusu iken 
temsilcilik sözleşmesinin 31.05.2007 tarihinde sona erdiğini; milli 
takım kadrosunda Avrupa Şampiyonasına katılan Futbolcunun yabancı 
kulüplerin ilgisini de göz önünde bulundurarak temsilciden yabancı 
bir kulüp ile sözleşme imzalamak yönünde faaliyette bulunmasını 
istediğini; ancak Temsilcinin uzun süre Futbolcuyu oyaladığını ve 
herhangi bir sözleşme imkanı sunmadığını; Futbolcunun sezonun 
başlamak üzere olmasını nedeniyle mevcut kulübü Beşiktaş AŞ’nin 
kendisine sunduğu sözleşmeyi imzalamak zorunda kaldığını; hiçbir 
hizmet sunmayan hatta Futbolcuyu oyalayarak arzu ettiği sözleşme 
imzalama imkanını kaybetmesine yol açan Temsilcinin aradan bir 
yılı aşkın bir süre geçtikten sonra Futbolcuya yapılan ödemelerin 
%10 tutarında alacak (temsilcilik sözleşmesi madde 2 (a) ) ile cezai 
şart alacağı iddiasıyla Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurduğunu, 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun münhasır temsilci sözleşmesinin 
niteliğine ilişkin değerlendirmesinin hatalı olduğunu; Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu bu değerlendirmesinde münhasırlık yetkisinin bulun-
duğu temsilcilik sözleşmelerinde temsilcinin, sözleşme süresi boyunca 
bağıtlanan sözleşmelerden dolayı ücrete hak kazanacağını söylerken 
bu kabulünü Standart Temsilci Sözleşmesinde yer alan “ Sözleşme 
ile temsilciye tanınan temsil yetkisinin münhasır olması halinde 
temsilcinin bizzat katılmadığı müzakere ile bağıtlanan transfer sözleş-
mesinden dahi bu ücret doğar” şartına dayandırdığını; oysa standart 
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temsilci sözleşmesinin Talimatın ekinde yer alan bir metin olduğunu 
ve Talimatla eş zamanlı ortaya konulduğunu, Talimatın eki olan stan-
dart sözleşmenin Talimat hükümleri ile çelişmesi ve özellikle Talimat 
hükümlerinin üstünde bir öncelik verilmesinin hukuken mümkün 
olmadığını; standart sözleşmede yer verilen ifadenin ancak ve ancak 
Futbolcu, Talimatın 13. maddesinde öngörülen münhasır yetkili tem-
silcinin hizmetlerinden yararlanmadığını sözleşmeye açıkça yazmadığı 
takdirde cari olabilecek bir hüküm olduğunu; Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu kararında ayrıca FIFA ve TFF Talimatlarının ilgili hükümleri-
nin sadece bazılarının ele alındığını ve neticede ortaya kabulü mümkün 
olmayan bir gerekçe konulduğunu, FIFA Talimatının madde 19 (7); 
madde 22(3) ve madde 26 (2) hükümlerindeki düzenlemelerin tem-
silciye tanınan yetkinin münhasır olup olmamasından bağımsız olarak 
öngörüldüğünü; TFF Talimatının madde 12 (3), (4) ve (5) hükmünde 
temsilcinin vecibeleri, madde 13 hükmünde futbolcunun vecibelerinin 
düzenlendiğini; gerek FIFA Talimatının gerekse de TFF Talimatının 
ilk amacının; iş sahibi (Futbolcu) münhasır yetki vermiş olsa dahi ken-
disinin doğrudan görüşme yapabilme ve sözleşme imzalama hakkının 
korunması olduğunu; FIFA Talimatında bu husus madde 19 (7) ile 
açıkça ortaya konurken TFF Talimatının ilgili hükümleri bir arada 
değerlendirildiğinde aynı neticeye ulaşıldığını; kaldı ki bu hususun 
telalık sözleşmesinin tartışılmayan unsurlarından biri olduğunu; 
münhasır yetkinin TFF Talimatının 13. maddesinde belirtildiği üzere 
sadece iş sahibinin başka temsilci veya temsilcilerle çalışmasına mani 
teşkil ettiğini; ikinci amacın sözleşmenin tarafları arasında çıkabilecek 
ihtilaflar açısından elverişli bir ispat vasıtası, karine yaratma ve ispat 
yükünün kime ait olacağını belirlemesi olduğunu; TFF Talimatının 
13. maddesi uyarınca Futbolcun hizmetten yararlanmama durumunu 
sözleşmeye dere etmiş ise, temsilcinin ücret alacağının doğmayacağını, 
bunun tek istisnasının temsilcinin sözleşmede bulunan kayda rağmen 
hizmet sunduğunu ispatlaması olduğunu; kaldı ki sözleşmeye ücret 
garantisi koşulu konulabilirse de temsilcinin faaliyette bulunmasa 
dahi ücrete hak kazanacağına ilişkin bir düzenleme getirilemeyeceğini, 
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nitekim FIFA ve TFF düzenlemelerinin de bu temel ilkeye uygun ve 
her koşulda ücret garantisine imkan vermeyen, temsilcinin faaliyette 
bulunma koşulunu göz ardı etmeyen düzenlemeler olduğunu, Uyuş-
mazlık Çözüm Kurulu kararında sözleşmenin Futbolcu tarafından 
feshedilmesi mümkün iken bu yola gidilmemiş olmasına da değinil-
diğini, yapılan işin niteliği ve Talimat ile sağlanan imkan karşısında 
Futbolcunun sözleşmeyi feshetmekte hukuki menfaatini olmadığını; 
ücrete hak kazanamadığı sabit olan temsilcinin cezai şarta hak kaza-
namayacağının açık olduğunu belirterek Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
kararının külliyen kaldırılmasını talep etmiştir.

3. Temsilci vekili vasıtası ile verdiği cevap dilekçesinde; standart 
temsilcilik sözleşmesinde açıkça münhasır temsilcilikte temsilcinin 
bizzat katılmadığı müzakere ile bağıtlanan transfer sözleşmesinden 
dahi ücret alacağının doğacağı hususunun hüküm altına alındığım, 
Futbolcunun son dakikada sözleşme yaptığı kulüple anlaşarak söz-
leşmeye Temsilcinin katkısı olmadığı yönünde bir kayıt eklettirmek 
suretiyle tamamen kötüniyetli olarak temsilciyi devre dışı bırak iste-
diğini, Uyuşmazlık Çözüm Kurulunca da Futbolcunun kötü niyetli 
savunmasının kabul görmediğini, dilekçeye ekli çok sayıda gazete 
haberlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere Temsilcinin Futbolcu için 
hem dava dışı kulüple hem de başka kulüplerle transfer görüşmeleri 
yaptığını, bu konuda Futbolcuyu bilgilendirdiğini ve gelen transfer 
tekliflerini Futbolcu ile birlikte değerlendirdiğini, Temsilcinin tüm 
çabalarına rağmen Futbolcunun Temsilciyi devre dışı bırakmak iste-
diğini, Futbolcu sözleşmesine düşülecek bir şerhin Temsilcinin talep 
hakkının ortadan kalkması için yeterli olmadığını, aksi düşüncenin 
kabulünün futbolcu temsilciliğinin fiilen ve hukuken anlamsızlaştır-
ması, yok olması ve iflası anlamına geleceğini, tescil edilmiş temsilcilik 
sözleşmesinde yer alan özel şartın kesinlikle göz ardı edilemeyeceğini, 
şayet bu özel şart yok sayılırsa münhasır yetkiye sahip bir temsilcinin 
baştan sona transferi yürüttüğü bir olayda, kulüp ile futbolcunun anla-
şarak böyle bir düzenlemeyi sözleşmeye eklemek suretiyle temsilcilik 
ücretine hak kazanamayacağı sonucuna varılacağını; bilakis böyle bir 
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şerhin düşülmesinin ancak ve ancak sadece Futbolcu açısından temsil-
cinin hizmetinden yararlanmadığı yönünde bir delil başlangıcı olarak 
nitelendirilebileceğini, bu durumda bile Futbolcunun temsilcinin 
hizmetinden yararlanmadığı konusunda sözleşmeyi feshetmese bile 
muhatabını en azından temerrüde düşürmesi gerektiğini, aksi halde 
somut hiçbir delille desteklenmeden kulüple futbolcunun anlaşarak 
sözleşmeye bu yönde bir hüküm koymaları ve münhasır yetkiye sahip 
temsilciyi devre dışı bırakmalarının her zaman mümkün olacağını, 
Futbolcu, talimatın eki standart sözleşmede bulunan bir şartın Tali-
mat hükmü ile çelişmesinin hukuken kabul görmeyeceğini iddia 
etmekteyse de Futbolcu ile Temsilci arasında akdolunan temsilcilik 
sözleşmesinde de aynı şartın bulunduğunu, Uyuşmazlık Çözüm Kuru-
lunun FIFA Talimatı ile TFF Talimatını karşılaştırdığı bölümün açık 
bir şekilde her iki düzenlemenin farklılıklarını belirttiğini, temsilcilik 
sözleşmesine uygulanması mümkün olan tellallık sözleşmesine ilişkin 
TBK.md.521, f.I uyarınca tellallık sözleşmesinin tekel olma hükmünü 
ihtiva ettiği durumlarda, taraflarca aksi kararlaştırıldığı takdirde asıl 
sözleşmenin kurulması tellalın aracılığı ile olmasa bile tellalın ücrete 
hak kazanacağını; Futbolcunun Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdin-
deki yargılama sırasında sözleşmede kararlaştırılan cezai şartın seçimlik 
cezai şart olduğunu ileri sürmüşken Tahkim kuruluna verdiği başvuru 
dilekçesinde, ücrete hak kazanamadığı sabit olan temsilcinin cezai 
şarta hak kazanamayacağının açık olduğunu beyan ederek sözleşme-
deki cezai şartın ifaya eklenen cezai şart olduğunu açıkça kabul etmiş 
olduğunu belirterek futbolcu tarafından yapılan başvurunun reddi 
ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasını talep etmiştir.

4. Başvuruda bulunan Futbolcu vekilinin istemi üzerine duruşma 
açıldı. Taraf vekillerinin sözlü açıklamaları dinlendi. Dosyanın tamam 
olduğu anlaşılmakla incelemeye geçildi.

a) Futbolcu ile Temsilci arasında 04.04.2007’de başlangıç tarihi 
04.04.2007 bitiş tarihi 04.04.2009 olan iki yıllık “Futbolcu temsilcisi 
sözleşmesi” imzalanmıştır. Temsilcilik sözleşmesi 10.04.2007 tarihinde 
TFF’ye tescil edilmiştir.
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Sözleşmenin “Münhasır Durumlar” başlıklı 3. maddesinde taraflar 
“işbu sözleşme ile Temsilciye tanınan hakkın münhasır olduğunu 
karşılıklı olarak kabul ve taahhüt ettiklerini” beyan etmişlerdir.

b) Futbolcu, Temsilci ile arasındaki sözleşme yürürlükte olduğu 
sırada 2008-2009 sezonu için (bir önceki sezonda görev yaptığı) 
Beşiktaş AŞ ile 23.07.2008 tarihinde, başlangıç tarihi 23.07.2008 bitiş 
tarihi 31.05.2009 olan profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır.

5. Futbolcu ile Temsilci arasında imzalanan sözleşme münhasır 
temsilci sözleşmesidir (madde 3). Futbolcu ile dava dışı Beşiktaş AŞ 
arasında imzalanan profesyonel futbolcu sözleşmesinde temsilcilik 
faaliyetine ilişkin şu kayıt bulunmaktadır:

“Bu sözleşmenin görüşmeleri ve imzası aşamalarında futbolcu ile 
sözleşmesi bulunan futbolcu temsilcisinin hizmetinden hiçbir şekilde 
yararlanılmamıştır. Bu ifade TFF Futbolcu Temsilcileri Talimatının 
13. maddesi gereği sözleşmeye dahil edilmiştir.”

Futbolcu; profesyonel futbolcu sözleşmesinde bulunan işbu kayıt 
doğrultusunda ve Futbolcu Temsilcileri Talimatının 13. maddesi uya-
rınca, Beşiktaş AŞ ile imzaladığı profesyonel futbolcu sözleşmesinden 
dolayı Futbolcu Temsilcisi Sözleşmesi tahtında Temsilcinin herhangi 
bir ücret alacağının doğmadığını ileri sürmektedir. Şu halde, mevcut 
uyuşmazlıkta çözümlenmesi gereken ilk hukuki sorun; münhasır 
temsilcilik sözleşmesinde Futbolcu (asil), profesyonel futbolcu söz-
leşmesini kendi gayreti ile yaptığında Temsilcinin ücrete hak kazanıp 
kazanamayacağına ilişkindir.

6. a) 07.06.2003 tarihli ve 25151 sayılı Resmi Futbolcu Temsilci-
leri Talimatı’nda ‘münhasırlığa’ ilişkin düzenlemeler aşağıdaki gibidir: 

“Futbolcu veya kulüp ile arasındaki sözleşmede kendisine mün-
hasır yetki verilmeyen futbolcu temsilcisinin, hizmetlerinden yarar-
lanılarak imzalanan transfer sözleşmesini yanında katıldıkları taraf ile 
birlikte açık kimliğini ve sıfatını yazarak imzalaması zorunludur. Aksi 
takdirde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz” (madde 12, f.TII).

“Bir temsilci ile münhasır sözleşmesi bulunan futbolcu veya kulüp 
başka bir temsilcinin hizmetinden yararlanamaz. Münhasır yetkiye 



646

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye 
Basketbol Federasyonu’nda  Sporcu Temsilciliği 

Düzenlemelerinin İncelenmesi
/ ÖZDEMİR

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

sahip temsilcinin hizmetinden yararlanmadan sözleşme imzalamaları 
halinde bu durumu transfer sözleşmesine açıkça yazmak zorundadır” 
(Madde 13, f.I).

“Bu yükümlülüğe aykırı davranılması halinde, münhasır yetkili 
temsilcinin sözleşmesel hakları saklıdır” (Madde 13, f.II).

b) TFF Talimatının 12. ve 13. maddelerinin yukarıda zikredilen 
fıkra hükümlerinde temsilcinin münhasır yetkili olup olmamasına göre 
bir ayırım yapılarak bir düzenleme getirildiği görülmektedir. Ancak 
Talimat, “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde “münhasır yetkili tem-
silci”, “münhasır yetkili olmayan temsilci” ya da “münhasır sözleşme” 
kavramlarına ilişkin bir tanım öngörmekten kaçınmıştır. Bununla 
birlikte TFF Talimatının madde 13, f.I hükmünün 1. cümlesinde 
“münhasır sözleşme”nin anlamı ile ilgili bir açıklamanın bulunduğu 
görülmektedir. Buna göre “münhasır sözleşme”nin mevcut olduğu 
hallerde, futbolcu (ya da kulüp) “başka bir temsilcinin hizmetinden 
yararlanamaz.” Şu halde “münhasır sözleşme”; futbolcu (ya da kulübe) 
temsilci sözleşmesi süresince sadece aynı ve tek temsilciden hizmet 
alma mükellefiyeti yükleyen bir anlaşmadır.

Aynı yükümlülük temsilci bakımından da açıkça 2008 tarihli 
FIFA Oyuncu Temsilcileri Talimatının madde 22/a hükmünde ifade 
edilmiştir: Söz konusu hüküm uyarınca temsilci ancak, bir oyuncu 
temsilcisiyle arasında münhasır temsilcilik sözleşmesi bulunmayan 
oyuncularla sözleşme yapabilir.

Münhasır sözleşme; futbolcuya sözleşme süresince sadece aynı 
ve tek temsilciden hizmet alma yükümlülüğü yükleyen bir anlaşma 
olmakla birlikte; futbolcunun münhasır sözleşmesine rağmen, temsil-
cinin faaliyetinden yararlanmadan bizzat kendisinin transfer sözleşmesi 
akdetmesini yasaklamamaktadır. Nitekim TFF Talimatı madde 13, 
f.I hükmünün 2. cümlesinde; futbolcu “ (...) bu durumu transfer 
sözleşmesine açıkça yazmak zorundadır” denmektedir. Futbolcunun 
temsilcinin hizmetinden yararlanmadan kendi başına transfer sözleş-
mesi imzalaması men edilmek istense idi, madde 13, f..I hükmünün 
ikinci cümlesindeki hüküm konulmayacağı gibi, bilakis bu durum 



647

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye 
Basketbol Federasyonu’nda  Sporcu Temsilciliği 
Düzenlemelerinin İncelenmesi
/ ÖZDEMİR

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

açıkça yasaklanır ya da transfer sözleşmesinin her halde temsilci ile 
birlikte imzalanması gerektiği hüküm altına alınırdı. 2008 tarihli FIFA 
Talimatının “Temsilcilerin Hakları ve Borçları” başlıklı IV. Kısmında 
bulunan “Temsilcilik sözleşmesi” başlıklı 19. maddenin 7. bendi de 
bu yorumu açıkça desteklemektedir. Söz konusu hüküm şöyledir:

“İşbu madde hükümleri, vekil edenin, bir temsilcinin yardımı 
olmadan iş sözleşmesi ya da transfer sözleşmesi imzalama hakkına 
halel vermez.”

Keza FIFA Talimatının madde 25, f.II hükmünde de, “Oyuncu 
bir kulüple sözleşmesini doğrudan kendisi müzakere etmediği tak-
dirde’’ ancak lisanlı bir temsilciye temsil yetkisi vermekle mükelleftir, 
denilmek suretiyle oyuncunun bizzat sözleşme imzalama hakkının 
saklı olduğu tekrarlanmıştır.

 Futbolcunun sözleşmesini bizzat müzakere etme ve imzalama 
hakkına ilişkin FIFA Talimatındaki hükümler, bir hakkı açıklayıcı 
nitelikte olmalar» itibariyle emredici niteliğe sahiptirler ve gerek 
münhasır temsilcilik sözleşmesi gerekse de münhasır olmayan temsil-
cilik sözleşmesi bakımından bir ayırım yapılmaksızın her iki halde de 
geçerli hükümlerdir. Hiç şüphe yok ki, üst norm olan FIFA Talima-
tında vekil eden (futbolcu ya da kulüp) lehine öngörülen bir hakkın, 
üye federasyonların talimatlarında kısıtlanması hukuken mümkün 
değildir. FIFA Talimatlarının bağlayıcı üst norm olma niteliği ve bu 
talimatlara uygun düzenleme yapma zorunluluğu TFF Kanununda 
açıkça hüküm altına alınmıştır. Gerçekten de TFF Kanununda, Fede-
rasyonun FIFA ve UEFA kurallarına uygun olarak talimat ve sair 
düzenlemeyi yapmakla görevli olduğu belirtildiği gibi, üyelerinin ve 
futbol alanında faaliyet gösteren diğer kişilerin FIFA, UEFA ve TFF 
tarafından konulan Statü, talimat ve düzenlemeleri ile bunların yetkili 
kurulları tarafından verilen kararlara uymalarını sağlamakla da görevli 
olduğu ifade edilmiştir. (TFF Kanunu, m.3/l-c, f ). Şüphesiz TFF’nin 
bu görevinin gerçekleştirilmesinin ve uygulanmasının sağlanması, 
FIFA ve UEFA’nın statülerine, talimatlarına, düzenleme ve kararlarına 
uymanın futbol alanında faaliyet gösteren her kişi ve kuruluş açısından 
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bir yükümlülük olarak kabulünü gerektirir. Nitekim TFF Statüsünün 
4/2 maddesinde “Futbol alanında faaliyet gösteren İter kişi ve kuruluş 
FIFA ve UEFA’nın statülerine, talimatlarına, düzenleme ve kararlarına 
(...) saygı göstermekle yükümlüdür” denilmek suretiyle bu hususta 
duyulabilecek her türlü tereddüt giderilmek istenmiştir.

7. a) Asilin (vekil edenin), bir temsilcinin yardımı olmadan transfer 
sözleşmesi imzalaması bir hak olarak kabul edildiğinden, bu hakkın 
kullanıldığının tevsik edilmesi amacıyla, TFF Talimatının 13. mad-
desinin 2. cümlesinde, asil temsilcinin yardımından yararlanmadan 
sözleşmeyi kendi imzalamış ise, bu durumun transfer sözleşmesine 
kaydedilmesi gerektiği öngörülmüştür. Diğer bir anlatımla, trans-
fer sözleşmesine bu yolda bir kayıt düşüldüğü vakit Talimat artık, 
transfer sözleşmesinin temsilcinin yardımı olmadan kurulduğunu 
varsaymakta ve bu varsayım temelinde madde 13, f.IFde olumsuz bir 
ifade kullanarak hukuki sonucu açıklamaktadır: “Bu yükümlülüğe 
aykırı davranılması halinde, münhasır yetkili temsilcinin sözleşmesel 
hakları saklıdır.”

Şu halde TFF Talimatı madde 13, f.II hükmü uyarınca, futbolcu 
transfer sözleşmesini temsilcinin herhangi bir yardımı olmadan imza-
ladığı halde bu durumu tevsik eden bir kaydı sözleşmeye koymamış 
olursa, Temsilci, temsilcilik sözleşmesi tahtında transfer sözleşmesinden 
dolayı ücrete hak kazanacaktır.

b) Nitekim TFF Talimatının münhasır olmayan sözleşmeye iliş-
kin 12, f.III maddesinde de benzer bir mantıkla hüküm tesis edildiği 
görülmektedir:

“Futbolcu veya kulüp ile arasındaki sözleşmede kendisine mün-
hasır yetki verilmeyen futbolcu temsilcisinin, hizmetlerinden yarar-
lanılarak imzalanan transfer sözleşmesini yanında katıldıkları taraf ile 
birlikte açık kimliğini ve sıfatım yazarak imzalaması zorunludur. Aksi 
takdirde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz” (madde 12, f.III).

Münhasır sözleşme bakımından yukarıda yapılan tespitlerden 
hareketle; “münhasır olmayan sözleşme”nin; futbolcunun (ya da kulü-
bün) temsilci sözleşmesi süresince âkit temsilciden farklı temsilcilerin 
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hizmetinden yararlanma hakkına ya da herhangi bir temsilcinin faali-
yetinden yararlanmaksızın kendi imkanıyla sözleşme imzalama hakkına 
sahip olduğu sözleşmeyi ifade ettiği söylenebilir. Şu halde münhasır 
sözleşmenin vekil edene tanıdığı bu yetki nedeniyle Talimatın madde 
12, f.III hükmünde, bir transfer sözleşmesi belli(muayyen) bir tem-
silcinin yardımı ile gerçekleşmiş olduğunda, temsilcinin tahakkuk 
eden ücret hakkının varlığının tevsik edilmesi amacıyla bu temsilcinin 
açık kimliği ile imzasının transfer sözleşmesinde bulunması gerektiği 
hüküm altına alınmıştır.

c) Üst norm olan FIFA Talimatının 26. maddesinin I. ve II. 
fıkra hükümlerinde de, TFF Talimatının madde 12, f.III hükmü ile 
madde 13, f.I hükmü paralelinde bir düzenleme mevcuttur :

FIFA Talimatı madde 26, f. I hükmü uyarınca, “Sözleşmenin 
müzakeresi için oyuncu tarafından kendisine temsil yetkisi verilen 
lisanslı temsilcinin adı, imzası ile birlikte sözleşmede kayıt altına 
alınmalıdır.”

Madde 26, f.II : “Oyuncu, sözleşmeyi bir temsilcinin aracılığı ve 
müdahalesi olmadan doğrudan kendisi müzakere etmişse, bu durum 
da aynı şekilde sözleşmede tâsrih olunmalıdır.”

d) TFF Talimatının ekinde bulunan standart Futbolcu Temsilcisi 
Sözleşmesi’nin 2. maddesinin (a) bendinde “Sözleşme ile temsilciye 
tanınan temsil yetkisinin münhasır olması halinde temsilcinin bizzat 
katılmadığı müzakere ile bağıtlanan transfer sözleşmesinden dahi bu 
ücret doğar” düzenlemesi yer almaktadır.

Standart Sözleşmedeki bu hüküm, ne 2001 tarihli FIFA stan-
dart sözleşmesinde ne de 2008 tarihli FIFA standart sözleşmesinde 
bulunmaktadır. Bilakis 2001 tarihli standart sözleşme ile 2008 tarihli 
standart sözleşmede ücrete ilişkin düzenleme aynı şekilde kaleme 
alınmıştır:

“L’agent de joueurs est remunere exclusivement par le mandant 
pour les services rendus.” (“Vekil edence oyuncu temsilcisine mün-
hasıran temsilcinin verdiği hizmetlerin karşılığı olan ücret ödenir.” ya 
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da tam lafza sadık tercümesi ile “Oyuncu temsilcisi, vekil edenden, 
münhasıran verdiği hizmetlerin karşılığı olan ücrcti alır.”)

“Only the client may remunerate the players’ agent for the work 
he has accomplished.” (Müşteri, oyuncu temsilcisine sadece tamam-
ladığı işlerin karşılığı olan ücreti ödeyebilir/öder.)

7. Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda şu neticelere ula-
şılması mümkündür:

a) TFF Talimatı madde 12/f. III hükmünde ve madde 13, f.I 
hükmünde benzer bir mantık izlendiği görülmektedir. Şu farkla ki;

Talimatın madde 13/ f.I ve f.II hükmü, münhasır bir sözleş-
menin mevcut olduğu bir durumda, transfer sözleşmesini bizzat 
akdeden Futbolcunun, bu durumu tevsik etmesi koşuluyla, transfer 
sözleşmesinden dolayı temsilciye karşı bir ücret ödemekle yükümlü 
tutulamayacağını öngörmektedir.

 Buna karşılık madde 12, f.III hükmü; münhasır olmayan bir 
sözleşmede sözleşmenin akdinde     hizmet vermiş olan temsilcinin, 
bu durumu tevsik etmesi koşuluyla, ücret talep etme hakkına sahip 
olduğunu öngörmektedir.

2008 tarihli FIFA Talimatının madde 26, f. I ve f.II hükümleri ile 
2001 tarihli FIFA Talimatının madde 16/bent 2, f.I ve f.II hükümleri 
TFF Talimatının anılan hükümleri ile aynı amacı taşıyan düzenleme 
içermektedirler.

b) FIFA Talimatında, temsilcilik sözleşmesi ister münhasır olsun 
ister olmasın, ikisi arasında bir tefrik yapılmaksızın her iki halde de 
açıkça Futbolcunun bir temsilcinin yardımı olmadan sözleşme imza-
lama hakkı mahfuz tutulmuştur. Üst normun tanıdığı bir hakkın, alt 
norm tarafından kısıtlanması hukukun genel ilkelerine aykırı olaca-
ğından TFF Talimatı hükümlerinin de bu doğrultuda yorumlanması 
zorunludur.

Talimat hükümleri tahtında hazırlanan standart sözleşmenin, 
Talimat hükümlerinin ne lafzına ne de ruhuna aykırı bir düzenleme 
öngörmesi tasavvur edilemez. Nitekim 2001 FIFA standart sözleş-
mesinde ve 2008 FIFA standart sözleşmesinde, herhangi bir tereddüt 
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uyandırmayacak açıklıkta, temsilcinin münhasıran, tamamladığı hiz-
metin karşılığı olan ücreti alacağı öngörülmüştür. Diğer bir anlatımla, 
transfer sözleşmesini futbolcu bizzat gerçekleştirmiş ise, bu durumda 
temsilcinin ücret talep hakkı bulunmamaktadır.

Yürürlükte olan TFF Talimatının madde 13 hükmünde, Futbol-
cunun transfer sözleşmesini bizzat yapacağı hallerin varlığı dikkate 
alınarak FIFA Talimatındaki hüküm paralelinde bir düzenleme öngö-
rülmüştür. Buna göre, bir temsilci ile sözleşmesi olan Futbolcunun, 
velev ki bu sözleşme münhasır olsa dahi, temsilcinin yardımı olmadan 
bizzat sözleşme imzalama hakkı TFF Talimatında da kabul edilmiştir. 
Talimatın tanıdığı bir hakkı kullanan asilin (Futbolcunun). herhangi 
bir yardım almadığı halde, temsilciye ücret ödemekle yükümlü tutul-
mak istenmesi hukukun genel ilkelerine aykırıdır. Talimatta bu hak 
futbolcuya bir külfet karşılığında tanınmamıştır.

Bu itibarla münhasır sözleşmenin mevcut olduğu hallerde, transfer 
sözleşmesine temsilcinin bir yardımı olmadan sözleşmenin imzalan-
dığı yolunda bir kayıt düşüldüğü vakit, artık Futbolcu, temsilciye 
karşı temsilcilik sözleşmesi tahtında bir ücret ödemekle yükümlü 
tutulamaz. Dolayısıyla standart sözleşmedeki “Sözleşme ile temsilciye 
tanınan temsil yetkisinin münhasır olması halinde temsilcinin bizzat 
katılmadığı müzakere ile bağıtlanan transfer sözleşmesinden dahi bu 
ücret doğar” hükmünü ve bireysel sözleşmelerin bu hükmü aynen 
ihtiva eden hükümlerine itibar edilmesi mümkün olmaz.

Buna karşılık, Futbolcu sözleşmeyi bizzat gerçekleştirdiği halde 
bu yolda bir kayıt transfer sözleşmesine konmamış ise, madde 13 
hükmündeki talimat koyucunun öngördüğü varsayım gerçekleşmiş 
olmaz ve bireysel sözleşmelerin standart sözleşmenin yukarıda anılan 
hükmünü ihtiva eden hükümleri hüküm doğurur.

c) Standart sözleşmedeki “Sözleşme ile temsilciye tanınan temsil 
yetkisinin münhasır olması halinde temsilcinin bizzat katılmadığı 
müzakere ile bağıtlanan transfer sözleşmesinden dahi bu ücret doğar” 
hükmünün, “kulüp ile futbolcunun anlaşarak transfer sözleşmesine 
koyacakları bir kayıtla temsilcinin temsilcilik ücretine hak kazanmasını 
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engellemelerini önlemek amacıyla sevk edildiği yolundaki iddia da 
yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kabul edilemez . Kaldı ki, Medeni 
Kanun madde 2, f.II’de açıkça “Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını 
hukuk düzeni korumaz’’ denmiştir. Dolayısıyla asilin, Talimatın ken-
disine tanıdığı hakkı kötüye kullandığı ortaya konulabildiği hallerde, 
temsilcinin ücret alacağının doğacağı hususunda da hiçbir tereddüt 
duymamak gerekir.

d) Transfer sözleşmesine madde 13 hükmü uyarınca konulan 
kaydın, üçüncü şahsı borç altına sokan bir kayıt olduğunun iddia 
olunması ise, hiç bir hukuki değer taşımamaktadır.

8. Yukarıda açıklananlar doğrultusunda somut uyuşmalık değer-
lendirildiğinde; Futbolcu temsilcisi tarafından Futbolcunun bizzat 
sözleşmeyi imzalarken bu hakkını kötüye kullandığı yolunda ikna 
edici herhangi bir delilin dosyada bulunmadığı görülmekle, Futbol-
cunun imzaladığı transfer sözleşmesinden dolayı Temsilcinin bir ücret 
alacağının doğmadığı sonuç ve kanaatine, Adnan Türkkan, Mehmet 
Doğan ve Mehmet Yaya’nın karşı görüşü ile oyçokluğu ile varılmıştır

9. Temsilcilik sözleşmesinin 7. maddesinde cezai şart kararlaştı-
rılmıştır. Söz konusu hüküm şöyledir: “Futbolcu/Kulüp sözleşmede 
yazılı edimlerini tam ve süresinde yerine getirmemesi halinde veya 
işbu temsil sözleşmesini tek taraflı fesih ettiği takdirde; Temsilci, 
edimini tam ve süresinde yerine getirmeyen ve sözleşmeyi ihlal eden 
Futbolcu/Kulüp’ten, dörtyüzbin- 400.000. -EURO cezai şartı talep 
etmeye hak kazanır. Bu takdirde, Futbolcu/Kulüp Temsilciye Kayıtsız 
ve Şartsız olarak dörtyüzbin-400.000.-EURO tutarındaki CEZAİ 
ŞARTI ödemeyi kabul ve taahhüt eder “

Yukarıda açıklandığı üzere Temsilcinin mevcut transfer sözleş-
mesinden dolayı herhangi bir ücret alacağının doğmadığı sonucuna 
ulaşılmakla cezai şart alacağının bulunmadığı sonuç ve kanaatine, 
Adnan Türkkan, Mehmet Doğan ve Mehmet Yaya’nm farklı gerek-
çeleriyle oybirliğiyle ulaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle Futbolcu tarafından yapılan başvu-
runun kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına; 
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Adnan Türkkan, Mehmet Doğan ve Mehmet Yaya’nın sözleşmenin 
niteliği dikkate alınarak, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında belirti-
len cezai şart alacağının kaldırılması, alacak talebinin ise kısmen tenkis 
edilerek Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının düzeltilerek onanması 
yönündeki karşı oylarıyla OYÇOKLUĞU ile karar vermek gerekmiştir.

KARAR:
Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
a) Futbolcu Gökhan Zan tarafından yapılan başvurunun 

kabulü ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 04.12.2009 tarih ve 
E.2009/FM/119, K.2009/1377 sayılı kararının külliyen kaldırılmasına;

b) Futbolcu tarafından yapılan başvuru kabul edilmekle 6.512.-TL 
harcın Futbolcu Temsilcisi Ceylan Çalışkan tarafından Futbolcuya 
ödenmesine;

c) Futbolcu tarafından yapılan başvuru kabul edilmekle Futbolcu 
lehine 19.581.-TL ücreti vekalet takdirine; bu tutarın Futbolcu tem-
silcisinden tahsili ile Futbolcuya ödenmesine; Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu tarafından Futbolcu lehine hükmedilen ücreti vekaletin bu 
şekilde düzeltilerek onanmasına;

d) Futbolcu tarafından yapılan başvuru kabul edilmekle, Uyuşmaz-
lık Çözüm Kurulu tarafından Futbolcu Temsilcisi lehine hükmedilen 
ücreti vekaleten tamamen kaldırılmasına;

e) Kararın başvuruda bulunan Futbolcu vekiline, Futbolcu temsilci 
vekiline ve gereği için TFF Genel Sekreterliği’ne tebliğine

Adnan TÜRKKAN, Mehmet DOĞAN ve Mehmet YAVA’nın 
karşı oyları ile OYÇOKLUĞU ile karar verildi

KARŞI OY
1- Temsilci ile Futbolcu arasında 04.04.2007 tarihinde futbolcu 

temsilciliği sözleşmesi imzalandığı; bu sözleşmenin 04.04.2007-
04.04.2009 tarihleri arasında geçerli olduğu; sözleşmenin münhasır 
nitelikte olduğu, sözleşmenin 10.04.2007 tarihinde TFF’ye tescil 
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edildiği tartışılma dışıdır. Temsilcilik sözleşmesinde Temsilcinin ücret 
alacağı “Ücret” başlıklı” 2. maddede düzenlenmiştir: Söz konusu 
madde şöyledir :

“Temsil edilen futbolcu ise: Temsilci kendisi tarafından müzakere 
edilen transfer sözleşmelerinin bir sonucu olarak, Futbolcuya ödenmesi 
gereken yıllık brüt ücretin % 10’u oranında bir komisyon alacaktır.

(Sözleşme ile Temsilciye tanınan temsil yetkisinin münhasır olması 
halinde Temsilcinin bizzat katılmadığı müzakere ile bağıtlanan transfer 
sözleşmesinden dahi bu ücret doğar).

2- Dosya kapsamındaki ihtilâfta temel sorun, taraflar arasında, 
“münhasır temsilcilik sözleşmesi yapılması hâlinde, hangi hallerde, 
temsilcinin ücrete hak kazanıp kazanamayacağına” ilişkindir.

Bilindiği üzere temsilcilik faaliyeti, bir hizmet, iş görme faaliye-
tidir. Temsilcilik sözleşmesi de, temsilciye belirli bir konuda, temsil 
ettiği kişiye karşı iş görme borcu, temsil edilene de karşılığında ücret 
ödeme borcu yükler. Temsilcilik sözleşmesi, Hukukumuzda özel şekilde 
yasal olarak düzenlenmiş bir sözleşme tipi değildir. Bununla birlikte, 
sözleşme ile tarafların üstlendiği borcun niteliği dikkate alındığında, 
temsilcilik sözleşmesinin, esas itibarıyla, hukukumuzda “simsarlık 
sözleşmesi” olarak düzenlenen sözleşmenin bir çeşidi olduğu gözden 
uzak tutulmamalıdır. Simsarlık, tellâlın bir ücret karşılığında ya diğer 
tarafa bir sözleşmenin kurulması fırsatını göstermeyi ya da ona bir 
sözleşme görüşmesi için aracılık etmeyi borçlandığı bir sözleşmedir. 
Bu husus, aracılık faaliyetinin bir sözleşme görüşmesi için aracılık 
etmek şeklinde de olabilir.

Gerçekten de “Futbolcu Temsilci Sözleşmesi” hukuki niteliği iti-
barıyla, FIFA Players Agents Regulations ve TFF Futbolcu Temsilcileri 
Talimatı hükümleri çerçevesinde özel bir simsarlık sözleşmesidir. Buna 
göre, diğer sözleşmeler gibi, bu sözleşme de genel olarak, Türk Borçlar 
Kanununun simsarlık sözleşmesine ilişkin hükümleri ile TürkBorçlar 
Kanunun genel hükümlerine ve TMK. md. 5 çerçevesinde Medenî 
Hukuk başta olmak üzere özel hukukun genel nitelikteki hükümle-
rine tâbidir.



655

Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye 
Basketbol Federasyonu’nda  Sporcu Temsilciliği 
Düzenlemelerinin İncelenmesi
/ ÖZDEMİR

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

3-  Taraflar arasında akdedilen temsilcilik sözleşmesinde, “Söz-
leşme ile Temsilciye tanınan temsil yetkisinin münhasır olması halinde 
Temsilcinin bizzat katılmadığı müzakere ile bağıtlanan transfer söz-
leşmesinden dahi bu ücret doğar” hükmü, temsilcinin sözleşme ile 
belirlenen ücretini garanti eden bir kayıt niteliğindedir. Temsilcinin 
ücret garantisi, sözleşmenin münhasır olmasının doğal bir sonucudur. 
Temsilci sözleşmesinde, münhasırlık kaydı esas itibarıyla, futbolcunun, 
sözleşmenin yürürlükte olduğu sürece aynı işle ilgili olarak başka bir 
temsilciyi görevlendirmemeyi taahhüt etmesi şeklinde anlaşılması 
gerekir. Temsilcilik sözleşmesi simsarlık sözleşmesinin bir türü olarak 
kabul edildiğinde, bu sözleşmede bulunan “münhasırlık” kaydının 
da, “gerçek anlamda tekel kaydı” olarak nitelendirilmesi mümkün 
olacaktır.

Hukukumuzda “simsarlık ücretini garanti eden sözleşme kayıtları” 
kural olarak geçerli kabul edilmektedir. TBK. md. 521/I’in düzenleyici 
nitelikte bir hüküm olması, taraflarca simsarlık sözleşmesinde bu tür 
kayıtlara yer verilebilmesine olanak tanımaktadır. Ücret garantisi kayıt-
larının sözleşmede dar veya geniş anlamda düzenlenmesi mümkündür.

Dar anlamda ücret garantisi kaydı; tellâlın ücrete hak kazana-
bilmesi bakımından “esas sözleşmenin akdedilmiş olması şartı’ndan 
tarafların vazgeçtiğini ifade eder. Taraflar böyle bir kaydı sözleşmelerine 
koymakla; simsarlık sözleşmesinde öngörülene uygun bir faaliyetin 
gerçekleştirilmiş olması koşuluyla, bu faaliyetin neticesinde bir esas 
sözleşme kurulmamış olsa dahi, tellâlın ücrete hak kazanacağı husu-
sunda anlaşmış olmaktadırlar.

Geniş anlamda ücret garantisi kaydı ise; tellâlın ücrete hak kazana-
bilmesi bakımından, “tellâlın faaliyeti ile esas sözleşmenin kurulması 
arasında bir illiyet bağı bulunması şartlından tarafların vazgeçtiğini 
ifade eder. Diğer bir anlatımla taraflar böyle bir kaydı sözleşmelerine 
koymakla, “simsarlık sözleşmesinde öngörülene uygun bir faaliyet 
gerçekleştirilmiş” ve “esas sözleşmenin kurulmuş olması” koşuluyla, 
“tellâl tarafından gerçekleştirilmiş olan faaliyet ile esas sözleşmenin 
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kurulması arasında bir illiyet bağı bulunmasa” dahi, tellâlın ücrete 
hak kazanacağı hususunda anlaşmış olmaktadırlar.

Yukarıda da belirtildiği üzere doktrin ve uygulamada “simsarlık 
ücretini garanti etmek üzere taraflarca sözleşmede yer verilen kayıt-
ların” geçerli oldukları kabul edilmektedir. Her ne kadar, simsarlık 
ücretini garanti etmeye yönelik bu tür anlaşmaların kural olarak 
geçerli oldukları kabul edilse de, bu anlaşmaların muhtevasını tayin 
bakımından tarafların tamamen serbest oldukları da söylenemez. 
Tarafların bu konuda haiz oldukları serbestlik iki sınırlamaya tabidir.

a) Tellâllın ücrete hak kazanması için gerekli olan şartlardan bir 
tanesi, “tellâlın esas sözleşmenin akdedilmesine yönelik olarak belirli 
bir faaliyette bulunmuş olması’dır. Taraflar, simsarlık sözleşmesine 
koyacakları bir kayıt ile bu şarttan vazgeçemezler. Gerçekten de tellâlın 
hiçbir faaliyet göstermese dahi ücrete hak kazanacağı kaydını içeren 
sözleşme “simsarlık sözleşmesi” değil olsa olsa bir “bağışlama vaadi” 
(TBK. md. 288) olarak nitelendirilebilir.

b) Taraflarca sözleşmeye konulan ücret garantisi kaydı, tarafların 
“simsarlık sözleşmesini her zaman ve nedensiz olarak feshedebilme 
haklarını (TBK. md. 512) tamamen ortadan kaldıran ya da sınırlayan 
bir etkiye sahip olmamalıdır.

4- Yukarıda yapılan açıklamalar ve değerlendirmeler doğrultu-
sunda; Futbolcu ile Temsilci arasında akdedilen temsilcilik sözleş-
mesinde yer alan “Sözleşme ile Temsilciye tanınan temsil yetkisinin 
münhasır olması halinde Temsilcinin bizzat katılmadığı müzakere 
ile bağıtlanan transfer sözleşmesinden dahi bu ücret doğar” hükmü, 
temsilcinin ücretini garanti eden bir kayıt olarak nitelendirilmelidir.

Temsilcilik sözleşmesinde taraflar eşit müzakere koşullarına sahip 
olduklarından bu kaydın tarafların karşılıklı anlaşmasına dayalı olarak 
sözleşmeye konduğu ve tarafların ortak iradesinin, temsilcinin faa-
liyeti ile esas sözleşmenin kurulması arasında bir illiyet bağı bulun-
masa dahi temsilcinin ücrete hak kazanması yolunda olduğu kabul 
edilmelidir. Dolayısıyla söz konusu kayıt uyarınca temsilcinin artık 
illiyet bağının mevcudiyetini ispatla yükümlü tutulması mümkün 
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değildir. Temsilcinin sadece “sözleşmede öngörülene uygun bir faa-
liyet gerçekleştirdiğini ve futbolcu ile kulüp arasında bir transfer 
sözleşmesinin kurulduğunu ispatlaması”, ücrete hak kazanması için 
yeterli sayılmalıdır.

Kaldı ki Futbolcu vekili de Kurulumuza verdiği müracaat dilek-
çesinde bıı hususu kabul etmiş ve “sözleşmeye ücret garantisi koşulu 
konulabilirse de, temsilcinin faaliyette bulunmasa dahi (ücrete) hak 
kazanacağına ilişkin bir düzenleme getirilemeyeceğini” belirtmiştir. 
Gerçekten de temsilci, sözleşme süresi boyunca özen yükümüne 
uygun şekilde temsilcilik faaliyetini gerçekleştirmiş olduğu takdirde, 
bu faaliyetin esas sözleşmenin kurulması ile neticelenip neticelen-
mediğine bakılmaksızın, sözleşmede yazılı ücret koşulunun ücret 
garantisi oluşturduğu dikkate alınarak, temsilciye temsilcilik ücreti 
ödenmelidir. Tarafların karşılıklı anlaşması ile sözleşmeye konulan 
ücret garantisi şartının, lehine garanti verilen tarafın rızası olmadan, 
(borçlu) garanti edenin tek taraflı iradesi ile bertaraf edilmesi geçerli 
kabul edilmemelidir.

Yargıtay da verdiği muhtelif kararlarda, taraflar arasında benzer 
nitelikte içeriği bulunan taşınmaz satımı tellâllığı sözleşmesi akdedil-
mesi halinde, bu sözleşmeye aykırı davranarak taşınmazı bizzat satan 
mülk sahibinin sözleşmede belirtilen komisyon ücretini ödemek 
zorunda olduğuna hükmetmiştir (örneğin bkz. Y.13.HD. 2006/13785 
E., 2007/1694 K. sayılı 12.02.2007 tarihli karan).

5- Hukukumuzda geçerli genel ilkelerden biri de sözleşme özgür-
lüğü ilkesidir (Anayasa, m. 48; TBK. md. 26). Ancak, sözleşme 
özgürlüğü ilkesi mutlak bir anlam taşımamaktadır. Bu çerçevede 
ele alınması gereken sözleşme özgürlüğünün genel sınırları, TBK. 
md. 26 ve 27’de tespit edilmiştir. 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 (TBK. md. 27).
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Dosya konusu ihtilâfa ilişkin temsilcilik sözleşmesinde belirtilen 
“ücret garantisine” ilişkin şartın, sözleşmesinin konusu ve amacına, 
emredici hukuk kurallarına, kamu düzenine, genel ahlâka ve kişilik 
haklarına aykırı olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Sözleşmede 
Futbolcu, bir sonuç elde edilip edilmediğine bakılmaksızın temsilci-
nin ücretini “garanti” etmiştir. Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden 
Temsilcinin sözleşme süresi boyunca temsilcilik işinin gerektirdiği 
faaliyette bulunduğu açıkça anlaşılmaktadır. Kaldı ki Futbolcu da 
Temsilcinin herhangi bir girişiminin, çabasının olmadığına dair bir 
iddiada da bulunmuş değildir. Bu bakımdan temsilcilik süresi boyunca 
temsilcilik faaliyetini yerine getirdiği hususunda bir tereddüt bulun-
mayan Temsilcinin ücret alacağının, Futbolcunun, transfer sözleşmesi 
imzaladığı Kulüp ile anlaşarak sözleşmeye eklediği bir kayıt ile orta-
dan kaldırılmak istenmesi temsilci ile Futbolcu arasındaki anlaşmaya 
aykırıdır. Borçlunun tek taraflı bir işlemle borcundan kurtulması 
hukuken mümkün değildir. Temsilcilik sözleşmesindeki ücret şartının 
Futbolcuya yüklediği borç karşısında, Futbolcu ile Kulüp arasında 
yapılan sözleşmeye konulan “temsilcilik hizmetinden yararlanılma-
dığına” ilişkin şerh; ancak ve ancak iddia ve taleplerin karşılıklı ispatı 
noktasında ispat külfetinin temsilci aleyhine yer değiştirmesi sonucuna 
yol açan bir delil olarak değerlendirilebilir.

6. Şu halde taraflar arasındaki ihtilâfta, temsilcilik sözleşme-
sinde bulunan, “münhasır temsilcilikte temsilcinin bizzat katılmadığı 
müzakere ile bağıtlanan transfer sözleşmesinden dahi ücret alacağının 
doğacağına” ilişkin kayıt hukuken geçerli kabul edilmelidir. Temsilci 
sözleşmesinin yürürlükte olduğu tarihte uygulanmakta olan “Futbolcu 
Temsilcileri Talimatı “hükümleri ile talimatın eki standart sözleşmede 
bulunan bu kayıt arasında bir çelişki de bulunmamaktadır.

Olayda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulunca, FIFA Talimatı ile TFF 
Talimatının ilgili hükümleri arasındaki farkın isabetli bir şekilde 
ortaya konduğu görülmektedir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 
varılan çözümün, temsilcilik sözleşmesine uygulanması mümkün olan 
simsarlık sözleşmesine ilişkin TBK. md. 521, f. I hükmü çerçevesinde 
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simsarlık sözleşmesinin tekel olma hükmünü ihtiva ettiği durumlarda, 
taraflarca aksi kararlaştırıldığı takdirde, asıl sözleşmenin kurulması 
tellâlın aracılığı ile olmasa dahi tellâlın ücrete hak kazanacak olması 
itibariyle de teyid olduğu tespit edilmektedir.

Ayrıca temsilcilik sözleşmesinde bulunan “münhasır temsilci-
likte temsilcinin bizzat katılmadığı müzakere ile bağıtlanan transfer 
sözleşmesinden dahi ücret alacağının doğacağına” ilişkin hükmün, 
“Futbolcu Temsilcileri Talimatı”nın ekinde düzenlenen matbu söz-
leşme metninde de yer alması, bu talimatı vaz’eden iradenin bilinçli 
bir tercihle FIFA Talimatından ayrıldığını da göstermektedir. İhtilâfta 
“Futbolcu Temsilcileri Talimatı” ve taraflar arasındaki temsilcilik 
sözleşmesi hükümleri uygulanması gerekirken, FIFA Talimatının üst 
norm olduğundan bahsedilerek, UÇK kararının kaldırılarak futbolcu 
talepleri yönünde karar oluşturulmasının haklı ve yasal olmadığı 
kanaatindeyiz.

Taraflar sözleşme serbestisi prensibi uyarınca hak ve borçlarını 
diledikleri şekilde düzenlemek hakkına sahiptirler. Bu kapsamda taraf-
ların karşılıklı anlaşma ile ücret şartını sözleşmede serbestçe düzenleme 
yetkisine sahip oldukları hususunda tereddüt duymamak gerekir. 
Nitekim Kurulumuz tarafından yapılan incelemede Futbolcunun, 
başka bir temsilci ile imzaladığı müteakip temsilcilik sözleşmesinde, 
farklı bir ücret ödeme şekli temsilciye karşı sadece temsilcinin gerçek-
leştirdiği işlerle sınırlı olarak ve tarafından müzakere edilen istihdam 
sözleşmeleri üzerinden bir girdiği görülmüştür
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Yıl 1968..

Dünya kuşak değiştiriyor adeta ama biz küçüğüz daha…
Günün şartlarında doğrusu “abartılı” ama öte yandan “vay 
be” dedirten cinsten, memur babanın kıt kanaat geçim 

çabasına karşın 3 gazete getirdiği bir evdeyiz; okumayı sökmüş ufaklık 
tadında her gün didik didik ediyoruz.

Günlerden 3 Ekim…

Spor sayfalarında siyah beyaz fotograflar… “Fenerbahçe” diyor, 
“Manchester City’i 2-1 yenerek eledi!” Üçünde de neredeyse sayfayı 
tamamen kaplamış haber… Ogün ve Abdullah atmış golleri. Onlar 
kim, Manchester neresi, elemek ne demek, Avrupa mı dedin, bir şey 
bildiğimiz yok belki ama iyi bir durumla karşı karşıya olduğumuz 
kesin... Ya da hani biz sokak arasında durmadan topumsu, yırtık, 
patlak, içi bir şeylerle doldurulmuş bir yuvarlağın peşinde koşturup, 
iki taşın arasından geçirdiğimizde de gol diye seviniyoruz ama bunun 
başka bir şey olduğunu da kavrıyoruz çocuk aklımızla.

Ertesi gün iş büyüyor. Okulda, sokakta ve evde bu konuşuluyor, 
sadece Fenerbahçe…

Futbol aşkı küçük bedenimizde ve bir anda büyüyen kalbimizde 
ilk filizini böyle atıyor işte.

“Fenerbahçeli oldum ben” diyorum babama! Bana Ogün veya 
Abdullah diye de seslenebilirsin! diye ekleyerek… O Galatasaraylı’ymış. 
Ama üstelemiyor…

Fenerbahçeli ben gazeteleri spor sayfasından okumaya da bu tarihte 
başlıyorum. Önce Fener haberleri ama. Ziya, Şükrü, Levent, Yavuz, 
Yılmaz da varmış “bizim takımda!”

Bu, spora ilgimizi de yavaş yavaş yoğunlaştırıyor. Ama futbol 
bambaşka. Hafta sonunu iple çeker, maç sonuçlarını izler ve üze-
rine de ahkâm keser hale geliyoruz kısa zamanda. Birilerinin “bizim 
takıma” laf ettiğini, sataşmaya başladığını da duymaya başlıyoruz 
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zaman içinde. Laf yetiştirmek için bilgilenmek lazım daha bi şevkle 
sarılıyoruz gazetelere. City’den sonra United, Bayern, Ajax falan da 
giriyor hayatımıza doğal olarak...

Sonra yaşımızla birlikte bu aşk tomurcuklanıyor, açıyor, yaprak 
veriyor, kök salıyor ruhumuzda, benliğimizde. O kadar ki, sarı-lacivertli 
11 hangi maça çıkacaksa gecesinde, zaman içinde küçük, ergen, genç 
ellerimiz duaya açılıyor yatağımızda. Ne okul, ne sınav, ne babamızdan 
alsa diye bir şeye yöneliyor yakarışlarımız; bazen iki damla da gözyaşı 
eşliğinde “Allahım yarın ne olur Fenerbahçe yensin, başka da bir şey 
istemem” hayatımız oluyor.

İsimleri, tarihi, yeri, takımı değiştirin, kendinizi koyun, ne kadar 
benzer bir hikâyeyle karşı karşıyayız değil mi? Futbol sevgisinin ruhu-
muza nakşedilişinde aynı hikâyelerle buluşmuyor muyuz? Tabii ki 
birileri tarafından etkilenen, “babasının” haberi olmadan sürpriz 
akraba, arkadaş tarafından “kandırılan”, “ayartılan” bir tat değil mi, 
taraftar olma ya da şu futbol dediğimiz şey.

Bu satırların yazarı 1979 yılından beri spor gazeteciliği yapıyor.
Önümüze konan tabloya bakar mısınız?
* “Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda maç sonrasında yaşanan olaylar 

sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğünde gözaltına alınanların sorgusuna 
devam ediliyor. Cumhuriyet Savcılığından 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.”

* Başbakan Recep Tayyip Erdoğan: “Büyük kulüplerimizin önder 
olması gereken bir şey var; bedavacıları listelerinden silip atmalılar. Herkes 
dört dörtlük kontrolden geçemez. Paralar verilip deplasmanlara götürülen-
ler var. Bunların içinde uyuşturucu kullananlar var. Gazetelerde çirkin 
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başlıklar atılıyor ve edebi ahlakı kaybetmiş bir topluluk oluşturuyoruz. 
Maça giremeyince dışarıda, girince içeride sergiliyor. Maçtan sonra her 
tarafı yakıp yıkmak, bütün polis araçlarını, her şeyi devirmek, bu nedir 
ya? Bunu biz terörde görüyoruz. Ama bu tribünlere terörü hâkim kılmak 
isteyen zihniyeti de lanetliyorum” dedi.

* Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Kayserispor ile deplas-
manda karşılaşan Fenerbahçe’nin takım otobüsü, maç öncesinde bir 
grup taraftarın taşlı saldırısına uğradı.

* Avrupa Şampiyonlar Ligi grup maçında temsilcimiz Galatasa-
ray ile karşılaşacak olan Manchester United’ın İstanbul’a gelişi olaylı 
oldu. İngiliz takımı karşılamaya gelen yüzlerce taraftar maytap ve 
meşale yakarak havalimanın camlarını yumrukladı. Polis biber gazıyla 
müdahale etti.

* Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup’ta yapılan Eyüpspor-Altay maçından 
sonra olay çıktı. Eyüpspor Kulübü Başkanı Şevket Sever, “Serhat Akın 
ve kardeşi Serkan Akın buz kırma çekici ile futbolcularımız Ali Cansun 
ve Tayfun Taner’e saldırdılar.” dedi.

* Antalya’da geçen hafta oynanan amatör maçta, orta hakem Bülent 
Kaya’yı döven amatör futbol kulübünün başkanı, bugün düzenlenen 
bir başka futbol turnuvasında, Antalya İl Hakem Kurulu Başkanı’na 
çiçek verdi ve ağlayarak futbolcuları adına özür diledi.

* Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı’nda 
dün akşam oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında, bir 
kişi bıçaklandı. 16 yaşındaki yaralı E. S. E. hastanedeki tedavisinin 
ardından taburcu oldu. Polis, olayla ilgili gözaltına aldığı 4 kişiyi, 
savcının talimatıyla ifadelerini alıp serbest bıraktı.

* Sporda şike ve teşvik cezalarını azaltan teklif, TBMM Adalet 
Komisyonunda 22 Kasım Salı günü görüşülecek.

* Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Bur-
saspor-Beşiktaş maçında çıkan olaylarla ilgili, “30 yıldır futbolun 
içindeyim, bugüne kadar görmediğim tatsız olaylar yaşadık.” dedi.

* Eyüpspor-Tokatspor maçında olay. Son dakika golüne sinirlenen 
ev sahibi takımın taraftarları sahaya indi. Öfkeli taraftarlar ile hakemler 
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arasında saha içinde kovalama yaşandı. Güvenlik önlemleri yetersiz 
kalınca hakemler tekme ve yumruk yemekten kurtulamadı.

* Bank Asya 1. Lig’deki Samsunspor-Mersin İdmanyurdu müca-
delesinde, Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova, bir 
kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.,.

* Turkcell Süper Lig’de oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyespor-
Diyarbakırspor maçı çıkan olaylar nedeniyle hakem Hüseyin Göçek 
tarafından tatil edildi.

* Türkiye’de 2004 yılından bu yana 3 bin 786 kişinin spor müsa-
bakalarında şiddet olaylarına karıştığı belirlendi.

* Futbol magandalarının taşkınlıkları bu kez de 9 yaşındaki bir 
çocuğun görme yeteneğini kaybetmesine neden oldu.

Rastgele, sadece yakın tarihten örnekler bunlar. Futbolla, sevgiyle, 
heyecanla ne ilgisi var? Geriye sarın, hepinizin aklına onlarca başka ama 
benzer olay gelmiyor mu? Utanarak andığınız, yerin dibine geçseydim 
de yaşamasaydım, görmeseydim, bilmeseydim dediğiniz hareketler?

Ya şike meselesi?

3 Temmuz diye bir süreç giriverdi hayatımıza. Onlarca insan 
mahkemelere düşmedi mi? Hukuk futbol üzerinden guguk olmadı 
mı? Sadece birilerini kurtarma adına bir gecede koca koca adamlar 
halka saf muamelesi yaparak yasa değiştirmedi mi? Etik kavramını 
dakikada bir evrensellikle yorumlarken, halka ahkam keserken, futbol 
üzerinden siyasi rant sözkonusu olunca biranda “anlamaz”a yatmadı 
mı? Bu yüzden hiç ilgisi olmayan insanlar bile futboldan soğumadı 
mı? Büyük hayal kırıklığına uğramadı mı? Kandırılmış, aldatılmış 
hissetmedi mi kendisini? “Kalbimin heyecandan yerinden sökülecekmiş 
gibi hissederek seyrettiğim maç meğer bir kurmaca mıymış?” demedi mi? 
En azından “Yazıklar olsun, bizi kandırmışlar!” diye düşünmedi mi?

Futbol endüstriymiş. Milyar dolarlık pastaymış. Televizyon yayın-
ları, gelirleri artık çok büyümüş. İş artık sadece sahada iki takımın 
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mücadelesinden çıkmış. Tekstilden reklama, tıptan hukuka, sanayiden 
siyasete bütün alanlarla kol kolaymış. İyi de neden başka şeylerle 
anıyor, değerlendiriyor, yorumluyoruz peki bu işi. Bugün olan biteni 
sporla futbolla kim tanımlayabilir? Futbol üzerine binlerce “bilimsel” 
analiz, “aslında” yazıları var. Futbolu toplumun uyutulma aracı ola-
rak yorumlanmasından, kazanma hırsına, endüstrileşmesiyle paralel, 
ortaya konan büyük rakamlara ve buna bağlı olarak hırsızlıklara, 
arsızlıklara, şikeye, rüşvete dayandırarak değerlendirip duruyoruz. 
Olan biten ne peki?

Buyrun size olan biten

Artık insanlar birbirine tahammülsüz davranıyor. Sadece ve sadece 
bir futbol maçı nedeniyle silah, bıçak eline ne geçerse başkalarına 
yöneltenler had safhada. Yönetici sıfatıyla ortalıkta dolaşan onlarca 
insan futbolla kendisine en hafifinden sosyal statü sağlamak için bu 
işlere giriyor. Bu statüyü korumak adına da her türlü kirli işlere, ilişkil-
ere girişmekten kaçınmıyor. Antrenörler iş kapmak için birbirlerinin 
kuyusunu kazıyor, futbolcular sadece ve sadece kazanmak için sahada 
yeteneklerini değil, hakemi aldatma stratejileri üzerine kafa yoruyor. 
Hakemler “aman bana bir şey olmasın” diye doğru bildiği yoldan 
çıkıyor… Kazanmak tek araç. Ne gerekiyorsa yapacaksın. Fair-play 
örneklerine neden çölde su bulmuş gibi sarılıyoruz artık. Faulle yere 
düşen rakibini kaldıran futbolcuyu sanki anormal bir iş yapmış gibi 
avuçlarımız patlayıncaya kadar alkışlamak istiyoruz?

Ve siz !

Geleceğimizi şekillendiren, hayatımızın her noktasında icraatla 
varlıklarını sonsuza kadar sürdürecek siyasiler... Neden futbola evinizde 
çoluğunuz çocuğunuzla keyifle eğlenmek yerine herşeye sadece ve 
sadece siyasi rant için karışıp duruyorsunuz? Büyük taraftarı olanlar 
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ne isterse ona göre yasa yapıyorsunuz ama aylarca çalışıp hazırladığınız 
araştırma raporuna tespit etmenize karşın “mafya futbolun içine 
girmiştir” diye yazamıyorsunuz. Fotograflarda siz, şiddet olaylarına 
karıştıkları için gözaltına alınmış holiganları karakolda çıkartan siz, 
bunun için valiye , emniyet müdürüne baskı yapan siz... Ama futbolu 
da en çok seven yine siz! Maç başladıktan on dakika sonra tribüne gelir 
herkesin size bakmasını sağlarken ne kadar zeki olursunuz... Neden 
uzak durmuyorsunuz futboldan.

Ve biz?

Önceden basın, şimdi medya!
Neden anketlerde futbolda şiddeti körükleyen en önemli unsur 

nedir sorularına yüzde 70 oranlarında cevap biz çıkıyoruz? Neden 
futbolun gelişimine medyanın olumlu etkisi var mı diye sorulduğunda 
yüzde 50’nin altında kalıyor evet karşılığı? Spor medyasının tarafsız 
yayın yaptığını düşünüyor musunuz sorusuna niçin yüzde 80 hayır 
yanıtı veriliyor?

Neden onca eleştiriye, karşı çıkışa ve redde karşın hâlâ sadece ve 
sadece bir maçı ölümle, savaşla, depremle, şerefle, onurla, haysiyetle 
tanımlıyoruz? Neden en çok doğru olmayan haberler, yorumlar bizim 
sayfalarımızda yer alıyor? Neden basit bir haberi ilgilisine sormaktan 
kaçınırak haksız değerlendirmelere yol açıyoruz? Neden?

İzin verin ne olur?
Sadece ama sadece futbol maçı izleyelim. Evimizde, tribünde, 

şöyle sırtımızı koltuğa yaslamış, sadece takımımızı değil, diğerlerini 
de her fırsatta alkışlayalım. Farklı formalarla yanyana maç izleyelim… 
Galatasaray’ın Fenerbahçe ile birlikte Avrupa’da tur atlamasını bütün 
ülke hep beraber alkışlayalım. Millî takımımızın Dünya Kupası elem-
elerinde finallere kalma yolunda gösterdiği mücadeleyi alkışlayalım. 
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Maçı izleyemeyecek kadar heyecanlanalım. Galibiyete çocuklar gibi 
sevinelim, yenilgiye iştahtan kesilecek kadar üzülelim ama yenene de 
saygı göstermeyi yaşayalım. Tribünlerde “olaysız” duralım. Endüstrisi 
batsın, sadece heyecanın tadını çıkaralım..

Baba Hakkı’dan Şeref Bey’e, Metin Oktay’dan Lefter’e, Can 
Bartu’dan, Yusuf ’a, Sanlı’dan Ziya’ya, Cemil’den Büyük Metin’e, 
Feyyaz’dan Rıdvan’a, Ali Kemal’e, Hakan Şükür’e, Hami’ye, Ünal’a, 
Gökhan Gönül’e, Selçuk’a herkes kahramanıyla futbolu yaşasın.

Ben de 30 yılı aşmış meslek hayatının ardından hergün söylenmek 
yerine futbolla çocuk saflığında yaşamaya devam edeyim…

Çok mu?
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I) GİRİŞ

Doping eşittir ölüm. Ruhsal bakımdan ölüm, adam akıllı, 
bazen vücudun normal işleyişinde mazeretsiz tahribat 
yoluyla yapılan geri dönülemeyen değişikliktir. Son yıllarda 

trajik durumlarda görülen haliyle fiziksel ölüm. Ve ayrıca aldatmayı 
kabul etme yoluyla ruhun ve zekânın ölümü. Ve son olarak ahlaki 
ölüm, kendini her türlü insan toplumunun davranış kurallarının 
dışında tutarak.1

Bir Romen jimnastikçi soğuk algınlığı olduğu için iki Nurofen 
Cold ve Grip tableti aldıktan sonra Olimpiyat altın madalyasını kay-
betmiştir. Tablet ona takım doktoru tarafından verilmiştir. Jimnastikçi 
performansını artırmak amacında değildi ve ilaçlar altın madalyayı 
kazanmasına yardımcı olmamıştır.2

Doping sporun negatif yanı ve anladığımız kadarıyla rolü de 
budur. Performansını artırmak amacıyla yasaklanmış madde kulla-
nan sporcular, belli başlı değişmez kuralları çiğneyip bozan bir takım 
eylemlerde bulunurlar.3

Bir Britanyalı Alp stil kayakçısı burun tıkanıklığı için kullandığı 
Vicks Vapor astım spreyi sonrası olimpiyat bronz madalyasını kaybet-
miştir. Aynı ürünü Birleşik Krallık’ta da kullanmıştır; fakat Amerika’da 
bulunan ürünün yasaklanmış madde içerdiğini fark edememiştir. 
Kayakçı performansını artırmak amacında değildi ve ilaçlar bronz 
madalyayı kazanmasına yardımcı olmamıştır.4

1 Samaranch, “Doping in Elite Sport: The Politics of Drugs in the Olympic Movement”, 
2001, sh: 241,243 “President of IOC condemns drug use”, in: New York Times, 13 
Eylül 1988. “How Drug Testing Fails”.

2 CAS tahkim kurulu ad hoc Bölümü, O.G. Sydney 2000/011, Andreea Raducan v 
International Olympic Committee (IOC), 28 Eylül 2000 tarihli karar Matthieu Reeb 
(ed), “Receil des sentences du TAS Digest of CAS Awards II 1998‐2000”, 2002, sh: 665.

3 Samaranch, “How Drug Testing Fails”, 1996; “Doping in Elite Sport: The Politics of 
Drugs in the Olympic Movement”, 2001, sh: 241.

4 CAS tahkim kurulu 2002/A/376, Baxter v International Olympic Committee (IOC), 
15 Ekim 2002 tarihli karar, Reeb (ed), “Recueil des sentences TAS Digest of CAS awards 
III: 2001‐2003”, 2004, sh: 303.
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Anti-doping programları, spor için aslen önemli olan değeri 
korumayı amaçlamaktadır. Aslen önemli olan değer, genellikle “spor 
ruhu” olarak anılmaktadır; bu olimpiyatların özüdür; bu sporu nasıl 
doğru oynayabileceğimizdir. Doping ilke olarak spor ruhuna aykırıdır.5

Bir Kanadalı kürekçi soğuk algınlığını tedavi etmek için aldığı 
Benadryl sonrası Pan American altın madalyasını kaybetmiştir. Sporcu 
Benadryl kullanımı konusunda iki doktora danıştıktan sonra yan-
lışlıkla Benadryl yerine Benadryl Decongestant satın almıştır. Satın 
aldığı ilaç yasaklı madde psödoefedrin içermekteydi, ancak Benadryl 
sadece izin verilen içerikleri içermekteydi. Kürekçi performansını 
artırmak amacında değildi ve ilaçlar altın madalyayı kazanmasına 
yardımcı olmamıştır.6

Doping kanunundaki kusursuz sorumluluk kuralı, anti-doping 
programlarının temel taşı olarak adlandırılmaktadır.7 Bu yaklaşıma 
göre sporcunun performansını artırmak amacında olduğunu kanıtla-
yacak bir otoriteye ihtiyaç yoktur; basitçe yasaklı maddenin vücutta 
bulunduğunun belirlenmesi dopingin yapıldığının kanıtlanması için 
yeterlidir. Ancak yine de bazı durumlarda bu yaklaşımın uygulanması 
doğru gözükmemekte ve ciddi şekilde eleştirilmektedir. Yukarıda 
altı çizilen durumlar gibi durumlarda kusursuz sorumluluk kuralı-
nın işletilmesi gereksiz biçimde ağırdır. Eleştiri gereklidir. Richard 
McLaren’ın söylediği gibi” Baxter gibi istemsiz uyarıcı kullanımı 
davaları ve Raducan ve Edwards gibi reçetesiz ilaç kullanımı davaları, 
kusursuz sorumluluk kuralının mekanik ve esnemeyen uygulamasının 
sonucu olan katı yaptırımlarda bir şekilde indirim yapılması gerekli-
liğini göstermektedir.”8

5 Dünya Anti‐doping Ajansı, Dünya Anti‐Doping Kuralları (2003); sh: 3., http: //www.
wadaama.org/rtecontent/document/code_v3.pdf, adresine 23 Mart 2006 tarihinde 
girilmiştir.

6 Maclean’s the Canadian Encyclopaedia, “Laumann Fails Drug Test”, 1995
 http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=M1A

RTM0010416> adresinden 12 Ekim 2006 tarihinde ziyaret edilmiştir.
7 Gray, “Doping Control; The National Governing Body Perspective” John O’Leary’de 

(ed), “Drugs and Doping in Sport: Socio‐Legal Perspectives”, 2001, sh: 14.
8 McLaren, “Exceptional Circumstances: Is it Strict?” 2 (May) “InternationalSports Law 

Review”, 2005, sh: 32-34.
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Böylesi durumlarda kusursuz sorumluluk kuralları tarafından 
ortaya konulan problemler uluslararası anti-doping kurallarını 2003’te9 
yayımlanmasının ardından dünya anti-doping programlarının teme-
lini oluşturan Dünya Anti-Doping Kuralları (2003) hazırlayanlar 
tarafından fark edilmiştir. Yukarıda belirtilen durumlar gibi durum-
larda, kusursuz sorumluluk kuralının ağır sonuçlarını iyileştirmek 
için kurallar bir dizi hüküm içermektedir.10 Hükümler iki yıldan 
biraz fazla süredir yürürlüktedir.11 Yüzeysel olarak bakılınca “istisnai 
durumlar” ve “özellikli içerikler” hükümleri istemsiz olarak yasaklanan 
madde alma tehlikesiyle karşı karşıya olan sporculara bir rahatlama 
imkânı sunmaktadır. Ancak bu yüzeysel bakış doğru mudur ya da ilk 
izlenimleri aldatmaya yönelik midir?

Bu makalenin amacı, istemsiz doping kullanımı ile ilgili değişik-
liklerin ne kadar etkili olduğunu incelemektir. Bu makale kurallara 
dayanılarak ortaya konan durumlar kadar yukarıda belirtilen kurallar 
öncesi durumlarda da hükümler uygulanmış olsaydı nasıl bir teselli 
sunacağını inceleyecektir. Makalenin ilk kısmı WADA kurallarının 
ilgili hükümlerinin ana hatlarını belirleyecektir. İkinci kısmı, bu 
hükümlerin bugüne kadar nasıl işletildiğini inceleyecektir ve üçüncü 
kısmı ise, bu hükümlerin geçmişte yaşanılan durumlara uygulanılması 
halinde (farazi olarak) nasıl işleyeceğini inceleyecektir.12 Makalenin 

9 Kuralların bir nüshası Dünya Anti‐doping Ajansı’nda bulunabilir. Dünya Anti‐Doping 
Kuralları (2003) http: //www.wada‐ama.org/rtecontent/document/code_v3.pdf visited 
23 March 2006 (bundan sonra “WADA Kuralları”) ve 2006 Yasaklılar Listesi Dünya 
Anti‐doping Ajansı’nda bulunabilir. Dünya Anti‐Doping Kuralları: 2006 Yasaklılar 
Listesi (2006). http: //www.wada‐ ama.org/rtecontent/document/2006_LIST.pdf 23 
Mart 2006 tarihinde ziyaret edildi (bundan sonra ‘Yasaklılar Listesi’).

10 McLaren, yukarıda no. 8. sh: 37 ve McLaren, “CAS Doping Jurisprudence: What can 
we Learn?”, 1 International Sports Law Review 4, 2006, sh: 18.

11 Kuralların yürürlüğe girdiği ilk büyük yarışma 2004 Atina Olimpiyatlarıdır. Oyunlara 
katılabilmek için uluslararası federasyonlar kuralları kabul etmek zorundaydı. McLaren, 
yukarıda no 10, sh: 4. IOC tarafından yaptırıma uğrama riskiyle ulusal federasyonlar 
2006 Kış Olimpiyatları öncesinde kuralları kabul etmek zorundaydı. Bkz. Liste Dünya 
Anti‐doping Ajansı, kurallar üzerine Q&A (2006). http: //www.wadaama.org/en/
dynamic.ch2?pageCategory.id=367 27 Ekim 2006 tarihinde ziyaret edilmiştir.

12 Spor Tahkim Kurulu (CAS) uluslararası düzeyde sporcuların son temyiz merciidir, 
Madde 13.2.1. Bir tahkim kurulu olarak CAS önceki verilen kararla bağlı olmak 
durumunda değildir. Bu sebeple kurulun kararını nasıl vereceği karar daha önceden 
verilmiş olan karardan daha az kesindir. Bkz. Nafziger, “Lex Sportiva and CAS” Ian 
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son kısmı, anti-doping kurallarının böylesi durumlarda işletilmesinin 
bize göre neden yanlış olduğunu ve bu yanlışlığı engellemek için ne 
şekilde önlemler alınabileceğine dikkat çekecektir.

Bir sonraki irdeleme McLaren’in tanımladığı haliyle “istemsiz 
doping kullanımı” ve “reçetesiz ilaç kullanımı” durumlarına ilişkin 
olacaktır.13 Böylesi durumlar genellikle bir sporcunun bir yarışma 
sırasında veya bir gün öncesinde ani bir hastalık veya rahatsızlık geçir-
mesi sonrasında semptomlarını azaltmak amacıyla ilaç almasıyla vuku 
bulmaktadır. Çoğunlukla sporcular tıbbi tavsiyeye başvurmaktadır ve 
bu tıbbi tavsiye ya yanlıştır ya da sporcu tavsiyeye uyarken yanlışlık 
yapmaktadır. Bu durumlar büyük oranda bir yasaklı madde içeren 
katkı maddesi alınması durumundan farklıdır. Katkı maddesi alınması 
durumunda sporcu kendi performansını artırmak amacındadır; yine 
de bir şekilde bunun yasal olduğunu düşünmektedir. Katkı maddesi 
içermeyen istemsiz doping kullanımı durumunda ise sporcu, basitçe 
bir hastalık veya rahatsızlığa karşı rahatlama aramaktadır. Bu yüzden 
bozulmuş katkı maddesi kullanılarak istemsiz doping alınması durumu 
da farklı bir durum olarak değerlendirilmeyecektir. Bu makaledeki 
“istemsiz doping kullanımı” terimi katkı maddesi içermeyen durumları 
kastetmektedir.

II) İSTEMSİZ DOPİNG KULLANIMI İLE İLGİLİ 
WADA KURALLARI HÜKÜMLERİ

İstemsiz doping kullanımının WADA kurallarında farklı şekil-
lerde yer bulduğu görülmektedir. Bunların en dikkat çekicisi istisnai 
durumlar hükümleridir.14

S Blackshaw, Robert C.R.’da Siekmann and Janwillem Soek (eds), The Court of 
Arbitration for Sport 1984‐2004, 2006, sh: 409. Ancak CAS’ın doping davalarına 
ilişkin tutarlı bir geçmişi vardır, bu sebeple çıkabilecek sonucu belirli bir derecede 
tahmin etmek mümkündür.

13 McLaren, yukarıda no. 8, sh: 34.
14 Bu makalenin WADA kurallarının hükümlerinin çeşitlerine atıf yaptığına dikkat 

çekilmiştir. Davalarda WADA kurallarına dayanarak uygulanabilir kurallar incelenmiş 
ancak aynı cümle yapısı tam olarak korunmamıştır. Atıf yapmanın kolay olması 
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1) İstisnai Durumlar
Doping, WADA kuralları içinde yer alan kusursuz sorumluluk 

kuralına dayanarak tanımlansa da madde 10.5. ışığında sporcunun 
kusur derecesini hesaba katan bir duruşma heyetine gidilme şansı 
vardır. Bu hüküm ışığında, yasaklılık süresi (örn., ilgili müsabaka 
sonrası yasaklanma süresi) istisnai duruma dayanılarak kaldırılabilir 
veya azaltılabilir. Eğer sporcu hiç bir hatası veya kusuru olmadığını 
gösterebilir ve yasaklı maddenin sistemine nasıl girdiğini kanıtlayabi-
lirse, yasaklılık süresi madde 10.5.1. ışığında kaldırılabilir. Kuralların 
yorumu sporcunun bütün önlemleri almasına karşın rakibi tarafından 
sabotaj edilmesi örneğinde bu hükmün uygulanabileceğini göstermek-
tedir.15 Yorum, ayrıca sporcunun çevresi tarafından sabotaj edilmesi 
veya sağlık ekibi tarafından sporcunun bilgisi dışında yasaklı veya 
bozulmuş katkı maddesi verilmesi durumunda yasaklılık süresinin 
azaltılmayacağı örneğini de göstermektedir.

Eğer sporcu “hata veya kusuru olmaması” hükmünün yüksek stan-
dartlarını karşılayamıyorsa madde 10.5.2. (“önemli derecede hata veya 
kusur bulunmaması”) devreye girebilecektir. Yoruma göre, yukarıda 
sıralanan durumlarda madde 10.5.1. uyarınca cezayı kaldırma müm-
kün olmasa da madde 10.5.2. ışığında indirim mümkün olabilecektir. 
Eğer sporcu önemli derecede hata veya kusurunun bulunmadığını 
gösterebilir ve yasaklı maddenin sistemine nasıl girdiğini kanıtlaya-
bilirse, yasaklılık süresi uygulama süresinin (ilk eylem için 2 yıl ve 
ikinci eylem için ömür boyu)16 yarısına kadar düşürülebilecektir. Bu 
maddelerin nasıl işletildiğine ilişkin örnekler aşağıda irdelenecektir.

için WADA kuralları cümle yapısı kullanılacaktır. Anti-doping kurallarının esaslı 
bir değişiklik olmadan kabul edilmesi gerektiğinden nadir durumlarda kurallar ve 
federasyonların usullerinde farklılık görülmektedir. Bkz. WADA Kuralları, Giriş, sh: 
6-7.

15 WADA Kuralları, sh: 31.
16 Madde 10.2.
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2) Özellikli İçerik Hükümleri
Madde 10.3. ışığında, eğer sporcu özellikli bir içeriğin perfor-

mans artırmak amacıyla kullanılmadığını gösterebilirse, uygulanabilir 
yasaklılık süresi düşürülecektir. Özellikli içerikler özellikle yasaklılar 
listesinde tanımlanan yasaklı içeriklerdir. Bu içerikler ‘kolay buluna-
bilir tıbbi ürün olması veya doping alma amacıyla kullanımı daha az 
mümkün olması sebebiyle daha fazla istemsiz anti-doping kuralını 
ihlale müsaittir’.17 Eğer sporcu performansını artırmak amacında olma-
dığını gösterebilirse yasaklılık süresi uyarı/kınama veya ilk eylemde 
1 yıl yasaklılığa, ikinci eylemde ise 2 yıl yasaklılığa indirilebilecektir. 
Bu hüküm uyarınca ömür boyu yasaklılık süresi ancak üçüncü eylem 
sonunda uygulanacaktır.

Özellikli içeriğe örnekler: glukokortikosteroidler, alkol, beta blo-
körleri, kanabinoidler, efedrin ve bir kaç diğer uyarıcılardır.

3) Yasaklı Madde Listesinde Yapılan Değişiklikleri
Her ne kadar yasaklılar listesinde bir kaç değişiklik olduysa da, 

bunlardan bir tanesi bu tür durumlarda özellikle önem teşkil etmek-
tedir. Psödoefedrin birçok “en kötü”18 istemsiz doping kullanımı 
durumunun sorumlusu olmuştur. Bu madde bir kaç gündelik soğuk 
algınlığı ve grip ilacının içinde bulunmaktadır. Psödoefedrin artık 
yasaklılar listesinde bulunmamaktadır. Ve kuşkusuz müsabaka sırasında 
soğuk algınlığından mustarip sporculara bir rahatlama sunmaktadır. 
Her ne kadar istemsiz kafein alımından kaynaklanan istemsiz doping 
kullanımı soruşturmaya konu olmasa da, kafein de listeden çıkarıl-
mıştır.19 Pek çok alkolsüz içeceğin ve yiyeceğin içerisinde bulunması, 
istemsiz doping kullanımı için olası bir tehlike yaratmaktadır.

17 Madde 10.3.
18 Burada belirtilen haliyle “en kötü” sonucun fark edilen adaleti anlamındadır.
19 Avustralyalı sporcu Alex Watson bir istisnası olabilir. Aşırı derecede kafein sebebiyle 

doping cezasına çarptırılmıştır, ancak başarısız olarak içeceğinin alkollü olduğunu 
iddia etmiştir. Bkz. Buti-Fridman, Drugs, Sport and the Law, 2001, sh: 115.



679

İstemsiz Doping Kullanımı ve 
Wada Kuralları: Artık Grip Olan Bir 
Sporcu Rahat Nefes Alabilecek Mi ?
/ ÖZGÜNDÜZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

III. YÜRÜRLÜKTEKİ HÜKÜMLER

1) Kurallar Işığında Ortaya Çıkan Yeni Durumlar
2003’te yürürlüğe girmesinden itibaren, WADA kuralları ışığında 

bir kaç istemsiz doping kullanımı davası mevcuttur ve pek çoğu istisnai 
durumlar hükümleri çerçevesindedir.

2) Hata veya Kusurun Bulunmaması
McLaren’in dikkat çektiği gibi bir kaç girişim olsa dahi sporcular 

Spor Tahkim Kurulu (CAS) önüne “hata veya kusurun bulunmaması” 
durumunu (yasaklılık süresinin tamamen kaldırılmasına olanak sağ-
layan) başarılı olarak taşıyamamaktadır.20 Bu hükmün uygulanması 
için bir kaç sporcu başvuruda bulunmuş fakat şimdiye kadar hepsi 
kriterlere uyum sağlamada başarısız olmuşlardır. WADA kuralları 
“hata veya kusurun bulunmaması” kriterlerini, “sporcu yasaklı içeriği 
veya yasaklı metodu kullandığını veya kendisi üzerinde kullanıldığını 
bilmemesi veya şüphelenmemesi ve makul olarak azami tedbirleri almış 
olsa dahi bilmesi veya şüphelenmesinin mümkün olmaması” olarak 
tanımlamaktadır.21

Son üç dava bu kriterlerin karşılanmasının aşırı zor olduğunu 
kanıtlamıştır.22 İlk dava Vencill’de ek besin katkı maddesi nandrolon 
ile bozulmuştur. Yukarıda belirtilen kriterlere göre, her ne kadar CAS 
Vencill’in katkı maddesinin bozulduğundan haberdar olmadığını 
belirlemiş olsa da, katkı maddeleri konusunda uyarıldığı ve buna 

20 McLaren, yukarıda no. 10, sh: 19.
21 WADA Kuralları, Tanımlar Kısmı, sh: 76.
22 Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) yetkisinde iki dava ve Uluslararası Tenis 

Federasyonu (ITF) yetkisinde bir dava bulunmaktadır, her biri WADA kurallarını 
temel almaktadır. Davalar şu şekildedir. Kicker Vencill v United States Anti‐Doping 
Agency (USADA), CAS 2003/A/848 Birleşik Devletler Anti‐Doping Ajansı’ndan 
incelenebilir. Amerikan Yüzücü Vencill CAS kararını takip eden düzeltilmiş yaptırımın 
cezasına çarptırılmıştır (Nihai CAS Kararı), Mart 2004 <http: //www.usantidoping.
org/files/active/resources/press_releases/pressrelease_3_17_200 4.pdf> 10 Ekim 
2006’da ziyaret edilmiştir ve G. Squizzato v FINA, CAS 2005/A/830. En güncel 
dava ise: Puerta v ITF CAS 2006/A/1025.
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rağmen az da olsa önlem almadığı için makul düşünceyle farkında 
olması gerektiğini belirlemiştir.23 Bu dava, her ne kadar ek besin katkı 
maddesine ilişkin olsa ve bu makalenin konusu olmasa da ilaç alımı 
yoluyla istemsiz doping kullanımını içeren diğer iki dava konuyla 
daha alakadardır.

G. Squizzato v FINA davasında, yüzücü deri enfeksiyonunu 
tedavi etmek amacıyla kullandığı kreme ilişkin “hata veya kusurun 
bulunmaması” durumunu göstermekte başarısız olmuştur. Krem 
Squizzato’nun annesi tarafından satın alınmıştır ve yasaklı içerik içeren 
krem doktor veya antrenörünün bilgisi dışında kullanılmıştır. Yüzücü 
gerekli tedbiri alma konusunda başarısız bulunmuştur. CAS fikrini 
“kolay bir araştırma ile yüzücü kremin içerisinde doping maddesi[sic] 
bulunduğunu ve kremin ilgili kısımda yasaklı maddelerden biri olarak 
listelendiğini fark edebilecektir, bu yüzden kendisi ihmal göstermiştir” 
şeklinde belirtmiştir.24

Puerta v ITF davası madde 10.5.1.’in uygulanmasının daha uygun 
olduğu bir durum olarak görünmüştür. Bir tenisçi, daha önce karısının 
ilaç almak için kullandığı bardaktan kazaen içerek istemsizce etilefrin 
almıştır. Puerta maçtan önce ailesiyle masada otururken bir kaç aynı 
tipte bardaktan su içmişlerdir. Puerta masadan ayrılmış, ve fakat 
maçının ertelenmesi sebebiyle masaya geri dönmüştür. Kendisi masada 
değilken karısı bardağını tatsız, kokusuz ve renksiz olan Effortil ilacını 
almak için kullanmıştır. Puerta masaya döndüğünde karısı masadan 
ayrılmıştır. Puerta aynı bardaktan su içmiştir. CAS durumu her ne 
kadar istisnai bulsa da Puerta’nın azami tedbirleri almakta başarısız 
olduğunu Heyet şu şekilde belirtmiştir:

23 Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) yetkisinde iki dava ve Uluslararası Tenis 
Federasyonu (ITF) yetkisinde bir dava bulunmaktadır, her biri WADA kurallarını temel 
almaktadır. Davalar şu şekildedir: Kicker Vencill v United States Anti‐Doping Agency 
(USADA), CAS 2003/A/848 Birleşik Devletler Anti‐Doping Ajansı’ndan incelenebilir. 
Amerikan Yüzücü Vencill CAS kararını takip eden düzeltilmiş yaptımın cezasına 
çarptırılmıştır. (Nihai CAS Kararı), Mart 2004, sh: 23. http: //www.usantidoping.
org/files/active/resources/press_releases/pressrelease_3_17_2004.pdf 10 Ekim 2006’da 
ziyaret edilmiştir.

24 G. Squizzato v FINA, CAS 2005/A/830, sh: 11.
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Sporcular her zaman temiz bardaktan içtiklerinin farkında olma-
lıdırlar, özellikle de büyük yarışmalardan önce... Heyet’in görüşü, 
masaya dönüşünden sonra kayınbiraderine bardağın “kendi bar-
dağı” olup olmadığını veya “başka birinin kullanıp kullanmadığını” 
sormasını beklemenin ondan çok fazla şey beklemek olmayacağı 
yönündedir. Bay Puerta dikkatini bir anlığına kaybettiği ve bir anlık 
ihtimam kaybıyla görüş açısını kaybettiği bardağı kullandığı sonu-
cundan kaçamayacaktır.25

Bu sebeple Puerta “hata veya kusurun bulunmaması” standartlarını 
karşılayamamıştır.

Madde 10.5.1 ışığında görülen davalar, bu hükümlerin pek fazla 
uygulama alanı bulamayacağı şeklindeki McLaren’in tahminini muhte-
melen kanıtlayacaktır.26 Foschi ise daha da ileri giderek madde 10.5.1 
(ve 10.5.2)’in sporculara “üstesinden gelinemeyecek yükler” yüklediğini 
ve “kurallar içerisinde uygulanamayacak hüküm” olarak yer aldığını 
iddia etmiştir. Foschi ilginç bir şekilde, sporcuların vücutlarında 
bulunan her maddeden sorumlu tutulduğu için27 kullandığı her şişeyi 
test etmesi ve yakınlarından ya da rakiplerinin sabotajlarından koru-
ması gerektiğini ve hatta onların da yiyecek ve içeceklerinin, sadece 
emin olmak açısından test edilmesi gerektiğini önermiştir.28 Yukarıda 
belirtilen durumlar, kesinlikle Foschi’nin yorumlarına kanıt olacak 
nitelikte olsa da, bir dava durumun Foschi’nin öngördüğü kadar 
vahim olmadığını ortaya koymaktadır.

Atina Olimpiyatları’nda görülen Olifrenko davası, yasaklılık 
süresini sporcu için tamamen ortadan kaldıran tek davadır.29 Oli-

25 Puerta v ITF CAS 2006/A/1025, sh: 26.
26 McLaren, yukarıda no. 8, sh: 34.
27 Madde 2.1.1. uyarınca
28 Foschi, “A Constant Battle: The Evolving Challenges in the International Fight Against 

Doping in Sport”, 16 Duke Journal of Comparative and International Law, 2006, sh: 
457-479.

29 IOC’un kararının detaylı gerekçesinde yayımlanmamıştır, bu yüzden Olimpik 
anti-doping kurallarının hangisinin uygulandığından emin olmak zordur. CAS’ın 
yorumlarına göre (uluslararası kürekçilik federasyonunun kararına takiben) Olifrenko 
hata veya kusur bulunmaması kriterlerini karşılamıştır, ancak McLaren 2006’da hiç 
bir sporcunun bu kriterleri karşılayan başarılı bir dava ortaya koymadığını belirtmiştir, 
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ferenko bronz madalya kazanan Ukrayna bayan kürek dörtlüsünün 
bir üyesiydi. Bilmeden takım doktoru tarafından kendisine yazılmış 
reçete ile yasaklı uyarıcı madde sayılan ethamivanı kullanmıştır. IOC 
yürütme kurulu kendisini ve takımı pozitif analitik bulgu sebebiyle 
diskalifiye etmeye karar vermiştir. Doktora 4 yıl yasaklılık getirilirken, 
Olifrenko’ya ne IOC ne de Uluslararası Kürekçilik Federasyonu FISA 
tarafından ayrıca bir yaptırım uygulanmamıştır. Genellikle uygulanan 
yasaklılık süresi dahi uygulanmamıştır.30 IOC yürütme kurulu üyesi 
ve FISA başkanı, Dennis Oswald “kendisinin yasaklı içerik içeren ilaç 
aldığını bilmesine imkân olmadığını” belirtmiştir.

Bu nedenle her ne kadar aşırı derece de zor olsa da “hata veya kusu-
run bulunmamasına” ilişkin davaları kazanmak imkânsız olmayabilir.31

3) Önemli Derecede Hata veya Kusur Bulunmaması
Şimdiye kadar istisnai durumlar hükümlerinin istemsiz doping 

alım durumlarında sporculara pek fazla yardım sağlayamadığı ortaya 
çıkmıştır. Ancak Foschi’nin “kurallar içerisinde uygulanamayacak 
hüküm” görüşünü kabul etmeden önce, madde 10.5.2’nin uygula-
masının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu hüküm, 
şimdiye kadar uygulamasını en çok gördüğümüz hükümdür.32

WADA kurallarının tanım kısmı “önemli derecede hata veya kusur 
bulunmamasına” ilişkin kriterleri “sporcunun” hata veya kusurunu 
belirlerken olayların tamamına bakarak ve ‘hata veya kusur bulun-
maması’ kriterlerini hesaba katarak” önemli derecede anti-doping 
kurallarının ihlal edilip edilmediğine göre belirlemektedir.33 Yakın 

yukarıda no. 10, sh: 19. Yasaklılık süresinin nasıl tamamen ortadan kaldırılacağını 
hayal etmenin zor olması sebebiyle, Olifrenko davasında uygulandığı varsayılmaktadır.

30 Puerta v ITF, yukarıda no. 25, sh: 26. Her ne kadar CAS açıkça uygulandığını 
belirtmese de, Olifrenko’nun hata veya kusur bulunmaması kriterlerini karşıladığını 
ima etmiştir.

31 Oswald,USA Today, IOC Laments, Mistake by a Doctor “Strips Rowing Medals”, 2004. 
http://www.usatoday.com/sports/olympics/athens/boat/2004‐08‐26‐dopingukraine_x.
htm 19 Ağustos 2005 tarihinde ziyaret edilmiştir.

32 McLaren, yukarıda no. 8, sh: 35.
33 WADA Kuralları, Tanımlar Kısmı, sh: 76.
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zamanda görülen bir kaç davada anti-doping heyetleri davaları bu 
kriterlere uygun bulmuştur.

Squizzato ve Puerta (yukarıda belirtilen) davalarında sporcular 
“hata veya kusur bulunmaması” kriterlerini karşılayamamışlardır, fakat 
“önemli derecede hata veya kusur bulunmaması” kriterlerini karşılamış-
lardır. Squizzato davasında CAS, sporcu performansını artırma ama-
cında olmadığından, kremin yasaklı içerik içerip içermediğini kontrol 
ihmalini sporcunun avantaj elde etmek için doping kullanmasına 
oranla daha hafif buldu.34 Bu yüzden Squizzato normalde uygulanan 
2 yıl ceza yerine 1 yıl ceza aldı. Benzer şekilde Puerta karısının ilacını 
istemsiz olarak alması sonucunda uygulanabilir ömür boyu ceza yerine 
2 yıllık yaptırımla cezalandırıldı.35 CAS, Puerta’nın aldığı madde-
nin kendi yanında getirdiği su olması (istemsiz doping kullanımını 
engelleme çabası içerisinde); yasaklı içeriğini renksiz, kokusuz, tatsız 
doğası; karısının yokluğunda onun bardağını kullandığını bilmesini 
gerektirecek herhangi bir sebep bulunmaması; bardağın sadece bir kaç 
dakika gözetimsiz bulunması ve üresinde bulunan etilifrin oranının 
performansını artıramayacağı göz önünde bulundurarak Puerta’yı 
önemli derecede hatalı veya kusurlu bulmamıştır.

Uygulanabilir yasaklılık süresinin WADA kuralları madde 10.5.2 
uyarınca indirildiği bir diğer dava da, tenisçi Guillermo Canas davası-
dır. Şubat 2005’de sporcunun doping numunesinde yasaklı bir içerik 
olan hidroklorotiazit (HCT) bulunmuştur. Sporcunun sistemine 
yasaklı madde ATP çalışanlarının ilaçlarda karışıklık yapması sonucu 
girmiştir. Canas turnuva doktorunu ziyaret etmiştir ve kendisine 
reçetelenen ilaç resepsiyona bırakılmıştır. Ne yazık ki Canas’a bırakı-
lan ilaç yanlış olandır ve daha önce turnuva doktorunu ziyaret eden 
bir başkasına reçetelenmiştir. CAS heyeti Canas’ın, ilaç kendisine 
iletilmeden önce pek çok kişinin elinden geçtiğini bilmesine rağmen 

34 Squizzato v FINA, yukarıda no 24, sh: 11‐12.
35 Bu Puerta’nın ikinci doping eylemiydi. CAS heyeti, ITF anti-doping heyetinin cezanın 

hayat boyu yasaklılıktan farklı olmadığı ve çok ağır olduğu görüşüne katılarak cezayı 
8 yıl yasaklılığa indirdi. Puerta v ITF, yukarıda no. 25, sh: 41.
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kutunun içeriğinin ne olduğunu incelemeden ilacı aldığı için ihmali 
bulunduğunu tespit etmiştir.36 “Körlemesine” sistemin kendisiyle ilgi-
lenmesine güvendiği için “açıkça ihmal” halinde olduğunu belirtmiştir. 
Eğer doktor birinci elden kendisine ilacı teslim etmiş olsaydı, içeriği 
kontrol yükümlülüğü olmayacaktı. Fakat CAS ilacın kendisine iletil-
meden önce pek çok kişinin elinden geçtiği gerçeğini dikkate alarak 
içeriği kontrol yükümlülüğünde olduğu görüşünü benimsemiştir. Bu 
sebeple Canas kusursuz olduğunu kanıtlayamamıştır.

Bununla birlikte CAS, Canas’ın önemli derecede kusurlu olma-
dığını kabul etmiştir. İlacın tıbbi amaçla alınması (performansını 
artırmak amacıyla belirli bir içeriğin alınmasının aksine olarak), 
Canas’ın daha önceki doping testi sonuçlarının pozitif olmaması, 
sporcunun rahatsızlıkla ilgilenme biçiminin olabilecek en güvenilir 
yol olması (örneğin spor ilaçları alanında uzmanlaşmış turnuva dokto-
runa görünmek istemsiz doping kullanımını önlemenin varsayılan en 
güvenli yolu olması) ve yanlışın sporcu tarafından değil ATP çalışanları 
tarafından yapılması hesaba katılan faktörler olmuştur. Bu faktörler 
uygulanabilir yaptırımı 2 yıldan 15 aya düşürmüştür.

Ancak “önemli derecede hata veya kusur bulunmaması” kuralı 
her istemsiz doping kullanımı durumuna çare olmayacaktır. Kic-
ker Vencill gibi (yukarıda belirtilen) Tori Edwards da “önemli dere-
cede kusuru” bulunmadığını ispatlayamayan bir sporcudur. Edwards 
kiropraktörünün vermiş olduğu iki glikoz tabletini aldıktan sonra 
yasaklı içerik olan niketamid pozitif olarak test edilmiştir. Her ne 
kadar CAS, Edwards’ın dürüst, namuslu ve karakterli davrandığını 
ve “uygunsuz bir avantaj sağlama” veya “hile yapma” çabası içinde 
olmadığını tespit etse de kendisine verilen glikoz tabletlerinin yasaklı 
madde içerip içermediğini kontrol etmekte kusurlu bulmuştur. Tab-
letlerin yabancı bir ülkeden alınması ve üzerinde bulunan yasaklı 
madde içermesi uyarılarının (Fransızca olarak) bulunması önemli 
iki faktördür. Bu faktörler sporcuyu daha detaylı araştırma yapmaya 

36 Canas v ATP, CAS 2005/A/951, 14.
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itmeliydi. Bu yüzden sporcunun durumu “gerçekten istisnai” değildir 
ve bu sebeple ne “kusur bulunmaması” ne de “önemli derecede kusur 
bulunmaması” kuralları bu durumda uygulama alanı bulamamıştır. 
Sonuç olarak Edwards olağan ceza olan iki yıllık yasaklılık süresiyle 
cezalandırılmıştır.37

İstemsiz olarak doping kullanımı durumlarına ilişkin önemli dere-
cede hata veya kusur bulunmaması kuralından çıkarılabilecek sonuç 
nedir? Kuralların belirttiği kriterler heyet tarafından değerlendirme 
gerektirdiğinden, kuralın uygulaması durumdan duruma değişkenlik 
göstermektedir. Yine de bir kaç ortak nokta belirlenebilmektedir. İlk 
olarak, eğer sporcu ilacı doğrudan sağlık personelinden almıyorsa 
veya sağlık personeline içeriğini kontrol ettirmiyorsa veya kullanma 
niyetinde olduğu ürünün içeriğini kendi kontrol etmiyorsa kusurlu 
olacaktır. Yasaklı içeriğin kaynağı ayrıca önemli olacaktır. Puerta 
davasında olduğu gibi kendisinin “vitamin, ek besin maddesi, ilaç, 
tonik veya merhem38” almaya çalışmaması sadece su içmeye çalışması 
kendi yararına olmuştur. Benzer şekilde anti-doping heyetleri istemsiz 
doping kullanımı durumlarında, ürünlerin tıbbi amaçla kullanılmasını 
ek besin maddesi olarak kullanılmasına göre daha kabul edilebilir 
bulmuştur. Bu durum ek besin maddelerinin “katkı maddesi” (normal 
işleyişe ek sağlamaktadır)39 olarak görülürken, ilaçların genel olarak 
“iyileştirici” sayılmasından ileri gelmiş olabilir. Diğer önemli faktörler 
ise içeriğin etkisi; deneyim; yaş; sporcunun bilgi ve karakteri; daha 

37 İstisnai durumlar hükümlerinin kriterlerini karşılamanın imkansız olduğunun bir 
diğer göstergesi de: Oliver’ın ATP Anti‐Doping davasıdır. TP Anti‐Doping davası, 
Gordon Oliver’in ATP Anti‐Doping Davasının Temyizi, 2004 http: //www.atptennis.
com/en/common/TrackIt.asp?file=http: //www.atptennis.com/en/antidoping/oliver.
pdf> 11 Ekim 2006 tarihinde ziyaret edilmiştir. Bu davada pozitif doping testi, 
sporcunun uyumak için aldığı bitkisel tablet olan “Relax Aid”den kaynaklanmaktadır. 
ATP anti-doping kuralları istisnai hükümler kurallarından biraz daha farklıdır; hata 
ve kusurun bulunmaması ve önemli hata veya kusurun bulunmaması şeklinde ikiye 
ayrılmamaktadır. Bu yüzden bu dava burada incelenmeyecektir. Davanın özeti için 
bkz. McLaren, yukarıda no. 8, sh: 35-36.

38 Puerta, yukarıda no. 25, sh: 28.
39 Ek işleyiş sağlayacak ilaç kullanımda sporcunun amacı bunun ötesine geçmekteyse 

de, iyileştirici bir ilaç kullanımında sporcu vücudunun normal işleyişini sağlamak 
amacındadır. Bkz. Fost, “Banning Drugs in Sport: A Skeptical View”, 1986 (Ağustos), 
Hastings Centre Report, sh: 5.
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önce yapılmış doping ihlalleri; kimin tavsiyesine uyulduğu ve ürünün 
nereden satın alındığıdır (yabancı bir ülke veya mahalli).

Her ne kadar genel yorumlar içtihat hukukuyla tutarlı olsa da, 
madde 10.5.1 ve 10.5.2 arasındaki fark ve hangi bölümün uygula-
nacağı tamamıyla açık değildir. Canas davasındaki CAS heyetinin 
söylediği gibi “her dava farklı olacaktır”.40

4) Kurallar Işığında Değerlendirilen Eski Durumlar
Bu makale şu ana kadar WADA kuralları hazırlandığından beri 

uygulanmakta olan yeni istisnai durumlar hükümlerinin uygulanışını 
incelemiştir. Bu bize hükümlerin doping durumlarında uygulanan 
kusursuz sorumluluk ilkesinin yaratabileceği haksızlıkların nasıl azal-
tabileceğine ilişkin kesinlikle bazı fikirler vermektedir.

Ancak bu etki, WADA kurallarının, eski anti-doping usulleri 
ışığında problemli olan davalarla nasıl ilgilenebileceği göz önünde 
bulundurularak daha net bir şekilde görülebilecektir. Bu gibi problemli 
davalarla, istisnai durumlar hükümleri ve diğer hükümlerin ilgileneceği 
göz önünde bulundurulduğunda, bu hükümlerin işleyişi ancak böyle 
davaların sonuçlarını değiştirebildiği takdirde etkili sayılabilecektir.

• Raducan
16 yaşında Romen bir jimnastikçi olan Andrea Raducan’ın davası 

yüksek derecede ilgi ve eleştiri toplamıştır. Davadaki durumlar göz 
önünde bulundurulunca, Raducan’ın altın madalyasını kaybetmesi 
sonucu çok ağır görülmüştür.41 Ayrıca Raducan davası WADA kural-
larının tasarlanma amaçlarını etkileyen davalardan biridir.42 Bu sebeple 
bu davanın WADA kuralları yürürlükte olsaydı nasıl sonuçlanacağını 
incelemek, bizce en uygun başlangıç olarak görülmektedir.

40 Canas v ATP, yukarıda no. 36, sh: 17.
41 Connolly, “Balancing the Justices in Anti‐Doping Law: the Need to Ensure FairAthletic 

Competition through Effective Anti‐Doping Programs vs The Protection of Rightsof Accused 
Athletes” (2006) 5 (Bahar), Virginia Sports and Entertainment Law Journal, sh: 161.

42 McLaren, yukarıda no 10, sh: 18.
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2000 yılı Olimpiyatlarında, Raducan’ın üresinde o zaman ki 
yürürlükte olan Olimpik Hareket Anti-Doping Kuralları’nca (OMAC) 
yasaklanmış olan psödoefedrin bulunmuştur. Doping yasaklı maddenin 
vücutta bulunması olarak tanımlandığından suçlu bulunmuş ve diska-
lifiye edilmiştir. Performans artırıcı bir etki kazanılmamasına ve kastı 
bulunmamasına rağmen, diskalifiye edilme kararı kaldırılmamıştır.

Psödoefedrin 2004 yılında yasaklılar listesinden çıkarılmıştır ve 
böylelikle WADA kuralları uyarınca psödoefedrin artık yasaklı bir 
içerik değildir.43 Bu nedenle baştaki doping kullanımı tanımı ışığında, 
Raducan davası günümüzde çok daha farklı sonuçlanabilirdi ve doping 
kullanmaktan suçlu bulunmayabilirdi.

Ancak psödoefedrin hala yasaklılar listesinde bulunsaydı bile, özel-
likli içerik olarak yer alması daha olasıydı. CAS Raducan’ın Nurofen44 
alarak performansını artırmak amacında olmadığını kabul etmesi sebe-
biyle madde 10.3.’un gerekliliklerini büyük olasılıkla karşılayabilirdi. 
Bu madde uyarınca en hafif ceza diskalifiye edilme ve geleceğe etkili 
başka bir cezaya hükmedilmeden uyarıda bulunulmasıdır. OMAC 
uyarınca Raducan diskalifiye edilmiş ve “başka bir disiplin cezası” veya 
bir uyarı dahi almamıştır.45 Bu sebeple eğer psödoefedrin özellikli 
içerik kategorisinde yer almış olsaydı, bu hüküm uyarınca Raducan 
altın madalyasını kaybedecek ve uyarı ile kınama cezası alarak daha 
kötü durumda olacaktı.46

Bunlara ek olarak eğer psödoefedrin özellikli içerik olmasa ve 
yasaklı bir içerik olsaydı, madde 10.5.1’in uygulaması tekrar gözden 
geçirilmelidir. Yukarıda irdelendiği üzere, içtihat hukukunca belirle-
nen “hata veya kusurun bulunmaması” hükümlerinin uygulanmasının 

43 Dünya Anti‐Doping Kuralları : 2006 Yasaklılar Listesi (2006) http: //www.wada‐ama.
org/rtecontent/document/2006_LIST.pdf, 23 Mart 2006 tarihinde ziyaret edilmiştir. 
Bu madde artık izlenen bir içeriktir.

44 Aslında CAS açıkça böyle bir bulgudan bahsetmemiştir, ancak hükmün tonundan 
ve Raducan’dan “Hoş, genç, elit bir sporcu” olarak bahsetmesi sebebiyle bu varsayım 
yapılmaktadır. Raducan v IOC, yukarıda no. 2, sh: 673.

45 Adı geçen eser.
46 Kınama ve uyarı cezasının sporcuların sonraki yarışmalarda yarışmasına etki etmediği 

için, özellikle önemli olmadığı kabul edilmiştir.
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kriterleri, sporcunun bu yükümlülükten kurtulmasını yüksek derecede 
tedbir almasına bağlamıştır. İçtihat hukukundaki bu temele dayanı-
larak, Nurofen’in içeriğinin kolay tespit edilebilir olması sebebiyle 
Raducan’ın bu yükümlülükten kurtulması pek mümkün görünme-
mektedir. Ancak ilacın Raducan’a takım doktoru tarafından veril-
mesi ve IOC yürütme kurulunun Olefirenko davasında benzer bir 
durumda yasaklılık süresini kaldırması Raducan davasının da heyetçe 
daha anlayışlı bir şekilde ele alınmasını sağlayabilirdi. Bu durumda 
Raducan suçsuz bulunarak OMAC uyarınca verilen ceza ile aynı olan 
sadece diskalifiye edilme ve başka yasaklılık süresi ile cezalandırılmama 
cezasına çarptırılacaktı.47

Psödoefedrinin artık yasaklı içeriklerden olmaması sebebiyle Radu-
can OMAC kuralları ile karşılaştırıldığında, WADA kuralları uyarınca 
ya aynı cezayı alacaktı veya daha ağır bir cezaya çarptırılacaktı. Ancak 
WADA kuralları bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Psödoefedrinin 
artık yasaklı içeriklerden çıkarılması sebebiyle, bugünkü kuralların 
Raducan davasındaki problemleri daha etkin olarak çözümleyeceğini 
belirtmek gereklidir.

• Baxter
Baxter davası, istemsiz doping kullanımı durumlarında kusur-

suz sorumluluk kuralına ilişkin problemleri göz önüne seren bir 
dava olarak tanımlanmaktadır.48 Baxter, Amerikan yapımı bir Vicks 
Vapor astım spreyi kullanması sebebiyle Salt Lake City Olimpiyat 
oyunlarında kazandığı bronz madalyayı kaybeden ve yarışmalardan 
3 ay süreyle49 ihraç edilen bir alp stili kayakçıydı. Amerikan üretimi 
sprey yasaklı bir içerik olan levmetanfetamin içermekteydi. Yine basit 
bir hata için ağır bir ceza uygulaması görülmektedir. Baxter WADA 
kuralları uyarınca nasıl cezalandırılabilirdi?

47 Puerta v IOC, yukarıda no. 25 ve26’daki davada Raducan’ın Olefirenko gibi hata ve 
kusur olmaması kriterlerini karşılayabileceği CAS tarafından belirtilmiştir.

48 McLaren, yukarıda no. 8, sh: 34.
49 McLaren, yukarıda no. 10, sh: 9.
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Raducan davasından farklı olarak Baxter’ın istemsizce almış olduğu 
içerik hala yasaklılar listesinde bulunmaktadır. Baxter’ın başarısızca 
savunduğu levmetanfetaminin OMAC’ın yasaklılar listesinde50 açıkça 
bulunmaması sorunu, WADA’nın 2006’da yayınladığı yasaklılar 
listesinde51 açıkça belirtilmiş ve levmetanfetaminin yasal durumu 
netleştirilerek ortadan kaldırılmıştır. WADA kuralları gereğince de 
Baxter, üre örneğinde yasaklı içerik bulunması sebebiyle madde 2.1 
uyarınca doping kuralı ihlali sebebiyle suçlu bulunacaktı.

Madde 9 açıkça anti-doping kuralı ihlalinin otomatik olarak 
ilgili yarışmadan diskalifiyeye neden olacağını belirtmiştir. Kusursuz 
sorumluluk kuralının ağır yaptırımlarını azaltmak için düzenlenmiş 
hükümler, doping ihlalinin gerçekleştiği yarışmadan diskalifiye edilme 
(ve kazanılan ödüllerin geri alınması) cezasına uygulanmamaktadır. 
Bu hükümlerin yaratacağı tek rahatlama, ek yasaklılık ve ek ceza süre-
lerine ilişkindir.52 Bu sebeple, Baxter davasında özellikli içerik veya 
istisnai durum hükümlerinin ne şekilde olursa olsun uygulanması, 
Baxter’ı diskalifiye edilmekten ve bronz madalyasını kaybetmekten 
kurtaramayacaktı.

Ancak, 2006 yasaklılar listesinde levmetanfetamininin özellikli 
içerik olarak sayılması, madde 10.3’ün tekrar gözden geçirilmesini 
gerektirmektedir. Baxter’ın aldığı tek cezanın diskalifiye edilmek 
olmaması (ayrıca yarışmalardan 3 ay yasaklanmıştır) sebebiyle, özellikli 
içerik hükümleri işine yarayabilecekti. Heyet’in Baxter’ın performan-
sını artırmak amacında olmayışını tespit etmesi sebebiyle53 büyük 

50 Baxter v IOC, yukarıda no. 4, sh: 306.
51 Dünya Anti‐Doping Ajansı, WADA Yasaklılar Listesi 2006, Değişikliklerin Özeti 

(2006)
 http://www.wadaama.org/rtecontent/document/Explanatory_Note_2006.

pdf#search=%22WADA%202006%20Prohibited%20List%20major%20
modifications%20summary%22, 12 Ekim 2006 tarihinde ziyaret edilmiştir.

52 Bu yaklaşım CAS’ın içtihatı ile kesin olarak belirlemiş olduğu diskalifiye edilme 
otomatik olarak yapılmalıdır çünkü; “belirli bir yarışmanın sonucunun dürüstlüğü, her 
türlü hata değerlendirilmesinden daha baskın olmalıdır” görüşü ile tutarlıdır. Oschutz, 
“DopingCases before the CAS and the World Anti‐Doping Code” Ian S Blackshaw, Robert 
C.R.Siekmann and Janwillem Soek (eds), The Court of Arbitration for Sport 1984 
‐ 2004, 2006, sh: 246.

53 Baxter v IOC, yukarıda no. 4, sh: 310.
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ihtimalle Baxter özellikli içerik hükümlerinin uygulanma kriterlerini 
karşılayabilecekti. Madde 10.3 uyarınca asgari yaptırım diskalifiye 
edilmek ve kınama cezası almaktır, azami yaptırım ise 1 yıl yasak-
lanmadır. Bu sebeple Baxter’ın 3 aylık ceza yerine, kurallar gereğince 
sadece diskalifiye ve kınama cezası alması mümkün olacaktı. Baxter’ın 
asgari düzeyde ceza alabilecek olması, özellikle son zamanlarda oluştu-
rulan içtihat hukuku ışığında CAS’ın asgari düzeyde ihmali54 bulunan 
sporculara yaptırım uygulamasındaki istekliliği sebebiyle tartışmaya 
açıktır. Buradaki önemli nokta ise Baxter’ın WADA kuralları gereği 
alacağı asgari ceza, OMAC kuralları gereği aldığı cezadan yalnızca 
biraz daha hafiftir (3 ay kısa süreli yasaklılık süresi).

Eğer levmetanfetamin özellikli içerik olarak sayılmasaydı, Baxter 
davasında istisnai durum kurallarının nasıl işleyeceğinin değerlendir-
mesi de ilginçtir. Her ne kadar heyet Baxter’ın performans artırma 
amacında olmadığını kabul etmiş olsa da, Baxter’ın “hata veya kusurun 
bulunmaması” hükümlerinin uygulama kriterlerini karşılayabilmesi 
pek mümkün değildir. Baxter astım ilacı kullanımı için takım dokto-
runa danışmamıştır ve evinde güvenle kullandığı ilaçla aynı gözükmesi 
sebebiyle ilacın paketinin arkasını okumamıştır. Daha önceden belir-
tildiği üzere, istemsiz doping kullanımına karşı sporcuların yüksek 
derecede bilinçliliği beklenmektedir. Yabancı bir ülkede reçetesiz olarak 
satılan bir ilacı veya katkı maddesini kullanırken bu bilinçlilik bilhassa 
önemlidir (Edwards davasında olduğu gibi). Bu sebeple, Baxter’ın hiç 
bir hatasının bulunmadığını ispatlayabilmesi pek mümkün olmaya-
caktır. İçtihat hukuku uyarınca madde 10.5.1 ışığında, Baxter mantık 
çerçevesinde ürünün yasaklı içerik içerebileceğini bilmeli veya bundan 
şüphelenmeliydi, takım doktoruna da danışmadığı için azami tedbiri 
göstermemiştir. Özellikle de takım doktorunun kendisine pek işe 

54 OMAC’a göre Raducan davası madde 3(1)(a) uyarınca ve Baxter davası, bir içeriğe ilişkin 
olduğundan daha ağır bir yaptırım öngören madde 3(1)(b) uyarınca cezalandırılmalıdır. 
Ancak 3(1)(b)(iii)’te cezai yaptırımı azaltan bir hüküm bulunmaktadır. Bu hüküm 
Baxter davasında uygulanabilecek gibi görünmektedir. Bu hüküm uyarınca yasaklılık 
süresi her ne kadar IOC ve CAS uygulamasa da, tamamen ortadan kaldırabilir gibi 
gözükmektedir. Başka olasılıklar yer almasına rağmen, IOC Baxter’ı, kurallar uyarınca 
çıkabilecek sonuca benzer olarak 3 ay yasaklılık ile cezalandırmayı seçmiştir.
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yaramamış olan başka bir ürünü önermesi sebebiyle bu durum daha 
da açıktır. Heyet’e göre bu durum, Baxter’ı doktorunun ona Birleşik 
Krallıkta kullandığı etkili ürünün neden yazmadığı sorusuna yönelt-
mesi gerekmektedir. Bu sebeple madde 10.5.1’in yasaklılık süresini 
kaldıran hükmü Baxter davasında uygulanabilir gözükmemektedir.

Eğer belirtilen içerik özellikli içerik olarak sayılmıyor olsaydı, 
uygulanan yaptırımın azaltılması için Baxter “önemli derecede hata veya 
kusurun bulunmaması” kuralına dayanabilecekti. Yakın zamandaki 
davalarda gördüğümüz üzere her durumda sporcunun kusurluluğunu 
belirleme kriterlerine kolay karşılanamamaktadır. Ancak CAS’ın ser-
gilemiş olduğu ılımlı tavır sebebiyle Baxter davası, “önemli derecede 
hata veya kusurun bulunmaması” kuralının işletilmesine uygun görü-
lebilecekti. Baxter’ın yararına olabilecek faktörler, doping kullanma 
niyetinin olmaması,55 takım doktorundan tıbbi yardım istemesi,56 
paketlerin benzerliği ve daha önceden doping ihlalinin bulunma-
ması57 olacaktı. Bu kriterler dikkate alındığında dahi kurallar gereği 
alabileceği en kısa süreli ceza diskalifiye edilmesine ek olarak 1 yıllık 
yasaklılık süresi olacaktı.

Her olasılıkta WADA kuralları çerçevesinde Baxter davasından 
çıkacak sonuç, ya OMAC kuralları çerçevesinde aldığı ceza ile aynı 
veya bir miktar daha az olacaktı. Baxter davası yeni hükümlerin 
tasarlanma amaçlarını etkileyen davalardan biri olduğu dikkate alın-
dığından çıkan sonuç ilginçtir.

• Laumann
Raducan davasında olduğu gibi Silken Laumann’ın davası da artık 

yasaklılar listesinde bulunmayan psödoefedrin ile ilişkilidir. Laumann 
içeriği, soğuk algınlığı için yanlışlıkla satın aldığı yanlış tip Bendryl 
sebebiyle almıştır. Durumla ilgili olan içerik psödoefedrin olduğun-
dan, WADA kuralları uyarınca Laumann doping ihlalinden suçlu 

55 Squizzato v FINA, yukarıda no. 24, sh: 11
56 Canas v ATP, yukarıda no. 36, sh: 16.
57 Adı geçen eser.
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bulunmayacak ve altın madalyasını elinde tutabilecekti.58 Ancak eğer 
psödoefedrin hala yasaklılar listesinde bulunsaydı, WADA kurallarının 
diğer hükümleri Laumann davasında nasıl uygulanacaktı?

Laumann’ın almış olduğu ilacın psödoefedrin içerir şeklinde açıkça 
etiketlenmiş59 olması sebebiyle, Laumann’ın “azami düzeyde tedbirle 
dahi mantıklı olarak bilmesinin mümkün olmaması” gerekliliğini kar-
şılaması pek mümkün değildir. Etiketi okumaması kesinlikle önemli 
derecede hata veya kusurunun bulunmaması kuralının bulgularından 
olan “azami düzeyde tedbiri” almadığını gösterecekti. Uluslararası 
Kürekçilik Federasyonu’nun kusur bulunmaması tespitinin aksine 
WADA kuralları ışığında “kusur bulunmaması” kriterlerini karşılaya-
mayacaktı.60 Ancak belki “önemli derecede hata veya kusurun bulun-
maması” kriterlerini karşılayabilecekti. İki farklı doktora görünmesi, 
daha önce doping kuralı ihlalinde bulunmaması, avantaj yaratma 
niyeti eksikliği, böyle bir hatanın kolayca yapılabilecek olması gibi 
olayın bütünü göz önüne alındığında, kusuru büyük ölçüde önemsiz 
görülebilecekti.

Eğer bu analiz doğruysa, Laumann’ın alacağı yasaklılık süresi en 
fazla özgün cezanın (2 yıl) yarısına kadar indirilecekti. Laumann’ın 
kaydı Uluslararası Kürekçilik Federasyonu’nca geri yazıldı ve istemsiz 
doping kullanımı nedeniyle sadece diskalifiye dilmiş oldu. Bu sebeple 
Raducan gibi, eğer psödoefedrin artık yasaklılar listesinde bulunmuyor 
olmasaydı WADA kuralları gereği eski usule oranla daha ağır şekilde 
cezalandırılacaktı. Ama tekrardan belirtmek gerekir ki WADA kural-
larının bütünü dikkate alındığında, Laumann her hangi bir doping 
suçlamasıyla karşı karşıya dahi kalmayacaktı.

58 Her ne kadar Laumann uluslararası kürekçilik federasyonu (FISA) tarafından 
tekrar kayıt edilse de, altın madalyasını, bu konun takdiri Pan American Oyunları 
organizatörlerinde bulunduğundan geri alamamıştır. Bkz. Buti-Fridman, yukarıda 
no. 19, sh: 121.

59 Maclean’s encyclopaedia, yukarıda no. 6.
60 Buti-Fridman, yukarıda no 19, sh: 121.
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IV) SONUÇ: WADA KURALLARININ İSTEMSİZ 
DOPİNG KULLANIMINA ETKİSİ

WADA kurallarının işleyişini, kurallar yürürlüğe girmeden ve 
girdikten sonra ortaya çıkan davalar üzerinde incelenmesi soncunda, 
hükümlerin ne kadar etkin olduğuna ilişkin bir kaç sonuç belirtilebilir.

İstemsiz doping kullanımına ilişkin ortaya çıkan sorunlara 
karşı en etkin çözüm yolu, yasaklılar listesinde yapılan değişikliktir. 
Psödoefedrin’in listeden çıkarılmasıyla, grip veya soğuk algınlığı olan 
ve yanlışlıkla psödoefedrin alan sporcular artık doping kullanmaktan 
suçlu bulunmamaktadır ve bir dava kategorisi tamamen yok olmuştur.

Bu değişikliklerin ve özellikli içerik hükümlerinin birleşimi de, 
ilaveten bir miktar etki göstermiştir. Özellikli içerik hükmünün etkisi, 
levmetanfetaminin özellikli içerik olarak sayılmasıyla kanıtlanmıştır ve 
Baxter davası benzeri durumlarda uygulanabilecek yaptırım bir miktar 
azaltılmıştır. Özellikli içerik hükümleri şimdiye kadar anti-doping 
heyetlerince yeterince değerlendirilememiştir. İçeriğin performans 
artırmak amacıyla kullanılmadığını ispatlamanın kriterlerinin karşı-
lanmasının çok zor olmadığını, madde 10.3’ün incelendiği tek dava 
olan Kowalczyk davası61 göstermiştir. Davada sporcunun tıbbi amaçla 
kullanıma ilişkin bir tıbbi belge göstermesi, ilk bakışta haklı görül-
müştür. Böylece içeriğin “bir doping maddesi” olarak kullanıldığını 
ispat yükü yetkili merciye geçmiştir.62 Buna rağmen başarılı olarak 
sonuçlanan bir özellikli içerik davası, asgari olarak diskalifiye edilme 
ve uyarı/kınama cezası ile sonuçlanmaktadır. Bu cezanın Raducan ve 
Laumann davalarında verilen cezadan daha ağır olduğu fark edilmiştir.

Öte yandan istisnai durum hükümlerinin uygulamasının istemsiz 
doping kullanımı durumlarına çok az etkisi olmuştur. Bu hüküm 
hatalı veya kusurlu olmadığını ispatlamaya çalışan ve yasaklılık süresini 
kaldırmak isteyen bir sporcunun önüne inanılmaz derecede zor bir 
görev yüklemektedir. Şimdiye kadar sporcular, Olefirenko haricinde 

61 Justyna Kowalcyk v International Ski Federation (FIS) CAS 2005/A/918.
62 Adı geçen eser, sh: 15.
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kriterlere uymada başarısız olmuşturlar. Buna ek olarak, önceki kural-
ların yürürlükte olduğu dönemde işlenen davaların da -kuralların 
oluşturulma amaçlarından olan davalar da dâhil olmak üzere- bu 
hükmün kriterlerini karşılaması mümkün değildir. Güncel içtihat 
hukukuna göre Baxter ve Laumann “hata bulunmaması” hükümleri 
ışığında savunma yapmak durumunda kalırlarsa, muhtemelen kay-
bedeceklerdir ve WADA kuralları çerçevesinde daha önceden almış 
oldukları cezadan daha ağır cezalar alacaklardır. İncelenen üç davadan 
yalnızca Raducan davasında madde 10.5.1 uyarınca yasaklılık süre-
sinin tamamen kaldırılması mümkün gözükmektedir. Hükümlerin 
konulmasının amacı göz önünde bulundurulduğunda, pek de tatmin 
edici olmayan bir sonuç görünmektedir.

Buna rağmen madde 10.5.2 uyarınca “önemli derecede hata veya 
kusur bulunmaması” hükmüne ilişkin bir dava daha az zahmetli 
olacaktır. Yaptırımı yarısına kadar azaltan bu hükme ilişkin, başarılı 
sonuçlanan bir kaç dava olmuştur. Ancak madde 10.5.2’ye giren bir 
davada basitçe diskalifiye edilme -OMAC uyarınca istemsiz doping 
kullanımında mümkün olan (Raducan davasında göründüğü gibi)- 
yerine en az 1 yıl yaptırım uygulanmaktadır.

Her ne kadar kurallarda bulunan hükümler açıkça istemsiz doping 
kullanımı davalarının ağır sonuçlarını engelleme amacında olsa da, 
belki de Foschi’nin bu kısımlardan “uygulanamayacak hüküm” şek-
linde bahsetmekte haklı olduğu belirtilmelidir. WADA kurallarının 
sporculara sağladığı rahatlama yasaklılar listesinden ve çok olma-
makla birlikte istisnai durumlar hükümlerinden kaynaklanmaktadır. 
İstisnai durumlar hükümlerinin anti-doping heyetleri tarafından 
yorumlanmasıyla, aslında kusursuz sorumluluk ilkesinin ağırlığını 
iyileştirmek yerine, bazı davalarda yaptırımı ağırlaştırmıştır. WADA 
kurallarının yürürlüğe girmesinden önce63 anti-doping heyetlerinin 

63 Tahkim CAS 95/141 C v FINA, 22 Nisan 1996 tarihli karar. Reeb (ed), Recueil des 
sentences du TAS, Digest of CAS Awards II 1986 ‐ 1998 (1998), sh: 220.
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tarihsel olarak öznel faktörleri dikkate alması göz önünde bulundu-
rulduğunda, bu hükümlerin yaptırımlarının etkileri daha az dikkate 
değer görünmektedir.

1) Anti-Doping Davalarının Yanlışlığı
İstisnai durumlar hükümlerinin kusursuz sorumluluk kuralının 

ağır yaptırımlarını azaltacağına, istemsiz olarak yasaklı madde alan 
sporcular için durumu daha da kötü hale sokması oldukça ironiktir. 
Ancak ironik durumu tanımlamak için yeterli bir kelime değildir. 
Bu durum doping hukukunda saçma bir espri değildir. Bu hükümler 
dünyada bulunan bütün sporcular, kariyerleri ve saygınlıkları üzerinde 
gerçek bir etki bırakmaktadır. Kusursuz sorumluluk kuralının sporcu-
ların kariyerleri üzerindeki etkisi, geçmişte yaklaşımın eleştirilmesinin 
nedenlerinden biridir. Üzerinde her hangi bir kontrolü olmayan hatası 
sebebiyle bir sporcunun geçim yolunu elinden almak ağır bir cezadır.64

İstemsiz olarak doping kullanımı durumlarında, basit olarak 
cezaların ağırlığı bizi rahatsız etmemektedir. Bu durumda asıl prob-
lem doping kullanımının tanımında yatmaktadır. İstemsiz olarak 
doping kullanımı durumlarında bizim rahatsız olduğumuz husus, 
bizim fikirlerimiz ile WADA kuralarının dopinge ilişkin hükümleri 
arasında yatan temel uyuşmazlıktır.

2) Anlayışlı Bir Doping Tanımı: Sporcunun Amacı
Dopingin en nefret ettiğimiz tarafı en sonunda sporcunun amacına 

dayanmaktadır. Bu durum kusursuz sorumluluk prensibine dayana-
rak yaptığımız doping tanımından yüzyıllar sonra bile geçerliliğini 
korumaktadır. Her ne kadar hukuksal tanımını yaparken dopingi 
“yasaklı bir içeriğin sporcunun vücudunda bulunması” olarak belirtsek 

64 Örnek olarak bkz. Buti-Fridman,yukarıda no.19, sh: 116-120 ve McCutcheon, “Sports 
Discipline, Natural Justice and Strict Liability”, 1999, 28(1) Anglo‐American Law 
Review 37, sh: 63. Ayrıca bkz. Connolly, “Balancing the Justices in Anti‐Doping Law: 
the Need to EnsureFair Athletic Competition through Effective Anti‐Doping Programs vs 
The Protection of Rights of Accused Athletes”, 2006, Virginia Sports and Entertainment 
Law Journal, sh: 161-182.
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de, aslında düşüncemiz sporcunun zihniyeti ile ayrılmaz bir şekilde 
bağlantılıdır. Bu ne kadar tartışmalı bir beyan olsa da, bu beyanın 
kanıtı dopingi açıkladığımız dilde bulunabilir. Bizim bilinçsiz olarak 
yaptığımız doping tanımı, dopingi çözmek için kullandığımız dilde, 
doping davalarında CAS’ın kullandığı dilde ve kuralların dilinde de 
bulunabilmektedir.

(a) Doping Retoriği ve Sporcunun Amacı
Dopinge ilişkin yapılan en ağır kınamalardan biri makalenin 

başlangıcında yer alan IOC başkanı Juan Antonio Samaranch tara-
fından yapılan konuşmadır. Kendisi dopingi beden, ruh, zekâ ve 
ahlakın ölümü olarak açıklamaktadır. Konuşmanın verdiği mesaj, 
sporcular “aldatarak” (örneğin spor için yasaklanmış bir içeriği bile-
rek almak) hem kendilerine hem de topluma karşı dehşet verici bir 
günah işlemektedir. Bu hem aklı hem de bedeni kapsayan bilinçli bir 
eylemdir. Samaranch, “Performansını artırmak amacıyla yasaklanmış 
madde kullanan sporcular, belli başlı değişmez kuralları çiğneyip bozan 
bir takım eylemlerde bulunurlar”65 şeklinde yaptığı bir diğer kınama 
ise sporcunun ahlaki/psikolojik yaşamıyla ilgilidir. Bu yorumlardan 
açıkça anlaşıldığı gibi zihniyet uyumsuz elementtir. Her ne kadar 
konsept legal olarak tanımlanabilse de, doping hala temel olarak 
“aldatma” ile ilgilidir.

(b) Doping İçtihat Hukukunun Dili ve Sporcunun Amacı
CAS’ın kullandığı dilde dahi dopingin amaç içerdiği, imalı varsa-

yım olarak fark edilebilir. Örneğin Kowalczyk davasında CAS, özellikli 
içeriğin kullanımının performans artırmayı amaçlayıp amaçlamadığını 
değerlendirmek zorunda kalmıştır. CAS, sporcunun tıbbi belgeler 
göstererek ilaç kullanımın tıbbi amaçlı olduğunu göstermesinin ilk 
bakışta haklı göründüğü şeklinde beyanda bulunmuştur. Böylece 
içeriğin “bir doping maddesi” olarak kullanıldığını ispat yükü yetkili 

65 Hoberman, yukarıda no. 1, sh: 243.
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merciye geçmiştir. Doping madde 10.3’un kelimelerine karşın, CAS 
tarafından kullanılmış kelimelerin yan yana dizilmiş haliyle şu şekilde-
dir: “ performansını artırmayı amaçlamamalı”, daha sonra ise “doping 
maddesi” tanımı performans artırmak amacıyla kullanılan içerik olarak 
tanımlanmıştır. Bu durum bizim dopingin ne olduğuna dair kesin 
fikrimizle örtüşmektedir–performansını artırmak amacıyla kasıtlı 
olarak yasaklı bir içeriği kullanmak. Böyle bir içeriğin, özellikle soğuk 
algınlığını veya bir başka yaygın hastalığı tedavi amacıyla, istemsiz 
olarak alınımı bizim anlayışlı “doping” fikrimize uymamaktadır.

(c)  Kuralların Dili ve Sporcunun Amacı
Dopingin anlayışlı tanımı kuralların dilinde de yer almaktadır. 

WADA kurallarının giriş cümleleri de şu şekildedir:
Anti-doping programları spor için aslen önemli olan değeri koru-

mayı amaçlamaktadır. Aslen önemli olan değer genellikle “spor ruhu” 
olarak anılmaktadır; bu olimpiyatların özüdür; bu nasıl doğru oynaya-
bileceğimizdir. Spor ruhu, insan ruhunun vücudu ve aklı kutlamasıdır 
ve aşağıda belirtilen değerlerle karakterize edilebilir:
• Etik, fair play ve dürüstlük.
• Sağlık.
• Performansta mükemmeliyet.
• Karakter ve eğitim.
• Eğlence ve Neşe.
• Takım çalışması.
• Fedakârlık ve bağlılık.
• Kurallara ve kanunlara saygı.
• Kendine ve diğer katılımcılara saygı.
• Cesaret.
• Birlik ve beraberlik.
• Doping temel olarak spor ruhuna aykırıdır.66

66 WADA kuralları, sh: 3
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“Etik”, “dürüstlük”, “değerler” ve “ruh” gibi kavramlar dopingin 
bizim için neden yanlış olduğunu, yanlış zihniyette olan ve doping 
kullanan sporcuların “doğru” değerler taşımadığını göstermektedir. 
Bu durumun doğruluğu ancak dopingi amaç odaklı bir eylem–yan-
lışlıkla ve bilmeden yasaklı bir içerik alan bir sporcunun spor veya 
dopinge ilişkin bir davranışta bulunduğunu söylemek mantıksızdır- 
olarak tanımlamayla mümkündür. İstemsiz olarak “doping kullanan” 
da yukarıda belirtilen değerlere aykırı davranmamıştır. “Aldatma” 
konseptine dayanan rasyonel olarak yapılan, dopingin zımni tanımı 
performans artırıcı bir ilacın kasıtlı şekilde kullanılması şeklindedir.

Bütün bu kaynaklarda zımni olarak dopingden bahsederken, 
sporcuların performans artırmak amacıyla performans artırıcı bir 
ilacı kasıtlı şekilde kullanması şeklinde yapıldığı kabul edilmiştir. 
Yine de neredeyse dört yüz yıldır doping, sporcunun vücudunda 
yasaklı içeriğin, böyle bir amacı olmasa dahi, bulunması şeklinde 
tanımlanmaktadır. Bu sebeple biz istemsiz doping kullananların 
cezalandırılmasından rahatsızız. Çünkü bu sporcular bizim bilinçsizce 
doping olarak tanımladığımıza dair hiç bir eylemde bulunmamışlardır.

3) Dopingin Genişletilmiş Tanımı: Haksız Avantaj
Her ne kadar dopingin tanımını bilinçsiz olarak amaç odaklı 

şekilde yapsak da, dopingin legal tanımının istemsiz yasaklı içerik 
alımlarını da kapsayacak şekilde, yarışmanın adilliğini sağlamak ama-
cıyla genişletilmesi gerektiğini kabul etmeliyiz.67 CAS’ın Quigley’de 
belirttiği gibi:

... bütün yarışmacılara karşı kasıtlı bir haksızlık yaratarak, birine 
uygulanan istemsiz bir haksızlığı telafi etmemek takdire şayan bir 

67 Yazar, hangi doping maddesinin bir spor müsabakasının sonucunu etkileyeceğine 
ilişkin problemli varsayımların argümanlarını kabul etmek durumunda değildir. Bu 
argüman, yasaklı maddeler listesinde sayılan bazı maddelerin -başlıca örnek olarak 
marihuana- performans artırıcı özelliği bulunmaması sebebiyle özellikle zayıftır. Bkz. 
Melethil, “Making the WADA Prohibited List: Show me the Data”, 2005; “50 Saint Louis 
University Law Journal 75”, sh: 83. Bu argümanın uzatılarak haklı gösterilmesinin 
mümkün olmadığı fark edilmiştir. Bkz. Oshutz, yukarıda no. 52, sh: 253.
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tutum olarak görünmektedir. Eğer yasaklı performans artırıcı içe-
riklere istenmeden alınım durumlarında tolerans gösterilirse ortaya 
çıkacak olan budur.68

Bu fikir, doping kullanan sporcuların spor müsabakalarında yarış-
masına izin vermektense bir istemsiz olarak doping alan talihsiz kişiyi 
kurban etmeyi yeğlemektir. Bu sebeple istemsiz doping kullanıcısını 
cezalandırmadan oluşan rahatsızlığımızı, diğer yarışmacılara karşı adil 
olabilmek amacıyla göz ardı edebilmekteyiz.

4) İstemsiz Doping Kullanımı Durumları: Ne Amaç Ne De Haksız 
Avantaj
Yine de istemsiz doping kullanımı durumunda bizi sıklıkla rahatsız 

eden bir başka faktör daha bulunmaktadır. Pek çok istemsiz doping 
kullanımı durumunda sporcu almış olduğu içerikten bir avantaj elde 
etmemiştir. Ancak WADA kuralları, ondan önce de OMAC, uyarınca 
doping eylemini belirlerken yasaklı içeriğin etkisi dikkate alınmamak-
tadır. WADA kurallarının69 belirttiği şekilde (ve OMAC70) “yasaklı 
içeriği kullanımın başarısı veya başarısızlığı” sporcunun yasaklı içerik 
kullanımını belirlerlerken bağlantısızdır.71 “Başarı veya başarısızlık” 

68 Tahkim CAS 94/129, USA Shooting & Q. v International Shooting Union (UTI), 
23 Mayıs 1995 tarihli karar, Reeb (ed), Recueil des sentences du TAS, Digest of CAS 
Awards II

 1986 ‐ 1998 (1998), sh: 193.
69 Madde 2.2.1.
70 Madde 4.4.
71 Görünüşte bu açıklama sadece “kullanım” hükümlerine uygun düşmekte ve “yasaklı 

içeriğin bulunması” hükümlerine uygun düşmemekte gibi görünmektedir. Düz bir 
okumayla “kullanım” hükümlerinin ifade tarzı; yasaklı maddenin kullanıldığının 
bilindiği durumları içermektedir. Hakim Tarasti bir keresinde “kullanımın” amaç 
gerektirdiği görüşündeydi [bkz. Beloff, “Drugs,Laws and Versapaks” in: John O’Leary 
(ed), Drugs and Doping in Sport: Socio‐Legal Perspectivesi, 2001, sh: 44 vd]. Eğer 
amaç “kullanış” hükümleri için gerekliyse, o zaman “başarılı veya başarısız” kuralı -bizim 
anlayışlı doping kavramımızın bir elementini de içerdiğinden (örneğin amaç)- sadece 
bu hükümlere daha tatmin edici bir şekilde uygulanacaktır. Ancak CAS’ın French 
davasında belirttiği fikri [Mark French v Australian Sports Commission and Cycling 
Australia, CAS 2004/A/651] ve kuralların yorumu, “ kullanımın” da bir kusursuz 
sorumluluk [madde 10.5.1.’e ilişkin yorum, hata veya kusur bulunmamasının madde 
2.1 ve 2.2’nin dışında kalan her doping ihlalinde “bulunması” ve “kullanımının” 
ispatlanması gerekliliğine bağlamıştır] elementi olduğunu göstermiştir. Bu “bulunması” 
ve “kullanımının” neredeyse alternatifli olarak kullanıldığı içtihat hukukuyla tutarlı 
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hükmü yasaklı içeriğin bilgisi veya kullanma amacı olmayan sporcu-
nun üresinde tespit edildiği durumlarda uygulanmaktadır.72 Amacın 
olmadığı durumlarda bu hükmün uygulanması büyük önem arz 
etmektedir. O zaman bir doping yaptırımı, performansını artırmak 
amacında olmayan ve aslında böyle bir yarar sağlamayan sporculara 
da uygulanabilmektedir. Raducan, Baxter, Squizzato ve Puerta dava-
larında ortaya çıkan durum budur. Her ne kadar sporcuların hiçbiri 
performansını artırmak amacında olmasa da ve aslında böyle bir yarar 
sağlamasa da, kendilerine doping yaptırımı uygulanmıştır.

Bu durum doping hukukunun aşırı duyarlılığından daha ötedir. 
Bu durum dopingin ne olduğu ve doping kurallarının uygulamasının 
arasındaki çelişkiyi gözler önüne sermektedir. Her ne kadar sporcu 
kendi performansını artırmak amacında olmasa da eğer almış olduğu 
yasaklı içerikten yararlanmışsa, yarışma dışına çıkarılması gerekmesi 
sebebiyle, biz kendi tanımımızı kusursuz sorumluluk kuralını da kap-
sayacak şekilde genişletmeye razı olabiliriz. Bizim ahlaki değerlerimiz 
böyle bir durumdaki sporcu sebebiyle zedelenmeyecektir, adaletin 
sağlanması için masum ama talihsiz bir istemsiz doping kullanıcısını 
feda etmeye razı olacağız.

İstemsiz doping kullanımı durumlarının bir alt kümesi olarak 
“başarılı veya başarısız” kuralının uygulaması sayesinde -ne performan-
sını artırmak amacında olanlar ne de aslında avantaj sağlayanlar- bu 
tanımlara uymayan bir sporcu da “doping” sebebiyle cezalandırıl-
maktadır. Sadece ahlaki olarak masum bir sporcunun cezalandırıl-
ması sebebiyle değil, ayrıca dopingin bilinçsiz tanımına uyan hiç 
bir eylemde bulunmamış olmaları sebebiyle bu tip durumlar bize 
kolayca uymamaktadır. Doping hakkında bildiklerimiz ve doping 
olarak cezalandırdıklarımız arasındaki tutarsızlık doping kurallarının 
uygulanışını bu şekilde ihtilaflı hale sürüklemektedir.

gözükmektedir. Bkz. Raducan v IOC, yukarıda no. 2 and Baxter v IOC yukarıda no. 
4. Bu davalarda ne etki ne de amaç bulunmaktadır.

72 Örnek olarak Raducan v IOC, yukarıda no. 2.
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Bu tutarsızlığın üstesinden gelebilmek için doping ihlalinin yapılıp 
yapılmadığı saptanırken, hem sporcunun amacının hem de içeriğin 
performans artırıcı etkisinin hesaba katılması gerekmektedir. Eğer 
performans artırma amacı mevcutsa doping yaptırımları olduğu gibi 
uygulanmalıdır. Eğer amaç bulunamazsa sporcunun performans artırıcı 
bir etkiden yararlanıp yararlanmadığına ilişkin yeni bir sorgulama 
yapılabilmelidir. Eğer ergojenik bir etki yoksa yarışmanın sonucu 
olduğu gibi kalmalıdır. Eğer sporcu bir avantaj sağladıysa sporcu 
yarışma dışı bırakılmalıdır. Ancak sporcunun “doping” yüzünden 
suçlu bulunmasına gerek olmayacaktır. Bunun için ne “doping” ismini 
ne de çağrışımını içermeyen yeni bir kavram oluşturulabilir. Böyle 
durumlar için “ihmal ile yasaklı madde kullanımı” benzeri bir kavram 
oluşturulabilir. Ayrıca bu durumda temel doping yaptırımlarının 
uygulanmasına gerek yoktur.

Pek çok kişi amaç ve performans artımının her davada tespitinin 
çok zor olması sebebiyle böyle bir sistemin yürümeyeceğini öne süre-
ceklerdir.73 Belki de bazı durumlar için bu doğrudur, fakat anti-doping 
heyetleri hâlihazırda hem amaç hem de etki tespiti yapmaktadır ve 
bu durumun heyetin liyakatinde olduğu izlenimi uyanmıştır.74 Ve 
tarafların ulaşmak zorunda oldukları sonuç yüksek cezai standart 
olan “makul şüpheden fazlası” değil “tatminkâr kanaat”75 olmalıdır. 

73 Connolly, yukarıda no: 42, sh: 161, Connolly tarafından Don Caitlin’den (En büyük 
WADA akredite laboratuar ve araştırma tesisinin başkanı) alınmış olan bilgiye göre 
bir davada performans artımının gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespitinin sporcunun 
karakterine bağlı olması dolayısıyla çok zor olduğu altbilgi 80’de belirtilmektedir. 
Conolly bu sebeple, etkinin önemli görülmesi halinde uzmanlar savaşı yaşanacağını 
ve kasıtlı olarak doping kullanan sporcular için baraj kapaklarının açılıp, onların 
da bu durumu tartışmaya açacağını belirterek eleştirmektedir. Durusşma merciinin 
bu saptamayı zaten yaptığı bilindiğinden bu argüman kabul edilmesi zordur. 
Pek çok doping davası halihazırda bir çok uzman kanıtı içerdiğinden, bu öneriyi 
reddetmek ironiktir. Bilinçli olarak doping kullanan sporculara baraj kapağının 
açılması argümanına gelince, bu davalarda ilk olarak amacın incelenmesi gerektiği 
önerildiğinden, performans etkisi savunması sadece bilinçsizce doping alan kişilere 
açık olacaktır. Bir farmakoloji akademisyeni olan Melethil, farmakolojik kanıtların 
performans artırımı konusunda kullanıma açılması gerektiğini savunmuştur. Melethil, 
yukarıda, sh: 68-87.

74 CAS’ın çoğu davada hem amaç hem de etki bulgusuna ulaştığı hesaba katılmaktadır.
75 Madde 3.1.
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Bu sebeple performans artırıcı etkiden şüphelenildiği durumlarda 
adaletin korunması amacıyla, sporcu yarışma dışında bırakılmalıdır. 
Böyle bir sistem tabi ki kusursuz olmayacaktır fakat bizim “doping” 
anlayışımıza çok daha uygun olarak cezalandırmayı sağlayacaktır. Eğer 
istemsiz doping kullanımı durumlarında doping kurallarının uygu-
lanışından duyduğumuz rahatsızlığı gidermek istiyorsak, hem amaç 
hem de performans artırıcı etki soruşturmanın bir parçası olmalıdır.

5) Sonuçlar: İstemsiz Doping Kullanımının Tehlikeleri
Yukarıda WADA kuralları ışığında istemsiz doping kullanımına 

ilişkin olarak yapılmış olan analiz tek bir sonucu göstermektedir: 
Yasaklılar listesi ve özellikli içerik hükümlerinde yapılmış olan deği-
şiklikler sporcuların üzerindeki yükü azaltmıştır. Bu analiz yalnızca 
ufak bir miktar yasaklı içerik hükümlerini de kapsamaktadır. İstemsiz 
doping kullanımı durumlarına yardımcı olması amaçlanmış istisnai 
durumlar hükümlerinin uygulanışı ve bununla birlikte özellikli içerik 
hükümlerinin uygulanışına ilişkin içtihat hukukunun yorumları, bu 
hükümlerin sporcuların yararlanması zor hükümler olacağı izlenimini 
yaratmaktadır. Yeni hükümler organizasyondan diskalifiye edilmeye 
değinmemiştir; diskalifiye edilme ve madalyaların alınması hala oto-
matik olarak uygulanmaktadır (Eğer organizasyon Olimpiyatlar veya 
Dünya Şampiyonasıysa en önemli olan kısım budur). Bir sonraki 
yaptırımın engellenmesinin neredeyse bütün sporcular için ulaşılması 
zor olduğu kanıtlanmıştır. “Önemli derecede kusuru bulunmaması” 
hükmü gereği cezası indirilen bir kaç sporcu bulunmaktadır fakat 
sadece bir tanesine yaptırımın engellenmesi uygulanmıştır.

Bu sebeple istemsiz doping kullanımı hala mevcut bir tehlike-
dir. Soğuk algınlığı olan sporcular belki psödoefedrini artık güvenle 
kullanabileceğini bilerek rahat bir nefes alabilecektir. Ancak baş 
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ağrısı çeken,76 burnu tıkalı olan,77 deri rahatsızlığı bulunan78 veya 
karısının hipertansiyonu veya adet sancısı bulunan79 sporcular çok 
dikkatli olmalılar, ufak hatalar kendilerine çok pahalıya patlayabilir. 
Önemli soru hala cevapsız durmaktadır: Spor dünyası WADA kural-
ları altında bizim anlayışlı doping tanımımıza uymayan davranışlar 
hala cezalandırılırken rahat nefes alabilecek mi? Sporcuları “bir anlık 
dikkat eksikliği” veya “bir anlık özen yitimi” göstermeleri nedeniyle 
kendilerine hiç bir atletik avantaj sağlamayacak içerikleri yanlışlıkla 
aldıkları için cezalandırıyoruz. Bu durumda, acaba gerçekten dopingi 
cezalandırıyor muyuz?

76 Bkz. C v FINA CAS 95/141, in Reeb (ed), Recueil des sentences du TAS, Digest 
of CAS Awards II 1986 ‐ 1998 (1998), sh: 215 ve Buti-Fridman, Samantha Riley 
davası, yukarıda no. 19, sh: 122.

77 Baxter v IOC, yukarıda no. 4 ve Laumann, yukarıda no. 6.
78 Squizzato v FINA, yukarıda no. 24.
79 Puerta v ATP, yukarıda no. 25.
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İnsanın temel amacı yaşamaktır. İnsan bu yaşamını huzurlu, 
mutlu, sağlıklı olarak sürdürmek ister, yaşama sevincini duymak 
ister. İnsan hareket yolu ile sportif davranışlarda bulunur. Spor, 

bu hareketlerle ve sporun sosyalleşmeye katkısı ile yaşama sevincinin 
oluşmasını sağlar.

Sporun hem günlük yaşantımızda ve hem de toplumsal yaşamdaki 
önemi tartışılmaz boyuta gelmiştir. Buna ek olarak gelişen iletişim 
teknolojisi ve internet-medya olanakları coğrafi sınırları ortadan 
kaldırmış ve başta futbol olmak üzere sporun tüm dalları olağanüstü 
bir sektör haline gelip tüm dünya insanlığını olumlu ya da olumsuz 
etkilemekte noktasına ulaşmıştır.

Spor, tarihsel gelişim süreci içinde başta düşünürler ve bilim adam-
ları olmak üzere pek çok kişi ve kurum tarafından sorgulanan bir alan 
olmuş, çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Günümüzde çok disiplinli bir 
yapı halini alan sporun farklı boyutları ortaya çıkmıştır. Spor bilim-
leri içinde psikolojik, sosyal, ekonomik, pedagojik, ahlaki, fiziksel, 
tıbbi, hukuki, ahlaki vb. alanlar ayrı ayrı ele alınmakta, bağlantıları 
tartışılmaktadır. Spor ve ahlak ilişkisi spor bilimleri şemsiyesi altında 
yer almaktadır. Tüm bireyler sporun bir yanıyla mutlaka ilişkilidirler.

Sonuç olarak spor, günümüz dünyasında en geniş kitleleri etkileyen 
bir evrensel faaliyet halini almıştır.

Tüm bu nedenlerle, ekonomik, kültürel sosyal, siyasal sistemleri 
ve anlayışları ne olursa olsun tüm ülkelerde spora özel derecede önem 
verilmektedir.

Hukuk, toplumsal düzeni sağlayan hak ve kuralların bütünü 
olduğuna göre insan ve toplum yaşamında bu denli önemli bir yer 
işgal eden sporun Hukukla yakın ilişki içinde olması kaçınılmazdır. 
Hukuk, tüm sosyal olayları ve bu olaylardan kaynaklanan ilişkileri 
düzenler. Spor da hukukun düzenleme alanı içinde yer almaktadır. 
Bu itibarla hukuk sosyal bir olay olan sporu ve spordan kaynaklanan 
olay ve ilişkileri de düzenlemektedir.

Spor, kurallara uygun olarak yapılması zorunlu bir sosyal faa-
liyettir (hiç kuşkusuz hangi amaçla yapılırsa yapılsın, salt bireysel 
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faaliyet olarak yapılan spor da belirli disiplin ve kurallara bağlıdır). 
Bu bakımdan kurallara uygun davranmayı sağlamak hukukun görevi 
olmakla birlikte, sporda da kurallara uygun olarak hareket etmek 
sportif bir zorunluluktur.

Spor hukuku artık yeni ve geniş bir uygulama alanı olan bir 
hukuk disiplinidir.

Öte yandan milyonlarca liralık bütçelerle idare edilen kulüpleri, 
federasyonları ve pek çok uluslararası üstü örgütü bulunan bu alanın 
hem ekonomik hem de idari gereklerini karşılamak için teorik ve 
teknik hukuk bilgisi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Hem sporcuların 
hem kulüp ve idarecileri ve kamu adına görev yapan federasyon ve 
yürütme gücü yetkililerinin karşılaştıkları birbirinden farklı pek çok 
sorunun önemli bir kısmının spor hukukuna özgü sorunlar olduğu 
gerçeğinden hareketle spor hukukunun önemini ve artık günümüzde 
çalışmasını bu alana özgülemiş hukukçular olmaksızın bu sorunların 
çözümünün mümkün olamayacağını kabul etmek gerekir.

Ülkemizde de son yıllarda bir hukuk disiplini haline gelen spor 
hukukunun alan ve nitelik değişim ve gelişimi gösterdiğini açıkça 
görmekteyiz. Spora ilişkin mevzuat düzenleme ve değişiklikleri, özel-
likle ceza hukuku ve Federasyon, disiplin hukukunda çok sayıda spor 
hukukuna ilişkin düzenleme yapılmış ve yapılmaktadır.

Spor Anayasamızda genel bir hak olarak açıkça belirtilmemekle 
birlikte Anayasamızın 17 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, 
“herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına 
sahiptir” hükmündeki kişinin maddi ve manevi varlığının korunması 
temel hakkına – açıkça belirtilmemesine rağmen- spor yapma hakkı 
da dâhildir. Yine Anayasanın 59 uncu maddesinde, “Devlet, her yaştaki 
Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, 
sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.” denilmek suretiyle spora ilişkin 
bir üst normun tesis edildiğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır.

Sporun sosyal bir faaliyet olarak büyük ölçüde kulüpler vasıtasıyla 
gerçekleştirildiği düşünülürse, Spor Kulüplerinin yapılarına uygun 
özel kanunlarının bulunmaması ve bunların Dernekler Kanununa 
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tabi olmaları sebebiyle uygulamada zorluklarla karşılaşılmaktadır. 
Mevcut yapı ile ülkemizdeki kulüpleşme düzeyi uluslararası standart-
lara ulaşamamıştır. Yapılan bu düzenleme ile kulüplerin çağdaş ve 
dinamik bir yapıya kavuşturulması, ülkemizde uluslararası düzeyde 
kulüpleşmenin sağlanması henüz gerçekleşmemiştir.

Ancak, tüm spor faaliyet, ilişki ve yapılanmalarını içine alan 
bir Spor Yasası, bu alandaki gereksinimlerin büyük bölümünü 
karşılayabilecektir

Spor hukuku içinde değerlendirebileceğimiz, ülkemizi de yakından 
ilgilendiren hatta birçok noktada ülkemizi de bağlayan uluslararası 
spor hukuku düzenlemelerinin önemli olanlarına (mevzuat ta diye-
bileceğimiz) kısaca baktığımızda;

• Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircile-
rin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi 
(TBMM’ce 3608 Sayılı Yasa İle Onaylanması Uygun Bulun-
muştur, 26.01.1990 Tarihli ve 20414 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanmıştır)

• Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşme

• Avrupa Konseyi Sporda Dopingle Mücadele Sözleşmesi

• Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 76 /41 Sayılı “Herkes İçin Spor 
Şartı” nı sayabiliriz.

Ülkemiz açısından sporla ilgili mevzuata baktığımızda ise pek 
çok sayıda düzenleme bulunduğunu görmekteyiz. Bunların büyük 
bölümünü federasyon / kurullar disiplin mevzuatı teşkil etmekte, 
bir bölümünü de genel hukuk mevzuatı teşkil etmektedir. Genel 
hukuk mevzuatı olarak başta anayasamız olmak üzere, medeni kanun, 
borçlar kanunu, ceza kanunu, dernekler kanunu, vb. sayabiliriz. Bu 
kanunlar belirli hükümleri çerçevesinde spor faaliyeti ile ilgilidirler. 
Yine Yasama organınca doğrudan spora ilişkin yasal düzenlemeler de 
bulunmaktadır. Bunların en önemlileri;
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6222 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlen-
mesine Dair Kanun ve 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun, 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir.

Federasyon/kurullar mevzuatı olarak adlandırdığımız bölüm ise, 
uluslar arası kurallara uygun yapılanma modellerine sahip özerk yapılar 
ile bu yapılanmaları yine uluslararası kurallara uyum sağlamak üzere 
çıkarttıkları statü ve talimatlardır. Bunlara örnek olarak, Süper Lig 
Müsabakaları Statüsü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor 
Federasyonları Çerçeve Statüsü vb.; aynı şekilde talimatlara örnek 
olarak; Futbol Müsabaka Talimatı, Tahkim Kurulu Talimatı, Futbol 
Disiplin Talimatı, Dopingle Mücadele Talimatı, Fair Play Talimatı 
vd. gösterilebilir. Bunların dışında da hemen her spor dalına ilişkin 
çok sayıda statü ve talimat bulunmaktadır.

Tüm bunlar sporun, pozitif hukuk yönüyle ilgilidir. En az pozitif 
hukuk kural ve düzenlemeleri kadar önemli bir başka yön daha var 
ki, o da sporun değerlerle (etik) ilişkisidir. Ne kadar pozitivist bakış 
açısına sahip olursak olalım hukukun etikle ya da ahlakla olan ilişki-
sini hatta içiçeliğini yadsımamız mümkün değildir. Sporda ise durum 
daha da barizdir. Çünkü sporun olmazsa olmazı spor etiğidir, spor 
ahlakıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ünlü ; “..ben sporcunun zeki,çevik ve ahlaklısını severim” özdeyişi bu 
olmazsa olmazı veciz bir ifadeyle vurgulamaktadır.

Sporun kendisi bizatihi ahlakla iç içedir. Sporun bizatihi kendisinin 
bir “ahlak” olduğunu söylememiz de pek yanlış sayılmaz.

Sportif eylemlerin hemen tümümde diğer insanlarla ilişki söz 
konusudur.

Spor ve sportif eylemler; hak, hukuk, dürüstlük, eşitlik, saygı 
ve sevgi, barış, hoşgörü, erdemlilik, şeref, haysiyet, disiplin, iyiyi ve 
güzel olanı takdir etme ve edilme,kötü davranışlardan ve kötülükten 
kaçınma, haz duyma,mutluluk, vb insani kavram ve özellikleri içerir.

Toplu ya da bireysel olarak yapılan spor karşılaşmaları bir reka-
bet ortamı yaratır. Bu ortamda karşılaşmalarda asıl amaç kazanmak 
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olmamalı, sporun, oyunun kurallarına göre kendisini yapmak, oyna-
mak olmalıdır. Spor ahlakı bunu gerektirir. Ülkemizde daha önce 
“sportmenlik, centilmenlik kavramları ile ifade dilen Fair Play (iyi, 
güzel, temiz doğru, dürüst oyun) tabiri bunu kasteder.

Spora ilişkin Fair Play kuralları yazılı olsun olmasın, bu kurallara 
sonuna kadar uyulmalı, spora hangi düzeyde ve statüde katılınsa da 
kendimiz ve dışımızdakilerin onurları en üstün değer olarak kabul edi-
lip, gerekleri de bihakkın yerine getirilmelidir. Bu düşünce ve davranış 
biçimlerinin tüm toplumda içselleştirilmesi; insan onurunun üstün 
kural (supra norm) olduğu bilinç ve anlayışının yerleşmesine ve ülke-
lerin (ve tabii ülkemizin de) demokratik yaşamına katkı sağlayacaktır.

Gerçektende Fair Play, insan onuruna saygının bir ifadesi, “insan 
onurunun dokunulmazlığı” ilkesinin spordaki karşılığı olarak ortaya 
çıkmıştır.

Sözlük anlamı ile onur, “İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, 
öz saygı, haysiyet, izzetinefis” olarak tanımlanmakta; insana “başkala-
rının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değeri, şeref ve itibar”ı ifade 
etmektedir.

Onurun, bu tanımlamalardan ya da adlandırmalardan öte bir 
anlamı vardır. Onurun insana özgü, felsefi anlamı; İnsanın salt insan 
olmasından ileri gelen dokunulamaz, devredilemez hakları olan temel 
hak ve özgürlüklerinin dayanağını teşkil eden anlamı. Bu anlam, 
“insanın insan olduğu için değeri olduğudur.

İnsan onuru insanın varlık temelidir. İnsan, diğer canlılardan 
farklı olarak düşünme, muhakeme yetisinden başka özelliklere, ahlaki 
değerlere sahiptir. Bu değerler insanın kişilik değerlerini oluşturur. Bu 
değerlerler kaybedilmez, devredilmez ve dokunulmaz değerlerdir. Bu 
değerler insanın tabiatını oluşturur. Bu değerler insanın bağımsızlığını, 
özerkliğini, ya da başka bir deyişle insanın özgür birey haline gelme-
sinin, gelebilmesinin ön ve mutlak koşuludur. İnsanın öz ve mutlak 
değerini ifade eden “insan onuru” kendisine karşı gerçekleştirilecek 
her türlü toplumsal, siyasal ve hukuksal müdahaleye karşı öne sürülür 
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ve bu nedenledir ki, bütün temel insan hak ve özgürlüklerinin de 
temelini oluşturur.

Bilindiği gibi, tüm insan hakları belgelerinde “insan onuru”, ve 
onun “dokunulmazlığı” en başta yer almaktadır. İnsan hakları kavramı, 
insan onurunun korunması için bulunan bir kavramdır. İnsan temel 
hak ve özgürlüklerinin temelinde, “insan onurunun korunması, insan 
onurunun dokunulmazlığı” bulunmaktadır.

1961 ile 1982 Anayasalarımıza örnek teşkil eden Alman Temel 
Yasası’nın (Grundgesetz) birinci maddesine göre , “İnsan onuruna 
dokunulamaz, ona saygı göstermek ve onu korumak tüm devlet organ-
larının görevidir”.

Yine, 7-8 Aralık’ta gerçekleştirilen Nice Zirve’sinde Avrupa Parla-
mentosu Konsey ve Komisyonu tarafından onaylanan Avrupa Birliği 
Temel Haklar Şartı’nın “Onur” başlıklı birinci bölümünün birinci 
maddesine göre, “ İnsan onuruna dokunulamaz, insan onuru saygı 
görmeli ve korunmalıdır” hükmü yer almaktadır. Aynı Şart’ın II-3 
maddesinde, “ Herkesin, kendi fiziksel ve zihinsel bütünlüğü için saygı 
görme hakkına sahip olduğu” ve , “Hiç kimsenin, işkenceye veya insanlık 
dışı ya da aşağılayıcı muameleye veya cezaya maruz kalmayacağı” açıkça 
belirtilmiştir.

Anayasamızda benzer bir hüküm yer almamakla birlikte Anayasa 
Mahkememiz, insan onurunu, “insanın ne durumda, hangi koşullar 
altında bulunursa bulunsun, sırf insan oluşunun kazandırdığı değerin 
sayılmasını ve tanınmasını anlatır”, diye tanımlayarak onu bir “üstün 
kural olarak kabul etmiştir (E.1963/57, K.1965/65, AMKD, cilt.4, 
sf.3-9)

Bütün bu anlatımların ışığında değerlendirildiğinde Fair Play spor 
karşılaşmalarının, yarışmalarının öncesi ve sonrası da dâhil olmak 
üzere tüm evrelerinde spor ahlakına(daha doğru bir ifade ile bizatihi 
sporun kendisine) uygun düşünce ve bu düşüncenin içselleştirilmiş 
biçiminin tüm davranışlarda gösterilmesini ifade eder.
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Fair Playde;

• Karşılaşmada, yarışmada, oyunda dürüstlük esastır.

• Rakibe sportmence davranılır

• Oyunun, yarışmanın ya da karşılaşmanın –önceden tespit edilmiş– 
kurallarına harfiyen riayet edilir. Oyunda herhangi bir hileye, 
aldatmacaya başvurulmaz.

• Rakibe saygı duyulur, rakip düşman değil, karşılaşma ya da yarışma 
da savaş değildir. Rakibin onurunu zedeleyecek her tür davranış 
biçiminden kaçınılır. Rakip, oyunun, karşılaşmanın doğal bir 
parçası olarak görülür

• Rakibe psikolojik ya da fiziksel zarar verecek harekette bulunul-
maz, haksız avantajdan kaçınılır, rakibin dezavantajı durumundan 
yararlanılmaz.

• Rakibe ya da oyunun parçası olan (karşılaşmayı yönetenler, görev-
liler vd.) ya da oyunda olmamakla birlikte oyunla ilişkisi olan 
(seyirci, yönetici, basın görevlileri vd.) tüm diğer kişilere karşı 
onur kırıcı davranışa ve şiddete başvurulamayacağı gibi bunlara 
karşı sportmence davranış için her türlü çaba gösterilir.

• Karşılaşma ya da yarışma kazanılınca bu rakibi aşağılamak için 
kullanılamaz, kaybedince rakibe saygı göstermekten kaçınılmaz.

• Karşılaşmaya katılan herkesin, karşılaşma öncesinde, karşılaşma 
sırasında ve sonrasında karşılaşmayı yönetenlerin verdikleri karar-
lara saygılı davranmaları esastır.

Türkiye Futbol Federasyonu da bir Fair Play Talimatı hazırlamış 
ve yürürlüğe sokmuştur. Bu talimatta yukarıda açıklamaya çalıştığımız 
ana ilkeler esas alınarak futbol karşılaşmalarında uyulması gereken 
Fair Play esasları belirtilmiştir. Ayrıca, Türkiye Milli Olimpiyat Fair 
Play Konseyi Fair Play çalışmalarını yürütmekte ve her yıl Fair Play 
Ödül alacakları tespit etmektedir.
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Son yıllarda daha fazla yaşanan şiddet, saldırganlık, şike ve teşvik 
primi, bahis oyunları skandalları gibi konular göstermektedir ki, bu 
alanın (spor ve ahlakın) daha iyi anlaşılmasına, anlatılmasına ihtiyaç 
vardır. İster amatörlükte ve isterse profesyonellikte olsun başarı ihtiyacı, 
Fair Play kurallarına uygun davranmayı gerektirir. Fair Play, zor şartlar 
altında dahi yazılı olan ve olmayan kurallara riayet etme ve dürüstlük 
davranışlarıyla kendini gösterir. Günümüzde spor dalları içerisinde en 
çok ilgiyi gören futbolda ne yazık ki Fair Play uygun olan az sayıda 
davranış, uygun olmayan ise çok sayıda davranış gözlemlenmektedir.

Sporun serbest zaman faaliyeti olmaktan öte meslek olarak yapıl-
ması ve profesyonellik, ülkelerin ve kulüplerin başarı ihtiyacı sporun, 
spor ahlakının sorunlarını da arttırmaktadır. Yalnızca başarı ve ödüllere 
odaklanmış bir spor ortamında Fair Playe ters düşen birçok olay ne 
yazık ki normal kabul edilmektedir. Bu durum son derece üzüntü 
vericidir. İster amatör ve isterse profesyonel olsun her türlü spor 
ortamında, sporcu, yönetici ve seyirciler spor ahlakını, dolayısıyla 
sporu ayaklar altına almamalı, toplumsal değerleri çiğnememelidirler.

Spor gibi çok boyutlu, çok yönlü ve çok disiplinli bir alanda 
ahlaka ve Fair Playe aykırı davranışlar da çok yönlü çözüme ihti-
yaç duyar. Burada sorumluluk yalnızca sporcuda değildir. Fair Play 
yalnız sporcuyu ilgilendirmez. Sporcularla birlikte, teknik adamlar, 
antrenörler, spor yöneticileri, seyirci ve taraftarlar, medya kuruluşları, 
öğretmenler, aileler, devlet kurumları, sivil toplum örgütleri ve spor 
bilimiyle uğraşan bilim adamları da spor ahlakının korunmasında 
sorumluluk almalıdır.

Fair Play sporcunun ve tüm spor camiasının yaşam tarzı, davranışı 
haline gelmelidir.

Son Söz;
Günlerce süren hazırlık aşaması, beslenme ve uyku düzenine dahi 

etki eden kişisel disiplin ve fedakârlıklar hepsi sahada gerçekleşecek 
yarışma ya da müsabaka içindir. Elinden gelenin en iyisini yaptığını 
bilen sporcu ortaya koyduğu performansla rakibini daha iyi olmaya 
zorlayan ve maçın mükemmelleşmesini sağlayan kişidir. Sonucun nasıl 
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oluştuğu onun elinde olmayan pek çok dış etkene bağlıdır ve sonuç 
için sevinmesi veya yerinmesi için bir sebep olmadığını bilir. Önemli 
oyan skor değil oyunun, yarışmanın ya da müsabakanın kendisidir. 
Müsabaka alanını terk eden sporcunun da içinde ne etik dışı yollarla 
gelen başarının verdiği kurnaz mutluluğa, ne de yapılabilecek başka 
şeylerin de olduğunu bilmenin verdiği vicdan azabıyla gelen mutsuz-
luğa yer vardır.
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GİRİŞ

Kuruluş tarihi olan 1984’ten bu yana, Spor Tahkim Mahkemesi 
(CAS)3, spor ile ilgili uyuşmazlıkların çözümünde dünya 
çapında en önemli çözüm kurumu olarak nitelendirilmiştir. 

Gizlilik, hakemlerin uzmanlaşmış olması, usulün esnekliği ve basitliği, 
hız, maliyetin uygun oluşu ve hakem kararının uluslararası etkisi gibi 
avantajlar, bu tahkim kurumunun uluslararası spor camiasında ve 
uluslararası tahkim dünyasında önemli bir yer işgal etmesinin ana 
nedenleridir.4

CAS’ın merkezi Lozan, İsviçre’de olduğundan, CAS önündeki 
tahkimler her zaman İsviçre hukukuna tabidir. Bu nedenle bu makale, 
CAS davalarına uygulanacak olan ilgili İsviçre hukukunu sunmak-
tadır. CAS’ın örgütlenişi ve kapsamı hakkında genel bakış verdik-
ten sonra, İsviçreli olmayan hukukçulara, bilhassa 18 Aralık 1987 
İsviçre Uluslararası Özel Hukuk Kanunu’nun (PILA)5 12. bölümü 
hakkında, birçok CAS davasının lex arbitri (tahkim kurallarının) 
açısından genel bakışını vermektedir. Bu açıklamalar, PILA’nın usul 
hükümleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. CAS kararlarına karşı İsviçre 
Yüksek Mahkemesi’ne yapılan temyiz usulünün özel bir odak noktası 
bulunmaktadır.

CAS’IN ÖRGÜTLENİŞİ VE KAPSAMI

“Mahkeme” ifadesine bakılmaksızın, CAS, özel bir tahkim kuru-
mudur; mahkeme değildir.6 Mahkemenin ofisi Lozan, İsviçre’dedir. 

3 Fransızca: Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
4 Matthieu Reeb, “The Role and Functions of THe Court of Arbitration for Sport (CAS)” Ian 

S Blackshaw, Robert CR Siekmann ve Janwillem Soek (ed), The Court of Arbitration 
for Sport 1984- 2004 (2006) 31, 38-9’in içerisinde.

5 Swiss Federal Act on International Private Law (1989) http://www.admin.ch/ch/d/
sr/2/291.de.pdf Erişim tarihi: 22 Ekim 2008. PILA’nın 12. bölümünün İngilizce 
çevirisi CAS’ın internet sitesinde mevcuttur. <http://tas-cas.org/en/arbitrage.asp/4-
3-292-1023-4-1-1/5-0-1023-3-0-0/> Erişim tarihi: 22 Ekim 2008.

6 “Tahkim, tarafların arasındaki uyuşmazlıkları anlaşarak çözme sürecidir. Tahkimde, 
uyuşmazlıklar, tarafların anlaşması üzerine, yargılama yetkisi olan yerel mahkemeden 
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CAS’ın ayrıca Sidney ve New York’ta olmak üzere iki adet kalıcı, 
merkez dışı bırakılmış ofisi bulunmaktadır.7

CAS, 30 Temmuz 1984 tarihinde, Uluslararası Olimpiyat Komi-
tesi tarafından kurulmuştur (IOC). IOC, “esnek, çabuk ve ucuz bir 
şekilde, uluslararası uyuşmazlıkları çözmeye elverişli özel bir otorite” 
olmasını hedefleyerek CAS’ı tahkim kurumu olarak kurmuştur.8 
1994’ten beri, IOC’nin yerine Uluslararası Spor Tahkim Konseyi 
(ICAS), CAS’ı finanse etmekte ve yürütmektedir.9 CAS’ın örgütlenişi 
ve tahkim usulleri, The Code of Sports-related Arbitration’da (kısaca 
Code) düzenlenmiştir.10

Code R27(1)’e göre, tarafların aşağıdaki koşullardan biri üzerinde 
anlaşmış olması halinde, CAS’ın yargılama yetkisi mevcut olacaktır:

• Sözleşmeye, yönetmeliğe, sonradan yapılan tahkim anlaşmasına 
eklenen tahkim şartı (ilk derece tahkim usulü), veya

• Tüzük, yönetmeliklerin veya özel bir anlaşmanın CAS’a temyize 
imkân sağlaması halinde; federasyon, birlik veya sporla bağlan-
tılı bir organın verdiği karara karşı temyiz yoluna başvurulması 
(temyiz tahkim usulü).

Ayrıca, uyuşmazlıklar, sporun icrası veya gelişimi için getirilmiş 
spor ile ilgili ilkeleri, maddi veya diğer çıkarları kapsayabilir. Burada 
bahsedilen, spor ile alakalı veya bağlantılı her türlü eylemdir (R27(2) 
Code).

Yukarıda belirtilen ilk derece tahkim usulü ve temyiz tahkim usulü 
ayrımına benzer olarak, CAS, İlk Derece Tahkim Usulü (Ordinary Arbit-
ration Division) ve Temyiz Tahkim Usulü (Appeals Arbitration Division) 

ziyade, yargılayıcı konumunda hareket eden özel kişi veya kişiler tarafından, ilgilileri 
bağlayacak şekilde çözülür. Tahkim kurulunda verilen karar, genellikle “hakem kararı” 
(award) olarak anılır. (Butterworths, Halsbury’s Laws of England, vol 2(3) (4th ed, 
2003) Arbitration “1. The Law of Arbitration” [1]). 

7 Matthieu Reeb, “The Court of Arbitration for Sport: History and Operation” Matthieu 
Reeb (ed), Digest of CAS Awards III (2001- 2003) (2004) xxvii, xxxiii.

8 Reeb, a.g.e. n 4, [32].
9 Ibid 34. CAS’ın tarihi için Reeb, a.g.e. n 7, [xxxiv- xxxi]
10 Code of Sports‐related Arbitration http://www.tas-cas.org/d2wfiles/

document/281/5048/0/3.1%20CodeEngnov2004.pdf> Erişim tarihi: 22 Ekim 2008.
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olarak ikiye ayrılmaktadır (S20 Code). Genel Hükümlere (R27- R37 
Code) ek olarak, İlk Derece Tahkim Usulü’ne (R38- R46 Code) ve 
Temyiz Tahkim Usulü’ne (R47- R59) özel hükümler uygulanmaktadır. 
Bundan da öte, CAS, büyük spor etkinlikleri, özellikle Olimpiyat 
Oyunları için ad hoc ayrım oluşturmaktadır. Buna karşın, İngiliz 
Milletler Topluluğu Oyunları (Commonwealth Games) veya Avrupa 
Futbol Şampiyonası (European Football Championships) gibi diğer 
spor etkinlikleri de ad hoc hükümlerinden faydalanmaktadır.11 Ad 
hoc ayrımları için özel tahkim kuralları uygulanır.12

Tarafların koyduğu tahkim şartı, CAS’ın ilgili tahkim kurumu 
olduğunu belirtiyorsa, taraflar, uyuşmazlığın çözümünde CAS’a git-
meye mecburdurlar. Bu durumda, CAS’ın yargılama yetkisi münha-
sırdır.13 Devlet Mahkemesi’nde dava açmak veya yargılamayı farklı 
tahkim kurulu önüne getirmek mümkün değildir.

Günümüzde, tüm Uluslararası Olimpik Federasyonu (Olympic 
International Federation) ve bazı Olimpik olmayan federasyonlar, 
CAS’ı tek ve münhasır tahkim kurumu olarak tanımaktadırlar.14 
Tüzük ve sözleşmelerinde yer alan tahkim şartları, açıkça CAS’a atıf 
yapmaktadır.15 Dolayısıyla, CAS, birçok Avusturyalı federasyon ve 
federasyonun sporcuları açısından uyuşmazlıkların çözümünde nihai 
çözüm merciidir.16

11 Reeb, a.g.e. n 7, [xxxiv]. Sidney’deki 2000 Yaz Olimpik Oyunları’nda CAS’ın temel 
çalışmaları ve ad hoc ayrımları için, Gabrielle Kaufmann- Kohler, Arbitration at the 
Olympics (2001) 41- 50.

12 Olimpik Oyunların Tahkim Kuralları ile ilgili örnek için bkz. <http://www.tascas.
org/d2wfiles/document/422/5048/0/rules%20English%20(2008.07.04).pdf> Erişim 
tarihi: 22 Ekim 2008 ve UEFA’nın 2008 Final Turundaki Tahkim Kuralları için

 <http://www.tascas.org/d2wfiles/document/1453/5048/0/RulesEURO2008.pdf> 
Erişim tarihi: 22 Ekim2008.

13 Andrea Pinna, ‘The Trials and Tribulations of the Court of Arbitration for Sport. 
Contribution to the Study of the Arbitration of Disputes Concerning Disciplinary 
Sanctions’ Blackshaw, Siekmann ve Soek (ed), a.g.e. n 4, [386, 387].

14 Matthieu Reeb, a.g.e. n 7, [xxxiv].
15 CAS’ın İlk Derece Tahkim Usulü’ne dair standart şartlar için bkz. http://www.tascas.

org/en/arbitrage.asp/4‐3‐278‐1021‐4‐1‐1/5‐0‐1021‐3‐0‐0/ Erişim tarihi 22 Ekim 
2008.

16 Örnek için bkz. Nicolas D’Arcy v Australian Olympic Committee (CAS 2008/A/1574) 
http://www.tascas.org/d2wfiles/document/1460/5048/0/award%201574%20internet.
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Yeni Güney Galler Temyiz Mahkemesi, CAS’ın münhasırlığını, 
Raguz v Sullivan davasında teyit etmiştir. Bu davada, judocu olan 
Angela Raguz, 2000 yılı Sidney Olimpiyat Oyunlarında Avustralya’yı 
temsil etmek üzere aday gösterilmişti. Aynı kilo kategorisindeki bir 
başka judocu Rebecca Sullivan, durumu Judo Federasyonu İçişleri 
Kurulu önüne getirerek karşı çıkmıştır. Davayı Raguz kazanmıştır. Sul-
livan, CAS’a temyiz etmiştir. Görevli olan üç hakem de Avustralyalıydı. 
Rebecca Sullivan’ı haklı buldular. Angela Raguz, 1984 tarihli Yeni 
Güney Galler Ticari Tahkim Anlaşması’na dayanarak Yeni Güney 
Galler Temyiz Mahkemesi’ne temyizde bulundu. Her iki taraf da 
Avustralyalı olmasına ve CAS’ın tahkim duruşması Sidney’de gerçek-
leşmesine karşın; Yeni Güney Galler Temyiz Mahkemesi, yargılama 
yetkisine haiz olmaması gerekçesiyle CAS’ın kararını incelemeyi 
kabul etmemiştir.17 Mahkeme, Raguz ve Sullivan’ın imzalamış olduğu 
Seçilmiş Anlaşmalar’ın 1984 tarihli Yeni Güney Galler Ticari Tahkim 
Anlaşması s 40’da tanımlanan “dışlayan anlaşma” hükümleri içermesi 
nedeniyle Yeni Güney Galler Yüksek Mahkemesi’nin, Anlaşma s 38(4) 
hükmü gereği temyiz hakkını reddetmek için yargılama yetkisinin 
olmadığı yönünde vermiştir. Kabul edilen tahkim yargılama yeri 
İsviçre’dir. Buna ek olarak, CAS’ın kararının, “son ve tarafları bağla-
yan” karar olduğu belirtilmiş; anlaşmada da, “hiçbir taraf, belirtilen 
mahkeme dışında bir mahkeme veya kurulda bir usul işlemini inşa veya 
devam ettiremez.” demektedir. Bu hüküm, Yeni Güney Galler Temyiz 
Mahkemesi’nin temyiz yetkisini açıkça dışlamaktadır.18

pdf Erişim tarihi: 22 Ekim 2008; Australian Sports Anti‐Doping Authority v Nathan 
O’Neill (CAS A1/2008)

 <http://www.tas‐cas.org/d2wfiles/document/1447/5048/0/award%20OʹNeill%20
2008.06.13.pdf> Erişim tarihi: 14 Temmuz 2008; Australian Sports Anti‐Doping 
Authority v Belinda van Tienen (CAS A3/2007)

 <http://www.tas‐cas.org/d2wfiles/document/1448/5048/0/award%20Belinda%20
Van%20Tienen.pdf> Erişim tarihi:

 14 Temmuz 2008. Ancak Rugby Ligi (AFL) gibi sporlar, CAS’ın yargılama yetkisini 
tanımamaktadır. 

17 Raguz v Sullivan [2000] NSWCA 240.
18 Damian Sturzaker ve Kate Godhard , ‘The Olympic Legal Legacy’ [2001] Melb JIL 

11 yorum: ‘Uluslararası spor etkinliklerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara uygulanan 
uluslararası ve yerel hukuk, her zaman birbiriyle örtüşmeyebilir. Bu dava, CAS gibi 
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PILA’NIN 12. Bölümü

A) CAS’ın Tahkim Kurumunun Merkezi Her Zaman Lozan’dadır
Tahkimin usul hukukuna lex arbitri denilmektedir.19 Bu hukuk 

türü tahkim usullerini, yani tahkimin idaresi ve mahkemenin denet-
leyici işlemini düzenlemektedir.20 Ayrımın amacı, maddi hukuku 
veya asıl hukuku (davanın esasına uygulanan hukuk)21 tahkimin 
usul kurallarından (CAS tahkimlerinde bu Code’dur) ayırmaktır. 
Lex arbitri, çoğunlukla tahkim kurulunun merkezi veya tahkim yeri-
nin hukukudur.22

Code R28. maddesine göre, “CAS’ın merkezi ve her bir Tahkim 
Paneli (“Panel”) Lozan, İsviçre’dedir”. Ayrıca, ad hoc ayrımları da kendi 
merkez ve panellerinin her zaman Lozan, İsviçre’de olacağını temin 
etmektedir.23 Bundan da öte, davanın Sidney veya New York’taki 
merkez dışı bırakılmış ofislerinde idare edilmiş olması halinde dahi 
tahkim merkezi etkilenmez. Dolayısıyla, duruşmanın başka bir yerde 
yapılmış olmasına bakılmaksızın, CAS’ın tahkim kurullarına ilişkin 
tüm davaların merkezi her zaman Lozan, İsviçre’dir.

uluslararası tahkim kurumları ile kendi hakimiyetlerine yöneltilen herhangi bir 
engellemeye karşı şiddetli biçimde karşı çıkan yerel mahkemeler arasındaki gerilimi 
göstermektedir. Yarışmacılar ile toplulukları arasında çıkan uyuşmazlıklara hakim 
olarak uygulanan kurallar, spor etkinliğinin yapıldığı yerin yerel kurallarından oldukça 
farklı olabilir. Bu, küresel anlamda çok fazla dikkat çeken; ve hiç şüphesiz gelecekte 
birçok uyuşmazlığın kaynağını oluşturacak olan Olimpik Oyunlar gibi uluslararası 
spor etkinliklerinde büyük önem taşımaktadır.’

 <http://www.austlii.edu.au/au/journals/MelbJIL/2001/11.html> Erişim tarihi: 22 
Ekim 2008.

19 Tahkimin usul hukukuna bazen de ‘curial law’ denilmektedir. (Butterworths, a.g.e. 
n 6, [7]).

20 Butterworths, a.g.e.; Alan Redfern, Martin Hunter, Nigel Blackaby ve Constantine 
Partasides, “Law and Practice of International Commercial Arbitration” (4th ed, 2004) 
[2‐05].

21 “Uygulanabilir hukuk” ve “hakim hukuk” kullanılan diğer terimlerdir (bkz. Redfern, 
Hunter, Blackaby ve Partasides, a.g.e. n 20, [2‐31]).

22 Butterworths, a.g.e. n 6, [7].
23 Bkz. Olimpiyat Oyunları Tahkim Kuralları Madde 7(1), a.g.e. n 12 ve 2008 UEFA 

Final Turu Tahkim Kuralları Madde 7(1) a.g.e. n 12.
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B) Lex Arbitri olarak PILA’nın 12. Bölümü
Tahkim anlaşmasının yapıldığı tarihte, taraflardan en az birisinin 

İsviçre’de yerleşim yerinin bulunmaması veya mutat meskeninin bulun-
maması halinde, PILA’nın 12. maddesi lex arbitri olarak uygulanır.24 
Taraflar, uygulanmasını yazılı olarak dışlayıp, ilgili tahkime kanton 
usul kurallarının münhasır uygulanmasını kararlaştırmadıkça, bu 
hükümler emredicidir.25 Yazar tarafından bilindiği kadarıyla, tarafların 
bu seçeneği kullandıkları hiçbir CAS davası olmamıştır.26 Bundan 
da öte, her iki tarafın da yerleşim yerinin İsviçre’de bulunması veya 
mutat meskeninin İsviçre olması halinde, ilgili tahkime kantonun 
usul kuralları uygulanır.27

Birçok CAS davasında, hiçbir taraf ne İsviçre’de yerleşik ne de 
mutat mesken sahibidir. Tüm bu davalarda, PILA’nın 12. bölümü 
ilgili lex arbitri’dir. Bu makale, bahsedilen hükümlerle sınırlı olarak 
hazırlanmıştır.

C) PILA’nın 12. Bölümünün Ana Özellikleri
PILA, 18 Aralık 1987’de kanunlaşmış olup 1 Ocak 1989 tarihinden 

beri yürürlüktedir. 1974 tarihli Avusturalya Uluslararası Ticari Tahkim 
Kanunu’nun (Australian International Commercial Arbitration Act 
1974) (Cth) aksine, PILA’nın 12. bölümü, UNCITRAL Uluslararası 
Ticari Tahkim Örnek Kanunu’ndan (Örnek Kanun) iktibas edil-
memiştir.28 Örnek Kanun ile mukayese edildiğinde, PILA’nın 12. 
bölümü, sadece 19 madde ile tahkim için oldukça kısa bir uluslararası 
kanundur. Temel çerçeve, esas meseleler üzerinde yoğunlaşmaktadır.29 
Buna ek olarak, PILA’nın 12. bölümü, özgürlükçü bir anlayışla tasar-

24 PILA’nın 176(1). maddesi.
25 PILA’nın 176(1). maddesi.
26 Bkz. Anton Schnyder, ‘Rechtsbehelfe gegen Entscheide des Court of Arbitration for 

Sport (CAS)’ (2005) Causa Sport 353, 353 ve Bernhard Berger ve Franz Kellerhals, 
Internationale und internet Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz (2006) [105].

27 Bkz. Danilo Hondo v WADA ve diğerleri (İsviçre Yüksek Mahkemesi 4P.148/2006 
tarih 10 Ocak 2007).

28 Schedule 2 International Arbitration Act 1974 (Cth).
29 Berger ve Kellerhals, a.g.e. n 25, [88].
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lanmıştır. Bu, PILA’nın 12. bölümünde özerkliğin önemli bir rolü 
olduğu anlamına gelmektedir. Birçok açıdan taraflara, kendi kurallarını 
belirleme seçeneği vermektedir.30

D) PILA’nın 12. Bölümüne Genel Bakış
PILA’nın 12. bölümü esas olarak, (i) başvurunun kapsamı ve 

tahkim kurulunun merkezi (PILA m. 176), (ii) tahkim edilebilirlik 
(PILA m. 177), (iii) tahkim anlaşması (PILA m. 178), (iv) tahkim 
kurulunun atanması ve hakemlere itiraz (PILA m. 179 ve 180), (v) 
lis pendens (davaların bekletilmesi) (PILA m. 181), (vi) usulle ilgili 
hükümler (PILA m. 182-185), (vii) yargılama (PILA m. 186), (viii) 
davanın esası hakkındaki kararlarla ilgili hükümler (PILA m. 187- 
189), (ix) hakem kararının kesinliği ve temyizi (PILA m. 190 ve 191), 
(x) temyizden feragat (PILA m. 192), (xi) icra edilebilirliğin tasdiki 
ve tevdii (PILA m. 193) ve (xii) yabancı hakem kararları (PILA m. 
194) konularını düzenlemektedir.

Aşağıdaki açıklamalar usul hükümlerine CAS kararlarının 
İsviçre Yüksek Mahkemesi’ne temyizine ilişkin usuller üzerinde 
yoğunlaşmaktadır.

USUL

PILA’nın 12. bölümünün 182- 185. Maddeleri, İsviçre’deki 
uluslararası tahkimlerin usulüyle alakalıdır. PILA m. 182, genel kuralı 
içerir, PILA m. 183 geçici ve koruyucu önlemlerle ilgilidir, PILA 
m. 184 ispatı düzenler ve PILA m. 185 hâkim tarafından yapılan 
müdahale ile alakalıdır.

E) İlgili Tahkim Kuralları Olarak Code
PILA m. 182(1)’e göre, taraflar tahkim usulünü doğrudan veya 

mevcut bir tahkim kuralına atıfta bulunarak kararlaştırabilirler. 

30 Ibid [88‐89].
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İlaveten, uygulanacak olan usul hukukunu kendileri belirleyebilir. 
Buna karşın, tahkim kurulu, tarafların seçtiği usul ne olursa olsun, 
çekişmeli yargılamada dinlenilme hakları açısından taraflara eşit 
davranmalıdır.31 Bu gereklilikler, seçilen tahkim kurallarından bağımsız 
olarak yerine getirilmelidir.32 Tahkim kurulu tarafların eşitliğine veya 
çekişmeli yargıda dinlenilme hakkına riayet etmezse; taraflar hakem 
kararını İsviçre Yüksek Mahkemesi’ne temyiz edebilir.33

Tarafların sporla ilgili uyuşmazlıklara CAS’ın uygulanmasını 
kararlaştırdıkları andan itibaren, Code R27 maddesine uygun olarak, 
Code’un usul kuralları uygulanmaya başlar. Böylece tüm CAS dava-
larında, ilgili tahkim kuralları olarak Code’un ilgili tahkim kuralları 
uygulanır. İlk derece tahkim usulüne (Code m. R38- R46) ve temyiz 
tahkim usulüne (Code m. R47- R59) uygulanan özel hükümler, 
CAS’ın taraflara ve tarafların çekişmeli yargılamada dinlenilme hak-
kına eşit yaklaşacağını temin etmelidir.

F) Geçici ve Koruyucu Tedbirler
CAS yargılaması hızlı olmasına karşın, bazen sporcuların haklarını 

etkili şekilde korumak için yeteri kadar hızlı olmayabilir. Bu durumda 
sporcunun, geçici veya koruyucu tedbirleri talep etmesi gerekir.34

PILA m. 183(1)’e göre, taraflar aksini kararlaştırmamışsa, taraflar-
dan birinin talebi üzerine, tahkim kurulu geçici veya koruyucu ted-
birlere hükmedebilir. Code m. R37, ilgili daire veya panelin başkanının 
geçici veya koruyucu tedbire hükmedebileceğini açıkça belirtmiştir. 

31 PILA m. 182(3).
32 Frank Vischer, m.182 : Daniel Girsberger, Anton Heini, Max Keller, Jolanta Kren 

Kostkiewicz, Kurt Siehr, Frank Vischer und Paul Volken (ed), Kommentar zum 
Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) vom 18. Dezember 1987 
(Zürcher Kommentar) (2nd ed, 2004) [22].

33 PILA m. 190(2)(d) (bkz. İleriki bölüm I).
34 Antonio Rigozzi, ‘Provisional Measures in CAS Arbitrations’ in Blackshaw, Siekmann 

and Soek (ed) a.g.e. n 4, 216‐217; Fridolin Walther, ‘Vorläufiger Rechtsschutz durch 
Schiedsgerichte’ in Antonio Rigozzi and Michele Bernasconi (ed), The Proceedings 
before the Court of Arbitration for Sport (2007) 111, 111‐112; Stephan Netzle, 
‘Die Praxis des Tribunal Arbitral du Sport (TAS) bei vorsorglichen Massnahmen’ in 
Antonio Rigozzi and Michele Bernasconi (ed), The Proceedings before the Court of 
Arbitration for Sport (2007) 136, 136.



727

CAS–Merkezi İsviçre’de 
Bulunan Tahkim Kurumu 
/ SOYDAN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

Taraflardan biri, ancak, tahkim talebi veya temyiz beyanından, yani, 
CAS nezdinde iç hukuk yolları tükendikten sonra geçici veya koruyucu 
tedbirlere başvuruda bulunabilir.35 Bu durum gerçekleşmeden, taraf 
yetkili hakeme geçici veya koruyucu tedbire hükmetmesini talep 
edebilir.36

Code m. R37(2), tarafların, temyiz tahkim usulüne konu olan 
bir uyuşmazlıkta, yetkili devlet otoritelerinden, geçici ve koruyucu 
tedbirlerden açıkça feragatlerine yönelik taleplerini düzenler.37 Bir 
diğer deyişle, temyiz beyanı geçerli bir şekilde CAS’a iletildikten sonra, 
ilgili CAS kurulu geçici ve koruyucu tedbirlere hükmetmeye yetkili 
tek otorite olur. İsviçre içtihatları, CAS kurulunun münhasırlığını 
temelde kabul etmektedir.38 Bununla birlikte, İsviçre’deki tahkim 
kurulunun bu şekildeki tanıması, yabancı hâkimlerin tarafların talebi 
üzerine geçici veya koruyucu tedbire hükmetmesine engel değildir. 
Örneğin, Alman ve ABD mahkemeleri, CAS temyiz süreci devam 
etmesine rağmen, geçici ve koruyucu tedbirlere müsaade etmiştir.39

Devlet mahkemelerinin aksine, tahkim kurullarının geçici ve 
koruyucu tedbirleri icra ettirme gücü yoktur. Aynı şekilde, CAS’ın 
geçici veya koruyucu tedbire ilişkin olarak verdiği para cezalarına 
uyulmaması halinde, bunlara uyulmasını zorlama yetkisi yoktur. 
Taraflar, CAS tarafından hükmedilen geçici ve koruyucu tedbirlere 
kendi iradeleriyle uymak zorundadırlar.40 PILA m. 183(2) gereği, 
taraflardan birisinin CAS tarafından hükmedilen geçici veya koruyucu 

35 Code m. R37(1).
36 Walther, a.g.e. n 34, [123].
37 “Bu feragat, ilk derece tahkim usulüne konu olan uyuşmazlıklara uygulanmaz” (R37(2) 

Code son cümle).
38 Frank Vischer, Art 183 in: Girsberger, Heini, Keller, Kren Kostkiewicz, Siehr, Vischer 

und Volken (ed), a.g.e. n 32, [3]; Rigozzi, a.g.e. n 34, [221‐222]; Walther, a.g.e. n 
34, [127]; Netzle, a.g.e. n 34, [136]. Yazarın bilgisine göre, bu konu ile ilgili olarak 
hiçbir İsviçre içtihadı yoktur.

39 Rigozzi a.g.e. n 34, [222‐4]; Netzle, a.g.e. n 34, [136‐8].
40 Netzle’a göre, a.g.e. n 34, [142] CAS tarafından verilen geçici ve koruyucu tedbirlere 

taraflar çoğu zaman kendi iradeleriyle uymaktadırlar.



728

CAS–Merkezi İsviçre’de 
Bulunan Tahkim Kurumu 

/ SOYDAN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

tedbire iradesiyle uymaması halinde, CAS’a, ilgili İsviçre hâkimine41 
talepte bulunma yetkisi tanınmıştır.42

Son olarak, CAS veya İsviçre hâkimi, talep edilen geçici veya 
koruyucu tedbire uygun güvenlik önlemi alınmasını şart koşabilir.43

G) İspat
PILA m. 184(1)’e göre, tahkim kurulunun kendisi delilleri topla-

makla yükümlüdür. Delillerin tahkim kurulu tarafından toplanması 
usulü, uygulanan tahkim kurallarına44 bağlıdır.45 Bu nedenle tüm 
CAS davalarında, delillerin toplanmasına ilişkin olarak Code’un 
usul kuralları ilgili kurallardır. İlk derece tahkim usulüne göre ilgili 
maddeler Code m. R44, ve temyiz tahkim usulüne göre Code m. 51 
ve R55-57’dir.

Her tahkim kurulu gibi, CAS da taraflardan, tanıklardan, bilirkişi-
lerden ve üçüncü kişilerden, onların CAS’ın talebini iradeleriyle kabul 
ettikleri sürece delil toplayabilir. Kabul etmemeleri halinde, CAS’ın 
kendisi veya taraflardan birisinin talebi üzerine CAS’ın onayıyla, 
Lozan Bölge Mahkemesi’ne PILA m. 184(2)’ye dayanılarak yardım 
istenebilir.46

H) Hâkim Tarafından Yapılan Müdahale
PILA m. 185’e uygun olarak, adli veya idari otoritenin ilave 

yardımının gerekli olması halinde, Lozan Bölge Mahkemesi’nin 
yargılama yetkisi vardır. Bu türden bir müdahale, örneğin hakemin 

41 Bu hâkim, temelde, geçici ve koruyucu tedbirler hakkında icra ettirme yetkisi olan 
İsviçre hâkimidir. (Frank Vischer, a.g.e. n 38, [9]).

42 Rigozzi, a.g.e. n 34, [233]; Frank Vischer, a.g.e. n 38, [7‐9]; Berger ve Kellerhals, 
a.g.e. n 25, [1159].

43 PILA. m. 183(3), Code m. R37(4) CAS’ın geçici ve koruyucu tedbirler hakkındaki 
güvenlik tedbirlerini tekrar etmektedir.

44 PILA m. 182(1) ve (2).
45 Paul Volken, m. 184 : Girsberger, Heini, Keller, Kren Kostkiewicz, Siehr, Vischer 

und Volken (ed), a.g.e. n 32, [2]; Berger ve Kellerhals, a.g.e. n 25, [1198].
46 Paul Volken, a.g.e. n 45, [16- 24].
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değişmesi sonucunda belirli tahkim usullerinin tekrarlanması nedeniyle 
tahkimin gecikmesine yönelik şikâyetlerde gerekli olur.47

CAS’IN HAKEM KARARLARININ TEMYİZİ

Hakem kararlarının temyizi ile ilgili hükümler PILA’nın 12. mad-
desinde kısaca belirtilmiştir. PILA m. 190 genel kuralı içermektedir. 
PILA m. 191 temyiz yargılama yetkisi ile ilgilidir. Bundan da öte, 
PILA m. 192 temyiz hakkından feragat hakkında hükümleri düzenler.

I) Temyiz sebepleri
PILA m. 190(1)’e göre, hakem kararı, tebliğ üzerine kesinleşir. 

Hakem kararlarına karşı yapılacak temyiz; ancak PILA m. 190(2)’de 
sınırlı olarak sayılmış hallerin mevcudiyeti halinde mümkündür. Bu 
haller, New York Konvansiyonu V maddesi48 ile Örnek Kanun m.34’de 
sayılan itiraz halleriyle benzerlik göstermektedir.49

PILA m. 190(2) gereği, bir karar ancak şu hallerde değiştirilebilir: 
(a) tek hakem veya tahkim kurulu usule aykırı biçimde seçilmiş veya 
oluşturulmuşsa, (b) tahkim kurulu haksız olarak yargılama yetkisini 
kabul etmiş veya reddetmişse, (c) tahkim kurulu kendisine sunulmayan 
bir uyuşmazlık hakkında karar vermiş veya kendisine sunulan talep-
lerin tümü hakkında karar vermemişse, (d) taraflara eşit davranma 
veya duruşmada dinlenilme hakkı ilkeleri ihlal edilmişse, (e) verilen 
karar kamu yararı ile bağdaşmıyorsa.50 Ara karar veya kesin kararlar; 
ancak tahkim kurulunun usule aykırı kurulmuş olması veya usule 

47 Berger ve Kellerhals, a.g.e. n 25, [1114].
48 United Nations Conference on International Commercial Arbitration Convention 

on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (bkz. 1 
International Arbitration Act 1974 (Cth)).

49 Berger ve Kellerhals, a.g.e. n 25, [1543].
50 Gabrielle Kaufmann‐Kohler ve Philippe Bärtsch, ‘The Ordinary Arbitration Procedure 

of the Court of Arbitration for Sport’ in Blackshaw, Siekmann ve Soek (eds), a.g.e. 
n 4, [69, 94].
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aykırı karar karar vermiş olmasının bir tarafın haklarını bertaraf etmesi 
halinde reddedilir.51

Şimdiye kadar, İsviçre Yüksek Mahkemesi nezdinde reddedilen 
tek CAS kararı, Guillermo Canas v ATP Tour52 davasıdır.53 Profes-
yonel tenis oyuncusu Guillermo Canas’ın, yasaklı madde olan hydro-
chlorothiazide (HCT) muayenesinin sonucu pozitif çıkmıştı. ATP 
Anti-Doping Kurulu, Guillermo Canas’ın ATP Kuralları’na göre dop-
ing suçunu işlediğini saptayarak, iki yıl men etme kararı verdi.54 Guill-
ermo Canas, kararı CAS’a temyiz etti. Temel savunmasını, HCT’nin 
iradesi ve niyeti dışında alınmış olması üzerine kurdu. Ayrıca, ATP 
Anti- Doping Kurulu’nun kararı, Delaware, Avrupa ve Amerikan 
kanunlarının rekabet kısıtlamaları ile ilgili hükümlerine de aykırıydı. 
CAS, Guillermo Canas’ın yasağını, savunmasının açık olmaması 
gerekçesiyle 2 yıldan 15 aya düşürdü. CAS’ın kararında, Guillermo 
Canas’ın, ATP Anti-Doping Kurulu’nun Delaware hukukunu ihlal 
ettiği yönündeki savunmasını dikkate alan bir açıklama bulunmamak-
tadır.55 İsviçre Yüksek Mahkemesi, Guillermo Canas’ın savunmasında 
açıkça kararın Delaware hukukuna ATP Anti-Doping Kurulu’nun söz 
konusu hukukun rekabet hükümlerine uymadığını ileri sürdüğü halde 
CAS’ın bu itirazı göze almaması nedeniyle, temyiz başvurusunu kabul 
etmiştir. Delaware hukukuna dair beyanların göz önüne alınmaması 
yargılamada dinlenilme hakkının ihlali niteliğindedir (PILA m. 190(2)

51 PILA m. 190(3); Kaufmann‐Kohler ve Bärtsch, a.g.e n 50, [94].
52 İsviçre Yüksek Mahkemesi’nin kararı 4P.172/2006 22 Mart 2007 tarihli, 133 III 

235 numarasıyla yayınlanmıştır. <http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction‐
inherittemplate/jurisdiction‐recht/jurisdiction‐recht‐ leitentscheide1954.htm> Erişim 
tarihi: 4 Temmuz 2008.

53 Christoph Brunner, ‘Rechtsmittelverzicht in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit: 
eine Standortbestimmung nach dem Cañas‐Urteil (BGE 133 III 235 )’ (2008) AJP/PJA 
738, 738; Frank Oschütz, ‘Bundesgericht hebt erstmals chiedsspruch des CAS/TAS 
auf ’ (2007) Jusletter 4 Temmuz 2007 [1], <http://www.weblaw.ch/de/content_edition/
jusletter/artikel.asp?ArticleNr=5698&lang=de> Erişim tarihi: 7 Temmuz 2008.

54 Guillermo Cañas v ATP Tour
 <http://www.itftennis.com/shared/medialibrary/pdf/original/IO_17684_original.

PDF> Erişim tarihi: 22 Ekim 2008.
55 CAS2005/A/951 Cañas v/ATP 23 Mayıs 2006 tarihli,
 <http://www.itftennis.com/shared/medialibrary/pdf/original/IO_20386_original.

PDF> Erişim tarihi: 22 Ekim 2008.
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(d)). Bu hak, mahkemenin veya tahkim kurulunun tarafların ileri 
sürdüğü tüm iddiaları dikkate almasını gerektirmektedir.56

J) Tek Temyiz Merci Olarak İsviçre Yüksek Mahkemesi
PILA m. 191’e göre, hakem kararları için tek temyiz mercii İsviçre 

Mahkemesi olmalıdır. Raguz v Sullivan57 davasında, Rebecca Sulli-
van’ın CAS kararına karşı yapabileceği tek başvuru yolu, bunu İsviçre 
Yüksek Mahkemesi’ne temyiz etmektir.

Temyiz usulü, 2005 tarihli Federal Yüksek Mahkeme Sözleşme-
si’nin (Federal Supreme Court Act 2005) (FSCA)58 77. maddesine 
göre yürütülmelidir.59 Anayasaya ilişkin ikincil nitelikteki temyiz 
konuları hakem kararlarına uygulanmaz.60 Bu temyiz usulüne göre, 
temyiz talebi, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde İsviçre 
Yüksek Mahkemesi’ne sunulmalıdır.61 Tarafların temyiz taleplerini, 
sadece kayıtlı avukatlar İsviçre Yüksek Mahkemesi’ne iletebilir.62

K) Temyizden Feragat
PILA 192(1) gereği, taraflardan hiçbirinin ikametgâhının, yerleşim 

yerinin veya işyerinin İsviçre’de olmaması halinde, taraflar, açık beyan, 
tahkim anlaşması veya başkaca bir yazılı beyanla, hakem kararına karşı 
itiraz yolunu kısmen veya tamamen dışlayabilirler. İsviçre Yüksek 
Mahkemesi dışlama iradesinin tek ve açık olmasını şart koşmaktadır. 

56 BGE 133 III 235 E. 5.2.
57 Raguz v Sullivan [2000] NSWCA 240.
58 Federal Yüksek Mahkeme Sözleşmesi 2005 <http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/173.110.

de.pdf> Erişim tarihi 22 Ekim 2008.
59 Hans Peter Walter, ‘Rechtsmittel gegen Entscheide des TAS nach dem neuen 

Bundesgesetz über das Bundesgericht und dem Entwurf einer Schweizerischen 
Zivilprozessordnung’ Rigozzi and Bernasconi, a.g.e. n 34, [155, 167]; Berger ve 
Kellerhals, a.g.e. n 25, [1622].

60 Ibid.
61 FSCA m. 100(1). 30 günlük sürenin sona ermesinden sonra, CAS kararına karşı itiraz 

edebilmenin tek yolu, değiştirme başvurusu isimli dosyayı hazırlamaktır. Bu çözüm 
yoluna, ancak sınırlı olan belli hallerde başvurulabilir. (bkz. Kaufmann‐Kohler ve 
Bärtsch, a.g.e. n 50, [95] ayrıca Berger ve Kellerhals, a.g.e. n 25, [1785‐1817]).

62 FSCA m. 40(1).
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Bu şekildeki dışlayıcı beyanını, ek belgeye atıf yaparak gerçekleştirmek 
mümkün değildir. 63

Code m. R46(2) ve R59(2) ile PILA m. 192(1) maddeleri aynı 
doğrultudadır.64 Bu kurallardan sonra, CAS Mahkemesi Ofisi tarafın-
dan tebliğ edilen hakem kararına, tarafların yerleşim yeri, mutat 
meskeni veya işyerinin İsviçre’de olmaması; her türlü dışlama usulünü 
tahkim anlaşması veya anlaşmaya sonradan eklenen bir hükümle, özel-
likle tahkimin en başında açıkça belirttiklerini ileri süren nedenlerle 
herhangi bir tür dava ile itiraz edilemez.

Guillermo Canas v ATP Tour65 davasında, Guillermo Canas, bir 
muvafakatname ve “CAS’ın kararları kesin, tekrar gözden geçirilemeyen 
nitelikte olmalı, temyiz edilememeli, icra edilme niteliğini haiz olmalı” 
hükmünü içeren ATP Resmi Kanunnamesi’ni imzaladı.66 Ancak, 
İsviçre Yüksek Mahkemesi, PILA m. 192(1)’in sporla ilgili tahkim 
kararlarına uygulanamayacağına karar verdi. Bu kararlar çoğunlukla, 
sporcuların bir yarışmadan men edilmelerine yönelik kararlardan oluş-

63 BGE 133 III 235 E. 4.3.1; BGE 131 III 173; Oschütz, a.g.e. n 53, [6]. Daha fazla 
bilgi için bkz. Berger ve Kellerhals, a.g.e. n 25, [1676‐1681] aynı şekilde Brunner, 
a.g.e. n 53, [743‐748].

64 Kaufmann‐Kohler ve Bärtsch, a.g.e. 50, [94].
65 BGE 133 III 235.
66 “OYUNCUNUN ONAYI VE ATP RESMİ KANUNNAMESİ MUTABAKATI
 Aşağıdaki imza sahibi oyuncu olarak, takip eden maddeleri onaylıyorum ve kabul 

ediyorum:
 1. 2005 ATP Resmi Kanunnamesi’nin (ATP Kuralları) tüm kurallarıyla, sadece 

bu kurallarla sınırlı olmamak kaydıyla ATP Kuralları’nda yapılan değişiklikler ve 
ATP Kuralları ile alakalı Anti-Doping Programı’nın tüm kurallarıyla bağlı olmayı 
onaylıyorum ve bu kurallara uymayı kabul ediyorum. ATP Kuralları’nı aldığımı ve 
bu kuralları incelemek için gereken zamanın verildiğini kabul ederim.

 2. Anti-Doping Kurulu’nun vermiş olduğu karardan kaynaklanan uyuşmazlıklar, 
Anti-Doping Programı’ndan kaynaklanan veya Program’la bağlantılı uyuşmazlıklarda; 
Anti-Doping Programı’nın Anti-Doping Kurulu süreci ve Program’la temin edilen 
muamelelerin tükenmesinden sonra, Sporla İlgili Tahkim Kanunu (Code of Sports-
Related Arbitration) kapsamındaki son ve bağlayıcı tahkimin gerçekleşmesi için, 
CAS’ın Appeals Arbitration Division’a münhasıran sunulması gerektiğini anlıyor ve 
kabul ediyorum. CAS’ın kararları nihai ve tekrar gözden geçirilemez nitelikte olmalıdır. 
Herhangi bir iddia, tahkim, hukuki dava veya diğer davaları, bir başka mahkeme veya 
kurul önüne getirmeyeceğimi kabul ederim. CAS’a başvuru konusundaki zaman 
sınırlaması, Anti-Doping Kurulu’nun kararının tarafıma tebliğinden itibaren 21 
gündür.

 3. Yukarıda yer alan Oyuncunun Onayı ve Mutabakatı’nı okudum ve anladım.” (BGE 
133 III 235).
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maktadır. Hakem kararının tanınması ve icrası aşamalarında, kararın 
mahkeme tarafından sorgulanması imkânı yoktur.67 Buna ilaveten, 
spor federasyonlarının, sporculara kıyasen daha fazla müzakere gücü 
vardır. Sporcular, spor federasyonlarının yarışma ve etkinliklerinde 
yer almak istiyorlarsa, düzenli olarak spor federasyonlarının kural-
larını kabul etmek (temyizden feragat de dâhil) mecburiyetindedirler. 
İsviçre Yüksek Mahkemesi’nin bu açıklamaları kapsamında birçok 
temyizden feragat, spor tahkimlerinin kararları neticesinde hükümsüz 
kalmaktadır.68

67 Bkz. V New York Konvansiyonu. 
68 Oschütz, a.g.e. n 52, [11‐12]; Brunner, a.g.e. n 53, [748‐749].
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Kamu sağlığı politikası, kamu sağlığı meselelerinin yöneti-
mine faydacı bir yaklaşım sunmak için tasarlanmıştır. Sosyal 
sorumluluk alanındaki kanunlaştırma hareketlerindeki yeni 

gelişmeler, bireylerin özellikle spor ve hobi alanlarındaki faaliyetle-
rine ilişkin şahsi sorumluluğun kabulü yaklaşımını desteklemekte-
dir. Bedensel faaliyetle uğraşmanın teşviki, ilgili sağlık sorunlarının 
yönetimi için bir mihenk taşı olarak görülmekteyken, aynı zamanda 
sakatlık riskinin de oldukça yüksek olduğu obezite ile mücadele ışığı 
altında her iki konunun incelenmesi, politika ve hukukun çatışma 
olasılığını ortaya çıkarmaktadır.

Örf-adet hukuku, yasama meclisiyle birlikte, insanların daha 
sağlıklı hayat sürebileceği bir çevre oluşturma gücüne sahip olmuş-
tur. Bazıları bunun zaten hukuki ve ahlaki bir vazife olduğunu ileri 
sürebilir.1 Sporun doğasında çoğu kez sakatlanma riski mevcuttur. 
Sigorta krizi, kitle sporları ve eğlence organizasyonlarında bireysel 
sakatlanmayı ve sosyal sorumluluğu dikkate alan risk yönetim poli-
tikalarının uygulanmasının zorunluluğunu işaret etmektedir. Bu 
risk, obez ve fazla kilolu spor katılımcıları için daha yüksektir. Kamu 
sağlığı açısından bakıldığında, insanları spor yapmaktan vazgeçiren 
kanunlardan kaçınmak gerektiği üzerinde uzlaşılabilir. İkisi arasındaki 
dengeye nasıl ulaşılabilir?

Kamu sağlığı kanunlarının doğasında faydacılık vardır. Bu kanun-
lar, halkı koruma amacı güden, sağlık konularına kapsamlı, geniş 
sosyal ve ekonomik etkileri olması muhtemel çözümler sağlamayı 
amaçlamaktadır.

Kamu sağlığı, bireylerin sağlığından ziyade öncelikli olarak 
bütün nüfusun sağlığı ile ilgilenir. Bunun özellikleri sağlıklı yaşa-
mın teşvik edilmesinin önemini, hastalık ve sakatlığın önlenmesini 
ihtiva eder…2

1 Mello/Rimm/Studdert, “The McLawsuit: The fast food industry and legal accountability 
for obesity”, in: Health Affairs, 22/2003, No: 6.

2 Childress/Faden/Gaare/Gostin/Kahn/Bonnie/Kass/Mastroianni/Moreno/Nieburg, 
“Public health ethics: mapping the terrain”, in: Law Med Ethics, 30/2002, sh: 170.
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Obezite bir sağlık sorunudur. Son 25 yılda, nüfusun obez veya 
fazla kilolu haline gelen kısmı yaklaşık %50 artmış durumdadır.3 
Bunun, topluma ekonomik ve sosyal olarak muazzam bir bedeli 
vardır.4 Obezite ile mücadelede faydalanılabilecek çeşitli tedbirler 
vardır. Fakat kamu sağlığının cephanesindeki en etkili silah şüphesiz, 
yasaklamadır.5 Önleyici sağlık politikası ve onun uygulanmasının başı 
çekmesi ve kitlesel sorumluluğun teşvik edilmesi gereklidir.6 Kamu 
sağlığı politikasının ana unsuru, toplumun birlikte çalışmasıyla sağlık 
riskinin gelişmeden önlenmesine yardım etmektir. Buna rağmen şu 
anki sağlık bakanı, Tony Abbott, obezitenin altında, bireysel sorum-
luluktan daha az kitlesel sorumluluk yattığını ileri sürmektedir.7

Obezite tartışmalarında şahsi sorumluluk kavramına karşın kısıt-
layıcı müdahale birçokları tarafından dile getirilen ortak bir konudur.8 
Bununla birlikte, araştırmalar obezitede rol oynayan faktörlerin bireyi 
aştığı görüşünü desteklemektedir. Bu faktörler, toplumun yaşadığı ve 
çalıştığı çevreyi, genetik faktörleri ve eğitim seviyesini kapsamaktadır.9 
Sporun ticarileşmesi, amatör ve profesyonel sporların sağlayabileceği 
geniş tanıtımı paraya çevirmek isteyen tanınmış şirketleri sponsorluğa 
yöneltmiştir. Yöresel çocuk futbol kulüplerinde bile, iyi sporculuk veya 
yetenekli oyun, McDonald’s gibi gruplar tarafından ödüllendirilebil-
mektedir. Obezite tartışmalarında, son günlerdeki bir anlaşmazlık 

3 Reynolds, “Law and public health: Addressing obesity”, in: Alternative Law Journal, 
29/2004.

4 Avustralya Sağlık Bakanlığı, Kilo Fazlası ve Obezite Hakkında, 2002. (Erişim: 
http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/content/health‐pubhlth‐
strateghlthwt‐besity.htm); Bagaric/Erbacher, “Fat and the law: Who should take the 
blame?” in: Journal of Law and Medicine, 12/2005, sh: 324 ve 325’te sağlığa ilişkin 
yan masraflar yıllık 3 milyar dolara yakın olduğunu ileri sürmektedir.

5 Wickelgren, “Obesity: How big a problem”, in: Science, Sayı: 5368, sh: 280.
6 Woodhouse Raporu, 1967.
7 Ticky Fullerton’un Tony Abbott ile Avustralya’da çocukluk dönemindeki obezite 

konulu röportajı için bkz. (Erişim: http://www.abc.net.au/4corners/content/2005/
s1480656.htm).

8 Armstrong, “Obesity, law and personal responsibility”, in: Medical Journal of Australia, 
20/2007, sh: 186; Bagaric/Erbacher, “Fat and the law: who should take the blame?”, 
in: Journal of Law and Medicine, 12/2005, sh: 324‐5.

9 Kim/Popkin, “Commentary: Understanding the epidemiology of overweight and obesity – a 
real global public health concern”, in: International Journal of Epidemiology, 35/2006, 
sh: 60‐67.
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olan çocuk oyunlarında fastfood tanıtımı ve pazarlanmasının rolü ile 
beraber çocuk oyunlarına fastfood sponsorluğunun dâhil edilmesi de 
gözden geçirilmelidir. Birleşik Devletler’de McDonald’sa obeziteye 
neden olduğu iddiasıyla açılan bir davada,10 toplumun yavaş yavaş 
bu işletmeleri izlemesi gerektiği ve bunların sağlık tehdidiyle olan 
bağlantısı vurgulanmıştır. Obezite başka bir şey olduğu kadar bir 
yoksulluk hali olup,11 zengin sermayeli fastfood şirketlerinin sunduğu 
iyi imkânlı ve hedefe yönelmiş promosyonlar karşısında kendini en az 
savunabilecek olanlar en çok risk altında olanlardır. Reynolds bunu 
şöyle işaret etmiştir:

İnsanların reklam ve promosyon akımına karşı direnmesi bek-
lenmediği takdirde kişisel sorumluluklarını daha yüksek olasılıkla 
yerine getirmişlerdir.12

Tütün tartışmasında olduğu gibi, bu kamu sağlığı krizi aracılığı ile 
topluma rehberlik edilmesine yardım etmek üzere, politikası ve yasal 
çerçevesinin oluşturulmasının gerekliliği önerilmektedir.13 Hükümetin 
katkıda bulunabileceği alanlar arasında, çocuklara yönelik fastfood 
pazarlama ve reklamlarının düzenlenmesi, sağlıklı yaşam alanlarının 
yaratılması, fiziksel aktivite ve etkinliklerin desteklenmesi sayılmıştır.14

Anketlerin ileri sürdüğüne göre seçmenlerin geneli, hükümetin 
çocuklar için olan reklamlara müdahale edip düzeltmeye hazırlıklı 
olmasa bile en azından gençleri spora ve fiziksel aktivite programlarına 

10 Pelman v McDonald’s Corp 237 F Supp 2d 512, 519‐20 (2003) için bkz. Mello/
Rimm/Studdert, “The McLawsuit: The fast food industry and legal accountability for 
obesity”, in: Health Affairs, 22/2003, No 6; Bagaric/Erbacher, “Fat and the law: who 
should take the blame?”, in: Journal of Law and Medicine, 12/2005, sh: 324‐5.

11 Pena/Bacolla, “Obesity and poverty: a new public health challenge”, in: ND Scientific 
Publication, sh: 576; Pan Amerikan Sağlık Örgütü; Drewnowski/Specter, “Poverty and 
obesity: the role of energy density and energy costs”, in: The American Journal of Clinical 
Nutrition, Cilt: 79, Sayı: 1, 2004. Drewnowski/Specter, en yüksek obezite oranlarının 
en fakir ve en az eğitimli nüfus grupları arasında tespit edildiğini belirtmektedir.

12 Armstrong, “Obesity, law and personal responsibility”, in: Medical Journal of Australia, 
2007, sh: 186’dan alınmıştır.

13 Dietz/Bland/Gortmaker/Molloy/Schmid, “Policy tools for the childhood obesity epidemic”, 
in: The Journal of Law, Medicine and Ethics, Cilt: 30, Sayı: 3, 2002.

14 Reynolds, “Law and public health: Addressing obesity.”, in: Alternative Law Journal, 
Cilt: 29, Sayı: 4, 2004.
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özendirmesi gerektiğine inanmaktadır.15 Bu amaçla hükümet Avust-
ralya Aktif Sağlık Topluluğu ve Okulları Programı gibi bir program 
başlatmayı denemiştir. 16 Bu program, önleyici sağlık kategorisine 
girmektedir. Ek olarak, kitle sporları ve etkinlik grupları, bu salgına 
karşılık kamu sağlığı cephe hattının bir bölümünü oluşturmaktadır.17 
Sorunlu kişilerin sorunlarını daha iyi tespit etmesi için, bu organi-
zasyonların daha iyi biçimde nasıl desteklenebileceğinin yollarının 
araştırılması gerekmektedir. Hükümet desteği ve finansmanı bir imkân 
sağlasa da, bu yalnız başına yetersiz kalmaktadır. Diğer bir yöntem ise 
kanun yapmaktır. Önceden, haksız fiil hukuku, bu halk örgütlerinin 
işlevsel zorluk ve finansal sıkıntılarla karşılaşmasına sebep olduysa da, 
kanunda yeni yapılan reformla bu boyut dengelenmeye çalışılmıştır. 
Bunun çok başarılı olup olmadığı, burada sorulacak sorudur.

HUKUKİ SORUMLULUK

1970’lerin başlarında, Whitlam döneminde hükümet Yeni Zelanda 
Yüksek Mahkemesi Hâkimi Owen Woodhouse’u kanunları incelemesi 
maksadıyla Kraliyet Komisyonu’na başkanlık etmekle görevlendirdi. 
Rapor, tazminatın çalışanların vergilerinden ve sürücülerin sponsor-
luğunda oluşan bir fon tarafından ödenen hatadan bağımsız tek bir 
sigorta sisteminin olmasını tavsiye etmektedir.18

15 Brownell, “The chronicling of obesity; growing awareness of its social, economic and 
political contexts”, in: Journal of Health, Politics and Law, Cilt: 30, Sayı: 5, 2005.

16 Bkz. (Erişim: http://www.healthyactive.gov.au/).
17 Dietz/Bland/Gortmaker/Molloy/Schmid, “Policy tools for the childhood obesity epidemic”, 

in: The Journal of Law, Medicine and Ethics, Cilt: 30, Sayı: 3, 2002. Ayrıca bkz. 
Viktorya Spor ve Eğlence Bakanı Justin Madden: “Grassroots spor kulüplerimiz, çocukluk 
dönemindeki obeziteyle mücadelemizde ve aynı zamanda daha güçlü, daha sağlıklı 
toplumlar yaratma mücadelemizde ön safta yer almaktadır”, Basın Açıklaması, 7 Ekim 
2005. (Erişim: http://www.legislation.vic.gov.au/domino/Web_Notes/newmedia.nsf/
b0222c68d27626e2ca256c8c001a3d2d/d2d8c57103e12a08ca2570960001ee86!O
penDocument).

18 Bu sistem, 30 yıldan uzun süredir Yeni Zelanda’da başarılı biçimde uygulanmaktadır.
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Woodhouse Raporu denklemin her iki tarafına da eşit önem 
vererek, kişisel sakatlanma ile toplumsal yardım prensiplerini 
birleştirmiştir…19

Daha da önemlisi Woodhouse, kaza sebebiyle katlanılan sakat-
lıkların sosyal analizler vasıtasıyla birden fazla sebep ve etkene bağlı 
olduğu görülebilen, sıklıkla da birtakım karmaşık olaylar serisinin 
sonucu olduğunu belirlemiş ve şunu demiştir:

Kişisel tercihler, evrenin nihai yapı taşları olmasa da sosyal olarak 
daima gömülüdür. Ortak eylem, onun parçalarının toplamından 
daha fazlasıdır. Kaza sorumluluğunu bireyin özüne ve özel seçim-
lerine indirgemek yerine grup, çevre, örgüt, şirketler ve hükümet 
temsilcilikleri arasındaki sorumluluğun benzerliğini varsaymayı 
kabul etmiştir… Bunların başarıları, kişisel tercihlerde ısrar etmeye 
değil, sosyal koordinasyona bağlıdır.20

Gaskin, Woodhouse’un önermelerini incelemeye devam etmiştir:
Önleme… çevre tasarımında, halk eğitiminde, grup etkileşi-

minde, örgütsel kültürde ve politik koordinasyonda titiz bir dikkat 
gerektirir. Bu stratejileri göz önüne almayan herhangi bir modern 
kaza önleme politikası, önümüzdeki yüzyılda önemli sağlık ve güven-
lik sorunlarını ıskalayacaktır.21

Woodhouse, kural olarak, kişisel sakatlanma yönetiminde cay-
dırıcılığın yeterli bir çözüm yolu olmadığı görüşünü benimsemiştir. 
Bunun yerine sakatlığı önlemede en etkin olan yöntemin, kamu sağlığı 
ilkelerinde yattığını belirtmiştir. Toplumsal sorumluluğu benimseyen, 
sağlık ve güvenlik konularına karşı eşgüdümlü bir tepkinin verilmesini 
talep etmektedir.22 Woodhouse bedensel sakatlığa yönelik faydacı 
yaklaşımı etkin bir şekilde savunmuş ve böylece haksız fiil hukukunda 
kamu sağlığı politikasının felsefesini desteklemiştir.

19 Gaskins, “Recalling the future of ACC”, in: Victoria University of Wellington Law 
Review, Sayı: 17, 2000.

20 Woodhouse Raporu, 1967.
21 Gaskins, “Recalling the future of ACC”, in: Victoria University of Wellington Law 

Review, Sayı: 17, 2000.
22 Bkz. dn: 21.
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Değişimler, 1990’ların sonundan itibaren toplumsal sorumluluk 
ve koruyucu yönetim değerlerinden belirli bir ayrılığa doğru hareket 
halinde ve “risk tercihi”23ile “bireyin kendi sorumluluğuna” doğru 
yönelmektedir.24 2001’de Yüksek Mahkeme, belediye meclislerinin eğri 
büğrü bir kaldırımda tökezleyen yayalara özen borcu olmadığına karar 
vermiştir.25 Oyun ekipmanları ve etkinlik alanları ile ilgili konseyin 
rol oynadığı bir dizi ihmalkâr davranış vardı.26 Bu, birçok yerel kon-
seyin açılabilecek davaları engelleyebilmek adına oyun ekipmanlarını 
kaldırması ve etkinlik alanlarına girişi kısıtlamasıyla sonuçlanmıştır.27 
Agar/Hyde davasında28 Yüksek Mahkeme, rugby oynarken omurga 
sakatlığı yaşamış iki yetişkine karşı özen borcu olmadığına karar 
vermiştir. Mahkeme, davacıların bariz tehlike içeren bir sporda yer 
almak isteyen yetişkin bireyler olduğunu belirtmiştir. Mahkeme’ye 
göre, sakatlıkları için kendilerinden başka birini sorumlu tutmaları 
mantıken beklenemeyecektir.

Benzer bir karara, volenti non fit injuria ilkesinin (sakatlanma 
riskinin kabulü karinesi) uygulandığı Woods/Multi-Sports Holding 
Pty Ltd. davasında29 ulaşılmıştır. 2002 yılı itibariyle devletlerin birçoğu 
bu karineyi içine alan ve bireye kesin bir sorumluluk yükleyen hukuki 

23 McMurdo, “Dangerous liaisons with the civil liability act 2003”, Lexisnexis Profesyonel 
Gelişim Konferansı’nda sunulan tebliğ, 2007. Bkz. (Erişim: http://www.courts.qld.
gov.au/publications/articles/speeches/2006/mcmurdo260406.pdf ).

24 Burns, “It”s just not cricket: The High Court, sport and legislative facts”, in: Torts 
Law Journal, 10/2002, sh: 1.

25 Ghantous v Hawkesbury City Council [2001] HCA 29.
26 Saleh/Murray, “Time runs out: Community anger as insurance crisis worsens”, in: Daily 

Telegraph,11 Haziran 2002; Trustees of the Roman Catholic Church for the Diocese 
of Canberra and Goulburn [2005] HCA, sh: 31 (Erişim: http://www.austlii.edu.
au/au/cases/cth/HCA/2005/31.html); Ayrıca bkz. Helps/Pointer, “Child injury due 
to falls from playground equipment”, in: Australian Institute of Health and Welfare 
Canberra, 04/2002; Watson/Ozanne‐Smith/Lough, “Consumer product‐related injuries 
to children”, in: Monash University Accident Research Centre. Bkz. (Erişim: http://
www.monash.edu.au/muarc/reports/muarc168.html).

27 Kirkwood, “A blaming and claiming society”. Bkz. (Erişim: http://www.abc.net.au/
compass.s425412.htm). Bu programda, Westmead New Children’s Hospital’deki 
bir araştırmacı olan Dr. Michael Booth, bu etkinliklere katılımın engellenmesinin 
çocukluk dönemindeki obeziteye katkı sağladığını belirtmiştir.

28 (2000) 201 CLR 552.
29 (2002) 208 CLR 460.
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sorumluluk yasalarını yürürlüğe koymuştur.30 Bu yasalar, girişilen 
aktivitenin malum riski için hesap verme yükümlülüğünün bireye 
iadesi amacıyla yürürlüğe konmuştur. Harold Luntz, “Woodhouse, 
artık politikacılar ve halk arasında “toplumsal sorumluluğun” etkili 
olmasını beklemiyor” şeklinde bir açıklama yapmıştır.31

İronik bir şekilde, reformlara sebep olan kitabın yazarı, Hâkim 
David Ipp, şahsi sorumluluk kanunlarının toplum refahını ve fırsat 
eşitliği, eğitim, sağlıkla alakalı hükümet programlarının sayısını azalt-
tığını öne sürmüştür.32 Yeni kanunlarla birlikte, kişisel sakatlanma 
davaları azalmıştır.33 Hukuki Sorumluluk Kanunu’nda34 spor veya 
etkinliklerdeki35 risk seviyeleri sınıflandırılmış ve risk seviyelerine 
karşılık gelen şahsi sorumluluğa bağlı risk seviyelerini belirlemeye 
çalışmıştır.36 Düzenleme, daha az dava açılması37 ile sonuçlanmıştır. 
Kanunu, davalarında sakatlanma sebebiyle tazminat arayan davacı-
lar için bilinmeyen etkileriyle beraber neredeyse denenmemiş halde 
bırakmıştır.

Bununla birlikte, 2006’da Güney Galler Temyiz Mahkemesi’ne 
eğlence faaliyeti, sakatlık ve sorumlulukla ilgili iki dava gitmiştir. 

30 Civil Liability Act 2002 (NSW), Civil Liability Act 2003 (Qld); Wrongs (Liability 
And Damages for Personal Injury) Act 2002 (SA); Recreational Services (limitation 
of liability) Act 2002 (SA); Civil law (wrongs) Act 2002 (ACT); Wrongs Act 1958 
(Vic); Civil Liability Act 2002 (WA); Civil Liability Act 2002 (Tas).

31 Luntz, “Looking Back at Accident Compensation; an Australian Perspective”, in: Victoria 
University of Wellington Law Review, 16/2003.

32 Ipp, “Taking responsibility”, in: Quadrant, 13‐19 Eylül 2004. Bu görüş, sağlığın hükümet 
tarafından “biopolitik” olarak bilinen bir denetim aracı olarak kullandığını ileri süren 
sosyolog ve filozof Michel Foucault’un takipçileri tarafından desteklenmektedir. Bkz. 
History of Sexuality, Cilt: 1.

33 Wright, “National Trends in Personal Injury Litigation: Before and After Ipp”, in: Law 
Council of Australia, 2006. Bu rapor, ülke içinde talep oranlarının 2004-2005 yılları 
arasında %60 oranında azaldığını göstermektedir.

34 NSW, 2002.
35 Madde 5 K, “rekreasyonel faaliyeti”, “keyif, ferahlama veya boş zamanı değerlendirmek 

için yapılan herhangi bir spor (örgütlenmiş olsun veya olmasın) veya herhangi bir faaliyet 
veya insanların rahatlıkla eğlence, ferahlama veya boş zamanlarını değerlendirmek için 
spor yaptığı veya faaliyet gösterdiği bir yerde (örneğin, bir sahil, park veya diğer kamuya 
açık alanlar gibi) yapılan herhangi bir faaliyet” olarak tanımlamaktadır.

36 Bölüm 4 – Risk Karinesi.
37 Wright, “National Trends in Personal Injury Litigation: Before and After Ipp”, in: Law 

Council of Australia, 2006. Bu rapor, ülke içinde talep oranlarının 2004-2005 yılları 
arasında %60 oranında azaldığını göstermektedir.



744

Spor’da Kamu Sağlığı Politikası ve Şahsi 
Sorumluluk–Rekabetçi mi, Paylaşımcı mı ?

/ TURHAN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

Mahkeme’de, Fallas/Mourlas davasında38 kanguru avlamak için hafta 
sonu av partisine katılan iki arkadaşın davası görüldü. Fallas, bu av 
partisi sırasında Mourlas’ı yanlışlıkla bacağından vurmuştur. Mourlas 
esas itibariyle, sadece ateş açmanın “tehlikeli bir eğlence faaliyeti” olup 
olmadığını ve hasarla sonuçlanan “bariz bir riskin oluşup oluşmadı-
ğını” sorgulayan Kanun’un 5 L hükmüne göre ele alınan temyizin 
ilk aşamasında dava açarak kazanmıştır. Öyleyse, zarar hakkında bir 
sorumluluk kararı verilemez. İkiye bir çoğunlukla alınan kararda, 
mahkeme temyiz başvurusunu reddetmiştir. Hâkim Ipp, faaliyetin 
tehlikeli olduğuna ve Mourlas’ın da bu faaliyette yer aldığına karar 
vermiştir. Hâkim Tobias mutabık kalmıştır. Hâkim Basten acemile-
rin gece vakti kangurulara ateş açmasının önemli bir tehlike teşkil 
edip etmediğinin tespit edilmediğini ve bundan dolayı aktivitenin 
“tehlikeli eğlence faaliyeti” olarak kabul edilemeyeceğini öne sürerek 
muhalif kalmıştır. Hâkim Basten, istatistiki bir analizden yapılan 
çıkarımlarla veya vakanın belirli durumlarını gözden geçirmeye bağlı 
olarak “önemli tehlike”nin bulunmasının, böyle bir riskin oluşması 
sonucunun oldukça ağır olabileceğini varsaymak olduğunu belirtmiştir. 
Çünkü Kanun’da “oldukça ağır” yazılmamış, saptamanın birinci esası 
uygulanmamış ve diğer karar yöntemleri ele alınmamış, yani hâkimler 
bu usulü uygulamamıştır.39 Bu şekilde “mühim risk konusu karara 
bağlanamamıştır. Basten, nispeten daha fazla sakatlık riski barındıran 
birçok “güvenli” sporu “tehlikeli eğlence faaliyeti” olarak sınıflandırma-
nın, “önemli hasar riski”ni “önemli herhangi hasar riski” konumuna 
doğru genişletmeyeceğini işaret etmiştir.40

Alınan riskin bariz olup olmadığına karar verilirken–bu, sonuç 
olarak mantıklı önsezi ve nedenselliğin gözden geçirilmesine karşı-
lık gelir–Hâkim Ipp, Bay Mourlas’ın başına gelen korkunç hasarın 
Kanun’da tanımlandığı gibi bariz bir risk teşkil etmeyeceğine karar 

38 NSWCA, 32, 2006.
39 Hâkim Basten’e saygımız sonsuzdur, ancak “önemli risk” kavramı nasıl tanımlanırsa 

tanımlansın, bu belirli rekreasyonel aktivitenin önemli bir bedensel yaralanma riskiyle 
ilgili olarak görülememesinin anlaşılması esasında oldukça zordur.

40 Fallas v. Mourlas, 2006, NSWCA, 32, 131.
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vermiştir. Hâkim Basten mutabık kalmıştır. Bununla birlikte, Hâkim 
Tobias, mantıklı bir insanın olasılıklar arasında denge kurabilmesinin 
ve bariz risk içeren böyle bir kazanın vuku bulabileceğinin farkında 
olması gerektiğini belirtmiştir. Esasen Tobias’ın kararı Mahkeme’nin 
davacı tarafından maruz kalınan sakatlığın vahametini ve o durum-
larda gerçekleşme ihtimal veya olasılığını göz önüne alacağının altını 
çizmiştir. Hasarın ciddiyetine ve olasılığına dayanarak fiziksel sakat-
lanma riskini belirleme sonucunda sadece mühim sakatlanmalar dava 
edilebilir.

Hâkim Ipp, Falvo/Australian Oztag Sports Association davasında41 
“tehlikeli eğlence faaliyeti”nin Oztag gibi sakatlık riskini en aza indirmek 
olan bir sporu kastedemeyeceğini ve sporla ilişkilendirilen herhangi 
bir riskin önemli olma ihtimalinin zayıf olduğunu ileri sürmüştür.42 
Ipp, Fallas davasında aktivitenin tehlikeli olup olmadığını belirlerken 
zaman, mekân, yetenek, yaş, ciddiyet, ekipman ve hava koşulları gibi 
objektif olguların hepsinin göz önünde bulundurulmasını önermiştir.43 
Ancak, şu ana kadar terminolojiyi önemli ölçüde ele alan yalnızca iki 
tane davanın olması, gelecekte “mühim hasar riski”ni yüksek sakatlık 
ihtimaliyle ilişkilendirilmiş sözde güvenli sporlara doğru genişlemesi-
nin tartışılması mümkündür. Hâkim Basten’in kanguru avının tehlikeli 
bir faaliyet olmadığına karar verdiğini düşünürsek, gelecekte kanunun 
her türlü yorumunun görülmesi mümkündür.

41 NSWCA, 17, 2006.
42 Ipp, age, sh: 30.
43 İlginçtir ki, McHugh ve Callinan’nın ikisi de dn: 27’deki Agar v Hyde davasındaki 

spordaki yaralanmaların yaygınlığı veya olasılığı konusunda istatistiki delillere atıf 
yapmıştır.
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OBEZİTE ve SAKATLIK

Birçok delil, obeziteye karşı en etkili aracın egzersiz ve fiziksel 
aktivite olduğunu desteklemektedir.44 Boş vakitlerde yapılan fiziksel 
aktivite, diyet yönetimi ile beraber kilo verilmesini sağlayabilir.45 Maa-
lesef, birçok kanıt da obez bir insanın kilo alımını engelleyen fiziksel 
aktivitelerde yer almasının yüksek sakatlanma riski taşıdığını öne sür-
müştür.46 Burada bir çelişki yaratmaktadır. Daha fazla egzersiz, obezite 
ve obeziteye bağlı hastalıkların daha az olmasına öncülük ederken, 
egzersize bağlı sakatlıklar da bu faydaları olumsuz hale çevirebilir.47

Kamu sağlığı açısından, kilolu insanları daha sağlıklı olmaya 
teşvik etmek gereklidir. diyabet riski, böbrek yetmezliği, ortopedik 
sakatlanmalar, kanser ve diğer zararlı sağlık sorunları, obezitenin ger-
çekten maliyeti yüksek sonuçlarıdır.48 Mali bakımdan, bu hastalıkları 
düzeltmenin maliyeti, önleyici sağlık hizmetlerinden çok daha fazla-
dır. Çelişki, küçük kitle sporları ve eğlence grupları ile ilgili yasaları 
dikkatlice değerlendirirken fark edilmektedir. Mesela Hâkim Ipp’e 
göre tehlikeli eğlence faaliyeti nasıl tanımlanabilir? Makul hizmet, 

44 Wier/Ayers/Jackson/Rossum/Poston/Foreyt, “Determining The Amount of Physical 
Activity Needed for Long Term Weight Control”, in: International Journal of Obesity, 
25/2001, sh: 613‐621.

45 King/Fitzhugh/Bassett/McLaughlin/Strath/Swartz/Thompson, “Relationship of Leisure‐
Time Physical Activity and Occupational Activity to the Prevalence of Obesity”, in: 
International Journal of Obesity, 25/2001, sh: 606‐12.

46 Kaplan/Diegel/Scavo/Arellana, “Effect of obesity on injury risk in high school football 
players”, in: Clinical Journal of Sports Medicine, 05/1995, sh: 43‐7. Bu çalışma, yüksek 
beden kitle endeksine sahip olanların, diğerlerine göre 2.5 kat daha fazla sakatlanma 
ihtimali olduğunu göstermiştir; Gomez/Ross/Calmbach/Kimmel/Schmidt/Dhanda, 
Clinical Journal of Sports Medicine, 08/1998, sh: 115‐20. Cooper/Inskip/Croft/
Campbell/Smith/McLaren/Coggon, “Individual risk factors for hip osteoarthritis: Obesity, 
hip injury and physical activity”, in: American Journal of Epidemiology, 147/1998, 
No: 6; Cooper/Snow/McAlindon/Kellingray/Stuart/Coggon/Dieppe, “Risk factors for 
the incidence and progression of radiographic knee osteoarthritis”, in: American College 
of Rheumatology, 43/2000, sh: 995‐1000.

47 Marshall/Guskiewicz, “Sports and Recreational Injury: the Hidden Cost of a Healthy 
Lifestyle”, in: Injury Prevention, 9/2003, sh: 100‐2.

48 Segal/Carter/Zimmet, “The cost of obesity: the Australian perspective”, in: 
Pharmacoeconomics, 5/1994, sh: 45‐52; Segal, Carter ve Zimmet, obezite yönetiminin, 
insülinden bağımsız diyabet, safra taşı, hipertansiyon, koroner kap hastalıkları, meme 
kanseri (menopoz sonrası dönemdeki bayanlarda) ve kolon kanseri gibi obeziteye eşlik 
eden hastalıklara kadar uzanacağını belirtmiştir.
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süratle yükselen obez nüfusunu dikkate almak ve kullanacakları zaman 
ekipman ve koşulların onlar için uygun olmasını sağlama anlamına 
gelir mi? Bu spor ve eğlence faaliyetinde bulunan obez katılımcılar 
için önemli olup, buna karşın kitle kulüpleri ve örgütleri yönetiminde 
maliyet ve risk faydası bazında da önemlidir. Kulüpler tarafından 
sağlanan aktivitelerde, obez katılımcıların güvenliğini sağlamaya yöne-
lik gereken adımların maliyetine katlanmayı kulüplerden beklemek 
“makul” olur mu?

İstatistikler,49 obezlerin fiziksel aktivite esnasında sakatlanmaya 
daha meyilli oldukları görüşünü desteklemiştir. Bu bariz riskle alakalı 
olan “ikaz yükümlülüğü” meselesiyle bağlantılıdır ve amatör spor ve 
eğlence faaliyetine katılanlar için de geçerlidir. Obezlerin toplumun 
geri kalanına göre daha az tehlikeli aktivitelere katılımları esnasında 
bile daha fazla risk içinde olduklarının farkında olup olmadıklarının 
sorulması, önem taşımaktadır. Risk yönetim stratejilerinde yeterli 
planlama yapılabilmesi için, kitle sporları ve eğlence faaliyetlerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sırada da, ayrımcılık gibi konuların farkında 
olunması gerekmektedir.50 Eğer yine de katılımcının fiziksel durumu 
ile ilgili olarak fark edilebilir bir sakatlanma riski varsa, katılmamanın 
riski azaltabileceği ikazı, riskin yönetimi için uygun olacaktır. Riskin 
oluşması halinde böyle bir ikazı yapmakla, özen borcu sona ermiş 
olur.51 Fakat bu öneri, obezleri spor faaliyetlerine katılmayı teşvik 
etmeyi amaçlayan kamu sağlığı politikasına aykırıdır.

49 Wier/Ayers/Jackson/Rossum/Poston/Foreyt, “Determining The Amount of Physical 
Activity Needed for Long Term Weight Control”, in: International Journal of Obesity, 
25/2001, sh: 613‐621.

50 Obezite tabanlı ayrımcılık yapabilir misiniz? Eğer obezite, 1992 tarihli Disability 
Discrimination Act (Cth) uyarınca bir engel olarak görülürse, kilo fazlasının (veya 
eksikliğinin) işlevini gerçekten olumsuz yönde etkilediği bir kişinin de bu Yasa 
kapsamına alınması gerekecektir. Bkz. (Erişim: http://www.hreoc.gov.au/disability_
rights/faq/Who_is_protected_/who_is_protected_.html#obesity); Rose, “Size 
discrimination hurts”, in: Herald‐Sun (Erişim: http://www.news.com.au/heraldsun/
story/0,21985,21861025‐2862,00.html); Ayrıca, hamile bayanların ayrımcılıktan 
kaçınması ve uygun tedbirler için kılavuzlar için bkz. “Pregnancy in Sport: Guidelines 
for the Australian Sporting Industry”, in: Australian Sports Commission, 2000; Ayrıca 
bkz. Gardiner v National Netball League Pty Ltd (2001) FMCA 500.

51 Civil Liability Act 2002 (NSW) s 5M; Civil Liability Act 2002 (WA) s 5I; Civil Liability 
Act 2002 (Tas) sh: 39. Dahası, eğer uyarılan kişilere uyarı gerçekten ulaşmamış veya 



748

Spor’da Kamu Sağlığı Politikası ve Şahsi 
Sorumluluk–Rekabetçi mi, Paylaşımcı mı ?

/ TURHAN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

Woods, Agar ve Falca’daki kararlar ve kanunun hazırlanması 
sırasında sakatlıktan kaynaklanan sorumluluk yükü bireyin üzerine 
bırakılırken, kanunun insanları spor veya etkinliğe katılmaktan soğu-
tup soğutmadığı sorusunu beraberinde getirmektedir.52 Bu durum, 
haksız fiil hukuku ve kamu sağlığı politikalarının felsefelerinin karşı 
karşıya gelmesi demek olacaktır.

ŞİMDİYE KADAR ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Burns,53 Agar ve Woods davalarında Yüksek Mahkeme’nin spor, 
risk tercihi ve otonominin özü itibariyle birbiriyle ilişkili ve birbirini 
destekleyen yapıda olduğunu kabul ettiğini öne sürmüştür.

Temyiz mahkemesinin bugüne kadar verdiği kararlara göre, 
Hukuki Sorumluluk Kanunu’nun prima facie şahsi sorumluluğu ve 
bireyin eylemlerinden doğan yükümlülüklerin kabulünü destekleyen 
bir belge olarak tasarlanmış olmasına rağmen, kanundaki terimlerin 
mahkeme tarafından yorumunun bu görüşü kesin biçimde destekleyip 
desteklemediğinin tartışılabileceği öne sürülmektedir. Fallas davasında, 
Bay Fourlas vurulmamak için arkadaşı Bay Fallas’dan uzaklaşabilmesi-
nin mümkün olduğu makul bir biçimde ileri sürülebilir. Bay Mourlas 
birkaç kez silahı uzaklaştırmasını söylemiş olsa da arkadaşı reddetmiştir. 
Bay Mourlas, kendini uzaklaştırmak yerine kalmayı tercih etmiş ve 
sonuç olarak yaralanmıştır.54

ulaşmış da uyarı anlaşılmamışsa da uyaran kişilerin karar vermesine gerek yoktur.
52 Ayrıca bkz. Rubinstein, “The law of tort and amateur sport: An incentive to stay at 

home?”, in: Deakin Law Review, 8/2003.
53 Burns, “It”s Just Not Cricket: The High Court, Sport and Legislative Facts”, in: Torts 

Law Journal, 10/2002.
54 McMurdo, Dangerous Liaisons with the Civil Liability Act 2003 (Qld), 2006. Bkz. 

(Erişim: www.courts.qld.gov.au/publications/articles/speeches/2006/mcmurdo260406.
pdf ).
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SORUMLULUK KANUNLARI İLE KAMU 
SAĞLIĞI ÇATIŞIYOR MU?

Kamu sağlığı aktiviteleri, sağlık için toplumsal işbirliğini ortaklık-
larla harmanlar. Kitlesel faaliyetler ve spor kulüpleri, organizasyonlarını 
yürütmek için sigortayı güvence altına almaya bel bağlamaktadır. Kitle 
sporları ve eğlence kulüpleri obezite hastalığı ile verilen savaşta genel 
sağlık cephesinin verdiği karşılığın bir bölümünü teşkil etmektedir. Bu 
şekilde, hükümet tarafından desteklenmeleri gerekmektedir. Hüküme-
tin toplumun üyelerini fiziksel aktiviteye, spor ve eğlence faaliyetlerine 
katılmaya özendirmesi bunun kapsamındadır. Aynı zamanda bu hizmeti 
sunabilmeleri, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve sigorta ettirmeleri 
için kulüpleri desteklemeleri de bu desteğin kapsamındadır.

Hukuki Sorumluluk Kanunları, küçük kulüpler ve konseylerin, 
sigorta prim kaybı ve iş görme acizliğiyle sonuçlanabilecek dava riski 
taşımadan spor ve eğlence hizmetlerine devam etmesini sağlamak ama-
cıyla tasarlanmıştır. Sorumluluk kanunları amacına hizmet etti mi? Ipp, 
bunun bir denge meselesi olduğunu ileri sürmektedir.55 Şüphesiz, dava 
sayısı büyük ölçüde azalmıştır, ancak açılmış olan davalar belki de bazı 
şaşırtıcı sonuçlara öncülük etmiştir.

Korunma, iyi hazırlanmış feragatname ve risk ikazının yapıldığı 
kitlesel örgütler için öngörülmektedir. Gerçekten, toplum grupları 
tarafından sunulan eğlence aktiviteleri ve spor örneklerinde büyük 
sosyal fayda vardır. Denge, oyun sahasının düz, takımların eşit ve 
mücadelenin adil olmasını temin etmekle kazanılacaktır. Kamu sağlığı 
hukuku, kamu sağlığı sorunlarında toplum menfaatini desteklemekte 
ve obezite söz konusu olduğunda, spor ve eğlence öncül grubun bir 
kısmını oluşturur. Hukuki Sorumluluk Kanunları, toplum kulüpleri 
ve örgütlerinin ilerlemesi için gerekli desteği sağlamaktadır. Toplum 
kulüpleri ve örgütleri, bu kanunlar sayesinde “obezite takımına” güzel 
bir gol atabilir.

55 Ipp, “Taking responsibility”, in: Quadrant, 16‐19 Eylül 2004.
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I-TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF)

A- Teşkilatlanma Süreci

Türk futbolunun teşkilatlanmasına ilişkin tarihsel dönemler 
incelendiğinde, 1903-1922 yılları arasında futbol kulüplerine 
dayalı federatif bir yapı olan futbol birlikleri; 1922-1936 

yılları arasında futbol dışındaki branşları da içine alan federatif bir 
yapı olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı; 1936-1938 tarihleri 
arasında yarı federatif Türk Spor Kurumu; 1938-1988 yılları ara-
sında Türk İdaresi’ne dahil bir kamu kuruluşu olan Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü’nün (daha sonraki adıyla Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü) ana hizmet birimi şeklindeki bir federasyon örgütlenmesi; 
1988’den günümüze kadar olan dönem boyunca da özel hukuka tabi 
ve özerk Türkiye Futbol Federasyonu şeklinde görülür.

Ülkemizde futbol faaliyeti halen 05.05.2009 tarihli 5894 sayılı 
“Türkiye Futbol Federasyonu’nun Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 
Kanun” ve bu Kanun’a dayanılarak hazırlanan TFF Statüsü ve diğer 
talimatlar çerçevesinde yürütülmektedir.

5894 sayılı “Türkiye Futbol Federasyonu’nun Kuruluş ve Görevleri 
Hakkındaki Kanun”un 1’inci maddesine göre “Kanunun amacı; her 
türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, 
teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde 
ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel 
kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilat, 
görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.”

5894 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi ile getirilen bu düzenleme, 
Türk futbolunun kuruluş kanunu olarak adlandırılan 27.05.1988 
tarihli 3461 sayılı Kanun ve daha sonra bu Kanun’un yerine kabul 
edilen 3813 sayılı Kanun’daki düzenlemelerin bir ölçüde tekrarından 
ibarettir. Bununla birlikte futbolun yasalaşma süreci içinde özellikle, 
Federasyonun hukuki statüsü, profesyonel ve amatör futbolun yöne-
timi, Federasyonun özerkliği, bağımsızlığı, denetimi, Federasyon 
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Genel Kurulu’nun oluşumu, Yönetim Kurulu ve diğer kurulların 
seçimi açısından önemli değişiklikler gerçekleşmiştir.

B- TFF’nin Hukuki Statüsü
1988 yılında 3461 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile TFF, kamu 

kurumu niteliğinde bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’nün 
şemsiyesinden ayrılarak özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliğe 
sahip bir kuruluş olarak teşkilatlanmıştır. Böylece TFF, ilk kez 1988 
yılında çıkarılan bir kanun ile kuruluş ve teşkilatlanmasını gerçekleşti-
rerek, genel idare dışında, özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe 
sahip bir federasyon olarak yeni ve farklı bir hukuki statü kazanmıştır.

3461 sayılı kanunda TFF’nin sadece profesyonel futbol faaliyet-
lerini yürütmek amacıyla kurulması ve teşkilatlanması düzenlenmiş, 
ancak futbolun altyapısını oluşturan amatör futbol faaliyeti bunun 
dışında tutulmuştur. Amatör futbol, Beden Terbiyesi Spor Genel 
Müdürlüğü bünyesi altında faaliyetine devam etmiştir. Böylece Türk 
Futbolu, yasal ve idari alt yapısı ve yönetimi itibarıyla, Profesyonel 
Futbol ve Amatör Futbol olarak iki başlı hale gelmiştir. Bu ikili yapı, 
TFF’nin 3813 sayılı Yasa ile yeniden yapılanma sürecine kadar devam 
etmiştir.

3461 sayılı Kanun’da değişiklik yapan 17.06.1992 tarihli 3813 
sayılı Kanun, önceki kanundan farklı olarak, TFF’nin özellikle özerk-
liğine vurgu yapmış, futboldaki iki başlılığı ortadan kaldırarak, amatör 
ve profesyonel tüm futbol faaliyetlerini yürütme görevini TFF’ye 
vermiştir. Süreç içinde özellikle Futbol Federasyonu’nun denetlenme 
biçimi tartışma yaratmış, 3813 sayılı Kanun’un 31. maddesinde 
20.04.2000 tarih ve 4563 sayılı bir yasayla yapılan değişiklik ile 
Federasyon’un bütün faaliyet ve işlemleri Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanlığı’nın gözetim ve denetimine tabi kılınmıştır. Madde hükmüne 
göre Başbakanlık Teftiş Kurulunca yapılacak inceleme ve soruşturma 
sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon 
Başkanı veya Federasyon Yönetim Kurulu hakkında karar alınmak 
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üzere Spordan Sorumlu Devlet Bakanı’na, Genel Kurulu olağanüstü 
toplantıya çağırması yetkisi de tanınmıştır.

Futbol Federasyonu’nun özerklik statüsünün tartışılmasına neden 
olan Spor Bakanlığı’nın gözetim ve denetim yetkisi, yapılan eleştiriler 
de dikkate alınarak 29.11.2007 tarih ve 5719 sayılı Kanun ile 31. 
maddede yapılan değişiklikle kaldırılmış ve Federasyon’un dış denetimi 
uluslararası kurallara uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Yürürlükte 
olan TFF Kanunu’nda da 5719 sayılı Kanun’la öngörülen denetime 
ilişkin usul ve esasların aynen korunduğu görülmektedir. Buna göre, 
Federasyon’un mali durumu ve kâr zarar hesapları yıllık dönemler 
halinde spor sektöründe uluslararası denetim tecrübesi bulunan bağım-
sız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenir. Denetim raporlarını 
inceleme ve onaylama yetkisi ise Federasyon Genel Kurulu’na aittir.

C- TFF Yapılanmasında Temel Unsurlar
1988 yılında yürürlüğe giren 3461 sayılı Kanun ve daha sonra bu 

Kanun yerine yürürlüğe sokulan 3813 ve 5894 sayılı Kanunlar dikkate 
alındığında, yapılan değişikliklerin temel amacının Türk futbolunun 
yönetiminde özerkliği ve bağımsızlığı gerçekleştirmek, Genel Kurul 
marifetiyle demokratik bir yapının oluşumuna katkı sağlamak ve 
yürütme erkinin futbol üzerinde denetimini ve hakimiyetini azaltmak 
amacını taşıdığı görülmektedir. Bu düzenlemeler karşısında Türk 
futbolunun yapılanmasına ilişkin temel unsurları;

a.  Federasyon’un özerk olması,

b.  Federasyon’un özel hukuka tabi, tüzel kişilik sahibi olması,

c.  TFF Genel Kurulu üyelerinin futbol faaliyeti ile ilgili kişi, 
grup ve örgüt temsilcilerinden oluşması,

d.  Federasyon Başkanı’nın Genel Kurulca seçilmesi, (3461 sayılı 
Kanun’da Federasyon Başkanı Genel Kurulca seçilen üç aday 
arasından Başbakanca atanması – sonrasında doğrudan atama 
– şeklindeki düzenleme daha sonra 3813 sayılı Kanun ile 
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Federasyon Başkanı’nın doğrudan Genel Kurul tarafından 
seçilmesi şeklinde değiştirilmiştir),

e.  Tahkim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yönetim Kurulu üye-
lerinin Genel Kurulca seçilmesi, (Tahkim Kurulu başkan ve 
üyeleri, 3813 sayılı yasada 5719 sayılı yasa ile yapılan deği-
şiklik sonucunda Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim 
Kurulu’nun kararı ile seçilmektedir.),

f.  Tahkim Kurulu’nun kurulması ve bu kurulla federasyon, 
kulüpler ve oyuncular arasında çıkacak hukuki ihtilaflarla, 
ceza (disiplin) kurulu kararlarını, ilgililerin itirazları üzerine 
inceleyerek kesin karara bağlama görevi verilmesi,

g.  Profesyonel futbol dalında faaliyet gösteren kulüplerin federas-
yona tescil edilmesi, tescil sırasında Tahkim Kurulu’nun karar-
larına uyacaklarına dair taahhütnameyi imzalamak zorunda 
olmaları ve tescil edilmeyen veya taahhütlerini yerine getir-
meyen kulüplerin müsabakalara iştirak edememeleri,

biçiminde sıralamak mümkündür.

Halen yürürlükte bulunan 5894 sayılı yasa, futbolun uluslararası 
boyutu ve FIFA’nın Federasyonların teşkilatlanmalarındaki usul ve 
esasları dikkate alınarak hazırlanmış ve önceki yasal düzenlemelere 
göre nispeten daha kısa ve 19 maddeden oluşan çerçeve niteliğinde 
bir yasadır. Futbol Federasyonu, Türkiye’deki her türlü amatör ve 
profesyonel futbol faaliyetini yürütmek, düzenlemek ve denetlemekle 
görevli olduğu gibi üyesi bulunduğu FIFA ve UEFA kurallarına uygun 
olarak her türlü düzenlemeyi yapmakla görevlidir. Federasyon ile 
kulüpler arasında üyelik ilişkisi kurulmuş olup, Futbol Federasyonu 
üyelerinin ve futbol alanında faaliyet gösteren diğer kişilerin FIFA, 
UEFA ve TFF tarafından konulan talimat ve düzenlemeler ile bunların 
yetkili kurulları tarafından verilen kararlara uymalarını sağlamakla da 
görevli olduğu açıkça belirtilmiştir.
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D-SPOR (FUTBOL) YARGISI

1-Sportif Uyuşmazlıklar
Futbolun, özellikle müsabakaların televizyonda yayınlanması ile 

birlikte tüm dünyada ekonomik anlamda büyük bir gelişme göster-
mesi, futbolun adeta endüstrileşme sürecine girmesi ile birlikte, futbo-
lun kendi yapısından kaynaklanan ve oyuna herhangi bir şekilde dahil 
olan tarafları arasında yaşanan ihtilafların çözümlenmesi amacıyla genel 
hukuk sisteminin dışında özel bir spor yargısına ihtiyaç duyulmuştur. 
İlk önce futbolun uluslararası organizasyonlarında yaşanan bu süreç 
kısa süre içinde ülkemizde de etkisini göstermiştir. TFF Kanunu’nun 
genel gerekçesinde de belirtildiği gibi “Spor mevzuatı, temel hukuk 
ilkelerine uygun olarak bütün ülkelerin iç hukuklarına etki edecek biçimde 
uluslararası niteliktedir. Uluslararası spor örgütlerine üye olan ülkeler 
bu kuruluşların benimsediği ilkelere ve talimatlara uyacaklarını peşinen 
kabul etmişlerdir.” Bu çerçeve içinde uluslararası düzenleme ve uygu-
lama esasları da dikkate alınarak TFF mevzuatı oluşturulmuş, hukuk 
kurullarının çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir.

Uluslararası uygulamaya paralel olarak, futbol faaliyeti nedeniyle 
ilgililer arasında çıkacak tüm uyuşmazlıkların kısa sürede, sporun 
kendi ilke ve kuralları içinde çözümlenmesi amacıyla Federasyon 
bünyesinde çeşitli “hukuk kurulları” oluşturulmuştur. Bu çerçeve 
içinde günümüzde futbol faaliyetinden doğan tüm uyuşmazlıklar TFF 
bünyesinde oluşturulan hukuk kurulları tarafından çözümlenmektedir.

Spor yargısı ile yetkili kurullar önüne getirilen uyuşmazlıkların 
neler olduğu incelediğinde bunların, özellikle futbol müsabakasında 
oyunun veya organizasyonun kurallarının ihlalinden kaynaklanan 
disiplin ihtilafları ile futbolun profesyonelleşmesi ve ekonomik boyu-
tundaki gelişimine paralel olarak sözleşme hukukundan kaynaklanan 
uyuşmazlıklar olduğu görülmektedir. Bunun yanında, yine futbol 
ekonomisinin gelişimi ile ortaya çıkan, TV yayın, sponsorluk, reklâm 
ve benzeri sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar ile futbolcuların 
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ulusal takımlarda, liglerde, kulüplerde oynayabilmelerine ilişkin uygun-
luk kriterlerine ilişkin uyuşmazlıkların da spor (futbol) yargısının 
önüne gelen önemli uyuşmazlık örnekleri olduğu görülmektedir.

2- TFF Hukuk Kurulları
5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 

Hakkındaki Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddeleri ile bu kanuna göre 
kabul edilerek 2009 Mayıs ayında yürürlüğe giren TFF Statüsü’nün 
54’üncü maddesine göre, TFF’nin Hukuk Kurulları aşağıda belirtilen 
kurullardan oluşmaktadır:

a. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu,

b. Disiplin Kurulları,

c. Kulüp Lisans Kurulu,

d. Etik Kurulu,

e. Tahkim Kurulu,

5894 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde Tahkim Kurulu dışındaki 
diğer hukuk kurulları ilk derece hukuk kurulu olarak nitelendirilmiştir. 
İlk derece hukuk kurulları, Kanun, TFF Statüsü, TFF’nin diğer talimat 
ve düzenlemelerin uygulanmasından ortaya çıkacak ihtilaflarda karar 
vermeye münhasıran yetkilidir.

İlk derece hukuk kurulları tarafından alınan kararlar ilgili kararın 
tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilmez ise kesinleşir. İlk 
derece hukuk kurullarının görevlerine giren konularda ve bunlar tara-
fından verilen kararlara karşı yargı yoluna başvurulamaz. İlk derece 
hukuk kurullarının çalışma usul ve esasları TFF Yönetim Kurulu 
tarafından çıkartılan talimatlarda düzenlenmiştir.

5894 sayılı Kanun’un 6’ncı ve TFF Statüsü’nün 54’üncü madde-
lerinde düzenlenen Tahkim Kurulu ise zorunlu tahkim mercii olup 
TFF’nin en üst hukuk kuruludur. Yargı yetkisi içine giren uyuşmaz-
lıklarda nihai karar merciidir.



759

Türkiye Futbol Federasyonu 
Hukuk Kurulları (Disiplin, 
Uyuşmazlık ve Tahkim Kurulları)
/ TÜRKKAN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

Biz burada, sadece ilk derece hukuk kurulları olan Disiplin Kurulu 
ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve bu kurulların kararlarına karşı 
itiraz ve temyiz merci olarak görev yapan Tahkim Kurulu üzerinde 
görüşlerimizi belirteceğiz.

II- DİSİPLİN KURULLARI

A- Genel
Sportif faaliyetler, insanlar arasındaki kardeşlik ve beraberlik 

duygularını pekiştirmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde dostluk ve iyi 
ilişkilerin geliştirilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle 
futbolun “fair play” ilkesi ve kendi kuralları içinde oynanması için 
belirli bir düzen ve disipline ihtiyaç duyulduğu açıktır.

Spor hukukunda disiplin kavramını, sporun amaç ve ilkelerine 
aykırı davranışlar nedeniyle ilgililerin tabi olacakları yaptırımlar olarak 
ifade etmek mümkündür. Disiplin cezaları veya disiplin kurallarına 
aykırı davranış ise belirli statü içindeki kişilerin, bu statüyü düzenleyen 
kurallara uymamalarından doğan olumsuz bir durumu ifade eder.

Spor hukukunda disiplin ihlalleri ve disiplin cezaları belirlenirken 
suç ve ceza hukukunun temel ilkelerinden bazı alanlarda ayrılma 
yoluna gidilmiş, özellikle kusur ve sorumluluk açısından yeni düzen-
lemeler getirilmiştir.

TFF Disiplin Kurulları, kulüpler ve kişiler tarafından işlenen her 
türlü disiplin ihlalini veya sportmenlik dışı davranışı Futbol Disiplin 
Talimatı çerçevesinde inceleyerek karara bağlamakla yetkili ve görevli 
kurullardır.

B- Disiplin Müfettişleri
TFF Disiplin Kurulları nezdinde disiplin sürecini başlatan kişiler 

“Disiplin Müfettişleri”dir. Bilindiği üzere futbol müsabakalarının 
tamamlanmasından itibaren 24 saat içinde ilgili müsabakada görevli 
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bulunan hakem, gözlemci ve temsilci raporları TFF’ye gönderilir. 
Disiplin Müfettişleri tarafından incelenen bu raporlarda kişi veya 
kulüplerin sorumluluğunu gerektirecek disiplin ihlaline rastlanması 
halinde ilgililerin cezalandırılması amacıyla, gerekli sevk işlemleri 
yapılarak disiplin yargılaması başlatılır. Disiplin müfettişleri, disiplin 
soruşturma ve yargılamasında TFF’yi temsil eder.

Kamuoyunda Disiplin ve Tahkim Kurulları tarafından verilen 
bazı disiplin kararlarına yönelik eleştirilerin odağında, bu kurullarda 
görev yapan kişilerin tarafsız ve bağımsız olmaması ileri sürülmektedir. 
Kurulların bağımsızlığı ve tarafsızlığı hukuki sürecin doğru şekilde 
yürümesi bakımından çok önemli olduğu tartışmasızdır. Bununla 
birlikte, özellikle disiplin hukuku uygulaması açısından tarafsızlığına 
ve bağımsızlığına en çok ihtiyaç duyulan birim, disiplin müfettişle-
ridir. Zira disiplin müfettişleri, disiplin yargılama sürecini başlatan 
ve gerektiğinde Disiplin Kurulu kararlarına karşı Tahkim Kurulu 
nezdinde itirazda bulunma yetkisine sahip soruşturma mercileridir. 
Spor yargılaması içinde, savcıların görev ve yetkilerine sahip disiplin 
müfettişleri, uygulamada sadece disiplin ihlallerinin ilgili kurula sevki 
yetinmekte, disiplin yargılamasına aktif olarak katılmamaktadır. Bu 
durum özellikle, cezalandırılan sporcu veya kulüplerin itirazı üzerine, 
temyiz mercii olarak incelemede bulunan Tahkim Kurulu’nun, Disip-
lin Müfettişleri’nin aktif olarak disiplin yargılamasına katılmaması ve 
“aleyhe bozma yasağı” nedeniyle, hatalı Disiplin Kurulu kararlarının 
düzeltilememesine neden olmaktadır.

Profesyonel müsabakalara ve Türkiye birinciliğine varan amatör 
müsabakalara ait Disiplin Kurulu’na sevk işlemleri disiplin müfettişleri 
tarafından, diğer amatör müsabakalara ait sevk işlemleri ise TFF İl 
Temsilcilikleri tarafından yapılır. Disiplin kurullarına sevk yazılarında 
olayın özeti, tarihi, müsabakanın kategorisi, cezalandırılması istenen 
kişi ve kulüplerin isimleri belirtilir.
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C- Disiplin Kurulları
Yukarıda da belirtildiği üzere Disiplin Kurulları, Türkiye’de oyna-

nan profesyonel ve amatör müsabakalarda işlenen her türlü disiplin 
ihlalini veya sportmenlik dışı davranışı Futbol Disiplin Talimatı çer-
çevesinde inceleyerek karara bağlamakla yetkili ve görevli kurullardır.

Türkiye’de halen 4852 Amatör Kulüp ve 124 Profesyonel Kulüp 
olmak üzere toplam 4976 futbol kulübü bulunmaktadır.

2011 – 2012 futbol lig sezonu dikkate alındığında, toplam 11.559 
amatör futbol takımı, büyükler ve gençler kategorisinde (U-19, U-17, 
U-15, U-14, U-13) müsabaka oynamaktadır.

Bu takımların 2011 – 2012 futbol sezonunda yaptıkları toplam 
maç sayısı ise 82.113’dır. 79.529 müsabaka amatör yerel lig müsaba-
kası, 973 müsabaka U-13 ve U-19 takımları arasında yapılan Türkiye 
Şampiyonası müsabakaları, 1611 müsabaka ise Bölgesel Amatör Lig 
müsabakasıdır. Futbol sezonun yaklaşık on ay olduğu, ayda orta-
lama 8.200 müsabaka oynandığı dikkate alındığında özellikle amatör 
maçlarda görevli disiplin kurulların ne kadar yoğun bir gündemle 
çalıştıkları anlaşılır.

TFF Disiplin Kurulları üçe ayrılır.

1. İl Disiplin Kurulları,

2. Amatör Futbol Disiplin Kurulu,

3. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu.

1- İl Disiplin Kurulu
İl Disiplin Kurulları, kuruldukları illerde amatör futbol faaliyet-

lerinde bulunan kulüp, futbolcu ve diğer kişilerin fiillerinden doğan 
disiplin ihlallerini birinci derecede değerlendirmek ve Futbol Disiplin 
Talimatı hükümleri çerçevesinde gerekli kararları vermekle görevlidir.

İl Disiplin Kurulları Amatör İşler Kurulu’nun teklifi ve Fede-
rasyon Başkanı’nın onayı ile atanır. İl Disiplin Kurulu bir başkan ve 
illerin sportif faaliyetlerine göre en az iki en fazla dört üyeden oluşur. 
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Kurullara asıl üye kadar yedek üye atanır. İl Disiplin Kurulları, TFF 
Başkanı’nın görevde kaldığı süre ile sınırlı olarak görev yapar. İl 
Disiplin Kurulu başkanları ile başkan vekillerinin hukuk fakültesi 
mezunu olmaları şarttır. Diğer üyeler faal olmayan ve herhangi bir 
kulüpte görevi bulunmayan yönetici, teknik direktör, antrenör, hakem 
ve futbolcular arasından atanabilir.

İl Disiplin Kurulları tarafından, kişilere verilen ihtar, kınama, 
iki veya daha az, müsabakadan men, soyunma odası ve yedek kulü-
besine giriş yasağı ile onbeş gün (onbeş dahil) stadyuma giriş yasağı 
veya hak mahrumiyeti cezası ve kulüplere verilen bir müsabaka için 
saha kapatma ya da müsabakayı seyircisiz oynama cezaları kesindir. 
Bu ceza kararlarına karşı Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) 
nezdinde itiraz edilemez.

Yukarıda belirtilen ceza miktarlarını aşan İl Disiplin Kurulu 
kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde 
AFDK nezdinde itiraz edilebilir.

Sürekli hak mahrumiyeti cezaları itiraz konusu yapılmasa dahi 
AFDK tarafından kendiliğinden incelenir.

2- Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK)
Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye birinciliğine varan futbol 

müsabakalarına katılan amatör kulüpler ile bu kulüplerde görevli fut-
bolcu, teknik direktör, antrenör, yönetici ve diğer kişilerin fiillerinden 
doğan disiplin ihlalleri ile aynı müsabakalarda görev yapan hakem ve 
diğer görevlilerin disiplin ihlallerini ilk derecede karara bağlar.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı’nın 
68’inci maddesine göre İl Disiplin Kurulları tarafından verilen ve 
Talimat’ın 88’inci maddesi ile belirlenen sınırları aşan (üç veya daha 
fazla, müsabakadan men, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş 
yasağı ile on altı gün ve fazlası stadyuma giriş yasağı veya hak mah-
rumiyeti cezası ve kulüplere verilen iki veya daha fazla müsabaka için 
saha kapatma ya da müsabakayı seyircisiz oynama) cezalarına karşı 
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ilgili kulüp ve kişilerce yapılan itirazları, itiraz mercii sıfatıyla inceler 
ve karara bağlar. Diğer bir ifade ile AFDK, İl Disiplin Kurulu’nun 
bazı kararlarına karşı itiraz ve temyiz merciidir.

Ayrıca Amatör Futbol Disiplin Kurulu, İl Disiplin Kurulları 
arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını da inceleyip kesin olarak 
karara bağlar.

Kurulun, kulüplerin ve futbol faaliyetinin amatör niteliği dikkate 
alınarak düzenlenen F.D.T.nın m.20/1 uyarınca (Bölgesel Amatör Lig 
karşılaşmaları dışında) para cezası verme yetkisi bulunmamaktadır.

3) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, profesyonel futbol faaliyet-

lerinde bulunan kulüp, futbolcu, teknik adam, yönetici, müsabaka 
görevlileri ve profesyonel futbolda görevli diğer kişilerin fiillerinden 
doğan disiplin ihlallerini ilk derecede karara bağlar.

D- Amatör ve Profesyonel Disiplin Kurullarının Oluşumu
Amatör ve Profesyonel  Futbol Disiplin Kurulu, TFF Başkanı’nın 

teklifi, TFF Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanacak bir başkan ve 
altı asıl üyeden oluşur. Disiplin Kurullarına aynı usulle asıl üye sayısı 
kadar yedek üye atanır. 

Atanacak asıl ve yedek üyelerin fakülte veya yüksek okul mezunu 
olmaları gerekir. Ancak başkan, başkan vekili ve raportör olarak görev 
yapacak olanların hukuk fakültesi mezunu olmaları zorunludur. Diğer 
üyelerin faal olmayan antrenör, hakem ve futbolcular arasından atan-
masına özen gösterilir.

TFF Disiplin Kurulları, TFF Başkanı’nın görevde kaldığı süre ile 
sınırlı olarak görev yaparlar.

Amatör ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulları ilk toplantıla-
rında bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Seçim gizli oyla yapılır.

Ölüm, istifa ve başka nedenlerle oluşan boşalmalarda, boşa-
lan görev için aynı usulle onbeş gün içinde atama yapılır. Atama 



764

Türkiye Futbol Federasyonu 
Hukuk Kurulları (Disiplin, 

Uyuşmazlık ve Tahkim Kurulları)
/ TÜRKKAN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

yapılıncaya kadar, Disiplin Kurulu Başkanı, uygun göreceği yedek 
üyeyi boşalan göreve çağırır.

Amatör veya Profesyonel Disiplin Kurulunda görevlendirilebilecek 
kişilerin TFF Yönetim Kurulu, Tahkim Kurulu, Denetleme Kurulu, 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve yan kurullar üyesi olmamak ve TFF 
Statüsü’nün m.38/3 fıkrasında belirtilen koşullara sahip olmak gerekir.

E- Disiplin Kurullarının Toplantı ve Çalışma Usulleri
AFDK ve PFDK, yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirmek 

amacıyla haftanın belirli günlerinde ayrı ayrı toplanır. Toplantı, ilgili 
kurul başkanının çağrısı üzerine salt çoğunluk ile yapılır. Toplantı 
gündemi başkan tarafından belirlenir.

Kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Kurullar 
acil işlerde, telefon konferansı, video konferansı veya benzeri başka 
herhangi bir yöntemle müzakere edebilir ve karar verebilir.

Her iki kurulun büro işleri, ayrı personel tarafından yerine geti-
rilir. AFDK ve PFDK üyelerine, katıldıkları toplantılar için, TFF 
Yönetim Kurulu’nun her sezon başında belirleyeceği miktarda huzur 
hakkı verilir.

Disiplin Kurulları kararlarında bağımsızdır. Disiplin Kurulları 
görüşmeleri kural olarak kapalı oturumlarda gerçekleştirilir.

Üyeler, tarafsızlıklarından ciddi şüpheyi gerektirecek haklı sebeple-
rin varlığı halinde ilgili dosyaya ilişkin olarak kuruldan derhal çekilmek 
zorundadır. Bir kurul üyesinin, disiplin dosyası ile doğrudan veya 
dolaylı olarak ilgisinin bulunması, disiplin dosyasının görev aldığı 
bir kulüple ilgili olması, disiplin dosyası tarafları ile arasında üçüncü 
dereceye kadar kan veya kayın hısımlığı söz konusu olması, disiplin 
dosyası tarafları veya temsilcileri ile arasında maddi menfaat birliği 
veya yakın ilişkinin söz konusu olması hallerinde, disiplin kurulu 
üyesinin tarafsızlığı hakkında ciddi şüpheyi gerektirecek haklı sebebin 
var olduğu kabul edilir.
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Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri yargılama faaliyeti sırasında 
edinilen her türlü bilgiyi gizli tutmakla ve hiçbir şekilde açıklama-
makla yükümlüdür.

F- Disiplin Hukukunun Kaynakları
Futbol disiplin hukukunun kaynakları, özellikle son yapılan deği-

şiklik üzerine başta Anayasa ve TFF Kanunu olmak üzere, TFF Statüsü, 
Futbol Disiplin Talimatı ve diğer uygulama talimatlarından oluşmak-
tadır. Futbol müsabakaları ve organizasyonlar sırasında kulüpler ve 
bireyler tarafından işlenen tüm disiplin ihlalleri ve sportmenlik dışı 
davranışlar ve bu gibi kulüp ve kişilere uygulanacak disiplin cezaları 
TFF Yönetim Kurulu tarafından, FIFA ve UEFA Disiplin Talimatları 
doğrultusunda TFF Disiplin Talimatı’nda düzenlenmiştir.

TFF, neredeyse her yıl Disiplin Talimatını baştan yenileyerek, 
TFF web sitesinde yayınlamakta ve yürürlüğe sokmaktadır. Bu usulün 
doğru olmadığı açıktır. Günün koşullarına göre talimatta değişiklik 
gerektiren hususlar, talimatın tamamını yenileme yoluna gitmeden 
ilgili bölüme ilave edilmelidir.

G- Disiplin Suçları
Futbol Disiplin Talimatı’nda; disiplin ihlali teşkil eden eylemler 

şu şekilde sıralanmıştır:

a.  Sportmenliğe aykırı hareket; sportmenliğe veya spor ahlakına 
aykırı hareket etmek, TFF’nin saygınlığını zedelemek, futbo-
lun değerini düşüren hareketlerde bulunmak (m.36), bilinçli 
kart görmek (m.37), sportmenliğe aykırı açıklamalar yapmak 
(m.38),

b.  Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket etmek, (m.40) en 
az altı oyuncunun sarı veya kırmızı kartla cezalandırılması 
veya en az üç oyuncunun kırmızı kart görmesi hali,
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c.  Oyuncu kriterlerine uymamak (m.41) TFF Talimatları ile 
belirli kritere sahip genç oyuncuların kadroya alınmaması,

d.  Hakem soyunma odası ve koridorlarının güvenliğini ihlal 
etmek (m.40), kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit (m.42), 
ayrımcılık, ırk, din, dil, etnik köken ayrımcılığı yaparak insan-
lık onurunu herhangi bir biçimde zedeleyen söz, tutum, 
davranış vb hareketlerde bulunmak (m.43),

e.  Kural dışı hareketler yapmak, oyun kurallarına aykırı olarak 
sert ve ciddi faul yapmak, şiddetli harekette bulunmak (m.44), 
TFF mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, 
yöneticilere veya diğer kişilere saldırmak (m.45), bir kavgaya 
karışmak (m.46),

f.  Talimatlara aykırı hareket, futbol ile ilgili mevzuat hükümle-
rini, futbol oyun kurallarını ihlal etmek (m.47),

g.  Belgelerin haksız kullanımı, sahtecilik ve yanıltma, hak sahibi 
olmadığı halde başkalarına ait lisans, akreditasyon kartı ve sair 
uygunluk belgelerini kullanarak TFF ve müsabaka görevlilerini 
yanıltmaya çalışmak (m.48), lisans veya uygunluk belgeleri 
üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapmak (m.49),

h.  Usulsüz seyirci alma, stadyuma giren seyirci sayısı hakkında 
gerçeğe aykırı belge düzenlemek, stadyuma biletsiz seyirciyi 
almak, aynı seyir kalitesindeki yerler için farklı fiyat uygula-
mak, stadyuma veya tribüne kapasitesi üzerinde seyirci almak 
(m.50),

i.  Cezaya ve tedbire uyulmaması, cezaların infaz rejimine ve 
idari tedbir kararlarına uymamak (m.51),

j.  Milli müsabakaya katılmamak, yapılan tebligata rağmen haklı 
bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya 
hazırlık çalışmalarına katılmamak (m.52),
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k.  Saha olayları, stadyumlarda düzen veya disiplinin ya da müsa-
baka güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya 
toplu bir biçimde ihlal etmek (m.53),

l.  Çirkin ve kötü tezahürat, stadyumlarda toplu olarak ve devam-
lılık arz eden şekilde, söz veya hareketlerle aşağılayıcı, tahrik 
veya taciz edici nitelikte tezahüratta bulunmak (m.54),

m.  Yayın talimatına aykırı davranmak, TFF’nin kulüpler adına 
ve hesabına yayın sözleşmesi imzaladığı kişilerin yayını en iyi 
şartlarda yapabilmesi için gerekli ortamın sağlamak, yayın 
hazırlıklarının ya da yayını engellememek (m.55),

n.  Tanıklıktan veya belge ibrazından kaçınmak, soruşturma 
ya da yargılama sırasında tebligata rağmen, haklı bir sebebi 
olmaksızın tanıklıktan kaçınmak (m.56),

o.  Müsabaka sonucunu etkileme, müsabakanın sonucunu 
hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek veya teşeb-
büs etmek, teşvik primi vermek (m.57), profesyonel liglerde 
yer alan kulüplerin yöneticilerinin, müsabaka görevlilerinin 
futbolcuların futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen 
bahis ve benzeri şans oyunlarına katılmak (m.58),

p.  Müsabakaya katılmamak, bir futbolcunun hukuka veya spor 
ahlakına aykırı bir şekilde müsabakaya katılmamak (m.59), 
görevi ihmal ve kötüye kullanmak,

q.  Hükümlülük, kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla 
hapis cezası almak veya Devletin güvenliğine veya anayasal 
düzenin işleyişine veya milli savunmaya ya da Devlet sırlarına 
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırmak, para aklama veya kaçakçılık suçla-
rından mahkum olmak (m.61),
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r.  Doping, doping yapmak, dopingle mücadele kurallarını ihlal 
etmek (m.62).

H- Disiplin Cezaları
Disiplin ihlalleri veya sportmenlik dışı davranış ve hareketlere 

uygulanacak disiplin cezaları şu şekilde sıralanmıştır:

a. İhtar,

b. Kınama,

c. Para cezası,

d. Ödüllerin iadesi,

e. İhraç,

f. Müsabakadan men,

g. Soyunma odası ve/veya yedek kulübesine giriş yasağı,

h. Stadyuma giriş yasağı,

i. Hak mahrumiyeti (futbolla ilgili her türlü faaliyetten men 
edilme),

j. Lisansın askıya alınması,

k. Lisanın iptali,

l. Transfer yasağı,

m. Saha kapatma,

n. Seyircisiz oynama,

o. Hükmen mağlubiyet,

p. Puan indirme,

q. Bir alt lige düşürme.
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Spor müsabakalarında disiplin cezaları ile korunmak istenen 
hukuki değer, spor faaliyetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlayacak 
sportif, ekonomik ve toplumsal değerlerin ve düzeninin korunmasıdır.

I- Disiplin Soruşturmasının Özelliği
Spor hukukunda, görevli disiplin kurulları tarafından yürütülen 

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

Sportif uyuşmazlık ve disiplin ihlallerinin Federasyon bünye-
sinde oluşturulan ayrı bir kurul tarafından değerlendirilerek karara 
bağlanması gereği de esasen bu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. 3461 
sayılı kanun öncesinde disiplin ihlalleri Beden Terbiyesi Spor Genel 
Müdürlüğü nezdinde oluşturulan Ceza Kurulu tarafından belirlenirdi. 
Federasyon’un bir kamu kurumunun şemsiyesi altında örgütlenmiş 
olması, doğal olarak her türlü eylem işlemlerinin idari nitelikte olması 
sonucunu da doğuruyordu. Bunun sonucunda bir çok ceza kurulu 
kararları, hatta buna esas teşkil eden hakem kararları dahi idari yar-
gının, Danıştay’ın müteaddit kararlarına konu olurdu. Örneğin, 
Danıştay’ın 14.03.1985 tarihli bir kararında hakem tarafından saha 
içinde verilen bir sarı kart cezası, anında tebliğ edilip uygulanan bir 
idari işlem olarak nitelendirilmiştir. Bir disiplin kararının uzun bir 
sürede karara bağlanamaması, veya sürüncemede kalan ihtilafların 
spora vereceği zarar dikkate alınarak, çok kısa süre içinde uyuşmazlık-
ların giderilmesi amacıyla sporun doğasına uygun, yargısal faaliyette 
bulunan kurullar oluşturulması yoluna gidilmiştir.
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İ- Disiplin Hukuku Uygulamasında Objektif Sorumluluk
Futbol Disiplin Talimatı’nın “Sorumluluk” başlıklı 6. maddesine 

göre; “Ev sahibi kulüp, müsabakanın oynanacağı stadın ve çevresinin 
düzeninden ve güvenliğinden sorumludur. Kulüpler, müsabaka öncesinde, 
esnasında ve sonrasında meydana gelebilecek her türlü olaydan sorumlu 
olup müsabakanın organizasyonuna ve güvenliğine ilişkin tüm talimat-
lara uymakla yükümlüdür. Kulüpler, futbolcularının, görevlilerinin, 
yöneticilerinin, üyelerinin, özel güvenlik görevlilerinin ve taraftarlarının 
ihlallerinden dolayı objektif olarak sorumludur.” FDT’nın “Sorumluluk” 
başlıklı 6’ncı maddesi esasen UEFA Disiplin Talimatı’nın 6’ncı mad-
desinin tekrarından ibaret olup, FIFA Disiplin Talimatı ve diğer üye 
Federasyonların düzenlemelerinin de benzerlik taşıdığı görülmektedir.

Futbol kulüplerine taraftarlarının eylemleri nedeniyle yüklenen 
sorumluluk, spor alanı kapsamındaki seyirci taşkınlıkları için geçerli 
olup, spor alanı kavramı disiplin hukuku uygulamasında geniş bir 
şekilde yorumlanmaktadır. Nitekim, Disiplin ve Tahkim Kurullarının 
geçmiş kararlarında da bu kavram geniş bir şekilde yorumlanmıştır. 
Örneğin, müsabakadan bir gün önce geldikleri şehirde antrenmana 
gitmek için yola çıkan misafir takım otobüsünün, yolda ev sahibi 
takımın taraftarlarınca durdurularak oyuncuların dövülmeleri ve 
hastanelik olmaları sonucunu doğuran olay, maçtan bir gün önce 
gerçekleşmiş olmasına rağmen sadece adi bir polisiye olarak değil, 
maç öncesi gerçekleşen bir spor olayı ve olayın meydana geldiği yer 
de spor alanı olarak değerlendirilmiştir. Benzer şekilde, iki Anadolu 
kulübünün maçından sonra ev sahibi takımın taraftarlarının, o ilin 
emniyet güçlerinin il sınırına kadar götürdüğü misafir takım otobü-
sünü, il sınırını biraz geçtikten sonra çevirerek tüm kafileye saldırmaları 
halinde de ev sahibi kulübe ceza verilmiştir.

Gerek uluslararası düzenlemeler ve gerekse Futbol Disiplin 
Talimatı’nda, taraftar eylemlerinden dolayı, kulüplerin sorumluluğuna 
gidilmesine dair konulan hükümlerin kusur unsuruna yer verilmeyen 
objektif sorumluluk esasına göre düzenlendiği anlaşılmaktadır. Hattâ, 
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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) bazı kararlarında, 
taraftarlarının sebebiyet verdiği olaylardan ötürü kulüplerin UEFA 
Disiplin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesine göre kusursuz sorumlu 
olduğu, bu kusursuz sorumluluğun tehlike esasına dayandığının kabul 
edildiği belirtilmektedir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, Futbol Disiplin Talimatı’nda taraf-
tarların davranışları sebebiyle ilgili kulübe ceza verilebilmesi için 
kulübün kusurunun bulunmasına gerek görülmediği, kulüplerin 
objektif olarak sorumlu oldukları açıkça ifade edilmiştir. Böylelikle, 
kulüpler yönünden bir kusursuz sorumluluk hâli düzenlendiğinde 
hiçbir tereddüt yoktur. Bu kusursuz sorumluluk hâlinin, objektif 
özenin ihlaline dayalı, kurtuluş kanıtı getirilemeyen (ağırlaştırılmış) 
olağan sebep sorumluluğu şeklinde nitelendirilmesi doğru olur.

J- Savunma
Futbol disiplin yargılamasında, isnat edilen eylem hakkında ilgili 

kişinin savunması alınmadan ceza verilemez. Ceza yargılamasının 
temel bir ilkesi olan adil yargılama ilkesi ve kişinin yetkili merci 
önünde kendini savunma hakkına disiplin yargılamasında da riayet 
edilir. Savunmayı, AFDK ve PFDK’nın görevine giren işlerde soruş-
turma mercîleri veya görevli Disiplin Kurulu, diğer işlerde görevli İl 
Disiplin Kurulu ister.

Savunma süresi, savunma isteminin ilgilisine tebliğ edildiği saatten 
itibaren 48 saattir. Tatil günleri savunma süresini uzatmaz. Savunma 
süresine ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, talimatta belirtilen 
sürelerin son gününün bir tatil gününe rastlaması durumunda; söz 
konusu süre, tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai saati bitimine 
kadar uzar.

Bununla birlikte futbol oyunun özelliği gereği bazı hallerde 
savunma süresinin başlaması için özel bir tebligat yapılmaz. Bunun 
nedeni, olay hakkında en kısa sürede karar vermektir. Bu gibi durum-
larda savunma süresi kendiliğinden başlar. Disiplin ihlali nedeniyle 
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hakem tarafından müsabakadan çıkarılan futbolcular ile diğer kişiler ve 
yarım kalan müsabakalarda her iki kulüp, ayrıca tebligat yapılmaksızın 
savunma vermek zorundadır. Bu kişiler, müsabakanın sona ermesinden 
itibaren 48 saat içerisinde, savunma vermedikleri takdirde, savunma 
hakkından vazgeçmiş sayılır.

K- Disiplin Yargılaması ve Karar
Disiplin yargılaması, sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının 

görevli kurula sunulmasıyla başlar. Disiplin Kurulu, idari tedbir ve 
savunmayı öncelikle inceler; soruşturması başlatılan işlemleri takip 
eder ve eksik kalan kısımları tamamlar. Gerekli görmesi halinde rapor 
düzenleyenlerin yazılı ve sözlü beyanlarını tespit edebilir, ilgililerin 
sanık veya tanık sıfatıyla yazılı, sözlü beyanlarını alabilir.

Futbol Disiplin Talimatı’nın 86. maddesine göre müsabaka görev-
lilerinin raporları tarafların ve tanıkların beyanları, maddi deliller, 
uzman görüşleri ve ses ya da video kayıtları kabul edilebilir delillerdir. 
Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat 
edilmediği sürece doğru kabul edilir.

Müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki 
bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıt-
tığı tespit edilemediği takdirde, oyun alanındaki fiiller bakımından 
hakem raporu, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise temsilci 
raporu esas alınır.

Disiplin Kurulu karar verirken hakemlerin ve diğer müsabaka 
görevlilerinin resmi raporlarını esas alır. Bununla birlikte işitsel veya 
görsel kayıtlardan da yararlanabilir. Bunlar yalnızca olayın disiplin 
yönüyle ilgili kanıt olarak kullanılabilir.

Futbol Disiplin Talimatı uyarınca verilecek ceza, somut olayın 
objektif ve sübjektif tüm şartları, ihlalde bulunan kişinin kusur dere-
cesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler değerlendirilmek suretiyle 
takdir edilir. Fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde indirime 
gidilir.



773

Türkiye Futbol Federasyonu 
Hukuk Kurulları (Disiplin, 
Uyuşmazlık ve Tahkim Kurulları)
/ TÜRKKAN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

Disiplin Kurulu üyeleri delillerin takdirinde vicdani kanaatlerine 
göre karar verirler.

Disiplin Kurulu kararlarına karşı yedi gün içinde Tahkim Kurulu’na 
itiraz edilebilir. Ancak itiraz, infazı durdurmaz.

III- UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU (UÇK)

A- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Kurulması
UÇK, ilk defa 5894 sayılı Kanun’dan önce yürürlükte bulu-

nan 3813 sayılı Kanuna 29.11.2007 tarih ve 5719 sayılı Kanun ile 
eklenen 12/A maddesi gereğince mevzuatta yer alarak spor yargısı 
içindeki yerini almıştır. UÇK oluşturulmadan önce görev kapsamına 
giren uyuşmazlıklar TFF Yönetim Kurulu tarafından çözümlenirdi. 
Hukukçu kişilerden oluşmayan TFF Yönetim Kurulu’nun sportif 
uyuşmazlıklarda adeta spor yargısı olarak faaliyette bulunması, disip-
lin tedbirlerini uygulama yetkisinin olması ciddi eleştirilere neden 
oluyordu. Bu ve buna benzer eleştiri ve şikayetleri ortadan kaldırmak 
amacıyla uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak Federasyon 
Kanunu’nda yapılan değişiklik ile hukuksal ihtilafların çözümü ama-
cıyla UÇK oluşturuldu.

Bununla birlikte 29.06.2011 tarihinde yapılan TFF Genel 
Kurulu’nda, UÇK’nın görev ve yetki alanında önemli değişiklikler 
yapılmış ve bunun sonucunda Kurul’un faaliyet alanı oldukça daral-
tılarak, Kurul fiilen çalışamaz hale getirilmiştir. Yapılan değişiklik ile 
uyuşmazlık taraflarına, futbolla ilgili her türlü sözleşmeden doğan 
ihtilafların çözümü için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkisini 
kabul edip etmemekte serbestlik tanınması, tarafların ihtilaf sonrasında 
Kurul’un yetkisini yazılı olarak tanımaları şartına bağlı olarak Kurul’un 
çalışabilir hale gelmesi, sportif ihtilafların neredeyse tamamının adli 
yargı önüne gitmesine neden olmuştur. Yapılan düzenleme sonucunda, 
mecburi tahkim usulünden vazgeçilerek, Kurul çalışması için ihtiyari 
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tahkim usulü benimsenmiş, getirilen yetki şartı sonucunda ihtilafların 
spor yargısının dışına çıkarılmasına neden olunmuştur.

B- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Oluşumu
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun hakem tayini usulüne uygun olarak seçilecek hakem 
veya hakem heyetinden oluşur. Ancak hakemlerin Yönetim Kurulu 
tarafından oluşturulan en az yüz (100) kişilik listeden seçilmesi zorun-
ludur. Bu liste;

a. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı,

b. Tüzel kişiliğe sahip 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig Kulüp Birlikleri,

c. Profesyonel Futbolcular Derneği,

d. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği,

e. Barolar,

f. Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri.

tarafından gösterilecek hakem adayları arasından oluşturulur. Seçi-
lecek hakemlerin, en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu 
olmaları zorunludur. Hakem listesi TFF Yönetim Kurulunun görev 
süresi ile sınırlı olmak kaydıyla her dört yılda bir yenilenir. Bir hakem 
beş yıl geçmedikçe tekrar hakem listesinde yer alamaz. Hakemler görev-
lerinde bağımsızdır. Listede yer alan hakemler, Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu önünde herhangi bir tarafın vekili sıfatıyla görev yapamazlar. 
Yönetim Kurulu, FIFA, UEFA ve TFF’nin talimat ve düzenlemelerini 
ihlal eden veya TFF’nin saygınlığını zedeleyen bir hakemin listeden 
geçici veya sürekli olarak çıkartılmasına karar verebilir.

C- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Görev ve Yetkisi
Kulüpler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu 

temsilcileri, sağlık personelleri ve müsabaka organizatörleri araların-
daki futbolla ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü 
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için UÇK’nın yetkisini kabul edip etmemekte serbesttirler. UÇK’nın 
yetkili olabilmesi için tarafların ihtilafın ortaya çıkmasından sonra 
Kurul’un yetkisini yazılı olarak kabul etmeleri şarttır.

Kulüplerin futbolcularına verdikleri para cezalarından doğan 
uyuşmazlıklar, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından incelenir ve 
karara bağlanır.

UÇK ayrıca Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer 
Talimatı’nın bazı hükümlerinin uygulanmasına bağlı olarak bir nevi 
disiplin cezası olarak nitelendirilmesi mümkün sportif cezalar da vere-
bilmektedir. Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatı’nın 
amir hükümlerine aykırı hareket eden kulüp ve futbolculara veri-
lecek sportif cezalar veya transfer yasağı yine Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu’nun görevi kapsamındadır. Profesyonel futbolcu sözleşme-
lerinin koruma dönemleri içerisinde haklı bir sebebe dayanmadan 
feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğünün yanı sıra, 
haksız tarafa verilebilecek sportif cezalar Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
tarafından karara bağlanır.

D- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Çalışması
Taraflardan birisinin uyuşmazlığının çözümü için yazılı olarak 

UÇK’ya başvuruda bulunması üzerine, UÇK sekretaryası, uyuş-
mazlığın karşı tarafına UÇK’nın ihtiyari hakem yetkisini kabul edip 
etmediğini yazılı olarak sorar. Karşı taraf UÇK’nın hakem yetkisini 
kabul edip etmediğini 10 günlük kesin süre içerisinde yazılı olarak 
UÇK sekretaryasına bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde yazılı 
olarak yetkinin kabul edildiğinin bildirilmemesi halinde, yetkinin 
reddedilmiş olduğu kabul edilir. Bu husus kurul sekretaryası tarafından 
başvuruda bulunan tarafa bildirilir.

Yetkinin kabul edilmesi üzerine UÇK sekretaryası taraflara hakem-
lerini seçmelerini yazılı olarak bildirir. Hakem veya hakemlerin seçi-
minde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. 
Ancak hakemlerin UÇK hakem listesinden seçilmesi mecburidir.
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Heyet incelemesini kural olarak dosya üzerinden yapar. Gerekli 
görülmesi halinde, bilgi ve belge istenmesine, sair inceleme ve duruşma 
yapılmasına karar verilebilir. Heyet gerektiğinde duruşmanın gizli 
yapılmasına da hükmedebilir.

UÇK, 5489 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görev-
leri Hakkında Kanun, TFF Statüsü, Federasyon Talimat ve Düzenle-
meleri ile FIFA ve UEFA kurallarını esas alarak Türk maddi hukukuna 
göre karar verir.

UÇK’nın kararlarına karşı kararın tebliği tarihinden itibaren yedi 
gün içinde Tahkim Kurulu’na müracaat edilebilir. UÇK tarafından 
verilen kararlar Tahkim Kurulu’na başvuru süresi içinde gereken 
müracaatın yapılmaması ya da Tahkim Kurulu kararı üzerine kesinleşir. 
Kesinleşen heyet kararları, TFF tarafından derhal uygulanır.

IV- TAHKİM KURULU

A- Giriş
Tahkim kısaca, uyuşmazlığın tarafların yapacakları bir anlaşma ile 

uyuşmazlıklar hakkında karar verme yetkisinin devlet yargısı dışında 
özel kişilere verilmesi ve uyuşmazlıkların bu kişiler eliyle çözülmesidir. 
Diğer bir ifade ile tahkim, kanunun yasaklamadığı konularda taraf-
lar arasında doğmuş veya doğacak bir ihtilafın sözleşme veya kanun 
hükmü uyarınca devlet yargısı dışında taraflar veya kanunla doğrudan 
seçilmiş kişiler eliyle çözülmesidir.

Tahkim, eğer kanun hükmü nedeniyle gidilmesi mecburi bir uyuş-
mazlık çözüm yöntemi ise zorunlu tahkimden, böyle bir zorunluluk 
bulunmadan tarafların yaptıkları tahkim anlaşması ile aralarındaki 
mevcut veya muhtemel bir uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümünü 
kararlaştırmaları halinde ihtiyari tahkimden bahsedilir.

TFF’nin en üst derece itiraz ve temyiz kurulu olan Tahkim Kurulu, 
“spor faaliyetlerinin yönetimi ve disiplinine ilişkin kararlar açısından” 
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mecburi tahkim usulünün uygulandığı en tipik sportif uyuşmazlık 
merciidir.

B- Tahkim Kurulu’nun Kurulması
Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu, 3461 ve onun yerini 

alan 3813 ve son olarak da 5894 sayılı Kanun ile kurulmuş ve teşki-
latlanmıştır. Bu düzenleme ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) özel 
hukuk hükümlerine tabi özerk bir kuruluş haline gelmiştir. TFF yasal 
düzenleme ile özekliğe kavuşunca, genel hukuk sisteminin dışında özel 
bir spor yargısına ihtiyaç duyulmuş ve uyuşmazlıkların kısa sürede 
sporun kendi ilke ve kuralları içinde çözülmesini sağlamak amacıyla 
özel bir Tahkim Kurulu oluşturulmuştur. Kanun koyucu böylece 
futboldan doğan uyuşmazlıkların TFF Kanunu’na koyduğu özel bir 
hükümle TFF Tahkim Kurulu eliyle nihai olarak karara bağlanmasını 
mecbur kılmıştır.

5894 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin (d) bendinde Hukuk 
Kurulları TFF’nin merkez teşkilatı içinde gösterilmiş, 6’ncı maddede 
ise Tahkim Kurulu, TFF’nin en üst hukuk kurulu ve TFF Statüsü ve 
ilgili talimatlarda belirtilen nitelikteki uyuşmazlıklar ile ilgili nihai 
karar mercii olarak gösterilmiştir.

5894 sayılı Kanun ve TFF Statüsü incelendiğinde TFF Tahkim 
Kurulu’nun zorunlu bir tahkim mercii olarak düzenlendiği ve böy-
lece görev ve yetkisine giren uyuşmazlıkların çözümünde nihai karar 
mercii olarak benimsenmiş olduğu görülür. Tahkim Kurulu’nun 
zorunlu tahkim mercii olmasına bağlı olarak TFF Kanunu’nun ve Ana 
Statü’nün anılan maddelerinde Tahkim Kurulu’nun kararlarının kesin 
olduğu, bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamayacağı açıkça 
hüküm altına alınmıştır. Ancak sporcuların, teknik direktörlerin ve 
antrenörlerin sözleşmelerden kaynaklanan ve yabancılık unsuru içeren 
ihtilâflar hakkında Tahkim Kurulu tarafından verilecek kararlara karşı, 
FIFA ve UEFA talimat ve düzenlemeleri doğrultusunda Spor Tahkim 
Mahkemesi’ne başvurma yolu açık tutulmuştur.



778

Türkiye Futbol Federasyonu 
Hukuk Kurulları (Disiplin, 

Uyuşmazlık ve Tahkim Kurulları)
/ TÜRKKAN

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

1- Tahkim Kurulu ve Anayasa Mahkemesi Kararı
Tahkim Kurulu’nun yukarıda açıklanan ve Kurul’un görev ve 

yetkisine giren uyuşmazlıkların çözümünde nihai karar mercii oldu-
ğuna ilişkin hukukî düzen, 5894 sayılı TFF Kanunu’nun madde 6 
(4) hükmünün Anayasa Mahkemesince kısmen iptali üzerine bugün 
artık değişmiştir.

Buna ilişkin hukukî süreç şu şekilde gelişmiştir. Ankaraspor A.Ş. 
Kulübü’ne hakim olan ortak ve yetkili kişilerin, aynı ligde mücadele 
eden MKE Ankaragücü Spor Kulübü yönetimine seçilmeleri sonra-
sında ortaya çıkan ilişkinin, sportif rekabeti engelleyecek nitelikte, 
uluslararası futbol mevzuatına, TFF Statüsü’nün ve Kulüp Tescil 
Talimatı’nın ilgili hükümlerine aykırı olduğu belirtilerek PFDK 
tarafından Ankaraspor A.Ş. Kulübü’nün bir alt lige düşürülmesine 
karar verilmiş ve bu karar Tahkim Kurulu tarafından 2009/531 E., 
2009/553 K. Sayılı 06.10.2009 tarihli karar ile onaylanmıştı.

Bu karar sonrasında Ankaraspor kulübünün, Ankara 4. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nde TFF Ana Statüsü’nün ve TFF Disiplin 
Talimatı’nın bazı hükümlerinin batıl olduğunun tespiti ile TFF Tah-
kim Kurulu’nun Ankaraspor hakkındaki 6.10.2009 tarihli bir alt lige 
düşürme cezası verilmesine dair kararının iptali talebiyle açtığı davada, 
Mahkeme, ileri sürülen Anayasa’ya aykırılık itirazını ciddi bulmuş ve 
5894 sayılı TFF Kanunu’nun 6. maddesinin 1, 2, 3, 4. maddelerinin 
Anayasa’nın 9, 36, 123, 125 ve 155. maddelerine aykırılığı olduğu 
iddiasıyla Anayasa Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurarak 
TFF Kanunu’nun anılan hükümlerinin iptali isteminde bulunmuş-
tur. Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesinde görülmekte olan 
davaya konu olaya uygulanacak yasa kuralının TFF Kanunu’nun 6 
(4) madde hükmünden ibaret olduğunu kabulle esastan incelemesini 
TFF Kanunu’nun 6 (4) maddesiyle sınırlı tutmuştur.

Anayasaya uygunluk denetimini, Anayasa’nın “Yargı Yetkisine” 
ilişkin 9’uncu ve “Hak Arama Hürriyetine” ilişkin 36’ncı maddeleri 
çerçevesinde yapan Yüksek Mahkeme TFF Kanunu’nun “Tahkim 
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Kurulu” başlıklı 6 (4) maddesindeki “Tahkim Kurulu kendisine yapılan 
başvuruları kesin ve nihaî olarak karara bağlar ve bu kararlar aleyhine 
yargı yoluna başvurulamaz” hükmünün “ve bu kararlar aleyhine yargı 
yoluna başvurulamaz” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve 
iptaline karar vermiştir (Anayasa Mahkemesi kararı, Tarih 6.1.2011, 
Esas 2010/61, Karar 2011/7).

Anayasa Mahkemesi, TFF Kanunu’nun madde 6 (4) hükmünün 
kısmen iptaline dair verdiği kararından kısa bir süre önce de 3289 
sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un Ek madde 9 hükmünün çeşitli fıkralarının 
iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesi tarafından yapılan itiraz yoluyla 
başvuru dolayısıyla yaptığı inceleme neticesinde Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü (GSGM) Tahkim Kurulu’nun kararlarının “kesin” 
olduğunu hükme bağlayan Ek madde 9 hükmünün 8 inci fıkrasının 
sonunda yer alan “… kesin …” sözcüğünün Anayasa’ya aykırı oldu-
ğuna ve iptaline karar vermiştir (Anayasa Mahkemesi kararı, Tarih 
2.7.2009, Esas 2006/118, Karar 2009/107).

Tahkim Kurulu’na ilişkin yasal düzenleme için Anayasa’ya aykı-
rılık iddiası yukarıda belirtilen kararlardan daha önce de Anayasa 
Mahkemesi’nin önüne itiraz yolu ile getirilmiş ancak Anayasa Mahke-
mesi, uyuşmazlığı esastan inceleme yerine, yapılan itirazı usulden ret 
yoluna gitmiştir. Esasen Anayasa Mahkemesi bu kararında, Anayasa’ya 
aykırılık itirazı çerçevesinde mecburi tahkimi doğrudan incelemeye 
almamış olsa da Tahkim Kurulu’nun görevine giren uyuşmazlıklar 
açısından yargı yetkisini dolaylı olarak kabul etmiştir. Gerçekten de 
Anayasa Mahkemesi 1997 yılında Türkiye Futbol Federasyonu ile bir 
kulüp arasında yayın sözleşmesinin onaylanması konusunda ortaya 
çıkan uyuşmazlık nedeniyle bir Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yaptığı 
Anayasa’ya aykırılık iddiasının 3813 sayılı kanunun o tarihte yürür-
lükte olan aynı yoldaki hükümlerine göre, söz konusu uyuşmazlığın 
dava yoluyla mahkeme önünde değil, Tahkim Kurulu tarafından 
incelenerek kesin karara bağlanması gerektiğini, bu yol izlenmek-
sizin açılan davada Anayasa’ya aykırılık savında bulunamayacağını 
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belirterek, başvuruda bulunan mahkemenin yetkisizliği nedeniyle 
itirazı reddetmiştir. Bu kararı Anayasa Mahkemesi’nin ilke olarak 
mecburi tahkime karşı olmadığı şeklinde anlamak da mümkündür. 
(Anayasa Mahkemesi Kararı, E.1997/47, K.1997/55 10.06.1997 
tarihli karar)

Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen iptal kararından sonra 
bütün sportif yargı kararlarına karşı itiraz ve yargı yolu açık hale 
gelmiştir. Bu durum karşısında, tehlikenin farkında olan ve ortaya 
çıkacak kaosun önüne geçmek isteyen yasa koyucu, çözüm olarak 
anayasa değişikliği yoluna gidilmesine karar vermiştir.

2- Tahkim Kurulu ve Anayasa Değişikliği
Anayasa Mahkemesi’nin gerek GSGM Tahkim Kurulu’nun gerekse 

de TFF Tahkim Kurulu’nun kararlarının niteliğine ilişkin yukarıda 
anılan kanun hükümlerinin kısmen iptaline dair verdiği kararlar son-
rasında 6214 sayılı Kanun’la Anayasa’nın 59’uncu maddesinin “Sporun 
Geliştirilmesi” şeklindeki kenar başlığı “Sporun Geliştirilmesi ve Tah-
kim” olarak değiştirilmiş ve spor faaliyetleriyle ilgili olarak gerek TFF 
Tahkim Kurulu’nu gerekse de GSGM Tahkim Kurulu’nu kapsayacak 
şekilde aynı maddeye ikinci fıkra hükmü eklenmiştir. Anayasa’nın 
59’uncu maddesine eklenen ikinci fıkra hükmü şu şekildedir: “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”.

Böylece, Anayasa değişikliği sonrasında spor faaliyetlerinden 
doğan uyuşmazlıklar bakımından ikili bir hukukî düzen ortaya 
çıkmıştır. Şöyle ki, spor federasyonlarının yönetim ve spor disiplin 
kurallarının uygulanmasına ilişkin kararlarını konu alan uyuşmazlık-
ların çözümünde tahkim kurullarının yargı yetkisi münhasırdır, bu 
kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz. Spor federasyonlarının 
spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararları dışında 
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kalan ve kulüpler, sporcular, teknik direktörler, antrenörler, oyuncu 
temsilcileri, sağlık personelleri müsabaka organizatörleri gibi futbol 
faaliyetiyle ilgili kişiler arasındaki sözleşmeden kaynaklanan uyuş-
mazlıklar hakkında tahkim kurullarınca verilecek kararlar ise bundan 
böyle zorunlu tahkim mercii kararı niteliğini taşımayacakları için bu 
kurulların verdikleri kararlara karşı yargı yolu açık olacaktır. Keza 
bu türden uyuşmazlıklar bakımından tahkim kurulları artık zorunlu 
tahkim mercii niteliğinde olmadıklarından ilgililer doğrudan genel 
yargı yoluna başvurma hakkına da sahip bulunmaktadırlar.

Sözleşmeden kaynaklanan malî uyuşmazlıklar bakımından TFF 
Tahkim Kurulu’nun zorunlu tahkim mercii olma niteliğinin Anayasa’da 
yapılan değişiklikle ortadan kaldırılmasından sonra, bu yeni hukukî 
düzenin sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar açısından sporcu ve teknik 
direktörlerin aleyhine işlediği görülmektedir. Buradaki temel sorun, 
sözleşmeden kaynaklanan mali uyuşmazlık dosyaları için ihtiyari 
tahkim usulünün getirilmesinden çok, Anayasa değişikliği sonrasında, 
Kurulların sadece uyuşmazlık sonrası taraflar arasında yapılacak yazılı 
yetki şartı ile görevli kılınmasıdır.

3- Tahkim Kurulu’nun Hukuki Statüsü
1982 Anayasa’sının 59’uncu maddesinde yapılan düzenleme, 5894 

sayılı Federasyon Kanunu, TFF Statüsü ve Tahkim Kurulu Talimatı’na 
ilişkin düzenlemeler ele alındığından Tahkim Kurulu ile ilgili dört 
temel esas tespit edilmektedir:

a.  Tahkim Kurulu, özel bir kanunla kurulmuş, spor faaliyetlerinin 
yönetimi ve disiplinine ilişkin uyuşmazlıklar için mecburi bir 
tahkimdir.

b.  Tahkim Kurulu TFF’nin en üst hukuk kurulu ve nihai karar 
merciidir.
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c.  Üyelerinin seçimi ve oluşumunda, görevlerini ifada, karar-
larında bağımsızdır. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş 
sayılmadıkça, yerlerine yeni üye seçilemez.

d.  Mecburi tahkim olarak kararları kesindir, bu kararlarla ilgili 
olarak başkaca bir adli veya yargısal mercie başvurulamaz.

Tahkim Kurulu’na ilişkin bu esaslar, uluslararası düzenlemelerde 
belirtilen esaslara da uygundur. UEFA tarafından çıkarılan UEFA 
Statüsü’nün 60’ıncı maddesine göre de “ulusal federasyonlar, ulusal 
mevzuat saklı kalmak üzere, talimatların ve statülerine uygulanmasından 
kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan ulusal nitelikteki uyuşmazlıkların 
çözümünün, nihai dereceli mahkeme sıfatıyla ve olağan mahkemelerin 
dışında, bağımsız ve tarafsız bir tahkim mahkemesine bırakılacağına 
ilişkin bir hükmü kendi statülerine koymak zorundadır”. Belirtildiği 
gibi FIFA ve UEFA bünyesindeki yapılanma biçimi de budur. Futbol 
müsabakalarının oynanmasındaki süreklilik ve kısa aralık, başkaca 
özellikler, hızla ve kesin sonuç doğuracak şekilde karar alabilecek 
böyle bir yapıyı zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde bu düzenleme kendi 
koşullarımızdan kaynaklanan sebeplerle, talimat ve yasal düzenleme 
içinde yer almakla kalmamış, Anayasa hükmü haline gelmiştir.

Tahkim Kurulu’na ilişkin yukarıda belirtilen temel esaslar, bu 
kurul kararların yargı kararı niteliğinde olduğunu belirtmektedir. Bu 
çerçeve içinde Tahkim Kurulu’nu futbol dünyası bakımından bir itiraz 
ve temyiz mahkemesi olarak nitelendirmek mümkündür.

B) Tahkim Kurulu’nun Oluşumu
Tahkim Kurulu, Federasyon Başkanı’nın teklifi ve Yönetim 

Kurulu’nun kararı ile en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçular 
arasından seçilecek bir Başkan ve altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur.

Kurul, ilk toplantısında asıl üyeler arasından bir Başkan Vekili 
ve bir Raportör seçer. Başkan ve Başkan vekilinin yokluğu halinde, 
kurula en yaşlı üye başkanlık eder.
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Tahkim Kurulu’nun görev süresi, Federasyon Yönetim Kurulu’nun 
görev süresi kadardır. Spor federasyonları veya spor kulüplerinin 
kurullarında görev alanlar bu görevlerinden istifa etmedikçe ve ceza 
veya disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza alanlar Tahkim Kurulu 
üyeliği yapamazlar.

Kurul’un toplantı yeter sayısı beştir. Kararlar toplantıda hazır 
bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde Baş-
kanın oyu belirleyicidir.

Tahkim Kurulu başkan ve üyelerinin atanma şekli, Kurul’un 
bağımsızlığına yönelik eleştirilere neden olmuştur. Tahkim Kurulu 
üyeleri daha önce TFF Genel Kurulu tarafından seçilmekte, kurul 
başkanı ise Kurul üyelerinin kendi aralarında yaptıkları seçim üzerine 
belirleniyordu. Bu usulde de Genel Kurul’a sunulan Tahkim Kurulu 
listesinin TFF Başkan adayı tarafından oluşturulduğu görülmektedir. 
Tahkim Kurulu’nun TFF Başkanı’nın teklifi ve Yönetim Kurulu’nun 
kararıyla atanması, bilindiği üzere 5894 sayılı Kanun’dan önce yürür-
lükte bulunan 3813 sayılı Kanun’a 29.11.2007 tarih ve 5719 sayılı 
Kanun ile yürürlüğe girmiştir.

TFF Tahkim Kurulu başkan ve üyelerinin atanma usulünün UEFA 
Tahkim Kurulu’nun başkan ve üyelerinin atanma usulüne benzediği 
görülmektedir. UEFA bünyesinde kurulmuş bulunan UEFA Tah-
kim Kurulu, UEFA’ya üye federasyonlar tarafından önerilen adaylar 
arasından UEFA Yönetim Kurulu tarafından bir başkan, iki başkan 
vekili ve dokuz üyeden oluşmaktadır.

C) Tahkim Kurulu’nun Görevleri
5894 sayılı Federasyon Kanunu’nun 6’ncı ve TFF Statüsü’nün 

62’nci maddesinde Tahkim Kurulu’nun görev ve yetkileri belirtilmiştir. 
Buna göre Tahkim Kurulu;

a.  Federasyon ile kulüpler, hakemler, futbolcular, teknik direk-
törler, antrenörler, ile diğer görevliler arasında çıkan ihtilaflar 
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hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararlara karşı 
yapılan başvuruları,

b.  Amatör ve Profesyonel Disiplin Kurulları kararlarına karşı 
yapılan itirazları,

c.  Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına karşı yapılan 
başvuruları,

d.  Kulüp Lisans Kurulu kararlarına karşı yapılan başvuruları,

e.  Etik Kurulu kararlarına karşı yapılan başvuruları,

f.  Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü ve talimatları uyarınca 
nihai karar verme yetkisine sahip diğer kurulların verdikleri 
hukuki sonuç doğuran kararlara karşı yapılan başvuruları,

g.  Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından çıkartılmış 
Talimatların, Kanun, Statü, FIFA ve UEFA Ana Statülerine 
aykırılığına ilişkin başvuruları,

ilgililerin başvurusu üzerine inceleyerek kesin olarak karara bağ-
lar. Anayasa’nın 59’uncu maddesinde yapılan değişiklik sonucunda 
mecburi tahkim usulü sadece “spor faaliyetlerinin yönetimine ve disip-
linine ilişkin kararlarla” sınırlı tutulmuş Tahkim Kurulu’nun sadece 
bu kararların kesin olduğu ve kararlara karşı “hiçbir yargı merciine 
başvurulamayacağı” hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda da belirtildiği üzere Tahkim Kurulu kararları açısından 
ikili bir hukukî düzen ortaya çıkmıştır. Federasyonlarının yönetim 
ve spor disiplin kurallarının uygulanmasına ilişkin kararlarını konu 
alan uyuşmazlıkların çözümünde tahkim kurullarının yargı yetkisi 
münhasırdır, bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz. Ancak 
federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin 
kararları dışında kalan ve kulüpler, sporcular, teknik direktörler, gibi 
futbol faaliyetiyle ilgili kişiler arasındaki sözleşmeden kaynaklanan 
uyuşmazlıklar hakkında tahkim kurullarınca verilecek kararlar ise 
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bundan böyle zorunlu tahkim mercii kararı niteliğini taşımayacakları 
için bu kurulların verdikleri kararlara karşı yargı yolu açık olacaktır.

Anayasa değişikliğinden sonra gündeme gelmeyen ancak ileride 
ciddi bir şekilde tartışılacak diğer bir husus da Federasyon’un hangi 
kararlarının futbol faaliyetinin “yönetimine ve disiplinine” ilişkin 
olduğudur.

Anayasa değişikliğine ilişkin 6214 sayılı Kanun gerekçesinde; 
“Anayasa’da yapılan bu değişiklikle, sportif faaliyetlerin yönetilmesine ve 
disiplinine ilişkin ihtilafların süratle ve yargı denetimine tabi olmaksızın 
kesin olarak çözüme kavuşturulmasının amaçlandığı, bununla birlikte, 
kulüpler ile sporcu ya da teknik adamlar gibi sporla ilgili kişilerin kendi 
aralarında imzaladıkları sözleşmelerden kaynaklanan alacak iddia ve 
talepleri ile mali haklar, sporun yönetilmesi ve disiplinine ilişkin olmadı-
ğından bu kapsam dışında” olduğu belirtilmiştir. Bu durum karşısında 
kulüplerin en önemli mali hakları olan yayın hakları konusunda 
kulüpler ile Federasyon arasında ortaya çıkacak bir uyuşmazlığın veya 
buna benzer diğer mali kaynaklı bir uyuşmazlığın spor faaliyetinin 
yönetimine ilişkin olup olmadığı, bu uyuşmazlığın mecburi tahkime 
tabi olup olmayacağı konusunda yapılan düzenlemede bir açıklık yok-
tur. Zira mali uyuşmazlıklar açısından tahkim kurulları artık zorunlu 
tahkim mercii niteliğinde olmadıklarından ilgililer doğrudan genel 
yargı yoluna başvurma hakkına da sahip bulunmaktadırlar.

Anayasa Mahkemesi kararından önceki dönemde, sözleşmeler-
den doğan uyuşmazlıkların seyri hakkında da burada bahsetmek 
gerekmektedir. Yargıtay’ın son yıllar içinde özellikle sporcu ve teknik 
direktör sözleşme tiplerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, “tek tip 
sözleşmelerden doğan ihtilafı çözmeye TFF Yönetim Kurulu ile Tahkim 
Kurulu’nun görevli olduğunu, ancak tek tip sözleşme dışındaki taraflar 
arasında yapılan özel sözleşmeden doğan ihtilafları çözmeye ise genel 
mahkemelerin görevli olduğu” şeklinde müteaddit kararları bulun-
maktadır. Esasen Yargıtay’ın bu kararlarına, Tahkim Kurulu’nun eski 
tarihli kararlarında özel sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkları 
kendi yargı yetkisi içinde görmemesi neden olmuştur. Gerçekten de 
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Tahkim Kurulu, uzun bir zaman boyunca kulüpler ile sporcular ara-
sında TFF talimatlarında belirtilen resmi şekle uyulmaksızın yapılan 
sözleşmelerin geçerli sayılamayacağı yolunda kararlar vermiş; genel 
hukuk sistemi uyarınca geçerli olduklarında tereddüt bulunmayan 
bu sözleşmelerden doğan ihtilafların da adli yargı tarafından karara 
bağlanması zorunlu hale gelmişti. Esasen Anayasa’nın 48’inci, Borçlar 
Kanunu’nun 26’ncı maddesinde yer alan sözleşme serbestisi ilkesi 
uyarınca, bir sözleşme türünün sadece kanun ile şekle tabi kılına-
bileceği dikkate alındığında, kulüp ve futbolcu arasında yapılmış 
tüm sözleşmeleri bir bütün olarak değerlendirmek ve tarafların hak 
ve borçlarını bu bütüne göre belirlemek gerektiği şüphesizdir. Yasal 
mevzuatta yapılan yasal değişiklikler sonucunda Uyuşmazlık Çözüm 
Kurulu ve Tahkim Kurulu’nun görevine giren uyuşmazlıklar tek tip 
veya resmi sözleşmeyle sınırlandırılmayarak, uyuşmazlığın futbol 
kaynaklı olma esası getirilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 
2009/13-220 E., 2009/280 K. sayılı 24.06.2009 tarihli kararı da bu 
düşünceyi desteklemektedir. Ancak 2011 Haziran ayında Statü’de ve 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu talimatında yapılan değişiklikler sonu-
cunda artık sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların tamamı adli yargının 
görev alanına girmiştir.

D) Tahkim Kurulu’nun İşleyişi ve Başvuru Usulü
Tahkim Kurulu’nun çalışma esas ve usulleri Yönetim Kurulu tara-

fından çıkarılan talimatla belirlenmiştir. Tahkim Kurulu Talimatı’nın 
7’nci maddesine göre, Kurula yapılacak itirazlar, kararın yazılı bildi-
rimi veya yazılı bildirim hükmündeki duyuruyu izleyen 7 gün içinde 
gerçekleştirilmek zorundadır. Bu, hak düşürücü bir süredir.

TFF Yönetim Kurulunca çıkarılacak talimatlara karşı ise, bunların 
usulüne uygun olarak yayımlanmasını takip eden 7 gün içerisinde 
Tahkim Kurulu’na iptali hususunda başvuruda bulunulabilir.

Başvurular, ilgili kişilerce Tahkim Kurulu Başkanlığı’na hitaben 
yazılmış bir dilekçeyle yapılır. Başvuru sahibi başvuru harcını yatırmak 
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ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Harcı yatırılmamış 
başvuru reddedilir.

Tahkim Kurulu incelemelerini dosya üzerinden yapabileceği gibi 
gerekli gördüğünde taraf teşekkül ettirebilir ve duruşma açabilir. 
Tahkim Kurulu, kendisine intikal eden konular hakkında ilgililerden 
görüş, bilgi ve belge ister, gerekli delilleri toplar. Lüzum gördüğü 
takdirde, ilgilileri davet ederek dinleyebilir.

Tahkim Kurulu incelemelerinde 5894 Sayılı Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, TFF Statü hüküm-
lerini, FIFA ve UEFA düzenlemelerini ve yargılamaya ilişkin diğer 
mevzuatı (HMK, CMK, İYUK) dikkate alır.

E) Tahkim Kurulu’nun Bağımsızlığı ve Kararlarının Niteliği
Tahkim Kurulu, görevinde bağımsızdır. Bu bağımsızlık, hâkimlerin 

bağımsızlığı anlamındadır, diğer bir ifade ile kurul ve üyeleri hiçbir 
kurum ve kişiden emir alamaz, çalışmalarını hukukun evrensel pren-
sipleri doğrultusunda vicdani kanaatlerine göre karar verir.

Tahkim Kurulu üyeleri istifa etmedikçe ve çekilmiş sayılmadıkça 
yerlerine yenisi seçilemez. Böylece Kurul üyelerine, bir tür güvence 
sağlanmak istenmiş ve bağımsızlığı güçlendirilmek istenmiştir. Ger-
çekten Kurul’un tarafsızlığına gölge düşürebilecek kişilerin üye seçile-
memesi, görev sürelerinin dört yıl olarak belirlenmesi, istifa etmedikçe 
veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinin anılan süre boyunca devam 
etmesi, Kurul’un faaliyetlerinde hiçbir baskı hissetmeksizin görevlerini 
bağımsız olarak sürdürmelerini sağlamaya yöneliktir.

Tahkim Kurulu, çalışmalarını, TFF Statüsü hükümleri ile FIFA ve 
UEFA kurallarına ve yargılamaya ilişkin kanunların ilgili hükümlerine 
göre yapar ve inceleme sonunda başvuru konusu talebin kısmen veya 
tamamen kabulü veya reddi ya da değiştirilerek kabulüne karar verir.

Tahkim Kurulu kararları kesin ve nihaidir. İdari veya yargısal 
makamların onayına tabi olmadığı gibi, bu kararlara karşı idari veya 
yargısal makamlara başvurulamaz. Bu husus, özellikle Anayasa’nın 
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59. maddesindeki yapılan değişiklik sonucunda futbol organizasyo-
nun yönetim ve disiplinine ilişkin kararlar açısından tartışılmaz hale 
gelmiştir.

Bununla birlikte TFF Tahkim Kurulu kararlarının kesin olsa da bu 
kararların ilâm niteliğinde bulunmadığı kabul edilmektedir. Bu doğ-
rultuda burada Yargıtay H.G.K.’nun 2004/707 K. Sayılı 15.12.2004 
tarihli kararı anılmalıdır. Yüksek Mahkeme’nin söz konusu kararında 
aynen şu ifadelere yer verilmiştir: “TFF Tahkim Kurulu kararlarının, 
ilgili kanundan ve taraflar arasındaki sözleşmeden kaynaklanan kesinliği, 
sadece bu kararların başka bir mercii nezdinde tartışma ve uyuşmazlık 
konusu yapılamayacağı anlamında olup, bu kesinlik anılan kararlara 
ilâm hükmünde belge niteliği kazandırmaz. Gerçekten de hangi belge-
lerin ilâmların icrası hakkındaki hükümlere tabi bulunduğu, İcra ve 
İflas Kanunu’nun 38. maddesinde tahdidi olarak sayılmış; mahkeme 
huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen 
tanzim edilen noter senetleri, temyiz kefaletnameleri ile İcra Dairesin-
deki kefaletlerin, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi olduğu 
belirtilmiştir.”

Tahkim Kurulu Talimatında Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 
kararların açıklanması, maddi hataların düzeltilmesi ve yargılamanın 
yenilenmesi hakkındaki hükümlerin saklı olduğu açıkça belirtilmiştir.

Tahkim Kurulu Kararları, TFF tarafından derhal uygulanır. 



SPORDA DOPİNGLE 
MÜCADELE CEZALARI VE 
REKABETİN İHLALİ*

Yrd. Doç. Dr. Annette REENHOW**
(Çev: Av. Zeynep UĞURLU)***

*  Makalenin İngilizce aslı “Bond University Sports Law 
eJournal, 04/2008, http://epublications.bond.edu.
au/slej/7/)”de yayınlanmış olup, gerekli kanuni izinler 
alınarak Türkçe’ye tercüme edilmiştir.

** Bond Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
*** Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel 

Hukuk Yüksek Lisans Programı Öğrencisi/İstanbul 
Barosu.





791

Sporda Dopingle Mücadele 
Cezaları ve Rekabetin İhlali
/ UĞURLU

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

GİRİŞ

Sporda doping kadar hassas çok az konu vardır.1 Dopingin önlen-
mesinin; bir yandan, sporun ruhunu2 korumak için düzenleyici3 
nitelikte olduğu ve spor katılımcılarının4 koruyucusu rolünü 

oynadığı düşünülmektedir. Diğer yandan, sporda doping, teknolo-
jik gelişmeler5 sayesinde gelişen diğer performans artırıcı araçlardan 
farklı olarak görülmemektedir.6 Anti-doping düzenlemeleri, başlan-
gıçta olimpiyatlarda7 yapay performans artırıcı ilaçlar kullanılarak 
elde edilen başarıları engellemek için düzenlense de, daha sonraları 
ciddi yaptırımları olan8 sporcunun özel hayatında da eğlence amaçlı 
kullanılabilecek bu maddelerin kullanımını engelleyecek biçimde 
genişletilmiştir.

Düzenleyiciler tarafından uygulanan disiplin yaptırımlarına yöne-
lik “bir kural herkes içindir” yaklaşımının makul olup olmadığı ve bu 
yaptırımların belirli durumlarda örf-adet hukuku veya 1974 tarihli 
Ticari Uygulamalar Kanunu’na göre rekabetin kısıtlanması anlamına 
gelip gelmeyeceği ayrıntılı inceleme gerektiren bir konudur.

Bu makalede ayrıca, spor sektörünün ticaretin bir parçası9 olup 
olmadığı ve de verilen cezaların kabul edilebilir nitelikte ve gerekli 
olup olmadığı incelenecektir.

1 Bkz. Gardiner/O’Leary/Welch/Boyes/Naidoo, Spor Hukuku, 3. Bası, 2006, sh: 270.
2 Bu kapsamda, dopingle mücadele politikalarının uygulanmasından WADA ve yönetim 

kurulları sorumludur.
3 WADA, “A Brief History of Anti‐Doping”. Bkz. (www.wada‐ama.org).
4 Bkz. dn: 1, sh: 288.
5 Brown, “Paternalism, drugs and the nature of sport”, in: Gardiner ve diğerleri, sh: 289.
6 Bkz. dn: 4. Teknolojik avantajlar alıştırma teknikleri, ekipman, yemek vb.
7 Bkz. dn: 3.
8 Esrar dışında “Belirli Madde Listesi”nde yer alan taşıyıcılar için daha kısa men süresi.
9 Bkz. Esso Petroleum Co Ltd/Harper’s Garage (Stourport) Ltd., [1968] AC 269, 335.
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ÖRF-ADET HUKUKU’NDA REKABETİN 
KISITLANMASI DOKTRİNİ

Rekabetin kısıtlanması düşünüldüğünde, başlangıç noktasının 
Lord Macnaghten’in Nordenfelt/Maxim Nordenfelt Co. Ltd.10 dava-
sındaki kararı olduğu görülebilir. Kısaca, Lord Macnaghten kamu 
yararına aykırı olması sebebiyle tüm kısıtlamaların geçersiz olacağına 
karar vermiştir.11 Kısıtlamanın kamu yararına aykırı olmadığı ve makul 
olduğu durumda bu görüşün tersi de geçerlidir.12

Başka bir sorun, Peters (WA) Ltd v Petersville Ltd. davasında13 
ortaya çıkmıştır. Bu davada ihlalin rekabete olumlu mu yoksa olumsuz 
mu yansıdığı tartışılmıştır.14 Rab Wilberforce15 tarafından geliştirilen 
“ticari toplum testi”, konuyla ilgili en uygun test olarak görülmüştür.

Çoğunlukla kabul edilebilir ve gerekli bir geçiş mekanizmasının 
parçası olarak, toplumsal değerlerin değiştiği kabul edilmektedir. 
Böylece kısıtlı olmasının yerine, ticari toplum yapısının bir parçası 
olarak kabul edilmiştir. Herhangi bir somut olayda, kabul edilen 
standartlardan sapma olursa ve bu bireyin rekabet hakkından daha 
büyük bir ihlal ise, kamu kuralları ışığı altında incelenmesi daha 
doğru olur.
Bu testle sporculara yaptırım uygulanmasının ‐ müsabakalardan 

men edilmesinin ‐ kastına bakılmaksızın16 ‐ kabul edilebilir ve gerekli 
olup olmadığı tartışılmaktadır. Buti ve Fridman,17 uygulanan yaptı-
rımların aşırı ve orantısız olduğu durumlarda kusursuz sorumluluk 
kuralının geçerli olup olmadığını tartışmaktadır: “Ceza, kuralların 

10 (1874) AC 535.
11 İlginç şekilde, Lord Macnaughten’in ifadesi özellikle Avusturya’da genel hukuk kuralı 

olarak kabul edilmektedir. Bkz. Buckley/Tutty, sporcu ve kulübü arasındaki uyuşmazlık 
hakkındaki dava.

12 Bkz. dn: 12, sh: 565.
13 (2001) ATPR 41-830.
14 Bkz. dn: 15, sh: 43, prg: 225.
15 Bkz. dn: 10.
16 Bkz. dn: 1, sh: 274.
17 Buti/ Fridman, Drugs, Sports and the Law, 2001, sh: 57.
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uygulanmasına dayanan yaptırımların aşırı olduğu durumlarda ticaretin 
makul olmayan biçimde kısıtlanmasına yol açabilir.”

DOKTRİNİN SPORDA UYGULANMASI

İşverenlerle işçiler, satıcılarla alıcılar arasındaki ticari düzenlemeler 
ile üreticilerle perakendeciler arasındaki ticaret anlaşmaları göz önüne 
alındığında, rekabetin kısıtlanması iddiası ileri sürülebilmektedir.

Rekabetin kısıtlanmasına yol açabilecek koşulları içeren farklı 
ticari araçlar vardır. Örneğin, bir sporcunun kendi kulübüyle olan 
bağlılık sözleşmesi, müsabakaların organizasyonundan sorumlu spor 
örgütüyle sporcunun anlaşması, WADA Kodu18 altında belirlenen 
anti-doping kuralları da dâhil olmak üzere, yerel, ulusal ve ulusla-
rarası düzeyde spor yönetim organlarının kurallarına uyacak şekilde 
sporcunun anlaşması. Eğer ticari anlaşmaların ihlali, sporcunun ticari 
faaliyetini sürdürme yetisinde makul olmayan bir kısıtlamaya yol 
açıyorsa, rekabetin kısıtlanması iddiası buna ilave edilebilir. Kısıtla-
manın makul olup olmadığı konusu; spor, kulüp, oyuncu ve kamu 
menfaatlerinin korunmasına yarayan bir fayda analiziyle ölçülebilir. 
Yine, sporcunun kazanç imkânının ortadan kalkmasıyla oluşan zarar 
da dikkate alınmalıdır.

Spor kapsamında, bu doktrin üç geniş kategoriye tatbik edilmiştir: 
Oyuncular ve spor kuruluşları arasındaki transfer sistemleri, spor-
cuların men edilmesini içeren disiplin prosedürleri ve müsabakalara 
katılımı kısıtlayan kararlar.19 Son kategori aşağıda değerlendirilmiştir.

Ticaretin asgari limitleri, göz önüne alınmalıdır. Bir sporcunun 
ticaretin içinde olup olmadığının hangi kriterle tespit edileceği bir-
kaç argümanla belirlenmiştir. Argümanlardan biri, amatör sporcu-
ların ticaretin içinde olmadığıdır (Grasser/Stinson davasında IAAF 

18 Bkz. dn: 2.
19 Bkz. dn: 1, sh: 211-217.
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tarafından ileri sürülen argüman).20 Diğer bir argüman ise, eylemin 
sürdürülebilmesi için tarafların arasında bir sözleşme ilişkisi bulunması 
zorunluluğudur.21

Scott J., ilk argümanla sponsorluk yoluyla gelir elde etmek -bu 
gelirin elde edilmesi için IAAF tarafından organize edilen müsabakalara 
katılım gerekiyor- ile IAAF’ın sporculara izin verdiği kurallar arasın-
daki gerekli ekonomik ilişkiyi tespit etmiştir. Eğer yönetim organı, 
düzenlenen müsabakalara katılım sayesinde elde edilebilecek spon-
sorluk anlaşmalarına izin veriyorsa, sporcu ticaretin içinde demektir.22

Mahkeme, bir sözleşme ilişkisinin varlığını gerektiren ikinci argü-
manın öne sürüldüğü Eastham/Newcastle United FC davasında,23 
resmen lig üyesi olmayan bir kişi de olsa, ilgili kişiyi zorunlu cezalara 
tabi tutulan kişilere eklemiştir.24

Disiplin Prosedürleri–Sporculara Uygulanacak Yaptırımlar
Başkan, Greig/Insole davasında25 hazırlık maçlarında oynamak 

üzere World Series Cricket Örgütü’yle sözleşme imzalayan kriket spor-
cularına yaptırım uygulanabileceğini belirtti. Onların bu durumdan 
etkilenmeleri, spora zarar verebilir.

Doping suçlarının ceza yaptırımları olduğunda, rekabetin kısıt-
landığı argümanı öne çıkmaktadır. Gasser/Stinson davasında,26 makul 
olmayan bir rekabet kısıtlaması olduğu iddiasıyla, IAAF kurallarının 
bağlayıcı olmadığı tartışılmıştır. İdrar numunesinde yasaklı madde 
tespit edildiği için Gasser’e otomatik olarak ceza verilmiştir. Gasser, 
cezanın kusursuz sorumluluğa dayanmasına karşı çıkmış ve sporcunun 
niyetine bakılmaksızın karar verildiğini belirtmiştir. Bu kategoriye 

20 Graser ve Stinson Bildirilmemiş (1988) Yüksek Mahkeme Karar No CH-66_G_2119, 
tarih 1988.

21 Savunma, davalı tarafından Estham v Newcastle United FC davasında ileri sürüldü. 
[1963] 1 Ch413 ve Greig v Insole’de [1978] 1 WLR 302 onaylandı.

22 Bkz. dn: 1, sh: 214.
23 (1963) 1 Ch 413.
24 Bkz. dn: 25, sh: 437.
25 (1978) 1 WLR 302.
26 Bkz. dn: 21.
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giren ve doping yapmış sayılanlara verilen bu cezaların makul olup 
olmadığı tartışılmıştır.27

Mahkeme, müsabakalardan men kararıyla ticaretin kısıtlandığı 
kanısına varmıştır.28 Ancak ahlaki masumiyeti kanıtlamak çok zordur 
ve bu konuda yapılabilecek bir istisna, doping ilaçlarının alınmasını 
artırabilir.29 IAAF’ın bu konudaki yaptırımları uygularken güttüğü 
amaç, sporu dopingden uzak tutmak ve sporcuların performans artırıcı 
ilaç kullanmasını engellemektir. Bunun, rekabetin kısıtlanması argü-
manını çürütmeye yeten meşru bir menfaat olduğuna karar verilmiştir.

1990’lı yılların başında, Avustralya’da, rekabetin kısıtlanması 
konusunda profesyonel bisikletçilere verilen doping cezaları yaptı-
rımlarına karşı çıkılmıştır. Ancak, aşağıdaki durumlardan ötürü bu 
davalar güvenilir emsaller oluşturmamıştır.

İlk dava, Stephen Pate ve Carey Hall30 adlı bisikletçilerle ilgili-
dir. Steroid kullanımına ilişkin testler pozitif çıkmıştır. Uluslararası 
Bisiklet Örgütü, bisikletçilere ertelenmiş olsa da yarışmalardan men 
cezası vermiş ve madalyaları ellerinden alınmıştır. Avustralya Bisiklet 
Konseyi de kendilerine 2 yıl müsabakalardan men cezası vermiştir. Bu 
nedenle, sporcular Dünya Şampiyonası’na katılamamıştır. Sporcular, 
Avustralya örgütünün uluslararası örgüte nispeten daha büyük bir 
ceza vermesinin mantıksız olduğunu iddia etmiştir. Konu pazarlıkla 
halledilmiş ve böylelikle emsal karar verilmemiştir.

Avustralyalı bisikletçi Bill Robertson31 steroid kullanımı yüzünden 
2 yıl ceza almıştır. Yine, Avustralya örgütü verdiği ceza uluslararası 
organizasyonun vermesi gerekenden fazla olduğu iddia edilmiştir. 
Mahkeme, kararı uluslararası standarda göre fazla bularak, makul 
olmayan bir rekabet kısıtlaması olduğuna karar vermiştir. Bu karar, 

27 Bkz. dn: 1, sh: 213.
28 Bkz. dn: 19, sh: 125.
29 Bkz. dn: 1, sh: 214.
30 Bkz. dn: 19, sh: 126.
31 Bkz. dn: 19, sh: 127; Robertson Avusturya Profesyonel Bisiklet Konseyi Üyesi 

(bildirilmemiş karar, New South Wales Yüksek Mahkemesi).
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derin bir iz bırakmamıştır. Çünkü, küçük bir bütçeye sahip olan 
Avustralya örgütü güçlü bir karşı savunma yapamamıştır.32

Son zamanlarda Birleşik Krallık’ta, Ian Blackshow, 2003 yılında 
Britanyalı sprinter Dwayne Chambers’in yasak madde kullanımı 
yüzünden aldığı 2 yıllık ceza üzerine yorum yapmıştır.33 Sporcu, spora 
dönmeye çalışmaktadır. Ancak birçok sektör buna karşı çıkmaktadır. 
Yorumcu, bu durumun, engellerinin sporcu tarafından aşılması gere-
ken bir rekabet kısıtlamasına yol açtığını ortaya koymuştur.

1974 TARİHLİ TİCARİ UYGULAMALAR YASASI

Ticaret Uygulamalar Yasası madde 45 (2)’nin a ve b bentleri 
yasal olarak ticaretin kısıtlanmasını içermektedir. Bu maddelerin 
uygulanması zor ve karmaşıktır. Özünde, ticaret içindeki bir kuru-
mun, aşağıdaki iki konudan birine denk gelen sözleşme, düzenleme 
ve anlaşma aramaması gerekmemektedir.

İlk durum, sözleşme, düzenleme ve anlaşmanın münhasır bir 
hüküm içerdiği durumlardır. İkinci durum, sözleşme, düzenleme ve 
anlaşmanın rekabeti azaltıcı bir etkisi veya amacı olduğu durumlardır.

Ticari Ortaklık
Hughes/Batı Avustralya Kriket Derneği davasında34 kriketçi Kim 

Hughes, Kanun’un bu maddelerinin ticaretin kısıtlanmasına yol açarak 
rekabeti ihlal edildiğini savunmuştur.

Burada ticari ortaklık şartı ele alınmıştır. WACA, kendini Batı 
Avustralya’da kriketin tanıtımı ve kontrolü alanında büyük paralar 
alan ve ödeyen, faaliyetlerin kapsamını kriketin ötesinde diğer eğlence 
tarzları için genişleten, genellikle ticaret niteliği içeren aktivitelerle 

32 Horvath, “Anti‐Doping and Human Rights in Sport: The Case of the AL and the WADA 
Code”, in: Monash University Law Review, 32/2006, sh: 383.

33 Blackshaw, Dwain Chambers ve Rehabilitasyon Araştırması, (www.sportslaw.nl).
34 Hughes v Western Australian Cricket Association (Inc) (1986) ATPR 40‐736.
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meşgul olan, karmaşık ve gelişmiş bir örgütün içinde bulmuştur. Hangi 
test uygulanırsa uygulansın, bu faaliyetler önem arz etmektedir.35

Bu hükümler, eğer ticari ortaklık niteliğinde ise, lig bünyesindeki 
kulüpler veya dernekler için de uygulanabilir. Bu kanun, kulüplere 
bağlı oyunculara da uygulanabilir.

Sözleşme, Düzenleme ve Anlaşma
Kulüp kuralları, 45. maddede düzenlenmiştir.36 Doping suçlarına 

yönelik ceza yaptırım kurallarının “sözleşme, düzenleme ve anlaşma”nın 
ilk şartını karşıladığı söylenebilir.

Münhasır Hüküm
45. madde 2. fıkranın ilk bendi, sporcuları ve kulüpleri; spordan 

sorumlu kurum ve yönetim organlarının dâhil olduğu davalarda dik-
kate alınmıştır. 45. madde 2. fıkranın iki bendi arasındaki farkının 
altı çizilmiş ve davaların çoğunda ilk bendin ihlal edildiği sonucuna 
varılmıştır.37

Kanun, münhasır hüküm için son derece teknik ve karmaşık bir 
tanım içermekte olup, özünde birbiriyle rekabet içinde olan, belirli 
kişi veya kurumlardan ürün veya hizmet tedarik ve satın alımını engel-
lemek ve sınırlamak için, kişilerin arasındaki sözleşme, düzenleme ve 
anlaşmayı içermektedir.

Amaç
Madde 4 F’de belirtildiği üzere “amaç” önemli bir amaç olmalı-

dır.38 Doping suçlamasıyla bir sporcunun müsabaka dışında bırakılma 
kuralındaki amaç, piyasadaki rekabetin azaltılmasına mı yol açmak-

35 Bkz. dn: 36.
36 Bkz. m. 45, prg: 3.
37 Bkz. dn: 33; McCarthy/Australian Rough Riders Association Incorporated [1987] 

FCA 391.
38 4F bölümü, kanunun ihlal dilediği durumda hedeflenen amacın ilgili bölümlerini 

detaylandırır. Eğer rekabeti önleyici amaç, önemli amaçlardan biri sayılıyorsa yeterlidir. 
[3‐410] CCH Ticari Uygulama Raportörü.
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tadır? Yoksa bu amaç, doping kurallarını uygulamayan örgütlerin 
mali destek kaybı riski taşımasına mı yol açmaktadır?39 Ahlaki ve etik 
sorunlar nelerdir?

Rekabeti Önemli Ölçüde Azaltma
Önemli ölçüde rekabetin azaltılması Kanun’da tanımlanmamış-

tır. Hâkim Toohey40 bu terimin göreceli olduğunu beyan etmiştir. 
Hughes, kendisi ve diğer üst düzey oyuncuların men cezasının devam 
etmesinin rekabeti önemli ölçüde azaltacağını belirtmiştir. Engelle-
nen hizmetlerin sunulacağı bir pazar olmalıdır. Mahkeme, Hughes 
davasında41 mali durumlara ilişkin koşullarda, kulüpleri tarafından 
kriket oyuncularının hizmetinin arandığı bir pazarın olduğuna karar 
vermiştir. Hughes, Ticaret Uygulamaları Yasası ile ilgili iddiasını 
kaybetmiş, ancak bu yasağın, örf-adet hukukuna göre makul olmayan 
bir rekabet kısıtlaması olduğunu kanıtlamıştır.

Mahkemeler, rekabetin kısıtlanması argümanı içerisinde uygula-
manın kanuniliği sorununu tespit etmiş ve hukuka aykırı uygulamala-
rın mahkemelerin makul olmayan rekabet kısıtlaması olup olmadığını 
incelemesini engellemediğini belirtmiştir.42 Keyif verici maddelerle 
ilgili doping suçlarında, sporcuların hukuka aykırı davranışlarına rağ-
men, mahkeme, kuralları zorlayıcı olmamasını eleştirmemeli midir?43

CAS, Canas/ATP davasında44 bir sporcunun cezanın yaptırım 
kuralının Sherman Antitrust Yasası’nın ihlaline yol açtığı iddiası 
reddedilmiştir.45

39 Genel hukukta rekabetin ihlali düzenlenmesi, Buti ve Fridman tarafından the Robertson 
davası dikkate alınarak ortaya atıldı.

40 Bkz. dn: 36.
41 Bkz. dn: 36, prg: 7.
42 Cedar Hill Flowers/Foliage Pty Ltd v Spierenburg (2002) ATPR 41‐898.
43 Temyiz eden, davalının eski çalışanı, 1 yıl boyunca yarışmaya katılmaktan men 

edilmiştir. Bu dönemde temyiz eden taraf, davalıyla anlaşmış, ancak lisansı olmadığı 
için hukuka aykırı olarak çalışmıştır.

44 23 Mayıs 2007 tarihli, 2005/A/951 sayılı CAS kararı. 
45 2 Temmuz 1890, 15 USC. § 1-7. Bu hüküm Amerika’da tekel ve kartelleri kısıtlayan 

hükümdür: “Bazı eyaletlerde ve dış ülkelerde rekabeti ihlal eden güven veya komploya 
dayalı olan her sözleşme hukuka aykırı kabul edilir.”
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CAS, yönetim organlarının üyelerini düzenleme hakkı olduğuna 
karar vermiştir. Amaç, doping suçlarından dolayı uygulanan ceza 
yaptırımlarında, oyuncunun pazardan dışlanmamasıdır. CAS, bu 
özel durumda yönetim organının amacı veya niyetinin ne olduğuna 
ilişkin konuyu genişletmemiştir.46

KANUN’UN IV A MADDESİ ÇERÇEVESİNDE ADİL OLMAMAK

Ticari Uygulamalar Kanunu’nda adil olmayan davranış hüküm-
lerinin bir sporcu tarafından, sporcu ile kulüp, organizasyon veya 
yönetim organizasyonu arasında pazarlık gücünde adaletsizlik olan 
ticari düzenlemelerde uygulanıp uygulanmayacağı dikkate değerdir.

Yasanın 51 AC maddesi, bir kurumun, küçük işletmeler ile ticari 
işlemlerde, adaletsiz davranışlar göstermesini yasaklar.47 45. maddenin 
aksine, bir kurumun kanunu çiğnemesi için ticaretin içinde olması 
gerekliliği ile ilgili bir gereksinim bulunmamaktadır. Bu durum, 
sporcularla kulüpler arasındaki daha az resmi olan düzenlemeleri 
yakalayabilmek için, bu maddenin uygulama alanını genişletir.

Kanun, bir kurumun ya da bir kişinin adil olmayan bir davranış 
içinde olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınması gereken, 
kapsamlı olmayan faktörlerin listesini çıkarmak için, daha ileriye 
gider.48 Tarafların pazarlık pozisyonlarının göreli gücünün yanı sıra, 
faktörler, kurum tarafından dayatılan şartların, kurumun kanuni 
haklarını korumak için zorunlu olup olmadığının ve de diğer tarafın 
hizmet tedarikine ilişkin belgeleri anlayıp anlamadığının, dikkate 
alınmasını içermektedir. Bu listedeki son faktör ise tedarikçinin ve 
tüketicinin hangi ölçüde iyi niyetli davrandığıdır.49

Bu durumda, oyuncuya tüketici; kulüp, organizasyon ve yönetim 
organına da tedarikçi kurum (ticari kurum olmasına gerek olmadan) 

46 Bkz. dn: 47, prg: 8.17.3.
47 Bölüm 51 AC.
48 Bölüm 51 AC.
49 Bölüm 51 AC (3) (e)-(k).
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gözüyle bakıldığında, kulübün davranışları Madde 51AC altında 
incelenmesi uygun olabilir.

ACCC v CG Berbatis Holdings Pty Ltd. davasında,50 Yüksek 
Mahkeme tarafından adil olmama doktrinine kısaca değinilmiştir. 
Kanun’da adil olmayan davranış hükümlerini düzenleyici güce sahip 
pozisyonunda olan ACCC’nin Kanunun 51AC Maddesini içeren 
durumlarda sınırlı başarısı olmuştur.51 Bununla birlikte, spor sek-
törünün bir dizi ticari düzenlemeleri içerecek şekilde geliştiği kabul 
edilmişse, o zaman sporcu, diğer ticari ilişkilerde olan tüketicilerde 
olduğu gibi, özellikle sporcuya dayatılan şartlar, kulüp, organizasyon 
ve yönetim organının kanuni haklarının korunmasının ötesine gidi-
yorsa, bir tüketici olarak, madde 51AC tarafından sağlanan koruma 
haklarına da sahip olduğu iddia edilebilir.

MEŞRU MENFAATLER

Yaptırımların amacı ve korunması gereken menfaatler göz önüne 
alındığında, Buti ve Friedman52 spor ve ceza hukuku arasındaki bir 
benzerliği ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, mahkûm olan suçlulara ceza 
verilmesinin altında yatan gerekçeleri açıklamıştır.53 Mahkûm olan suç-
luların hapsi (ve bunun sonucunda gelir kayıpları) halkı korumak için 
makul bir yol olduğu toplum tarafından kabul edilmiştir. Sporcularla 
ilgili olarak aynı varsayımın yapılıp yapılamayacağı sorgulanmaktadır.

Bu makale, tehlikeli bir uyuşturucuyla yakalanan bir kişi ve bir 
sporcu arasındaki farkı ortaya koymamaktadır. Ancak, en önemli iki 
fark, masumiyet veya suçluluk karinesi ve de ispat yüküyle ilgilidir. 
Kusursuz sorumluluk ve Blackstone’un teorisinin tersinden çıkarılan 

50 (2003) 214 CLR 51.
51 En önemli on davanın özeti, Sharpe/Parker, “A bang or a whimper? The impact of ACCC 

unconscionable conduct enforcement”, in: TPLJ, 15/2007, sh: 139-145’te bulunabilir.
52 Bkz. dn: 19, sh: 129.
53 Bkz. dn: 49.
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gerekçenin altında spor bağlamında hangi amaç yatmaktadır?54 
Gerekçe, suçlunun cezasız kalmaması için, ahlaken masum olanın 
da cezalandırılmasının haklı görülmesidir.55

Lord Wilberforce’un “ticaret toplumu testi” uygulanırken, spor 
sektörünün ciddi bir gelişim göstermesinden dolayı soruna daha 
yakın bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiği öne sürülmektedir. 
Lord, spor bağlamında56 rekabetin kısıtlanması iddiasını incelemek 
istemiştir. Ayrıca, kulübün meşru menfaatlerinin korunması için makul 
olarak gerekli olumasının daha ötesinde bir durum olup olmadığını 
tartışmaktadır.57

BİR PİLOT DAVA MI?

Avustralya Futbol Ligi’nde WADA Kodu’ndaki cezalar göz önüne 
alındığında, Paul Horvath’a58 göre, yasaklı uyuşturucu madde kulla-
nan bir AFL oyuncusunun alacağı ceza, rekabetin kısıtlanması iddiası 
olarak ortaya konmaktadır.59

Avustralya’da en yüksek profilli vaka, eski West Coast Eagle takımı 
oyuncusu Ben Cousins’la ilgilidir. Cousins, yasaklı uyuşturucu madde 
bulundurmasından dolayı 2007 yılının ekim ayında turnuvaya alın-
mamıştır. Kulüp, sözleşmeyi feshetmiştir.60 Daha sonra suçlamalar 
düşürülmüştür. AFL, Cousins’a sporun itibarını sarstığı gerekçesiyle 
12 aylık men cezası vermiştir.61

Horvath’ın 3 kriteri dikkate alınırsa, rekabetin kısıtlanması 
(Cousins’ın 12 maç ceza alması ve gelir kaybı) makul olacak mıdır?

54 Blackstone, Commentaries on the Laws of England: “It’s better that 10 guilty persons 
escape than one innocent suffer”. Bkz. (http://en.wikipedia.org/wiki/Commentaries.
on.the.Laws.of.England).

55 Bkz. dn: 21.
56 Bkz. dn: 22.
57 Bkz. dn: 22.
58 Bkz. dn: 35.
59 Bkz. dn: 35, sh: 383.
60 Bkz. (http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Cousins).
61 Bkz. (http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Cousins).
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Bu kriterler şunlardır:

1. AFL’nin meşru menfaatlerinin korunması gereklidir.

2. Suçlu bulunan oyuncuya verilecek ceza gerekçesiz olmamalıdır.

3. Ceza, kamuya makul olmayan biçimde zarar vermemelidir.62

Horvath’ın gerekçesi Cousins’ın vakasına uyguladığında ve ceza-
nın doping suçlaması olmadan verildiği düşünüldüğünde, AFL’nin 
bu kararı alırken meşru menfaatleri nelerdi? Horvath’a göre (doping 
suçu bağlamında) korunması gereken meşru menfaatler, AFL’nin 
toplumun gözündeki imajı, Avustralya sporundaki kurallar ve örnek 
alınan rol modellerin durumudur.63

Bu durumda, alternatif bir cezanın verilmesi daha makul olabilir 
miydi? Böyle bir ceza verilseydi, kamuoyu vicdanı tatmin edilecek 
miydi?64

Davanın adaleti ve ahlaki boyutunu ayırmak zordur. Aynı zamanda, 
yasadışı madde kullanımına göz yumulamaz. Ancak Cousins, başka 
bir alanda olsa, masumiyet karinesinin yardımıyla daha adil biçimde 
yargılanabilir ve sonuçta, topluma geri kazandırıcı sonuçlar elde 
edebilirdi. Ancak, bunun yerine geçim kaynağını kaybetti ve toplum 
önünde bir dizi karakterine dönüşüp medya ve kamu iştahını besler 
hale geldi.

62 Bkz. dn: 25, sh: 381.
63 Bkz. dn: 35, sh: 383.
64 Bkz. dn: 19, sh: 134.
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SONUÇ

Burada, cezanın suça uygun olma görüşüne verilen destek art-
maktadır.65 Ancak aynı zamanda yönetim organlarının meşru men-
faatlerinin sporcuya verilen zarara ağır basmaması gerekmektedir.

Keyif verici maddelerin kullanımı sonrası ortaya çıkan doping 
suçundan dolayı yaptırım uygulanan vakalarda, yaptırımlar uygu-
lanırken, kamu düzeni gerekçesinin zayıflamasına dayanarak rekabetin 
kısıtlanması iddiasının kabul edilmesi gerektiği ileri sürülebilir. Ticaret 
toplum testi sayesinde, sporun gelişme safhası düşünüldüğünde, 
suçlara yönelik yaptırımların hala kabul edilebilir ve gerekli olup 
olmadığının sorgulanmasını görebilmek ilginç olacaktır.

65 Bkz. dn: 19, sh: 143.
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Her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara 
göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi 
futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek 

üzere kurulan Türkiye Futbol Federasyonu, 5894 Sayılı Kanundan 
aldığı yetkiyle düzenleyerek yürürlüğe koyduğu Futbol Disiplin 
Talimatı’nda değişiklik yaparak Futbol Disiplin Hukukunda Erte-
leme müessesesini ihdas etmiştir. Böyle bir düzenlemeye neden gerek 
duyulmuştur? Bu düzenleme ile amaçlanan nedir?

5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un “Cezalar” başlıklı 15. maddesinde de futbol 
müsabaka ve faaliyetlerinde kulüplere ve kişilere, disiplin ihlalleri 
ve bunlara uygulanacak cezalar FIFA ve UEFA kurallarına uygun 
olarak TFF Statüsü ve Statü’nün çizdiği çerçevede Yönetim Kurulu 
Talimatları ile belirleneceği düzenlenmiştir.

Futbol Disiplin Talimatı’nın 37 ile 63. maddelerinde disiplin suç-
ları ayrı ayrı sayılmış olup TFF Statüsü’nün 58. maddesinde disiplin 
cezaları tespit edilmiştir. Disiplin cezalarının içerik, uygulama şekli ve 
kapsamları da Futbol Disiplin Talimatı’nın 18 ile 36. maddelerinde 
düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler ışığında 29 Nisan 2012 tarihli TFF Yönetim 
Kurulu kararı ile Futbol Disiplin Talimatına “Yaptırımın Ertelenmesi” 
başlığıyla eklenen 103. madde ile Erteleme müessesi İnfaz üst başlığı 
altında düzenlenmiştir. Erteleme, FIFA ve UEFA Disiplin Talimat-
larında uzun yıllardan beri yer almaktadır.

FIFA Disiplin Talimatı’nın 33. maddesi “Ceza Uygulamasına Dair 
Kısmi Erteleme” üst başlığında düzenlenmiştir.

UEFA Disiplin Talimatı’nda ise “Askıya Alınan Yaptırım” üst 
başlığı ile 15bis maddesinde düzenlenmiştir. Futbol Disiplin talima-
tımızda yer alan 103. Madde düzenlemesi de esasen UEFA Disiplin 
Talimatı’ndan aynen alınmıştır.

Ancak futbol mevzuatına bakmadan önce Erteleme müessesini 
maddi hukukumuz açısından incelemekte fayda vardır.
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Failin işlediği suç sebebiyle cezalandırılması kural olmakla birlikte, 
bazı hallerde fail hakkında ceza davası açılmasından, dava açılmış 
ise duruşma yapılmasından, dava sonucu ceza verilmesinden veya 
hükmedilen cezanın infazından suç siyaseti gereği vazgeçilmesi kabul 
edilmektedir. Bu sürede failin deneme süresi denilen belirli bir süre 
içerisinde, yeni bir suç işlemesi durumunda hakkında ceza davası 
açılmakta, açılan davaya devam edilmekte veya hükmedilen ceza infaz 
edilmektedir. Ceza Hukukunda Erteleme bir koşullu af olarak değil, 
hapis cezaları için infaz kurumu olarak kabul edilmiştir.

Ceza etkin şekilde uygulanmazsa, caydırıcılık etkisini de kaybetmiş 
olur. Diğer taraftan bozulan düzenin tesisi bakımından da cezanın 
uygulanması gerekmektedir.

Erteleme cezaların infaz sistemini tamamlayan kendine özgü bir 
kurum olup, aynı zamanda bir tür cezanın ferdileştirilmesinin aracıdır. 
Deneme süresi içinde fail yeniden suç işlemediği takdirde cezanın 
infazına engel olabildiği gibi, ertelenen süre sonunda hiç ceza olmamış 
şeklinde sayılması da mümkün olabilecektir. Disiplin Hukukuna dair 
düzenlemelerde cezalar, faili, yeniden içinde yaşadığı ortama kazan-
dırmaktan çok, oradan soyutlamaya yönelik bir etki ortaya çıkarmak-
tadır. İşte bu sebepledir ki erteleme kurumunun kabul edilmesinin 
altında; bir taraftan ilk defa suç işleyeni, cezanın infazının menfi ve 
moral bozucu etkisin den kurtarmak, diğer taraftan hükümlünün 
iyi hâlli olması koşuluna bağlı olarak cezadan kurtulmasının, kişiyi 
kanuna uygun hareket etmeye teşvik edeceği düşüncesi yatmaktadır.

Cezanın ertelenmesi, dayanağını, ön leme ve adalet düşüncesinde 
bulur. Ertelemede özel önleme, yani faili yeni den topluma kazandırma 
düşüncesi ön plândadır. Cezanın ertelenmesi, belirli koşulların varlığı 
durumunda hükmedil miş olan cezanın infazının belirli bir süre geri 
bırakılması olanağını vermektedir. Görüldüğü gibi, erteleme yetkisi 
yasa koyucuya veya yönetsel organlara değil, aksine kusur ve cezanın 
ağırlığı konusunda karar verme durumunda olan yargıya aittir.

Bu bakımdan ertelemede, bir tür affın söz konusu olduğu görü-
şüne katılmak mümkün değildir. Dönmezer-Erman’a göre erteleme, 



809

Futbol Disiplin 
Talimatı’nda Erteleme
/ ÜNLÜ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

bir taraftan cezanın infazının geri bıra kılmasını gerektiren bir neden, 
diğer taraftan koşullu bir adlî af niteliğinde olan ve cezalar sistemini 
tamamlayan ve başlı başına varlığı olan bir kurum dur. Bu yönüyle 
Erteleme kurumunun amacı üç esasta toplanabilir. Bunlar, ertelemenin 
iyi bir ceza siyaseti kurumu olması, cezanın ferdileştirilmesine (birey-
selleştirilmesi) aracı olması ve cezaların sakıncalarını bertaraf eden ve 
dolayısıyla infaz ile ikincil suçluluğa mâni olan bir kurum olmasıdır.

Kaldı ki, sosyal devlet ilkesi nin bir sonucu olarak, bugün artık 
ödetici ceza anlayışından hükümlüyü topluma yeniden kazandırma 
anlayışına dönülmüş bulunmaktadır. Ertele mede yeniden topluma 
kazandırma düşüncesinin ağırlık taşıdığı, tartışma götürmeyecek kadar 
açıktır. Ödetme ve genel önlemeye yönelik ihtiyaçlar, yasa koyucu 
tarafından ağır nitelikteki suçlar açısından erteleme yolunun kapa-
tılması suretiyle, zaten göz önünde bulundurulmuştur. Öte yandan 
cezanın ertelenmesi, cezaların bireyselleştirilmesi için uygun bir araçtır. 
Yani, erteleme kurumu cezaların bireyselleştirilmesini, failin şahsına 
uydurulmasını da temin eder. Günümüzde, suçlu ilk plâna geçmiş, 
suç ise ikinci derecede önemli olarak değerlendirilmeye başlanmış tır.

Failin kişilik yapısı, yaşadığı çevre, psişik ve ahlâkî eğilim ve 
özellikleri, suça teşvik eden sâikler tetkik edilmeli ve tesadüfî suçlu 
ile suçu itiyat edinmiş olan kimseler birbirinden ayrılıp çeşitli şekilde 
işlemlere tâbi tutul malıdır. Ceza hukukundaki yeni düşüncelere göre, 
suçlu hakkında verilmesi gerekli cezanın, güvenlik ve ıslâh tedbirlerinin 
uygulanabilmesinde failin kişiliğinin ve işlenmiş olan fiilin tamamen 
tetkik ve tespit edilmiş olması gerekir. Böylece, erteleme cezanın ferdi-
leştirilmesinde son basamaktır. Cezanın suçluya uydurulması zarureti, 
onun şu veya bu şekilde veya müd dette infazını gerektirebileceği gibi, 
infazının geri bırakılmasını da icap etti rebilir. Bu geri bıraktırmayı 
sorunsuz sağlamak ihtiyacı nedeniyle erteleme hükümleri getirilmiştir.

Ceza hukukunun niteliği gereği, verilmiş bir ceza mahkûmiyetinin 
derhal infazı gerekir. Ancak kimi hallerde, failin; mahkûmiyetinin 
ağırlığı, geçmişteki durumu ve suç işleme eğiliminin dikkate alın-
ması suretiyle ve belirli bir süre iyi hâl göstermesi koşuluyla cezasının 
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infazının ertelenmesine imkân tanınmaktadır. Gerçekten mahkûmiyet 
hükmünün derhal infazı çok faydalı olmakla birlikte, gerekli şartların 
varlığı halinde hükmolunan cezanın infaz edilmemesi çok daha yararlı 
olabilir. Burada, cezasının infazı ertelenen hükümlü, deneme süresini 
iyi hâl ile geçirdiğinde, kabul edilen sisteme göre ceza infaz edilmiş 
sayılacak veya ceza esasen var olmamış sayılacaktır.

Cezanın bireyselleştirilmesi kurumlarından biri olan erteleme 
konu sunda verilen karar failin kişiliği ile ilgili olduğundan, suçun 
iştirak hâlinde işlenmesi hâlinde, suç ortaklarından birinin veya bir 
kaçının cezasının erte lenmesi, diğer fail veya faillerin cezalarının 
ertelenmesini de gerektirmez.

Ceza Hukukunda erteleme kararının verilebilmesi için, bu konuda 
bir talebin bulunması gerekli değildir. Sanığın ertelemeyi kabul etmeme 
hakkı bulunmamaktadır. Hâkimin erteleme kararını doğrudan ver-
mesi mümkündür. Ancak, her ne şekilde verilirse verilsin ertelemenin 
ge rekçesinin kararda gösterilmesi zorunludur. Aynı şekilde, erteleme 
kararı nın verilmemesi hâlinde de gerekçe gösterilmesi gerekir. Sanığın 
ertelemeden feragat yetkisi bulunmamaktadır. Erteleme kararının 
verilebilmesi için sanı ğın mahkemede hazır bulunması şart değildir. 
Ancak, sanığın duruşmada hazır bulunmaması da ertelemeye engel 
oluşturmaz. Mahkemenin, koşulla rın oluşması durumunda sanığa 
vereceği cezayı erteleme konusunda takdir yetkisi bulunmaktadır.

Erteleme, bu yönüyle sadece ceza hukukunda kabul edilmiş bir 
müessese değildir. Zira uzun yıllardır gerek FIFA ve UEFA Disiplin 
talimatları olmak üzere Spor Hukukunun birçok alanında uygulama 
alanı bulmaktadır. Ceza Hukukunda cezanın bireyselleştirilmesi ama-
cını taşıyan erteleme hapis cezasının olumsuz etkilerini ortadan kal-
dırmayı amaçlamaktadır. Spor Hukukunda ise erteleme ile şartlarının 
varlığı halinde spor ailesi fertlerini spordan ihraç etmenin olumsuz 
etkilerini ortadan kaldırmak ve bu suretle sportif mücadele ruhuyla 
yarışma ortamını korumak amaçlanmaktadır.

Sportif düzenin korunması, öngörülen yaptırımların etkin şekilde 
uygulanmasına bağlıdır.
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Futbol Disiplin Talimatı’nın 103 üncü maddesi ile erteleme 
kurumu disiplin hukuku bakımından da kabul edilmiştir. Mevzu-
atımız dikkate alındığında, disiplin suçları bakımından erteleme 
kabul edilmiş değildir. Bu sebeple disiplin hukukunda ertelemenin 
uygulanması için gerekli kriterlerin belirlenmesi gerekir.

Türkiye Futbol Federasyonu, 5894 sayılı Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Kuruluş Ve Görevleri  Hakkında Kanun çerçevesinde “her 
türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, 
teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde 
ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel 
kişiliğe sahip, özerk” bir kuruluştur.

5894 sayılı yasanın 3. maddesinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
görevleri belirtilmiştir. Buna göre Türkiye Futbol Federasyonu; Türki-
ye’deki her türlü futbol faaliyetini yürütmek, düzenlemek ve denetle-
mek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, FIFA 
ve UEFA’nın yetkili organları tarafından konulan kuralların gereği gibi 
uygulanmasını sağlamak, ulusal talimatlar hazırlamak ve Türkiye’yi 
futbol ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek. yurt içi ve yurt dışı 
futbol faaliyetleri için plan, program, benzeri her türlü düzenlemeyi ve 
anlaşmayı yapmak ve başarılı sonuçlar sağlanması için gerekli tedbir-
leri almak. her düzeyde müsabakalar düzenlemek ve milli takımlar ile 
kulüp takımlarının uluslararası müsabakalara katılması ve mücadele 
edebilmesi için gerekli tedbirleri almak, Fair Play kurallarına uygun 
olarak bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik prensiplerini gözetmek, 
üyelerinin, kulüplerin, futbolcuların, hakemlerin, yöneticilerin, tek-
nik direktör ve antrenörlerin, sağlık personelleri, futbolcu temsilcileri 
ve müsabaka organizatörleri ile diğer tüm ilgililerin FIFA, UEFA ve 
TFF tarafından konulan Statü, talimat ve düzenlemeleri ile bunların 
yetkili kurulları tarafından verilen kararlara uymalarını sağlamak, 
şiddet, şike, teşvik primi, ırkçılık, doping ve her türlü ayrımcılıkla 
mücadele etmek, futbolu geliştirmek amacıyla; amatör futbol spor 
kulüp ve federasyonları ile bünyesinde futbol branşı bulunan engelliler 
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spor federasyonlarına her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak 
görevlerini yürütmektedir.

Bu düzenlemeler ışığında Türkiye Futbol Federasyonu, yasanın 
verdiği yetkiyle, Türkiye’de futbolu yöneten tek yetkili kuruluştur.

5498 sayılı yasanın 3/2. maddesinde; “Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun teşkilat, görev ve yetkileri, teşkilatın çalışma usul ve 
esasları, oluşturulacak diğer kurul ve birimler, merkez, yurt içi ve yurt 
dışı teşkilat birimlerinin görevleri ile bu Kanunun uygulanmasına dair 
diğer hususlar; Türkiye Futbol Federasyonu’nun üyesi bulunduğu FIFA 
ve UEFA kurallarına uygun olarak, Genel Kurulun yapacağı ve Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek Türkiye Futbol Federasyonu 
Statüsü ile Yönetim Kurulunun yapacağı ve aksi kararlaştırılmadığı sürece 
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yayımlandığı gün 
yürürlüğe girecek talimatlarla belirlenir” ifadelerine yer verilmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu teşkilatının görev ve yetkilerinin ve 
çalışma usulleri gibi konuların düzenlenmesi Genel Kurul’ca yapı-
lacak Statüye ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 
talimatlarına bırakılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim 
Kurulu, Türk Futbolu ile ilgili hukuki düzenleme yapmaya yetkili 
bir organ niteliğindedir.

Yönetim Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu’nun en yetkili karar 
organıdır ve yetkileri Türkiye Futbol Federasyonu Statüsünün 35. 
maddesinde belirlenmiştir. Bu maddenin birinci fıkrasında yönetim 
kurulunun yetkileri yirmi sekiz bent halinde sayılmışken, ikinci fık-
rasında Türkiye Futbol Federasyonu idari birimlerinin görevlerini 
Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği ve son fıkrasında Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli talimat-
ları düzenleyip yürürlüğe koyabileceği belirtilmiştir. Madde metinleri 
genel olarak incelendiğinde Yönetim Kurulu’nun yasayla genel kurul 
veya TFF içindeki yargı kurullarına verilmiş yetkiler dışında, Türkiye 
Futbol Federasyonu’nun kullanabileceği tüm yetkiler konusunda 
görevlendirildiği görülmektedir.

FDT’nin 103. maddesinde göre;
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(1)  Aşağıda belirtilenler haricindeki disiplin yaptırımları 
ertelenebilir:

a) uyarı,
b) kınama,
c) hak mahrumiyeti
(2)  Yaptırımın uygulanması en az bir yıl ve en fazla beş yıl süreyle 

ertelenebilir.  İstisnai durumlarda bu sürenin uzatılması veya ilgili 
kişinin TFF yetki alanından  çıkması halinde yaptırımın ertelenmesi 
mümkündür.

(3)  Erteleme süresi içerisinde, ihlalin tekerrürü halinde, yetkili 
kurul, kural olarak, asıl yaptırımın uygulanmasına hükmeder. Bu 
yaptırıma ikinci ihlal için öngörülen yaptırım eklenir.

Ertelemeye ilişkin hükümlere FIFA ve UEFA nın hukuki düzen-
lemelerinde de yer verilmiştir. UEFA Disiplin Talimatının 15bis 
maddesinde benzer şekilde erteleme düzenlenmiş; FIFA Disiplin 
Talimatı’nın ise 33. maddesinde kısmi ertelemeye yer verilmiştir.

FIFA Disiplin Talimatı’nın “Ceza Uygulamasına Dair Kısmi Erte-
leme” başlıklı 33. maddesi;

1.  Maçtan uzaklaştırma cezası, soyunma odaları, ve/veya yedek 
kulübesinden men cezası, futbolla ilişkili herhangi bir faaliyete 
katılmaktan men cezası, seyircisiz maç oynama cezası, tarafsız 
sahada maç oynama cezası, veya belli bir stadyumda oyna-
maktan men cezası, veren kurul, ceza uygulamasının kısmen 
ertelenmesinin mümkün olup olmadığını değerlendirebilir.

2.  Kısmi ertelemeyi ancak cezanın süresi altı maçı veya altı ayı 
geçmiyorsa, özellikle cezalı kişinin önceki sicili ve o andaki 
şartlar buna müsaade ediyorsa izin verilebilir.

3.  Kurul, cezanın hangi kısmının erteleneceğine karar verebilir. 
Her ne olursa olsun cezanın yarısı kesindir.
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4.  Ceza uygulamasının ertelenmesiyle kurul, cezalı kişiyi altı 
aydan iki yıla kadar herhangi bir husus için deneme süresine 
tabi tutabilir.

5.  Eğer cezanın ertelenmesinden faydalanan kişi deneme süre-
sinde başka bir ihlal gerçekleştirirse erteleme otomatik olarak 
iptal edilerek geri alınır ve yeni bir ihlale dair verilen cezanın 
üzerine eklenir.

6.  Belirli bazı durumlarda özel hükümler uygulanabilir. Bu 
madde, dopingle mücadele kurallarının ihlalinde uygulanmaz.

FIFA Disiplin Talimatı’na göre Erteleme oldukça sıkı şartlara 
bağlanmıştır. Buna göre FDT 103. maddeden farklı olarak;

• Sınırlı sayıda cezanın ertelenebilmektedir.

• Cezanın tamamen ertelemesi mümkün değildir.

• Cezanın en az yarısının kesin olarak infaz edilmektedir.

• Altı müsabakadan men veya altı ayı geçmeyen cezalar 
ertelenebilmektedir.

• Kurul, cezanın ertelenmesi kararı ile birlikte cezalı kişiyi 6 aydan 
2 yıla kadar deneme süresine tabi tutabilmektedir.

• Dopingle mücadele kuralının ihlalinde ertelemenin uygulana-
mayacağı belirlenmiştir.

UEFA Disiplin Talimatı’nın “Askıya Alınan Yaptırım” başlıklı 15 
bis maddesi;

1.  Bütün disiplin yaptırımları aşağıdaki durumlar dışında 
ertelenebilir.

a. Uyarı cezası

b. Kınama cezası

c. Hak mahrumiyeti cezası
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2.  Deneme süresi en az bir yıl en fazla beş yıl olacaktır. Bu süreç 
istisnai durumlarda uzatılabilir veya eğer kişinin UEFA’nın 
yargı alanından çıkması halinde yaptırımın ertelenmesi 
mümkündür.

3.  İleri düzey bir suç deneme süresince işlenirse, yetkili disiplin 
kurulu kural olarak temel yaptırımın uygulanmasına hükme-
debilir. Bu ikinci suç için belirlenen ceza ertelenen yaptırıma 
eklenir.

Görüleceği üzere FDT. 103. maddesi UEFA Disiplin Talimatı’nın 
15 bis maddesi ile büyük oranda uyumludur.

Erteleme, FIFA düzenlemesinde çok sıkı şartlara bağlanmış iken 
UEFA buna göre daha geniş bir erteleme kurumu düzenlemiştir. Tür-
kiye Futbol Federasyonu ise UEFA düzenlemesi ile uyumlu olmasına 
rağmen ertelemenin sona erme sebebi bakımından daha geniş bir 
uygulamayı benimsemiştir.

FDT’nın 103. maddesinde “erteleme süresi içinde ihlalin tekerrürü 
halinde” denilmek suretiyle ertelenen suçun tekrarı aranmışken UEFA 
Disiplin Talimatı’nın 15 bis maddesinde “ileri düzey bir suçun deneme 
süresinde işlenmesi” halinde ertelemenin sona ermesi öngörülmüştür.

Zira FIFA Disiplin Talimatı’nın 33. maddesinde de “ihlali ger-
çekleştiren kişi deneme süresinde başka bir ihlal gerçekleştirirse” şeklinde 
düzenleme ile ertelemenin sona erme sebeplerini en geniş şekilde 
düzenlemiştir.

Yine bununla birlikte FDT’nın 103. maddesinde sadece erteleme 
konusu yapılamayacak cezalar yönünden bir kısıtlama getirilerek 
oldukça geniş bir düzenleme ile yer almış, ancak hangi şartlarda 
uygulanacağı hususu disiplin kurullarının takdirine bırakılmıştır. 
Gerçekten de FDT’nın 103. maddesinde uyarı, kınama ve hak mah-
rumiyeti cezalarının ertelenemeyeceği belirtilmiş, bunun dışında bir 
kısıtlama ve şart getirilmemiştir. Diğer bir anlatımla uyarı, kınama ve 
hak mahrumiyeti cezalarının ertelenemeyeceği hususu 103. Maddenin 
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uygulanmasına yönelik tahdidi istisnalar olup istisnaların yorum 
yoluyla genişletilememesi hukukun genel ilkelerindendir.

Yargı mercilerinin kamu yararını sağlamak yanında, toplumda 
suç ve ceza dengesine olan inancın beslenmesi, yargılamanın hızlıca 
tamamlanması ve cezanın derhal infazı sayesinde adil yargılanma duy-
gusunun hakim kılınması gibi temel bir gayretin de olduğu malumdur.

Gerek düzenlemesi gerekse uygulaması aşamalarında oldukça 
hassas olunması gereken ertelemenin Futbol Disiplin Talimatı’ndaki 
şekliyle her türlü lehe yoruma müsait olarak değil de özellikle şartları 
hususunda FIFA düzenlemesinde olduğu gibi daha kazuistik düzen-
lemelerin yerinde olacağı açıktır. Tüm bu düşünceler ışığında TFF 
Tahkim Kurulu Erteleme kurumunun spor hukukunda genel kabul 
gören şartlarını kararlarında ayrıntısı ile tartışmış ve diğer mevzuatlar 
ışığında ortaya çıkan sonucu da istikrarlı bir şekilde uygulamıştır.

Burada önem arzeden durum ne FIFA ne de tam olarak UEFA 
düzenlemeleri ile uyumlu olmayan FDT. 103. Maddesinin diğer TFF 
talimatları ile uyum sorunudur. Zira 5894 sayılı yasadan alınan yetki 
ile yürürlük kazanan talimatlardaki ceza tüm düzenlemelerinin de 
FDT 103. Maddede yer alan düzenleme ile tam bir uyum içerisinde 
olması gerekmektedir.

Bu aşamada göze batan ilk tenakuz FDT 95/4. madde düzen-
lemesi ile erteleme kurumunun FDT 87/II. maddesindeki “hakem 
kararlarının değiştirilemeyeceği” ilkesi arasındaki çelişkili durumdur. 
Zira FDT’nın 95/4. maddesindeki “resmi müsabakalarda oyun disiplini 
veya cezai nitelikteki fiili nedeniyle oyun alanından çıkarılan futbolcu 
ve diğer görevliler, Disiplin Kurulu tarafından başkaca bir karar veril-
mediği takdirde o müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakada oyna-
yamaz” şeklindeki düzenlemede oyun alanından çıkarılan kişinin o 
müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakada oynamamasına dair tek 
istisnası Disiplin Kurulu tarafından başkaca karar verilmemesi olduğu 
açıktır. Diğer bir anlatımla metne sadık kalınıp yasa tekniği açısından 
hükme bakıldığında; disiplin sonuçlarına dair hakem kararlarının 
doğrudan sonucu olan cezayı tamamen ortadan kaldırmamak şartıyla 
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disiplin kurulunun aksine bir karar vermesi halinde oyun alanından 
çıkarılan kişinin o müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakada yer 
almasının mümkün olduğu kabul edilmelidir. Buna göre hakemin 
ihraç şeklindeki disiplin kararı sonucunda uygulanacak cezayı ortadan 
kaldırmaksızın, infazı FDT’nın 95/4. Maddesindeki düzenlemeye 
uygun disiplin kurulu tarafından ertelenebilir.

Zira 103. Maddede uygulama istisnası olarak sadece uyarı kınama 
ve hak mahrumiyeti cezalarının ertelenemeyeceği düzenlenmiş buna 
karşılık ihraç kararına bağlı cezanın ertelenemeyeceği düzenlenme-
miş olup bu hale göre yorum yoluyla failin aleyhine netice çıkarmak 
mümkün değildir.

Erteleme kurumu cezanın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmakla 
birlikte çeşitli sakıncaları da beraberinde getirmektedir.

Disiplin hukukunda uygulanan yaptırımlar bazı hallerde amaç-
lanandan daha ağır sonuçlar doğurabilir. Erteleme, hakkında disiplin 
cezası uygulanan kişinin, cezasının infazının, gerçekleşen ihlal ile 
orantısız sonuçlar doğmasını engelleyici bir nitelik de arz etmektedir.

Kısmi bir disiplin amaçlayan disiplin hukukunda, cezaların erte-
lenmesi caydırıcılık açısından olumlu sonuçlar doğurabilir. Çünkü 
erteleme süresi içinde yeniden disiplin ihlali gerçekleştiren kişiler, 
hem ertelenen cezasını hem de işlenen yeni suçun cezasını çekecektir.

Erteleme müessesesi, sporun temel amaçları arasında yer alan 
ahlakın korunması için önemli bir enstrüman niteliğindedir.

Ceza hukuku açısından, cezanın bireyselleştirilmesine hizmet eden 
birçok hukuki düzenleme mevcuttur. Oysa disiplin hukukunda birçok 
durumda sabit cezalar öngörülmüş olup, cezaların bireyselleştirilmesi 
bakımından mevzuatta yeterli hukuki düzenlemelere yer verilmemekte 
ya da verilememektedir. Erteleme, disiplin hukukunda cezanın birey-
selleştirmesi bakımından da önem arz etmektedir.

Diğer taraftan erteleme, cezanın ödetici olma, acı ve ızdırap verme 
özelliğini; yine korkutucu olma, yani genel önleme özelliğini ortadan 
kaldırdığı için eleştirilmektedir.
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FDT’ye göre disiplin cezasının ertelenmesi bakımından tek bir 
şart öngörülmektedir; “disiplin cezasının nev’inin erteleme kapsamında 
olması”. Erteleme süresi içinde ikinci bir disiplin ihlali işlenmesi 
halinde her iki cezanın infazının gerektiği madde metninde açıklandığı 
için failin sicilinde erteleme süresi içinde bir ceza bulunmaması gerekir. 
Öte yandan FDT’de, “disiplin yaptırımları ertelenebilir” hükmü yer 
aldığından disiplin yargılaması yapan makamların erteleme yönünde 
kanaat oluşturması gerekmektedir.

FDT’de hangi hallerde disiplin cezalarının ertelenebileceğine iliş-
kin açık bir düzenleme bulunmadığından bu konuda referans olarak 
TCK’nun ertelemeye ilişkin hükmü alınabilir.

1. Cezanın Ertelemeye Uygun Olması

Erteleme kurumunun uygulanabilmesi için uyarı, kınama ve hak 
mahrumiyeti dışında bir disiplin cezasının söz konusu olması gerekir. 
Bu husus FDT’de açıkça ifade edilmiştir.

Para cezası, ödüllerin iadesi, ihraç, müsabakadan men, soyunma 
odası ve yedek kulübesine giriş yasağı, stadyuma giriş yasağı, lisansın 
askıya alınması, lisansın iptali, transfer yasağı, saha kapatma, seyircisiz 
oynama, hükmen mağlubiyet, puan indirme, bir alt lige düşürme 
ve FDT’nin 35. maddesi gereğince uygulanan ödüllerin iadesi veya 
para cezası bakımından erteleme hükümleri uygulanabilir. Ödüllerin 
iadesi veya para cezası uyarma, kınama veya hak mahrumiyetine ek 
olarak verilmişse, sadece ilave cezanın kısmen ertelenmesi mümkün 
olup asıl ceza bu halde ertelenemez.

Bu noktada şu hususun tartışılması gerekmektedir. Sadece Futbol 
Disiplin Talimatında yer alan ve uyarma, kınama, hak mahrumiyeti 
haricindeki cezalar bakımından mı erteleme geçerlidir? Yoksa diğer 
talimatlarda yer alan cezalar bakımından da erteleme söz konusu ola-
bilir mi? Futbol Disiplin Talimatının ertelemeye ilişkin hükmü diğer 
talimatlarda yer alan cezalar bakımından da uygulanabilir. Çünkü bu 
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maddede cezalara ilişkin herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. 
Öte yandan uyarma, kınama, hak mahrumiyeti cezaları futbol disiplin 
talimatı dışındaki bir talimata dayalı olarak hükmedilse de erteleme 
engeli geçerli olacaktır.

Uyarı
Futbol Disiplin Talimatı’nın 18.maddesi “İhtar” başlığını taşı-

maktadır. Maddede; “İhtar, ihlal edilen disiplin kuralının esasının 
yazılı olarak hatırlatılmasıdır” denilmiştir. Her ne kadar maddede 
ihtar olarak isimlendirilmiş ise de “İhtar” cezası da erteleme dışında 
kabul edilmelidir. Çünkü ihtar ve uyarı aynı anlamda kullanılmak-
tadır. UEFA Disiplin Talimatının 15 bis maddesinde uyarı cezası 
bakımından ertelemenin mümkün olmayacağı ifade edilmiştir. Ancak 
Talimatta bu hususta kavram birliğinin sağlanması yerinde olacaktır.

Etik Kurulu Talimatı’nın 22. maddesinde; “Kurul, ihlâlin niteli-
ğine göre, uyarma, kınama, huzurda kınama, yazılı ya da görsel medya 
aracılığı ile kınama veya ihlâlin toplumdaki olumsuz etkilerini gider-
meye yönelik olarak kişinin konferans vermesi veya engelli sporcularla 
ilgili organizasyonlara katılması gibi sportif ve eğitici yaptırımlara karar 
verebilir” denilmiştir. Bu madde kapsamında verilen cezalar uyarma 
cezaları bakımından erteleme mümkün değildir.

Kınama
Futbol Disiplin Talimatı’nın 19. maddesine göre; “Kınama, sorum-

luların, eylemlerinin, tasvip edilmediğinin yazılı olarak bildirilmesidir”. 
Kınama cezası bakımından erteleme hükmü uygulanamaz.

Etik Kurulu Talimatı’nın 22.maddesine göre; kınama, huzurda 
kınama, yazılı ya da görsel medya aracılığı ile kınama şeklinde uygu-
lanabilir. Kınama cezasının şekli erteleme açısından önem arz etmez.
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Hak Mahrumiyeti
FDT nin 26.maddesine göre; hak mahrumiyeti “Kişinin, stadyum-

lara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya sair 
her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir”. Hak mahrumiyeti 
cezası süreli veya sürekli olarak verilebilir. Süreli hak mahrumiyeti 
cezası on beş günden az, üç yıldan fazla olamaz. Üç yıldan fazla hak 
mahrumiyeti cezası, sürekli hak mahrumiyeti cezası olarak nitelen-
dirilir. Bir kararla hükme bağlanan cezaların toplamı üç yıldan fazla 
olursa, bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir.

Hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan kişiler, futbol müsa-
bakalarına iştirak edemez, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik, saha 
komiserliği yapamaz, TFF veya kulüp yöneticisi, idari ve teknik 
görevlisi olarak müsabakalarda görev alamaz, kulüp mensubu olarak 
futbolla ilgili idari, sportif veya sair hiçbir faaliyette bulunamaz ve 
stadyumlara giremez.

Soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı, stadyuma giriş 
yasağı, hak mahrumiyetine benzer cezalar olmakla birlikte, FDT’de 
ayrıca tanımlanmış olan cezalar oldukları, hükmedilmesi ve infazı 
farklı hükümlere tabi olduğu için bu cezalar bakımından erteleme 
engeli söz konusu değildir.

2. Erteleme Süresi İçerisinde İhlalin Tekerrür Etmemesi

Disiplin yaptırımını uygulayan kurul, bir yıl ve beş yıl arasında 
bir süre belirleyecektir. Bu süre içerisinde ihlalin tekerrürü halinde, 
asıl yaptırımın uygulanmasına hükmedilir ve yen ihlalle ilgili ceza 
bakımından erteleme hükmü uygulanmaz.

3. Erteleme İçin Olumlu Kanaat Oluşması

Disiplin cezasının ertelenmesi, zorunlu bir düzenleme değil-
dir. Hükmün uygulanması ilgili İl Disiplin Kurulu, Amatör Futbol 
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Disiplin Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim 
Kurulu’nun takdirine bırakılmıştır. Takdir hakkının kullanılması 
bakımından FDT’nin 105.maddesinde bir düzenleme yapılmamıştır. 
UEFA Disiplin Talimatı’nda da takdir hakkının kullanılması bakı-
mından herhangi bir açıklama getirilmemiştir.

Ertelemeye ilişkin olarak TCK’nun 51.maddesinde; suç işlendik-
ten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar 
suç işlemeyeceği yönünde bir kanaat oluşması gerekmektedir. TCK 
aynı zamanda, daha önce kasıtlı suçtan dolayı üç aydan fazla ceza ile 
cezalandırılmamayı şart koşmaktadır. 647 sayılı mülga Ceza İnfaz 
Kanunu’nun 6.maddesinde ise failin geçmiş yaşamı ve suç işleme 
konusundaki eğilimlerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmişti.

Ertelemeye ilişkin olumlu kanaat oluşması makul gerekçelere 
dayanmalıdır. Yargıtay’a göre; “Cezanın ertelenmesini, failin ileride 
suç işlemekten çekinmesine sebep olacağı hakkında mahkemece edinilecek 
kanaat sübjektif değil, objektif mahiyette bir kanaattir. Aksi takdirde 
keyfiliğe yol açılmış olur. Hâkim, failin geçmişteki hal ve ahlaki tema-
yüllerini, cezanın ertelenmesi halinde ileride suç işlemekten çekinme-
sine sebep olup olmayacağının, objektif mahiyette yapılacak araştırma 
sonuçlarına göre takdir edecektir. Hâkim, takdir yetkisini kanunun 
ruh ve manasına uygun olarak kullanmaya mecburdur. Diğer taraftan 
yasa koyucu da; erteleme müessesesinin ilk ez suç işleyen ve cezalarının 
ertelenmesi halinde cezaevine girme korkusunun ve korkunun sağladığı 
suç işlemeyi önleyici hassasiyet yıkılmaması, bu suretle kişinin ve toplu-
mun korunması ilkelerinin gerçekleştirilmesi ve bu tür suç faillerinin 
ağır cezalı suç failleriyle bir arada kalmalarından doğacak sakıncaların 
önlenmesi amacına yönelik olarak getirmiş bulunmaktadır. Bu nedenle 
sözü edilen yasa hükmünün uygulanmamasına ilişkin gerekçelerin, yuka-
rıda sayılan yararların bulunmadığını gösterecek kişisel ve olaysal öğeleri 
içermesi gerekir” (Yargıtay CGK. nın 11.6.1984 tarih ve 1984/448 E., 
1984/214 K. sayılı ilamı.)

FIFA Disiplin Talimatı’nın 33.maddesinde cezanın kısmen erte-
lenmesi hükmüne yer verilmiştir. Talimatın 33. maddesinin 2 nci 
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fıkrasına göre; özellikle cezalı kişinin önceki sicili ve ondaki şartlar 
müsaade ediyorsa kısmi ertelemeye ilişkin hükmün uygulanabileceği 
ifade edilmektedir.

FDT’nin 8.maddesine göre; “Bu talimat hükümleri uyarınca 
verilecek cezalar, somut olayın objektif ve sübjektif tüm şartları, ihlalde 
bulunan kişinin kusur derecesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler 
değerlendirilmek suretiyle belirlenir”. İlgili kurul tarafından ceza alt 
sınırdan uzaklaşılarak verilmesi halinde ertelemeye ilişkin hükümler 
mümkün olduğunca uygulanmaması gerekmektedir.

Özetle; ilgili kurul ertelemeye ilişkin hükmün uygulanması bakı-
mından, failin geçmişteki halini, ihlal ettiği disiplin eylemi sebebiyle 
pişman olup olmadığını dikkate alarak bir daha disiplin ihlali ger-
çekleştirip gerçekleştirmeyeceğini, cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak 
tayin edilip edilmediğini dikkate almalıdır.

a) Failin Geçmişteki Hali
FDT de failin geçmişte bir ceza alması erteleme engeli olarak 

düzenlenmemiş olmakla birlikte, erteleme bakımından bir kriter olarak 
kullanılabilir. Ancak, tek başına failin daha önce bir ceza alması ertele-
meme kararına gerekçe olmamalıdır. Yargıtay; “ertelemede yargıca ölçüt 
olması gereken “geçmişteki durumu ve suç işleme hususundaki eğilimleri 
değerlendirilmeden salt “sabıkalı oluşu” göz önüne alınarak yetersiz 
gerekçeyle erteleme talebinin reddine karar verilmesini” hukuka aykırı 
bulmuştur (Yargıtay 4. CD.nin 17.3.2009 tarih ve 8414/5001 sayılı 
ilamı). İlgili kurul geçmişteki cezanın nevi ve bu cezadan pişmanlık 
duyulup duyulmadığını takdir edecektir.

b) Failin Pişmanlık Duyup Duymadığı
Failin ihlal ettiği disiplin kuralı sebebiyle pişmanlık duyup duy-

madığı hususu da erteleme bakımından bir kriter olarak kullanılabilir. 
Disiplin yargılaması aşamasında, failin pişmanlık gösterdiğine ilişkin 
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davranışlar sergilemesi takdir hakkının kullanılması bakımından 
önem arz eder.

Failin susma hakkını kullanması veya suçlamayı inkâr etmesi, 
pişmanlık duymadığı sonucunu doğurmaz. Bu halde savunma hakkı 
ihlal edilmiş olur. Ancak özellikle suçlamayı inkâr halinde yargılamayı 
yapan ilgili disiplin kurulu, inkâr ile pişmanlığın bir arada olmasına 
dair kararını muhakkak ayrıntısıyla gerekçelendirmeleri, gerekçesinde, 
dikkate aldığı objektif kriterleri açıklamalıdır.

c) Failin Yargılama Sürecindeki Davranışları
Failin, yargılama sürecinde, disiplin yargılaması yapan makam-

lara karşı davranışı da takdir hakkının kullanılmasında bir kriter 
olarak kabul edilebilir. Çünkü disiplin yargılaması yapan makamlara 
karşı saygısızca davranan veya kişilik haklarına karşı saldırıda bulu-
nan fail, yargılama sürecinde hukuka uygun bir karar verilmesini de 
zorlaştırmaktadır.

Yargıtay’a göre; “Yasalarımız sanığın geçmiş halini ve ahlaki tema-
yüllerini saptamak üzere uzman kişilerce yapılan anket usulünü kabul 
etmemiş bulunması nedeniyle duruşma sırasında sanığı izleyen, suç 
öncesi ve sonrası davranışlarını değerlendiren, soruşturma aşamasında 
temas ettiği kişilerden sanık hakkında bilgi alan hâkimin sanığın ruhsal 
yapısını da dikkate alarak en iyi değerlendiren kişi olması gerekir ve 
yasa maddelerinin yalnız objektif koşulla yetinmeyip, sanıkta sübjektif 
şartın mevcudiyetini de öngörmesi, ilk defa suç işleyen herkesin tecile 
lâyık bulunmadığını kabul etmesinden ileri gelir” (Yargıtay İçtihadı 
Birleştirme Genel Kurulu’nun 7.6.1976 tarihli kararı).

d) Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Ceza Tayini
Disiplin cezasını uygulayan kurul, somut olayın objektif ve süb-

jektif tüm şartlarını dikkate almak suretiyle cezayı alt sınırdan uzak-
laştırarak tayin etmişse bu halde ihlalin sağlanmak istenen düzeni 
bozma oranı dikkate alınarak erteleme kararı verilmemelidir.
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Buna karşılık FDT’nin 8.maddesi dikkate alınarak, ceza temel 
hadden tayin edilmişse bu durum cezanın ertelenmesi bakımından 
kazanılmış bir hak oluşturmaz. Kanunlarımızda mevcut takdiri indi-
rim nedenleriyle erteleme, birbirinden ayrı bağımsız müesseselerdir. 
Disiplin yargılamasında takdiri indirim sebebini kabul eden hâkimin 
takdire bırakılan bütün müesseseleri aynı açıdan değerlendirmesi 
düşünülemez. Ancak takdiri indirim sebebi olarak değerlendirilen 
hal erteleme için aranan şartları da kapsayan ortak bir sebep teşkil 
ederse bu takdirde olayın özelliğine göre ertelemede takdir fail lehine 
kullanılabilir.

Ceza hukuku açısından ancak insanlar suç faili olabilir. Tüzel 
kişiler, maddi bir bünyeleri ve hareket kabiliyetleri bulunmadığından 
gerçek kişiler gibi suç işleyemezler. Suç işleyenler tüzel kişilerin yöne-
tici veya temsilcileridir. Tüzel kişilerin ceza hukuku anlamında suç 
işlemesine hükmi şahsiyeti oluşturan hukuki metin (tüzük) engeldir. 
Zira tüzel kişi, ancak faaliyet alanlarını gösteren tüzük kapsamında 
eylem ve işlemlerde bulunabilir. Hiçbir tüzük de kanun, genel ahlak 
ve adaba aykırı olamayacağından, bu nitelikteki bir irade “yok” hük-
mündedir. Durum bu olunca tüzel kişi esas mukavelesinin faaliyetine 
dâhil etmediği bir şeyin faili ya da sorumlusu olamaz. Suç ancak tüzel 
kişinin organlarını oluşturan gerçek kişiler tarafından işlenebilir.

FDT’nin 6/3. maddesine göre; “Kulüpler, futbolcularının, görev-
lilerinin, başkanlarının, onursal başkanlarının, yöneticilerinin, çalı-
şanlarının, üyelerinin, özel güvenlik görevlilerinin ve taraftarlarının 
ihlallerinden dolayı objektif olarak sorumludur”. Görüleceği gibi tüzel 
kişiler futbol disiplin hukuku bakımından fail kabul edilebilecektir.

Tüzel kişiye uygulanan disiplin cezasının ertelenmesi bakımından 
olumlu kanaatin ne şekilde tesis edileceği hususu tartışılabilir. Çünkü 
tüzel kişilerin işledikleri suçtan pişmanlık duyması veya yargılama 
sürecindeki davranışları söz konusu olmaz. Tüzel kişilere uygulanan 
cezanın ertelenmesi bakımından tüzel kişilerin organı olan gerçek 
kişilerin pişmanlık duyup duymadığı hususunun değerlendirilmesi 
gerekir.
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FDT’nin 103 inci maddesine göre erteleme en az bir yıl ve en 
fazla beş yıl süreyle yapılabilir. Bu süre ertelemeye karar veren merci 
tarafından belirlenecektir.

FIFA’nın Disiplin Talimatına tabi müsabaka sayısının UEFA ve 
Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatlarına tabi müsabaka-
lara nazaran daha az olduğu ve bu müsabakaların sadece uluslararası 
nitelikte olduğu düşünüldüğünde ertelemenin daha sıkı şartlara tabi 
olarak düzenlenmiş olduğu düşünülse de futbol mevzuatının hiye-
rarşik yapısı ve 5894 sayılı yasanın 3/c. maddesi ile Statü’nün 2/c 
maddesi düzenlemeleri karşısında erteleme kurumunun yeknesak bir 
uygulama ile tüm dünya futbol mevzuatı ile aynı olması zorunluluğu 
bulunmaktadır. Zira yukarıda da belirtildiği üzere futbol düzeninin 
korunmasının kurallarının aynen uygulanması ile mümkün olacaktır.
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1. Giriş

Stadyum Yasağı” olarak adlandırılan şey, spor müsabakalarının 
güvenliğinin sağlanmasına ilişkin bir araçtır. Bu amaca hizmet 
eden çeşitli araçlar Polonya’da özellikle 20 Mart 2009 tarihli 

Kitle Organizasyonlarının Güvenliği Hakkında Kanun’da1 (aşağıda: 
Kitle Organizasyonlarının Güvenliği Hakkında Kanun) düzenlen-
miştir. Bu Kanun, uygulamasını sportif organizasyonlarda bulur. Bu 
Kanun’un hükümleri -birkaç istisna ile birlikte2- yalnızca kitle iletişim 
niteliği olan3 sportif organizasyonlarda uygulanabilirler.

Kitle organizasyonlarının güvenliği hakkındaki Kanun, bu tür 
organizasyonların güvenlik koşullarını, otonom idarenin4 yetkili 
organlarına verilecek gerekli izinlerin ilkeleri ve yargılamasını, iznin 
elde edilmesi koşullarını, gösteri yapmanın ve bundan kaçınmanın 
ilkelerini5, izin olmaksızın bir kitle organizasyonu yasağını6, verilen 
izne rağmen bir kitle organizasyonunun icrası yasağını7, (organizasyon 
esnasında izin koşullarının kötüye kullanılması halinde)8 kitle orga-
nizasyonunun durdurulmasını, kitle organizasyonlarının güvenliği ile 
ilgili bilgilerin kaydedilmesi ve işlenmesi ilkelerini ve düzenleyen kim-
senin kitle organizasyonu neticesinde ortaya çıkan zararlar açısından 
sorumluluk ilkelerini düzenlemektedir. Tüm zikredilen bu kararlar, 
idari niteliktedir9. Kanun, suç ve kabahat içeriğinde düzenlenen kitle 

1 Dz. U. 2009, Nr. 62, Posh: 504. Bu, daha önce 22. 08. 1997 tarihli Kitle 
Organizasyonlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiştir (Dz. U. 
2005, Nr. 108, Posh: 909 ile daha sonra değiştirilmiştir).

2 Kanun’un 2. maddesi.
3 ‘Kitle Organizasyonları’ ve ‚Spor Kitlesel Organizasyonları’ kavramları ile diğerleri, 

Kanun’un 3. maddesinde tanımlanmıştır. 
4 Kanun’un 24/I. maddesi ve m. 3, b: 18.
5 Kanun’un Art. 25-30. maddeleri.
6 Gerekli izin alınmaksızın veya izinde zikredilen hususlara dikkat edilmeksizin 

kitle organizasyonları ya da bir emre karşı olmasına karşın bu tür bir organizasyon 
düzenlemek, Kanun’un 58/I. maddesi uyarınca 240 günün altında olmayacak bir 
gün para cezasıyla, 6 aydan 8 yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezayla cezalandırılan bir 
suç tipidir. 

7 Kanun’un 32. maddesi.
8 Kanun’un 31/IV. maddesi.
9 Kanun’un 29/V. maddesi.

“
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organizasyonunun güvenliğini ihlal eden veya tehlikeye sokan10 fiiller 
nedeniyle bir ceza hukuku sorumluluğunu öngören ceza hukuku 
hükümlerini de içermektedir.

Stadyum yasağından ayrık olarak, Kitle Organizasyonunun 
Güvenliği Hakkında Kanun, kitle organizasyonlarının güvenliğinin 
sağlanmasına ilişkin aşağıda belirtilen stadyum yasağı ile bağlantılı 
özel araçları öngörmektedir:

1.  Futbol müsabakası veya diğer spor kitle organizasyonlarındaki 
bir karar uyarınca bir kitle organizasyonuna girişi yasaklayan 
veya kitle organizasyonunun icra edildiği belirli yerlerden 
uzak kalmakla yükümlü kıldığı belirli bir kişiye tahsis edi-
len bir giriş kartı veya diğer bir dokümanın satışı yasağı. 
Bir kulüp yasağına veya yabancılara ilişkin bir yasağa, yani 
başka ülkelerin yetkili süjeleri aracılığıyla yükümlü kılınmış 
ve (polis) başkomiserine bildirilmiş stadyum yasağına tabi11 
kişi açısından da bu geçerlidir;

2.  Kanunda zikredilen, özellikle de bir kulüp veya yabancı yasa-
ğına tabi tutulmuş kişiler12 açısından sportif organizasyonlara 
ilişkin girmek ve orada bulunmaktan kaçınma;

3.  Yetişkin bir kimsenin nezaretinde 13 yaşına kadar küçüklerin 
futbol maçına girmeye izinli olması13.

10 Kanun’un 54-68. maddeleri.
11 Kanun’un 15/III. maddesi.
12 Kanun’un 10. maddesi.
13 Kanun’un 16. maddesi.
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2. Stadyum Yasağının Türleri

Stadyum yasağının uygulanması, Polonya’da, yalnızca Kitle Orga-
nizasyonlarının Güvenliği Hakkında Kanun’un ilkeleri değil, bunların 
yanında Ceza Kanunu’nun14, Kabahatler Kanunu’nun15 ve Genç-
lik İşlerindeki Yargılama Hakkında Kanun16 ile Ceza Muhakemesi 
Kanunu17 hükümleri de olmak üzere, hukuksal düzenlemelerin ilke-
lerine dayalı olarak karar altına alınabilir18. Polonya hukuk kuralları 
aşağıdaki stadyum yasaklarını öngörmektedir:

1. Futbol maçlarını düzenleyenin stadyum yasağı,

2. Kamu idaresi organlarının stadyum yasağı,

3. Mahkeme tarafından kararlaştırılan stadyum yasağı,

4. Polisin gözetimi altında caydırıcı önlem olarak stadyum yasağı.

14 06. 06. 1997 tarihli Kanun- Ceza Kanunu (Dz. U. 1997, Nr. 88, Posh: 553 ile daha 
sonra değiştirilmiştir).

15 20. 05. 1971 tarihli Kanun– Kabahatler Kanunu (Dz. U.1971, Nr. 12, Posh: 114 ile 
daha sonra değişikliklere gidilmiştir).

16 26. 10. 1982 tarihli Gençliğe İlişkin Vakaların Yargılanması Hakkındaki Kanun (Dz. 
U. 1982, Nr. 35, Posh: 228 ile daha sonra değiştirilmiştir).

17 06. 06. 1997 tarihli Kanun – Ceza Muhakemesi Kanunu (Dz. U. Nr. 89, Posh: 555 
ile daha sonra değiştirilmiştir).

18 Makalede Polonya’da güncel geçerli hukuksal düzenlemeler dikkate alınmıştır. Polonya 
hukukunda daha önceleri mer’i hükümler ve hatta ceza hukuku da dâhil olmak 
üzere, stadyum yasaklarına ilişkin olarak karş. G. Gozdór, Bezpieczeństwo imprez 
masowych. Komentarz (Kitle Organizasyonlarının Güvenliği, Şerh), Warszawa 
2008; A. Janisławski, B. Kwiatkowski, Analiza krytyczna ustawy z dnia 20 marca 
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Kitle Organizasyonlarının Güvenliği 
Hakkında 20 Mart 2009 tarihli Kanun’un analizi), “Czasopismo Prawa Karnego i Nauk 
Penalnych”, 2010, Nr. 1, sh: 59-85; R. A. Stefański, Środek karny zakazu wstępu na 
imprezy masowe w świetle projektu noweli do kodeksu karnego (Ceza Kanunu’nun 
Değiştirilmesi Tasarısı ışığı altında kitle organizasyonlarına ilişkin giriş yasağı cezai 
önlemi), “Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 2007, Nr. 3, sh: 48-59; R. A. Stefański, 
Środek karny zakazu wstępu na imprezę masową (Kitle organizasyonlarına giriş yasağı 
cezai önlemi), “Prokuratura i Prawo”, 2010, Nr. 1-2, sh: 271-288; W. Wróbel, [in:] 
M. Melezini (Hrsg.), System prawa karnego. 6. Band, Kary i środki karne. Poddanie 
sprawcy próbie (Ceza hukuku, cezalar ve cezai önlemlerin sistemi, erteleme önlemleri), 
Warszawa 2010, sh: 558; P. Suski, Zgromadzenia i imprezy masowe (Toplantılar ve kitle 
organizasyonları), Warszawa 2010, sh: 291-293; W. Zalewski, [in:] M. Królikowski, 
R. Zawłocki (Hrsg.), Kodeks karny. Część ogólna. Band II. Komentarz do artykułów 
32-116 (Ceza Kanunu, Genel kısım, 32-116. maddelerin şerhi), Warszawa 2010, sh: 
120-121. 
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3. Kulüp Stadyum Yasakları

Futbol oyunları düzenleyicilerine uygulanan ve “Kulüp yasağı” 
olarak adlandırılan stadyum yasakları Kitle Organizasyonları Hak-
kındaki Kanun’un 14. maddesinde düzenlenmiştir. Kanun bu yasağın 
ihtiyari kullanımını düzenlemiştir. Futbol maçı organizatörü aracı-
lığıyla icra edilen kitlesel spor organizasyonlarına katılma yasağı söz 
konusudur. Yasak, obje veya bina açısından öngörülen düzen veya bir 
kitle organizasyonunun düzeninin kötüye kullanmış bir kişi hakkında 
kararlaştırılır. Yasağa, iki yıla kadar sürecek şekilde karar verilebilir. 
Yasağa karar verildikten itibaren 7 gün içinde futbol maçı düzenleyicisi 
yasak hakkında, yasağın kendisi hakkında geçerli olduğu ve yasağın 
süresi hususlarında bilgilendirilir. Cezalandırılan kişi, spor oyunları 
için yetkili süjeye itiraz edebilir. İtirazın biçimi, yapılış süresi ve itirazın 
incelenmesi, itirazın yapılmasından itibaren karara bağlanmasına kadar 
14 günü geçmeyecek şekilde, iç hukuk düzenlemeleriyle belirlenmek-
tedir. İtiraz açısından yetkili süjenin kararı nihaidir.

4. Kamusal İdarenin Organlarının Stadyum Yasağı

Geniş olarak ele alınan stadyum yasakları altında, kamu idaresinin 
organları tarafından aşağıdaki stadyum yasaklarına karar verilir:

1.  Kitle Organizasyonlarının Güvenliği Hakkında Kanun’un 
29/1. maddesinde öngörülen yasaklama. Ayrıca, bizatihi 
yönetim organının (organize edilen kitle organizasyonunun 
yeri dolayısıyla ye açısından yetkili birlik başkanı, Belediye 
Başkanı veya Devlet Başkanları) bir idari işlemi içinde bir 
kitle organizasyonunu düzenlemek söz konusu olmaktadır. 
Bu tür bir yasak ya bir veya birçok belirli aynı organizatör 
tarafından aynı yerde en azından yılda iki kez düzenlenen 
organizasyonlara veya organizasyon takvimine göre dönemsel 
olarak organize edilen organizasyonlara tekabül etmektedir;
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2.  Kitle Organizasyonlarının Güvenliği Hakkında Kanun’un 
34. maddesinde öngörülen yasak. Burada, güvenlik gerekçele-
riyle kitle organizasyonlarının izleyicinin katılımıyla icrasının 
yasaklanması ve etkinlik alanının tümünde veya bir kısmında 
kitle organizasyonlarının icrasının zaman olarak belirli ve 
belirsiz olarak yasaklanması söz konusu olmaktadır. Bu tür bir 
yasağa, idari bir işlem olarak Devlet gücünün (Wojewoden) 
mülki organ aracılığıyla karar verilir19. Yasağın uygulanması, 
planlanan veya icra edilen kitle organizasyonlarının güvenlik 
durumu ve kamusal düzenin olumsuz değerlendirildiği olaylar 
bakımından öngörülmüştür. Bu kararın verildiği olaylarda 
iptal, İçişleri Bakanlığı’nda yapılır. İtiraz hakkında başvurudan 
itibaren 14 gün dâhilinde karar verilmesi gerekmektedir. İtiraz, 
kararın icrası açısından geciktirici bir etkiye sahip değildir.

5. Mahkemece Kararlaştırılan Stadyum Yasağı

Stadyum yasakları, ceza yaptırımıyla yasaklanan bir fiilin işlen-
mesi açısından sorumlulukla bağlantılı olarak, Polonya mahkemeleri 
tarafından karar altına alınabilir20.

Bu araca hem suç teşkil eden fiillerde, hem de kabahat olan 
fiillerde başvurulabilir. Stadyum yasağına karar vermek, (Polonya) 
Ceza Kanunu’nda ya ceza önlemi ya da hürriyeti bağlayıcı cezaların 
ertelenmesinde erteleme önlemi olarak veya bir güvenlik önlemi olarak 
öngörülmüştür. Stadyum yasağına, kabahat niteliğindeki fiillerde, 
-Kabahatler Kanunu’nun dikkate alınması kaydıyla- Kitle Orga-
nizasyonlarının Güvenliği Hakkındaki Kanun’un ilkelerine dayalı 

19 Kanun’un 34. maddesi.
20 Diğer ülkelerdeki stadyum yasağına ilişkin olarak karş. G. Gozdór, Bezpieczeństwo 

…, op. cit., sh: 257; M. Tarnawski, A. Tarnawski, Bezpieczeństwo imprez masowych 
– uwagi na tle ustawy z 22. 08. 1997 r. (Kitle organizasyonlarının güvenliği–22. 08. 
1997 tarihli Kanun’a ilişkin görüşler), “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 
1998, Nr. 3-4, sh: 98-99; W. Zalewski, [in:] M. Królikowski, R. Zawłocki (Hrsg.), 
Kodeks …, op. cit., .: 121-122.
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olarak orada belirtilen kabahatler açısından hükmedilebilir. Stadyum 
yasağına, yaşları nedeniyle ceza hukuku sorumluluklarına gidileme-
yen gençlerde Gençlik İşlerindeki Muhakeme Hakkındaki Kanun’un 
esaslarına dayalı olarak karar verilebilir.

A. Suçlar Yanında Önlemler Olarak Mahkemece Kararlaştırılan 
Stadyum Yasağı
a. Ceza Önlemi Olarak Stadyum Yasakları
Bu, eski Polonya ceza hukukunda ve başka ülkelerin ceza hukuk-

larında yan ceza olarak düzenlenen bu önlemler, Polonya Ceza 
Kanunu’nda ‘cezai önlem’ olarak tasvir edilmiştir. Ceza Kanunu’nun 
39. maddesinde düzenlenmiş olan cezai önlemlerden aşağıdaki iki 
cezai önleme stadyum yasağı olarak hükmedilebilir:

1.  Cezai önlem olarak belirli çevrelerden veya yerlerden uzak 
kalmak yükümlülüğü, belirli kişilerle temas kurmaktan yasak-
lama, belirli kişilere yaklaşmak yasağı veya mahkemenin onayı 
olmaksızın belirli bir ikametgâhı terk etmek yasağı (CK m. 
39, bent: 2 b ve m. 41 a/I);

2.  Cezai önlem olarak kitle organizasyonlarına girişin yasak-
lanması (CK m. 39, bent: 2 c ve m. 41 b); kendisine karar 
verilirken organizasyonların türleri, sportif disiplinlerin tasviri, 
spor kulübü ismi ve yer açısından geçerliliği tespit edilir (CK 
m. 41b/8).

Bu önlemlerin ilki, belirli çevrelerden veya belirli yerlerden uzak 
kalmak yükümlülüğü alanında sportif etkinlik devam ederken bir spor 
objesinin arazisinde dahi hükmedilecek şekilde çok geniş düzenlen-
miştir. Bu önlemlere ihtiyari olarak hükmetmek olanağı kasten işlenen 
bir şiddet suçu (CK m. 41a/1) nedeniyle verilmiştir ve bu tür eylemler 
biçiminde sık sık stadyum serseriliği söz konusu olmaktadır21. Bu 

21 Bu hususta karş. W. Zalewski, [in:] M. Królikowski, R. Zawłocki (Hrsg.), Kodeks 
…, op. cit., sh: 117.
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önlemlerin süresi bir yıldan 15 yıla kadar varmaktadır (CK m. 45/I) 
ve failin yukarıda zikredilen suçlar nedeniyle ciddi olarak mahkûm 
edildiği olaylarda bu önlemlere her zaman hükmedilebilir (CK m. 
41a/3).

Kitle organizasyonların sportif doğasına tekabül ediyorsa, önlem-
lerin ikincisi daha açık bir biçimde stadyum yasağıdır. Ancak, o 
diğer kitle organizasyonlarında da uygulama alanı bulabilir. Ceza 
Kanunu’nun 39. maddesinin 2b bendi ve 41a maddesinin 1. fıkrası 
uyarınca ilk önlemle karşılaştırmada, o olayların sayı olarak büyük bir 
çoğunluğunda uygulanabilir. Suç, bir kitle organizasyonuyla bağlantılı 
olarak işlenmişse ve failin suçun işlenmesindeki davranışı, katılması 
kitle organizasyonlarında korunan hukuksal değerlerin tehlikeye 
sokulması ve ‘kanunda belirtilen olaylarla’ (CK. m. 41 b/I) ilişkili 
olduğu anlamına geliyorsa, ona hükmedilmesi aynı şekilde ihtiyari-
dir. Bu tür olaylar Polonya hukukunda öngörülmüştür. CK’nın 41 
b/4. paragrafı, kitle organizasyonlarına girişin yasaklanması cezai 
önlemine hükmetmenin‚ failin bir suç nedeniyle cezalandırıldığı 
bir kitle organizasyonuyla bağlantılı olarak işlenmiş olan olaylarda 
belirlemektedir. Kitle Organizasyonlarının Güvenliği Hakkındaki 
Kanun’un 66. maddesine göre, bu Kanun’un 59 ve 60. maddelerinde 
zikredilen suçların22 neticelerinde önlemlere bağlantılı olarak hükme-
dilmeyi gerektirmektedir:

1.  Bir kitle organizasyonunda silahlar, pyro tekniğe tekabül eden 
üretimler, yanma tehlikesi bulunan materyal veya diğer tehli-
keli eşyalar ile patlayıcı maddeler üretmek veya bulundurmak 

22 2-4. noktalarda belirtilen suçlar açısından kanuni ceza ölçüsü aşağıdaki durumlarda 
ağırlaştırılır: Eğer:

 1) Fail bu tür olaylarda kendisinin tanınmasını zorlaştırmak amacıyla yüzünü bir 
giyim eşyası veya bir şeyle kapatırsa (Kanun m. 60/IV; bu suçlar açısından para cezası 
240 gün para cezası biriminden az olamayacak ve hürriyeti bağlayıcı ceza ise 3 aydan 
5 yıla kadar öngörülmüştür);

 2) Daha önce bu tür bir suç nedeniyle cezalandırılmış olan fail son mahkûm olduğu 
tarihten itibaren iki yıl içinde benzer kasten işlenen bir kabahat veya suçu işlerse 
(Kanun’un 62. maddesi; bu tür bir olayda, mahkeme, kanunen öngörülmüş en yüksek 
cezayı yarısına kadar artırarak hükmedebilir).
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(Kanun’un m. 59/I; bu suçlar için 180 gün birimin altın da 
olmamak üzere para cezası veya 3 aydan 5 yıla kadar hürriyeti 
bağlayıcı ceza öngörülmektedir);

2.  Bir kitle organizasyonu esnasında bir futbol maçı oynanırken, 
sportif organizasyonun gerçekleştiği yere girmeye zorlamak 
veya yetkili kişinin talebine rağmen bu tür yerleri terk etme-
mek (Kanun’un 60/I. maddesi; bu suç için 180 günden az 
olmamak üzere gün para cezası veya 3 yıla kadar hürriyeti 
bağlayıcı ceza öngörmektedir);

3.  Bir kitle organizasyonu esnasında yaşam, sağlık veya kişilerin 
güvenliği açısından tehlike yaratacak şeyleri fırlatmak veya 
organizasyonun cereyan ettiği yerde bu objeleri bulundurmak 
veya başka bir tehlikeli tarzda bu tür organizasyonları ihlal 
etmek (Kanun’un 60/II. maddesi; bu tür bir suç için 120 
günden az olmamak kaydıyla gün para birimi veya 2 yıla 
kadar hürriyeti bağlayıcı ceza öngörmektedir);

4.  Bir kitle organizasyonu esnasında düzen veya bilgi hizmetinin 
bir üyesinin beden dokunulmazlığını ihlal etmek (Kanun’un 
60/III. maddesi; bu tür bir suç için 120 günden aşağı olmamak 
üzere gün para birimi ve 2 yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza 
öngörmektedir).

Kitle organizasyonlarına giriş yasağı formu içinde cezai önlem, 
bütün kitle kesindeki tüm organizasyonlara Polonya ülkesindeki ve 
milli takımın ve Polonya spor kulüplerinin katıldıkları Polonya Cum-
huriyeti dışındaki organizasyonlarına tekabül etmektedir. Önlem, 2 
yıldan 6 yıla kadar bir süreyle hükmedilebilir (CK m. 43/I).

Yasağın ilk önlemin biçimi içinde icrası gerekli ise, polis nezdindeki 
veya başka bir zikredilen organa belirli bir zaman aralığı içindeki ihbar 
yükümlülükler ile bağlantılı kılınabilirler (CK m. 41a/I).

Buna karşılık, önlemin ikincisi iki yükümlülükle bağlantılı olabilir. 
İlk olarak mahkûm edilen kimse bazı kitle organizasyonları devam 
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ederken elektronik gözetleme sistemiyle kontrol edilerek ikamet ettiği 
yerde kalmakla yükümlü kılınan bir yasağa tabi kılınabilir (CK m. 
41b/III). İkinci olarak, o poliste veya polis tarafından belirlenen başka 
bir yerde bazı kitle organizasyonlarının devamı süresince belirli bir 
yere başvuruda bulunmakla yükümlü kılınabilir (CK m. 41b/VII). 
Bir kitle organizasyonu ile bağlantılı olarak işlenmiş olan bir suç nede-
niyle ciddi bir mahkûmiyet olayında bu yükümlülüklere hükmetmek 
zorunludur (CK m. 41b/IV).

Her iki form içinde cezai önlem olarak yasağa karar verilir:

1.  Bir cezanın yanında ve hatta:
a.  mutlak olarak cezanın infaz edilen bir cezanın yanında, veya
b.  ertelenmiş bir ceza olarak bir cezanın yanında,

2.  Fakat, eş zamanlı cezaya mahkûmiyet olmaksızın
a.  CK’nın 59/I, 61/I ve II ve 60/VII uyarınca cezadan sarfınazar 

edilen olayda
b.  veya Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 343. maddesi uyarınca 

bir mahkeme önünde yargılama olmaksızın mahkûmiyet kararı verilen 
olaylarda23.

b. Erteleme Önlemi Olarak Stadyum Yasağı
Bir cezanın infazının ertelendiği olayda (CK m. 69-76) -daha önce 

sözü edilen- cezai önlem olarak (ikisinden birinde, makalenin 4.A.a 
başlığı altında, tasvir edilen formlar) stadyum yasağı, 2 yıla kadar 
hürriyeti bağlayıcı cezanın infazının ertelenmesi yanında, hürriyeti 
bağlayıcı cezaya ve para cezasına hükmedilebilir.

Buna karşılık, erteleme önlemi olarak, 2 yıla kadar hürriyeti 
bağlayıcı cezanın ertelendiği olaylarda24, stadyum yasağı (ikisinden 

23 06. 06. 1997 tarihli Kanun– Ceza Muhakemesi Kanunu (Dz. U. 1997, Nr. 88, Posh: 
555 daha sonra değiştirilmiştir).

24 Stadyum holiganlarında bir hürriyeti bağlayıcı cezanın ertelenmesi, yalnızca özel olarak 
gerekçelendirilen olaylarda mümkündür; „Sorumsuzluk karakteriyle cünha“larda Ceza 
Kanunu’nun 69/IV. paragrafı (Bu tür cünhaların tanımı Ceza Kanunu’nun 115/21. 
paragrafında yapılmıştır.).
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birinde, makalenin 4.A.a noktasında, daha önce tasvir edilen formlar) 
CK’nın 72/I, bent: 8 dolayısıyla, „deneme süresi esnasında ciddi bir 
suçun önlenebileceği“ başka bir davranışta bulunmak yükümlülüğe 
hükmedilebilir.

Polonya ceza hukuku, diğer cezaların da, örneğin hürriyeti kısıt-
layan cezalar ve para cezalarının (CK m. 69/I) infazının ertelenmesi 
olanağını öngörmektedir. Bir stadyum yasağının söz konusu olabileceği 
çoğu olayda, CK’nın 69/IV uyarınca (fiilin „umursamaz karakter“ ile 
işlendiği suçlara ilişkin özel düzenleme) bir „umursamaz karakter“ 
sorunu ortaya çıkabileceği için, cezanın infazının ertelenmesi kuru-
munun uygulanması mutlak biçimde yasaklanır.

Polonya ceza hukukundaki muhafaza önlemlerine, ceza muha-
kemesinin şartlı ertelenmesi (CK m. 66 vd.) ve şartlı salıverme de 
dâhildir (CK m. 77 vd.). Fakat stadyum yasağı, bu önlemlerin uygu-
lanmasında, failin deneme süresi alında tutulabildiği yükümlülükler 
ve yasakları esnasında fail açısından öngörülmemiştir.

c. Güvenlik Önlemi Olarak Stadyum Yasağı
Fail ceza yaptırımı tehdidi içeren bir fiili kusur yeteneği olmadığı 

bir konumda işlerse (CK m. 31/1), o bir suç işlemez ve bu nedenle 
cezalandırılamaz. Fakat Ceza Kanunu, bu tür kişilerde güvenlik önlem-
lerinin uygulanması olanağını öngörmektedir. Güvenlik önlemleri 
olarak, ceza hukuku sorumluluğu bulunan faillerde cezai tedbirler 
olarak hükmedilebilecek (CK m. 99) türde önlemler de uygulanabilir. 
Stadyum yasağına hükmedilebilecek (daha önce 4.A.a’da açıklanan) 
türde önlemler de buna dâhildir. Kusur yeteneksizliği durumundan 
ayrık olarak, onların güvenlik önlemi olarak uygulanmaları, ‚hukuk 
düzeninin korunması için’ gerekli oldukları tespitini şart koşmaktadır.

Önlemlere cezai önlemler olarak hükmedilen olayların tam aksine, 
onlara güvenlik tedbiri olarak hükmedilmeleri süresizdir. Hükmedilme 
koşuları ortadan kalkmışsa, mahkeme yasağını kaldırır (CK m. 99/2).
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B. Kabahatler Yanında Önlem Olarak Stadyum Yasağı
Ceza Kanunu gibi Kabahatler Kanunu da, kabahatlerde 28. madde 

uyarınca cezai önlemlere hükmedilmesini öngörmektedir. Bu hükümde 
zikredilen önlemlerin açıkça vurgulanması için, bir stadyum yasağı 
olarak expressis verbis’e hükmedilebilecek önlemler buna dâhil sayıl-
mamaktadır. Bununla birlikte önlemlerin sayısı sınırlı sayıda değil-
dir. Kabahatler Kanunu’nun 28/V. maddesine göre, kabahatlerde 
hükmedilen önlemlere, diğer kanunen öngörülen cezai önlemler de, 
keza Kabahatler Kanunu’ndan başka bir kanunda öngörülen cezai 
önlemler de dâhildir.

Cezai önlem olarak stadyum yasağına hükmedilmesinin Kabahat-
ler Kanunu’nda expressis verbis öngörülmemiş olmasına karşılık, ona 
kabahatlerde de hükmedilmesi mümkündür. Çünkü, o Kitle Organi-
zasyonlarının Güvenliği Hakkındaki Kanun’da öngörülmüştür (Kanun 
m. 65/II-IV). Hatta bu Kanun, eğer bir kimse bir belirli, sportif kitle 
organizasyonuyla bağlantılı olarak (buna bir futbol oyunu da dâhildir) 
işlenen ve Kabahatler Kanunu’nda veya Kitle Organizasyonlarının 
Güvenliği Hakkında Kanun’da zikredilen bir kabahatten cezalandı-
rılmışsa, 2 yıldan 6 yıla kadar bir süre sportif kitle organizasyonlarına 
giriş yasağına zorunlu olarak hükmedilmesini düzenlemektedir.

Kabahatler Kanunu’ndaki bu tür kabahatler olarak şunlar sayıl-
malıdır: Toplantıyı terk etmemek (m. 50), düzenin rahatsız edilmesi 
(m. 51), bir suça teşvik, şiddet veya bir suça izin vermek (m. 52a), 
başkasına ait eşyaya zarar vermek (m. 124) ve kamusal olarak kulla-
nılan tesislerin kullanılmasını zorlaştırmak (m. 143). Buna karşılık, 
Kitle Organizasyonlarının Güvenliği Hakkındaki Kanun’daki bu tür 
kabahatler ise, şunlardır: Düzene ilişkin emirlere riayet etmemek (m. 
54/2), seyirciler için öngörülmemiş bir yerde bulunmak (m. 54/2), 
polisin veya askeri polisin emirlerine riayet etmemek (m. 55) ve illegal, 
yani kanuni düzenlemelere aykırı olarak kitlesel müsabaka esnasında 
alkollü içecekleri içeriye sokmak veya bulundurmak (m. 56). Belirtilen 
önlemler, zorunlu olarak, kitlesel müsabakanın yapıldığı esnada kişisel 
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olarak polise veya diğer bir yere bizzat başvurmak olarak ortaya çıkan 
yükümlülükle bağlantılıdır (Kanun m. 66/3).

Belirtilen olaylarda, mahkeme sportif kitle müsabakalarının veya 
futbol maçlarının, sportif disiplinlerin ve spor kulüplerinin ismi ile 
stadyum yasağının yer olarak geçerliliğini (hükmünde) belirtir (Kanun 
m. 65/4).

C. Gençlerde Önlem Olarak Stadyum Yasağı
Bir genç ceza tahdidi içeren bir yasak fiili işlerse, o yaşı nedeniyle 

cezalandırılamayabilir. Polonya’da geçerli fiilin işlendiği andaki yaş 
sınırı 17 yaştır (CK m. 10/1). Belirli olaylarda, fiilin işlendiği anda 
15 yaşını tamamlamış25 (Olaylar Ceza Kanunu’nun 10/2. paragrafı 
ve Reşit Olmayanlara İlişkin Vakalar Hakkındaki Kanun’un 13 ve 
94 maddeleri.) fail dahi ceza hukuku sorumluluğuna tabi tutulabilir. 
Her halükarda, ceza hukuku sorumluluğuna gidilemeyen bir genç 
hakkında stadyum yasağına hükmetmek, şimdiye kadar zikredilen 
formlar içinde olanaklı değildir.

Bununla birlikte, ceza hukuku sorumluluğuna gidilemeyen bir 
genç, Polonya’da Gençlik İşlerinde Muhakeme Hakkında Kanun’da 
düzenlenen gençler bakımından özel bir sorumluluğa tabidir. Bu 
Kanun, gençlerde eğitim ve iyileştirme önlemlerinin uygulanmasını 
öngörmektedir. İyileştirme önlemi olarak, bir iyileştirme kurumuna 
yerleştirmek (Kanun m. 5 ve 6) öngörülmüştür. Gerçi, eğitim önlemleri 
altında expressis verbis sayılmamıştır. Ancak, Kanun’un 6. maddesine 
göre eğitim önlemi olarak bu tür bir yasağa, ‚belirli bir davranışa, 
özellikle de (…) belirli çevre veya yerlerden uzak kalmaya ilişkin 
yükümlülük‘ olarak hükmedilebilir26 (Bu hususta ayrıntılı olarak: 
P. Górecki, St. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach 

25 Olaylar Ceza Kanunu’nun 10/2. paragrafı ve Reşit Olmayanlara İlişkin Vakalar 
Hakkındaki Kanun’un 13 ve 94 maddeleri.

26 Bu hususta ayrıntılı olarak: P. Górecki, St. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w 
sprawach nieletnich. Komentarz (Reşit Olmayanlar Hakkındaki Yargılamalar Kanunu, 
Şerh), 4. Aufl., Warszawa 2007, sh: 36 vd.
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nieletnich. Komentarz (Reşit Olmayanlar Hakkındaki Yargılamalar 
Kanunu, Şerh), 4. Aufl., Warszawa 2007, sh: 36 vd.).

6. Polis Gözetimi Formu İçinde Önleme 
Tedbiri Olarak Stadyum Yasağı

Belirli bir suç nedeniyle haklarında ceza davası açılmış olan kişi-
lerde, Polonya CK m. 27527 (06. 06. 1997 tarihli Kanun– Ceza 
Muhakemesi Kanunu (GBL Nr. 89, Posh: 555 değişikliklerle birlikte).) 
-önleyici tedbirlerin bir biçimi olarak- polis gözetimini öngörmektedir. 
Bu önlemlerden biri hakkında uygulanan kişi, Mahkeme veya savcılık 
kararında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür. 
Yükümlülük, kişinin belirli zaman aralıklarıyla gözetim makamlarına 
(bizzat giderek) görünmesini veya belirli yerlerde ikametinin yasaklan-
masını da içerebilir. Polis gözetimi formu içinde sanığa, kişisel olarak 
sportif müsabakalar esnasında belirli bir organ huzurunda görünmek 
veya sportif müsabaka ile irtibatlı olarak belirlenen belirli bir yerde 
kalmak yükümlülüğü de yüklenebilir. Hem belirtilen yükümlülükler, 
hem de zikredilen yasaklarda kural olarak stadyum yasağı söz konusu 
olmaktadır. Bununla birlikte, bu önlemlere karar vermek ancak eğer 
önleyici tedbirlerin uygulanmasına ilişkin genel koşullar, özellikle de 
Polonya CK’nın 249. maddesinde öngörülmüş olan koşullar yerine 
getirilmişlerse, mümkündür. Koşullar, bu tür önlemlere maruz kişinin 
bir suç nedeniyle şüpheli olması ve toplanan delillerin suçun büyük 
bir olasılıkla işlenmiş olduğuna delalet etmesi v.s.’dir.

Her önleyici tedbir gibi, inceleme konusu önlemler, yalnızca 
muhakemenin rahatsız edilmeden sürdürülmesini güvenceye almak 
için değil, bunun yanında caydırıcı olarak -sanığın yeni bir suç işle-
mesini önlemek için- de kullanılabilirler.

27 06. 06. 1997 tarihli Kanun– Ceza Muhakemesi Kanunu (GBL Nr. 89, Posh: 555 
değişikliklerle birlikte).
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7. Stadyum Yasaklarının İnfazı Araçları

Bir mahkeme aracılığıyla hükmedilen stadyum yasağının etkililiği 
iki hukuk aracıyla güvenceye alınır:

1.  İlk araç, giriş kartları veya futbol maçlarında veya diğer kitle 
organizasyonlarında kullanılan ve bireyin kitle organizasyon-
larının icra edildiği yerler açısından bulunmasının yasaklan-
masına ilişkin diğer dokümanın satış yasağı formudur. Bunun 
yanında, Kitle Organizasyonlarının Güvenliği Hakkındaki 
Kanun’un 10 ve 15/3. maddelerinde öngörülmüş olan bir 
araç söz konusudur;

2.  İkinci araç, bu tür bir yasağa riayet edilmemesi veya bu yasakla 
bağlantılı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi için Ceza 
Kanunu’nda öngörülen ceza hukuku sorumluluğudur. Mah-
keme tarafından hüküm altına alınan stadyum yasağının (veya 
bununla bağlantılı yükümlülüklerin) kötüye kullanılması 
Polonya’da CK’nın 244 veya 244a maddeleri uyarınca bir suç 
olarak düzenlenmiştir.

CK’nın 244. maddesine göre, hakkında hükmedilen -cezai önlem 
olarak ‚belirli bir çevreden veya belirli bir yerden uzak kalmak‘ yüküm-
lülüğü- (CK m. 39, bent:2b ve 41a/I) bir stadyum yasağını ihlal eden 
bir kimse, 3 yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılacaktır. 
Bu ceza, CK’nın 39, bent: 2c ve m. 41b uyarınca bir stadyum yasağını 
ihlal eden (kitle organizasyonlarına giriş yasağını) kişiye de uygulanır.

Buna karşılık CK’nın 244a maddesine göre, bir –kitle organizas-
yonlarına giriş yasağı ile bağlantılı olarak- hükmedilen (polise veya 
polis tarafından belirlenen bir yerde kalmak veya oraya başvurmak) 
yükümlülüğünü kötüye kullanan kişiye bir para cezası veya hürriyeti 
sınırlayan ya da özgürlük cezası verilir. Bu ceza tehditleri, bu tür 
olaylarda elektronik gözetim sisteminin kararlaştırılan uygulanmasını 
zorlaştıran veya bunu engelleyen kişilere de uygulanır.
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Belirtilen hükümlerin esasları, orada belirlenen davranış tarzları, 
yalnızca stadyum yasağının CK m. 39, bent: 2b ve m. 41a veya m. 
39, bent: 2c ya da m. 41b uyarınca infazı kabil bir cezanın yanında 
önlem olarak hükmedilmesi halinde değil, bunlar yanında hükmedilen 
cezanın ertelendiği ve CK m. 72/I, bent: 8 uyarınca stadyum yasağına 
önleme tedbiri olarak (“deneme süresi içinde başka türlü davranmak 
yükümlülüğü”) hükmedildiğinde de cezalandırılır.

Stadyum yasaklarına riayet edilmemesinde, aşağıda belirtilen kişiler 
de CK’nın 244 veya 244a maddeleri uyarınca ceza hukuku açısından 
sorumlu tutulabilirler.
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1.  Gençlik Olaylarındaki Muhakeme Hakkında Kanun’un 6. 
maddesinin 2. bendi uyarınca bu tür bir yasağa, ilgili kişinin 
yaşı nedeniyle ceza hukuku sorumluluğu bulunmadığı için, 
hakkında fiil açısından „belirli bir davranışta bulunmakla 
yükümlü, özellikle de (…) belirli çevreler veya belirli yerlerden 
uzak kalmaya ilişkin (…) formu içinde eğitim tedbiri olarak 
karar verilen bir kişi;

2.  CK’nın 99. maddesi uyarınca mahkeme aracılığıyla -kusur 
yeteneği bulunmaksızın işlenen bir fiil için güvenlik tedbiri 
olarak- bu tür bir yasağa mahkûm edilen bir kişi.

Yukarıda belirtilen her iki kişi kategorisi, stadyum yasağının 
kötüye kullanılması açısından yalnızca, ancak eğer yasağa riayet edil-
memesi ilgili kişinin yaşı veya kusur yeteneğine bağlı olarak ceza 
hukuk sorumluluğunun caiz olduğu bir zamanda gerçekleşmişse, ceza 
sorumluluğuna tabi kılınır.

8. Sonuç

Polonya hukuk sistemi, kuşkusuz, stadyum yasağını -uygulamada 
önemli olan bir araç- kanunen ve hatta birçok hukuki kaynakta 
düzenleyen vakıaları ayıklamaktadır. Böylece, kitle organizasyonlarının 
güvenliğine ilişkin araçlardan birisi olarak, fiilen ve göreceli olarak 
sık sık kullanılabilir.

Fakat, stadyum yasağının Polonya’da arzulanan kapsamda uygu-
lanmadığı da ifade edilmektedir. Özellikle, spor müsabakalarının 
düzenleyicilerinin kulüp yasağı aracına yeterince başvurmadığı vakıası 
eleştiriyle karşılanmaktadır. Mahkeme tarafından hükmedilen stadyum 
yasaklarının sayısı, çok daha yüksektir. Bu oranların tersine olması 
gerektiği ve her halükarda stadyum yasağının tüm formları içinde sık 
sık uygulanması gerektiği görüşü savunulmaktadır.
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I.

Polonya Olimpiyat Komitesi Spor İşleri Tahkim Mahkemesi’nin 
hukuksal konumu ve faaliyeti önceden birçok tartışmanın 
konusu olmuş ve halen de olmaya devam etmektedir. Polon-

ya’daki bütün tahkim mahkemelerinin faaliyetleri, doğrudan doğ-
ruya yargılamanın icrası açısından detaylı çözümlere nispeten fazla 
hareket serbestisi tanıyan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda 
düzenlenmiştir.

Polonya Olimpiyat Komitesi Spor İşleri Tahkim Mahkemesi, 
Spor Kanunu’nda dayanağı düzenlenmeksizin, 1994 yılında daimi 
bir tahkim mahkemesi olarak kurulmuştur. Tahkim Mahkemesi’nin 
statüsü, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda, temel ilkeleri ve 
yargılama kuralları, Tüzükle ve Polonya Olimpiyat Komitesi Başkanlığı 
tarafından kabul edilen iç talimatlarla düzenlenmiştir. Bu, sporcuların 
disiplin sorumluluğunun ilkelerini 18. maddesinde düzenleyen 1984 
tarihli Vücut Kültürü Hakkında Kanun’un geçerliliği altında bir 
vakaydı. Bir taraftan, örneğin sportif aktivitelere katılma, bağlayıcı 
talimatlara riayet etmek, adillik ilkesi, sportif hasmı gözetme, sportif 
araçlarla ve tesislerle özenli iştigal, ve araştırma yükümlülüğüne riayet 
gibi yükümlülüklerin ihlali söz konusu olmaktaydı. Diğer taraftan ise, 
farmakolojik ve diğer uyarıcı maddelerin kullanımı yasaklanmıştı. O 
zamanlar disiplin sorumluluğu, Vücut Kültürü Kulüpleri ve Birlikleri 
Tüzüğü ile spor yönetmeliklerinde belirlenmişti.

Daha sonraki Spor Kanunu 1996 yılında kabul edilmişti. Disip-
lin işleri açısından ihtiyaca göre, şimdiki Tahkim Mahkemesi’nin 
işlevini gören Polonya Spor Birliği yetkiliydi. Polonya spor dünyası, 
41. madde uyarınca Polonya Spor Birliği’nin hassas disiplin kararla-
rına karşı itiraz edilebilen Polonya Olimpiyat Komitesi’nde faaliyet 
gösteren Spor Tahkim Mahkemesi hakkında bilgilendirilmiştir. Bu 
Kanun’un değiştirilmesi neticesinde, Polonya Olimpiyat Komitesi bu 
Tahkim Mahkemesi’nin faaliyetlerinin esaslarını artık serbestçe belir-
leyemezdi. İlk olarak 2005 tarihli değişiklikler, Tahkim Mahkemesi 
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kararlarına karşı Yüksek Mahkeme’de temyiz kanun yoluna baş-
vurma olanağını öngörmüştür. Ayrıca disiplin itirazlarındaki harcın 
üst sınırı ve Polonya Olimpiyat Komitesi dışında, Spor Bakanı ve 
Polonya Spor Federasyonu Başkanı’nın yetkili oldukları bir tahkim 
hakimine başvuru olanağı düzenlendi. Bu değişiklikten beri, Spor 
Tahkim Mahkemesi’nin disiplin kararları ile düzene ilişkin kararlara 
karşı itirazların incelenmesiyle bağlantılı faaliyetleri Spor Bakanlığı 
tarafından ekonomik olarak desteklenmektedir.

1 Eylül 2005 tarihinde Nitelikli Spor Hakkında yeni kanun yürür-
lüğe girmiştir. Disiplin işlerindeki hüküm yargılaması bir değişiklik 
yapılmaksızın muhafaza edilmiştir. Tahkim hakiminin görevlendi-
rilmesi için Spor Bakanı ve Polonya Olimpiyat Komitesi yarı yarıya 
yetkiliydiler. Spor Bakanı aracılığıyla yüksek yargılama harçları ve 
Tahkim Mahkemesi’nin finansal destek olanağı da kalmakta devam 
etmektedir. Spor Tahkim Mahkemesi, Spor Bakanı’nın talebi üzerine 
Polonya Spor Birlikleri Başkanlıkları’nın talebi hakkında ve spor 
birliklerinin kanuni temsilcisinin talebi hakkında karar vermekle 
yetkili kılınmıştı.

Polonya’da o zaman mer’i olan hukuk, yapanın şimdiye kadar 
geçerli çözümleri basitleştirmek istediği 2010 tarihli Kanun’a dayan-
maktaydı. Fakat gerçekleştirilen değişiklikler, spordaki çatışmaların 
çözümü ve özellikle düzen ve disiplin ihtilaflarının karara bağlanması 
açısından görüntü olarak elverişsiz görülmekteydi. Mer’i kanun, 
bu tür çatışmaların çözümü açısından bir düzenleme içermemek-
teydi. Sonuç olarak, -ki, sporla aktif ilgilenenlerin ağır basan görüşü 
böyledir- yukarıda belirtilen konuyu düzenleyen hükümler ve Spor 
Mahkemesi faaliyetine ilişkin olarak, Kanun’a değil, yalnızca Polonya 
Olimpiyat Komitesi’nin tüzüğüne dayanmaktaydı. Bu, bizi önemli 
organizasyona ilişkin ve hukuksal sorunlara götürmektedir. Münferit 
spor kulüpleri, Polonya Olimpiyat Komitesi aracılığıyla tüzüğüne 
Münferit spor birliklerinin kararlarına karşı istinaf kanun yolu olarak 
tahkim mahkemesinin Polonya Olimpiyat Komitesi Spor İşleri olarak 



849

Polonya Olimpiyat Komitesi 
Spor İşleri Tahkim Mahkemesi 
(PKOL) – Geçmiş ve Günümüz
/ ÜNVER

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

kabul edilmesi gerektiği hükmünü almak için durdurulmuştur. Fakat 
bu, isteğe bağlı bir temeli gerektirmekteydi.

O zaman, tahkim mahkemesi Polonya Olimpiyat Komitesi Tüzüğü 
hakemleri nedeniyle, Polonya Olimpiyat Komitesi Başkanlığı aracılı-
ğıyla karar altına alınan düzene uygun bir fonksiyon öngörmekteydi. 
Şu anda, Polonya Olimpiyat Komitesi Başkanlığı’nın geniş kapsamıyla 
kamu hukukuna tabi, hukuka ilişkin yüksek okul mezunu, spor ve 
spor alanlarında kabul edilen bilgilere sahip ve ayrıca 5 yıldan beridir 
avukat, avukat yardımcısı, savcı veya hakim olarak görev yapan şahıslar 
arasından seçtiği 24 tahkim hakimi birlikte çalışmaktadır. Son belir-
tilen koşul, profesörler ve hukuk bilimi alanında doçentlik tezi yazan 
doktorlar kişiler için geçerli değildir. Tahkim hakiminin görev süresi 4 
yıl sürer. Tahkim Mahkemesi önündeki yargılamanın tarafları, Polonya 
spor birlikleri ve diğer spor organizasyonları, sporla iştigal eden sporun 
yaygınlaşması ve organizasyonunuyla ilişkili spor kulüpleri ve gerçek 
kişiler, sakin olunan veya ikamet edilen yerden bağımsız olarak spor 
işletmeleri ve diğer tüzel kişiler olabilirler. Spor Tahkim Mahkemesi’nin 
tahkim yargılamasına, şu alanlardaki işler dahildir: a) kendine özgü 
ve sporcular, spor kulüpleri/birlikleri, Polonya spor birlikleri ve diğer 
spor organizasyonları arasındaki ilişkilerden ortaya çıkan özel hukuk 
ilişkileri, b) sporcuların hukuksal veya ekonomik statüsü, c) lisansla-
rın verilmesi, düzenlenmesi ve geri alınmasının özel hukuk yönleri, 
sporcu, kulüpler, tahkim hakimi, antrenör ve spor faaliyetlerine katılan 
diğer kişiler ve spor müsabakasına katılma hakkı olan diğer süjeler, d) 
Kulüp üyeliğinin değişimi ve sporcuların eğitimi ve geliştirilmesi için 
gerekli oranının tespiti, e) antrenörler, spor görevlileri ve diğerleri, 
yani sportif faaliyetlere katılan şahısların imzaladıkları çalışma, eser 
ve hizmet sözleşmeleri, f ) reklam, sponsorluk ve menajerlik sözleş-
meleri, g) sportif müsabakaların organizatörleri ile televizyon, reklam 
ve promosyon haklarının satışı alanlarında uzmanlaşmış partnerler 
arasındaki sözleşmeler, h) sportif müsabakaların düzenlenmesiyle 
bağlantılı imzalanan ve uygulanan bütün diğer sözleşmeler, i) spor 
faaliyetlerine katılan kişilerin imzaladıkları teknik araç sözleşmeleri.
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Tahkim Mahkemesi, Polonya spor birliklerinin ve diğer spor 
organizasyonlarının disiplin ve düzen kararlarına karşı başvuru için, 
disiplin ve düzen işlerinin denetimi için bir istinaf kanun yolu dere-
cesidir. Kanun yolu başvuruları şu konulara ilişkin olabilir: a) spor-
cuların, tahkim hakimlerinin spor fonksiyonunu yerine getirenlerin 
Polonya spor birliklerine ve başka bir spor organizasyonuna kaydı 
veya organizasyonundan çıkarılması, b) bir spor kulübü veya başka 
bir spor organizasyonunun Polonya Spor Birliği’nden ve diğer spor 
organizasyonlarından çıkarılması ve bunlara dahil edilmesi, c) yukarı-
daki a bendinde yazılı kişilerin ömür boyu veya süreli olarak diskalifiye 
edilmeleri, d) Polonya ülke şampiyonluğunun ve ilgili ünvanın elde 
edilmesi, e) bir aşağı klasa düşürülme, f ) uluslararası müsabakalarda 
ve uluslararası bölgesel oyunlarda kamuoyuna ilanı yasağı, g) nihai 
ve süreli transfer yasağı. Eğer hukukun, tüzüğün ve düzene ilişkin 
hükümlerin ağır ihlali suretiyle verilmişlerse veya bir tarafın savunma 
hakkı ihlal edilmişse, Tahkim Mahkemesi, Polonya spor birliklerinin 
yetkili organlarının düzene veya disipline ilişkin kararlarını denet-
ler. Buna karşılık, teknik işleyiş kurallarına ilişkin işlerde Tahkim 
Mahkemesi yetkili değildir. Bunun neticesinde örneğin, ne futbolda 
hukuka aykırı verilen bir gol, ne de boks maçında kurala aykırı bir 
darbeye ilişkin karar Tahkim Mahkemesi’nin göreceği işlere dahildir. 
Normal bir mahkemeden Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na 
kadar öngörülen ilkelere aykırı dahi olsa, tahkim işlerinde, Tahkim 
Mahkemesi’nin kararı nihaidir. Tahkim Mahkemesi 2010 yılında, 
Polonya spor birliklerinin düzene ve disipline ilişkin kararlarına karşı 
21 itirazı incelemiş, 2011 yılında ise yalnızca 9 itiraz yapılmıştır. 
Devam eden yılda Tahkim Mahkemesi önceki yılda yapılmış başu-
vurulari incelemiş ve buna sadece 7 yeni itiraz eklenmiştir. Tahkim 
Mahkemesi, -vakanın karışıklık derecesine göre- 3 veya 5 kişiyle karar 
verir. Sporda disiplin yargılamasının kurallarının kaldırılmasından 
sonra, doping araçlarının kullanılması vakalarındaki ilgili düzenle-
melerde eksiklik meydana gelmiştir. Zikredilen Kanun’un 43/VI. 
maddesine göre, sportif faaliyetlerle ele alınan süjeler, özellikle Polonya 
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spor birlikleri kendi mevzatında tanımlanan kapsamda doping yasa-
ğının ihlali nedeniyle displin yargılaması yapmaya yetkilidir. Fakat bu 
düzenlemeler, yargılamanın icrasındaki eksiklik gibi, sık sık eksiklikler 
göstermektedir.

Polonya Sporda Dopingle Mücadele Kurulu 2011 yılında, yeni-
lenmiş Dünya Doping Kodu’nun esaslarına dayalı olarak yeni Anti 
Doping Modeli (MRA) ortaya koymuştur. Anti doping kurallarına 
ilişkin Polonya sistemini Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) sis-
temiyle uyumlu hale getirmek ve keza münferit spor birliklerinde 
geçerli kuralların birbiriyle uyumlu hale getirilmesi için, belirtilen bu 
kurallar Polonya spor birliklerinin hukuk düzenine yansıtılmalıdır. 
Bunun yanında, ilk planda anti doping hükümlerinin ihlalindeki anti 
doping vakalarındaki disiplin yargılamalarının icrası gibi, yaptırım-
lar söz konusudur. Uygulanmaları Polonya Hükümeti’nin finansal 
desteğine bağlı olduğu için, Anti Doping Modeli Kuralları Polonya 
spor birlikleri aracılığıyla uygulanmak zorundadırlar. Bu kuralların 
uygulanması, ayrıca uluslararası spor müsabakalarına Polonyalı spor-
cuların katılması olanağına da bağlıdır. Anti Doping Modeli, Anti 
Doping Hükümleri yanında, itiraz usullerini de belirlemektedir. 
Ortaya çıkan hukuk boşlukları karşısında, Spor Tahkim Mahkemesi, 
Spor ve Turizm Bakanlığı ile Sporda Dopingle Mücadele Kurulu’nu, 
Tahkim Mahkemesi’nin ülke klasmanındaki sporcularla ilişkili ola-
rak disiplin işlerindeki ikinci derece kanunyolu olarak karar vermesi 
biçiminde birbiriyle uyumlu hale getirmiştir. Anti Doping Modeli m. 
13.2.1 uyarınca, uluslararası spor müsabakasına katılma ile bağlantılı 
işlerde uluslararası klastaki sporcu açısından spor birliğinin bir kararına 
karşı nihai olarak Lozan’daki Uluslararası Spor Mahkemesi’ne (CAS) 
itiraz mümkündür. Anti Doping Modeli m. 13.2.2., Dopingle Müca-
dele Kurulu’nun yetki alanı içine giren Uluslararası Spor Mahkemesine 
(CAS) itiraz hakkı bulunan ülke klasmanındaki sporcuların işlerine, 
Polonya Olimpiyat Komitesi Spor İşleri Tahkim Mahkemesi’nde 
olduğu gibi, ülke içindeki bağımsız ve tarafsız istinaf organlarına iti-
razda bulunmanın caiz olduğunu öngörmektedir. Böylece Spor Tahkim 
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Mahkemesi, Anti Doping Kuralları nedeniyle, disiplin işlerinde iki 
dereceli hüküm verme işini üstlenmiştir.

II.

2010 tarihli Spor Kanunu’ndan kaynaklanan Spor İşleri Tahkim 
Mahkemesi hakkındaki düzenlemelerin mevzuattan çıkarılmasından 
itibaren ve her şeyden önce Anti Doping vakalarının çözümüyle bağ-
lantılı sorunlar, 1 Ocak 2012 tarihinden (yeni Personal İş Dağılımı) 
sonra Spor Kanunu’ndaki Tahkim Mahkemesi’nin faaliyetlerinin 
doğrudan doğruya tekrer pekiştirilmesinin gerekliliği hakkındaki 
tartışmayı başlatmıştır. Böylece bu bağlantıda, mer’i Spor Kanunu’nun 
ilgili değişiklik tekliflerini hazırlamak üzere değerli Polonyalı spor 
hukuku uzmanı, Prof. Dr. habil. Andrzej Szwarc’a yönelinmiştir. 
Prof. A. Szwarc, 2012 yılı Temmuz ayında, kendisinin çalışma grubu 
tarafından hazırlanan Polonya Olimpiyat Komitesi Spor İşleri Tah-
kim Mahkemesi’nin faaliyetlerinin kanuni düzenlenmesine ve spor-
disiplin sorumluluğuna ilişkin tasarıyı, bu yıl Tahkim Mahkemesi’nde 
tartışılan ve akabinde Spor ve Turizm Bakanı’na ve Parlamento Spor 
Kurulu’na ilgili kanunlaştırma çalışmalarının yapılması talebiyle bir-
likte sunmuştur.

Tasarıya göre, Spor İşleri Tahkim Mahkemesi kendine özgü, 
duruma göre Polonya Olimpiyat Komitesi Başkanlığı tarafından 
görevlendirilen 24 tahkim hakiminin görev yaptığı, Hukuk Muha-
kemeleri Kanunu’nda belirlenen ilkelere göre hareket eden Tahkim 
Mahkemesi ve Polonya spor birliklerinin iki dereceli organlarının 
nihai disiplin kararlarına karşı istinaf organıdır.

Değişiklik Tasarısı Hazırlığı Çalışma Grubu’nun görüşüne göre, 
Spor Tahkim Mahkemesi gelecekte bir biçim değişikliğine gidilmeksi-
zin ilgili kanun değişikliği dahi olmaksızın ve tahkim mahkemelerinin 
faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
hükümlerine dayalı olarak faaliyette bulunabilir. Kaldı ki, bu kanuni 
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pekiştirme büyük bir kısmı itibariyle, bütün Polonya spor birliklerinin 
mevzuatı içine Polonya spor birliklerinin iki dereceli disiplin organ-
larının disiplin nihai kararları uyarınca Polonya Olimpiyat Komitesi 
Spor İşleri Tahkim Mahkemesi’ne itiraz etmesinin caiz olduğu yönün-
deki hükümlerini sokulan yüksek mahkemeyi izlemedikleri şeklinde 
gerekçelendiriliyor görünmektedir. Polonya spor birliklerinin bu tür 
düzenlemeleri icraya zorlama yönündeki yetersiz olanağı karşısında, 
ilgili kanuni düzenlemeler gerekli görünmektedir.

Spor Tahkim Mahkemesi’nin organizasyonu ve yargılama türü, 
Polonya Olimpiyat Komitesi Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. 
İlk olarak, Polonya Olimpiyat Komitesi’nin bu görevle yükümlü 
kılınması, eskiden beridir uzun ve yerleşmiş bir gelenektir. Bu, eski 
spor kanun geçerli iken Spor Tahkim Mahkemesi’nin faaliyetlerini 
kanunen belirleyen ve belirli bir dereceye kadar kanunen dahi düzen-
lenmiş bulunan önceki düzenlemelerden ortaya çıkmaktadır. İkinci 
olarak, Spor Tahkim Mahkemesi’nin kanuni düzenleme formu içinde 
devletin müdahalesi için zorlayıcı hiçbir neden söz konusu değildir. 
Polonya Olimpiyat Komitesi’nin bu yetkiyle donatılmış olması, sportif 
işlerde spor birliklerinin özerkliğine arzulanan dikkatin gösterilmesini 
gerektirmektedir.

Planlanan düzenlemeler, Tahkim Mahkemesi’nin kanuni çerçeve-
sini güçlendirmek ve aynı zamanda maddi yetkileriyle bağımsızlığını 
güçlendirmeyi hedeflemektedir. Yetki için, tahkim hakiminin yerine 
getirmesi gereken koşullar güvenceye alınmakta ve tahkim hakimle-
rinin bağımsızlığı nihayetinde, kamu idaresi organları da dahil olmak 
üzere diğer hukuk süjelerinin katılımı olmaksızın Polonya Olimpiyat 
Komitesi Spor İşleri Tahkim Mahkemesi Başkanlığı aracılığıyla belir-
lenmeye kadar gitmektedir.

Spor Tahkim Mahkemesi’nin bağımsızlığı, 4 yıllık kamu görevi 
için görevlendirilen ve yalnızca çok az, ayrıntılı düzenlenen (kasıtlı 
bir suç nedeniyle kesinleşmiş bir hükümle mahkum olmak veya 
tahkim hakimliği fonksiyonunu icra etmekten süresiz yasaklanmak 
gibi) nedenlerle meslekten alınabilen tahkim hakimi aracılığıyla da 
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korunmaktadır. Son zikredilen olaya, uzak bir ülkeye seyahat veya bir 
trafik kazası sonrası telafisi olanaksız biçimde sağlığının zarar görmesi, 
örnek gösterilebilir. Tasarıda da, Spor Mahkemesi’nin faaliyetlerinin 
spor ve vücut kültürü açısından yetkili Bakanlık aracılığıyla finansal 
açıdan kamusal bütçe araçlarından desteklenmesi öngörülmüştür. 
Kaldı ki, bu yalnızca Polonya spor birliklerinin disiplin organlarının 
kesin hüküm halini almış kararlarına karşı itirazların incelemesiyle 
bağlantılı olan Spor Tahkim Mahkemesi’nin faaliyet alanları açısından 
geçerlidir. Demek ki, Spor Tahkim Mahkemesi bir tahkim mahkemesi 
olarak kesinlikle hareket etmektedir ve böylece yargılama masraflarını 
taraflar üstlenmek zorundadırlar.

Disiplin sorumluluğunun, şimdiye kadar farklı spor kulüpleri-
nin ve spor birliklerinin düzinelerce düzenlemelerinde yer verilmiş 
olduğuna dikkat edilmelidir. Tasarı, spordaki disiplin sorumlulu-
ğunun ilkelerinin bir bütünlük arzeden ve ayrıntılı düzenlemesini 
aratmaktadır. Polonya spor birlikleri, bu düzenlemelere ilişkin olarak, 
kendi düzenlemeleri içinde yetkili kılınmışlardı ve hatta bu yapılırken 
de onların özerkliğine dikkat edilmişti. Tasarı, yalnızca ilgili spor 
kulübünün iç talimatına hangi disiplin sorumlulğu bakış açısının 
yansıtılacağını öngörmektedir. Böylece, disiplin sorumluluğu altına 
sokulan süjeler ile disiplin sorumluluğu alanına dahil hareketler, 
disiplin sorumluluğunun ilkeleri, disiplin cezalarının türleri, disiplin 
organları ve bu organların yetki alanları ile disiplin yargılamasının 
bizatihi suçsuzluk karinesi, savunma hakkı, kamusal yargılama talebi 
ve iki dereceli yargılamaya dikkat edilerek belirlenmelidir.

Tasarıda “özellikle” ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifade, spor bir-
liklerinin, spor disiplin sorumluluğu ile bağlantılı sorunları kendi iç 
düzenlemeleri dahilinde çözebilecekleri şeklinde anlaşılmalıdır. Bu 
bağlamda, disiplin açısından kovuşturulması gereken süjelerin belir-
lenmesi de zikredilmelidir. Spor birlikleri, yalnızca birlik kültürü içinde 
fonksiyonel olan ve spor birlikleri hakkında “hakimiyet” kurabilen 
türdeki kişilerin/süjelerin zikredilmesi gerektiğine zorlamaktadırlar.
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Bunun neticesinde, disiplin sorumluluğu yanında gerçek kişilerin 
zikredilen kollektif süjelerin (organizasyon birliklerinin), yani kulüp-
lerin, birliklerin v.b. spor alanında bir istisnası olmayan biçimde bir 
disiplin sorumluluğu da ortadan kalkmamaktadır. Polonya hukukunda 
bu süjelerin fiili ceza hukuku sorumluluğu -idare ve ceza hukuku 
arasında bir orta şey- caiz olduğu için, bu tür süjelerin disiplin sorum-
luluğu ile bağlantılı sorumluluğu, gerçek kişiler aracılığıyla bir disiplin 
suçunun işlenmesi nedeniyle öngörülen sorumluluk ele alınmak ve 
düzenlenmek zorundadır. Bu zorunluluğun nedeni, bir kollektif 
süjenin (spor kulübü, takımı) sorumluluğu, ancak eğer öncelikle ilgili 
kollektif süje ile bağlantılı gerçek kişi (sporcu, spor görevlisi, antrenör) 
kesinleşmiş hükümle mahkum olmuşsa söz konusu olabileceğidir.

Neyin disiplin açısından kovuşturulması gereken hareketler olduğu 
ile, ilk planda gerçek, disiplin sorumluluğu altında bulunan kişilerin 
davranışları kastedilir. Kaldı ki, en azından bu disiplin açısından 
kovuşturulması gereken hareketlerin/fiillerin gerçekten nerede ortaya 
çıkması gerektiği belirli bir derecede belirlenmek zorundadır. Tabiidir 
ki, bunların bir kısmı bütün spor birlikleri açısından ortak, örneğin 
doping yasağını, bir sözleşmeyle bağlanmış sporcunun kulüp değiş-
tirmesi yasaklarını ihlal eden hareketler iken, diğerleri yalnızca belirli 
spor branşları açısından elverişli hareketlerdir. İnsan aynı zamanda, 
disiplin yargılamalarının tümüyle şekil kurallarına bağlanmadığı ve 
özerk yapının ilgili spor disiplinlerinin kendine özgü koşullarının 
dikkate alınmasını gerektirden spor organizasyonlarına bırakılması 
gerektiği düşüncesi söz konusudur.

Bütün spor birlikleri açısından tüm olası disiplin cezalarını zikret-
mek olanaklı değildir. Bu nedenle, Prof. Szwarc’ın yönetimi altında 
hazırlanan tasarıda somut cezaların sınırlı sayıda bir sayımı öngörül-
mesinden kaçınılmış ve ceza olarak uygulanması gereken önlemler 
olarak unsurlara ve özelliklere vurgu yapılmıştır. Bu, iç talimatlarda 
öngörülen cezaların mutlak surette zikredilmek zorunda olmadığı anla-
mına gelmelidir. Onların zikredilen unsurlar ve özelliklere atıfta bulu-
nabilmeleri yeterlidir. Böylece, bu tür cezalar açısından, vatandaşlık 
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hakları ve özgürlüklerinin disiplin cezaları aracılığıyla sınırlanması 
için gerekli kanuni esasların yaratılması gerekir. Kaldı ki, birkaç spor 
birliğinde, yukarıda zikredilen unsurlar veya özellikleri eksik bu tür 
cezaların da öngörülebileceği olasılığını ortadan kaldırmamaktadır. 
Tasarı hakkındaki tartışmaların aşamaları, zikredilmek ve belirlenmek 
zorundadır. Ceza ile ilişkili düzenlemeler, spor birliğine göre farklı 
olabilir. Aşağıdaki cezaların kabul edilmesi önerisi söz konusudur: a) 
spor birliğinden veya sportif müsabakalara katılmaktan yasaklamak 
ya da spor birliği ve spor kulübü/derneğinde farklı bir biçimde akti-
vitede bulunmak, b) spor müsabakası ve sportif aktivitenin belirli 
bir biçimi içinde elde edilen dereceyi geri almak veya geçersizliğini 
açıklanması, c) takımı bir alt oyun klasmanına düşürmek, d) özellikle 
bir para cezası formu içinde ekonomik yaptırım e) maddi ve kişisel 
kazançların müsaderesi.

Diğer yandan, disiplin sorumluluğunun ve ceza türlerinin ilkeleri-
nin bütün spor disiplinleri açısından bir birlik-bütünlük halinde veya 
en azından birbirine yakın biçimde belirlenmesi tartışmasız gereklidir. 
Fakat diğer taraftan, farklı düzenlemelere katlanmak yalnızca spor 
birliklerinin özerkliğinin dikkate alınmasını değil, bunun yanında 
münferit spor disiplinlerinin farklı yapılarının da dikkate alınması 
gerekir ve bu göz önünde tutma faaliyetinde Polonya spor birlikleri 
aracılığıyla uluslararası spor federasyonlarının dikkat edilmesi gereken 
kurallarına kadar gidilir.

Şimdiye kadarki durumun aksine bir değişiklik, Polonya spor 
birliklerinin iki dereceli disiplin organlarının kararlarının tartışma 
götürür kapsamı açısından da geçerlidir. Şimdiye kadar geçerli olan 
düzenlemelerin aksine, artık disiplin organlarının iki derecesinde 
görülen nihai bütün hükümler disiplin suçlarının türü ve Spor Tahkim 
Mahkemesi tarafından hükmedilen ceza dikkate alınmaksızın geçer-
sizdiler. Yani, bu hakkı yalnızca birkaç hükümle sınırlandırmak için 
hiçbir neden bulunmamaktadır. Disiplin sorumluluğunun ilkelerinin 
ihlali altında verilen her hükmün ortadan kaldırılması gereklidir. Niha-
yetinde, iki dereceli bir disiplin kararına karşı istinaf olanağı, bağımsız 
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bir spor mahkemesi önündeki bu tür kararlara itiraz etme talebi gibi 
isabetli, uluslararası spor organizasyonları aracılığıyla formüle edilen 
kategorik taleplerin gerçekleşmesi aracılığıyla eş değer olurdu. Bunlar, 
anti doping yasağının ihlali nazarında formüle edilen gerekliliklerdir. 
Ancak, bunların başka disiplin olaylarında bu ilkenin uygulanması 
gerektiği anlamına gelmemektedir. İkinci derece yargılamayı kabul 
eden organın disipline ilişkin bir kararına karşı itiraz yetkisi, ilk derece 
yargılamada verilen bir karar karşı bu tür bir itirazın caiz olmayacağı 
şekilde etkilemektedir. Bu, eğer ilk hukuksal çarede ortaya çıkan 
kararda kesin hüküm olduğu durumlar için geçerli olurdu. Çünkü, o 
ihtilaf konusu olmamış olurdu. Böylece, Spor Tahkim Mahkemesi’nde 
bir istinafın ortadan kaldırılması talebi, planlanan düzenlemede derece 
kontrollerinin tam kullanılmasını şart koşmuştur.

Spor Mahkemesi dört tür hüküm verebilir: a) öngörülen sürenin 
geçirilmesinden sonda istinafa başvurulmuşsa, yetkisiz bir kişi tara-
fından ve geçersizliğine rağmen hukuk gereği kendiliğinden başvu-
rulmuşsa, Mahkeme incelemeyi dikkate alır, b) gerekçelendirilmemiş 
istinaf başvurusu dikkate alınmaz ve doğruluğu başvuru konusu 
karar bozulmaz, c) disiplin organı fırsatı olması gerektiği gibi kontrol 
etmez veya bir ispat yargılaması gereklilği ortaya çıkarsa, o zaman 
başvuru konusu hüküm kaldırılır ve vakıa bu organa geri gönderilir, 
d) başvuru konusu hüküm yalnızca istinaftaki aleyhe oluş ve yalnızca 
başvurunun sınırları dahilindeki olaylarda şüphelinin aleyhine değişir. 
Buna karşılık,başvuru konusu hükümde aynı nedenlerden söz edilirse, 
birlikte şüpheli kimse istinafa başvuramış olsa dahi, hüküm birlikte 
şüphelinin lehine bozulur.

Tasarı’da, normal bir mahkeme önünde Spor Tahkim 
Mahkemesi’nin hükümlerinin ortadan kaldırılması olanağı da öngö-
rülmüştür. Böylece, nihai disiplin kararlarının incelenmesini gerçek-
leştirmek olanağı bir devlet mahkemesi aracılığıyla hakim önünde 
dinlenilme anayasal talep nedeniyle (Polonya Cumhuriyeti Anayasası 
m. 45/I ve 77/II) gerçekleşmektedir. Bu “mahkemeye başvuru hakkı”, 
önerilen düzenlemeler olmaksızın herkese tanınan bir haktır ve daha 
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sonra bu tür olaylarda hangi mahkemenin yetkili olması gerektiği 
sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu yetkinin, Yüksek Mahkeme’ye veya 
Tahkim Mahkemesi’ne ait olması veya olmaması konusunda, henüz 
nihai bir karar verilmemiştir.

Daha önce ele alınan düzenlemeler Polonya spor birlikleri ara-
cılığıyla organize edilen spor aktiviteleri alanındaki disiplin sorum-
luluğuyla ilişkilendirilmektedir. Buna karşılık, bu düzenlemeler bu 
yapının dışında gerçekleştirilen spor için geçerli değildir.



DÜNYA ANTİ-DOPİNG 
KANUNU’NDAKİ YAPTIRIMLAR*

David HOWMAN**
(Çev.: Av. Ahmet YILMAZ)***

*  Makalenin İngilizce aslı “http://www.wada-ama.
org/Documents/World_Anti-Doping_Program/
WADP-Legal_Library/Legal_Articles_On_The_
Code/LEGAL_sanctions_howman.pdf.” adresinde 
yayınlanmış olup, gerekli kanuni izinler alınarak 
Türkçe’ye tercüme edilmiştir.

** WADA Danışmanı.
*** İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Öğrencisi/
İstanbul Barosu.
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Dünya Anti-Doping Ajansı, İsviçre mevzuatına uygun ola-
rak kurulan özel bir kuruluş olup, İsviçre hukuk sistemi 
uyarınca bir Yönetmelik’e göre faaliyet göstermektedir. 

Üyelerinin yarısının hükümet veya kamu otoritesi olması ve diğer 
yarısının da Olimpik Hareket ya da uluslararası özel spor kuruluş-
larından gelenlerden oluşması, Ajans’ı benzersiz kılmaktadır. Şubat 
1999 tarihinde Lozan’da Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 
düzenlenen bir Dünya Konferansı’nı müteakip, 36 kurucu üye ve 10 
üyeden oluşan bir yönetim kuruluyla kurulan Ajans’ın merkezi artık 
Montreal, Kanada’dır.

WADA’ya verilen ilk görevlerden birisi, dünya genelinde geçerli 
olması için çeşitli kural ve mevzuatların uyumlulaştırılması amacıyla 
evrensel bir anti-doping kanunu hazırlanması ve özellikle, anti-doping 
konularında hükümetler tarafından sporculara aynı biçimde muamele 
edilmesini sağlamaktı.

Bu görev, tam ve düzgün biçimde, ivedilikle tamamlanmıştır. 
Dünya Anti-Doping Kanunu, kapsamlı bir müzakere ve yoğun hazırlık 
çalışmaları sonucunda, Mart 2003’te Kopenhag’da düzenlenen Dünya 
Konferansı’nda oybirliği ile kabul edilmiştir. Şimdiye kadar, 87 devlet 
ile hemen hemen tüm uluslararası federasyonlar tarafından resmi kabul 
taahhüdünde bulunulmuş ve kural, yönetmelik ve kanunlardaki çeşitli 
değişikliklerle uygulanmaktadır.

WADA, dört Zorunlu Uluslararası Standardı uygulamaya koyarak 
Dünya Anti-Doping Programı’nın ikinci aşamasını tamamlamıştır:

a. Yasaklı Liste’nin 1 Haziran 2004 itibariyle yürürlüğe girmesi 
(ve önceki 1 Haziran 2003 tarihli IOC/WADA Listesi’nin 
yerini alması),

b. Laboratuvarlar için uluslararası standart,

c. Testler için uluslararası standart,

d. Tedavi amaçlı kullanım muafiyetleri için uluslararası standartlar.
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Bu sportif hareketin yanı sıra, hükümetler bir uluslararası anlaş-
manın hazırlanması aracılığıyla Kanun’un uygulanmasında ilerleme 
kaydetmiş ve UNESCO, Ekim 2005 tarihine kadar tamamlanması 
ve onaylanmaya uygun hale getirilmesi umulan bu sözleşmeyi hazır-
lanma görevini üstlenmiştir. Sözleşmesi hazırlayan komisyonun ilk 
toplantısı, kısa bir süre içerisinde Paris’te yapılmıştır.

Elbette, Kanun’dan ve uygulanma usulünden kaynaklanan birçok 
hukuki sorun ortaya çıkmaktadır. Dünya genelinde hukukçular, yeni 
ya da değiştirilmiş düzenleme, kural ve kanunların hazırlanmasıyla 
derhal ilgilenmiştir. WADA, ilgililere kılavuzluk etmekte ve konuya 
özgü müzakerelere ve üyelerinin yardımıyla, en iyi uygulama model-
lerinin geliştirilmesine yardım etmektedir.

YAPTIRIMLAR

Hâlihazırda, Kanun’un belirli bir bölümüne, yani birtakım ayrın-
tılı açıklamalar gerektiren yaptırımlar bölümüne ilişkin tartışmalar 
mevcuttur. Ben de, bu Konferans’ta bana sağlanan anti-doping kuralı 
ihlali kanıtlandığı zaman mahkemelerde uygulanılabilecek çeşitli alter-
natifleri tüm yönleriyle açıklama imkânını değerlendirmek istiyorum.

Kanun’a göre, anti-doping kuralı ihlallerinin sonuç yönetimi ve 
yargılama usulü, numune toplanmasını başlatan ve işleten anti-doping 
örgütünün usul kuralları aracılığıyla düzenlenecek ve bu örgütün 
sorumluluğunda olacaktır. Bu nedenle, örneğin her bir uluslararası 
federasyon, müsabaka içinde ve dışında yaptığı tüm testlerin karar 
sürecinden sorumlu olmaya devam edecektir. Her dava somut olarak 
değerlendirilmek zorunda olup, sporcu ve sporcu yardımcılarına, 
yaptırımı ortadan kaldırmak veya azaltmak için gerekçe sunma şansı 
verilmektedir.

 Kanun’daki bir uyarı ile ömür boyu men cezası aralığındaki 
yaptırımlar, çeşitli olgulara dayanmaktadır:

a.  Anti-doping kuralı ihlalinin türü,
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b.  Somut olayın hal ve şartları (kusur veya ihmalin seviyesi ve 
yokluğu),

c.  Yasaklanmış bir maddenin tespiti halinde, madde (veya bulu-
nan bazı maddelerin miktarı),

d.  Anti-doping ihlalinin tekrarı (tekerrür).

a) Anti-Doping Kuralı İhlali Türleri
Kanun, ortaya çıkan ihlalin türüne göre (üç ihlal türü) farklı 

yaptırımlar öngörmektedir:
(i) Maddenin niteliğine, olayın hal ve şartlarına ve anti-doping 

kuralı ihlalinin tekrarlanmasına göre yaptırımı uyarıdan ömür boyu 
men cezasına kadar değişen yasaklı maddenin varlığı ile ilgili ihlal-
ler ve/veya yasaklı madde kullanımı, numune vermeyi reddetmek, 
doping kontrolüne etki etmek, hangi yaptırımlar için bir uyarı ile 
ömür boyu men cezası aralığı, davanın hal ve şartları, anti-doping 
ihlalinin tekrarı,

(ii) Müsabaka dışındaki testlere gerektiği şekilde katılmakla 
sorumlu olan sporcular tarafından bu testlerin kaçırılmasına ve yer 
bilgisi sağlanamamasına ilişkin ihlaller için öngörülen yaptırım, 4 
aydan 2 seneye kadar men cezasıdır. Kural uyarınca, yer bilgisinin 
sağlanamaması veya girilmeyen bir test olduğunda, uluslararası fede-
rasyonların karar verirken bazı takdir yetkileri bulunmaktadır. Aynı 
zamanda, tekrarlanan ihlaller için öngörülen yaptırımlar, anti-doping 
örgütlerinin kurallarına bağlı olacaktır.

(iii) Alt sınırı 4 yıl, üst sınırı ömür boyu men cezası yaptırımlarına 
tabi yasaklı maddelerin hukuka aykırı ticaretine, sevk ve idaresine 
ilişkin ihlaller.

Aynı kişi tarafından aynı anda gerçekleştirilen birden fazla anti-
doping kuralı ihlali mevcutsa, bu kişinin yalnızca bir tane anti-doping 
kuralını ihlal ettiği kabul edilmekte ve fakat uygulanacak yaptırım 
da, en ağır cezayı içeren ihlale dayanmaktadır.

Örneğin:
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• Bir sporcudan alınan numunede hem steroid, hem de yasaklı 
madde listesinde yer alan başka bir maddenin bulunduğu tespit 
edildiğinde, yaptırım steroidin varlığına dayanacaktır.

• Bir sporcu yasaklı madde kullanmış ve ayrıca bu maddenin diğer 
sporculara hukuka aykırı biçimde satılmasına ve sevkine de karış-
mış ise, yalnızca hukuka aykırı ticaret için öngörülen yaptırım 
uygulanacaktır.

b) Somut Olayın Hal ve Şartları
Kanun’da somut olayın hal ve şartlarının göz önünde bulundu-

rulmasına ilişkin hükümler mevcuttur. Bu, bazı yazarlar tarafından 
somut dava yönetimi olarak bilinmektedir. Elbette, mahkeme 
tarafından her dava ile teker teker ilgilenilmek zorundadır. Bununla 
birlikte, mahkeme heyetinin somut olayın hal ve şartlarına göre 
yaptırımı belirlerken kullanabileceği takdir hakkının sınırları vardır. 
Kanun’da üç durum öngörülmüştür:

(i) Kusur veya İhmalin Olmaması
Sporcunun bu savunmayı kullanarak sorumluluktan kurtulması 

için yasaklı madde veya yöntem kullandığını veya sevk ve idare etti-
ğini bilmediğini, bundan şüphelenmediğini ve hatta azami dikkat 
gösterseydi bile bu hususları bilecek veya bunlardan şüphelenecek 
durumda olmadığını ispatlamak zorundadır.

Bir sporcudan alınan numunede yasaklı madde veya onun izi ya 
da metabolitleri tespit edildiğinde, bu bir anti-doping kuralı ihlalidir, 
sporcu mahkemenin men süresinin tamamen ortadan kaldırmasını 
göz önünde bulundurması için, ayrıca yasaklı maddenin vücuduna 
nasıl girdiğini açıklamak zorundadır.

Bu hükmün bir mahkeme tarafından aşağıda tanımlanan uygun 
ispat vasıtasıyla uygulanması ve aksi takdirde verilmesi gereken men 
süresinin sona ermesi durumunda, anti-doping kuralı ihlali, Kanun 
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m. 10.2, 10.3 ve 10.6’da yer alan birden fazla ihlal için verilecek men 
süresinin sınırlı belirlenme amacının ihlali olarak değerlendirilmez.

(ii) Önemli İhmalin veya Kusurun Olmaması
Sporcunun bu savunmayı kullanarak sorumluluktan kurtulması 

için, olaylara toptan bakıldığında ve kusur veya ihmalin bulunmaması 
halinin şartları göz önüne alındığında, kusurunun veya ihmalinin, 
anti-doping kuralı ihlaliyle önemli bir bağlantısının bulunmadığına 
ilişkin gerekli standartları kanıtlamak zorundadır.

Eğer bir sporcu somut olayda önemli derecede kusuru veya ihma-
linin olmadığına ispatlarsa, men süresi mahkeme tarafından kısaltı-
labilir. Ancak kısaltılan men süresi, aksi takdirde uygulanacak olan 
en kısa men süresinin yarısından daha kısa olamaz. Eğer ömür boyu 
men cezası verilecekse, bu hüküm uyarınca kısaltılan süre 8 yıldan 
az olamaz. Bir sporcudan alınan numunede yasaklı madde veya izi 
ya da metabolitleri tespit edildiğinde, bu bir anti-doping kuralı ihla-
lidir, sporcu mahkemenin men süresinin azaltılmasını göz önünde 
bulundurması için, ayrıca yasaklı maddenin vücuduna nasıl girdiğini 
açıklamak zorundadır.

(iii) Sporcu Yardımcıları ve Başkaları Tarafından Gerçekleştirilen 
Anti-Doping Kuralı İhlalinin İspatı veya Ortaya Çıkarılması için 
Sporcunun Verdiği Somut Destek
Sporcunun Anti-Doping Örgütü’ne somut destek verdiği ve bu 

destek sonucunda bir başkasının dahil olduğu bulundurma, ticaretini 
veya sevkini yapma türündeki anti-doping kural ihlalinin ortaya çıkma-
sını ya da kanıtlanmasını sağladığı bir somut olayda da, mahkeme men 
süresinin kısaltılmasını göz önünde bulundurabilir. Bununla birlikte 
azaltılan men süresi, uygulanacak en kısa men süresinin yarısından az 
olamaz. Eğer ömür boyu men cezası verilecekse, bu hüküm uyarınca 
kısaltılan süre yine 8 yıldan daha kısa olamaz.
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(c) Belirlenen Maddeler
Kanun, ayrıca açık biçimde belirlenen maddelerle ilgili ihlalleri 

de ele almaktadır (2004 Yasaklı Maddeler Listesi, İkinci Bölüm). 
Bunlar, tıbbi ürünlerde bulunabilmelerinden dolayı bilhassa istem-
siz anti-doping kuralı ihlallerine elverişli olan veya doping maddesi 
olarak kötüye kullanılması daha düşük ihtimalli maddelerdir. Bu tür 
bir madde kullanımının spor performansını arttırmayı amaçlamadığı 
hallerde, ilgili ispat standardı uyarınca men süresi Kanun’da belirtilen 
sınırlar dahilinde azaltılacaktır.

1 Ocak 2004 itibariyle Yasaklı Madde Listesi’ndeki maddeler 
şunlardır:

i. Uyarıcılar: Efedrin, L-metilamfetamin, Metilefedrin,

ii. Kanabinoidler,

iii. İnhale Beta-2 Agonistler (Klenbuterol hariç),

iv. İdrar söktürücüler (kilo kaybının performansı arttırdığı sporlar 
hariç, ayrıntılar için bkz. güncel liste),

v. Maskeleme ajanları,

vi. Beta blokerler (beta blokerlerin yasaklandığı spor branşları 
için),

vii. Alkol (beta blokerlerin yasaklandığı spor branşları için).

d) İhlalin Tekrarlanması
Kanun, tekerrür veya ihlallerin tekrarlanması için daha uzun 

süreli yaptırımlar öngörmektedir. İlk olay, ikinci derecede bir ihlalse, 
yani muhtemelen iki yıl süreli bir yaptırımı gerektirecek bir doping 
ihlaliyse, ikinci ihlal daha hafif bir yaptırımı beraberinde getirecektir.
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e) Karar Verilirken İzlenen Yol
Vücutta madde bulunması ve madde kullanımının konu olduğu 

ve ayrıca doping kontrolüne girmenin reddedilmesi ve pozitif sonuç 
alınması veya doping kontrolünü etkileme halini de kapsayan olaylarda 
karar verilirken izlenen yolu açıklayan dört çizelge ektedir.

Çizelge 1, bu tür olaylarda uygulanacak yöntemi açıklamaktadır.
Çizelge 2, birinci ihlal halinde uygulanacak yöntemi açıklamaktadır.
Çizelge 3, ikinci ihlal halinde uygulanacak yöntemi açıklamaktadır.
Çizelge 4, üçüncü ihlal halinde uygulanacak yöntemi açıklamaktadır.
Bu metin, Kanun’daki yaptırım usulünü açıklanması için bir 

araçtır. Bütün olası varyasyonlar bu metin kapsamına alınmamış 
olup, Kanun metni yerine geçmesi hiçbir suretle mümkün değildir.





TÜRKİYE FUTBOL 
FEDERASYONU TAHKİM 
KURULU KARARLARINA KARŞI 
YARGILAMANIN YENİLENMESİ

 Prof. Dr. Ejder YILMAZ
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A) GENEL OLARAK 

Yargılama makamları, önlerine gelen uyuşmazlıkları, usul 
yasalarının gösterdiği kurallar çerçevesinde her iki tarafın 
iddialarını ve savunmaları dinledikten ve sundukları delilleri 

değerlendirdikten sonra karara (hükme) bağlarlar. Kanunların açıkça 
gösterdiği bazı kararlar, bunlara karşı (istinaf, temyiz, karar düzeltme 
gibi) başvurulabilecek olağan kanun yolu bulunmaması nedeniyle, 
verildikleri anda kesindir. Olağan kanun yolu açık olan kararlar ise, 
süresi içinde bu yollara başvurulmayarak veya başvurulmuşsa bu 
yolların reddedilerek tüketilmesi sonucunda kesinleşirler1.

Bir karara (hükme) karşı gidilecek kanun yolunun bulunmaması 
veya var olan kanun yolunun tüketilmesi, şeklî anlamda kesin hüküm 
olarak adlandırılır. Hükme şeklen kesinlik kazandırılmasının amacı, 
mahkeme önüne gelen uyuşmazlığın, yapılan yargılama sonucunda 
belli bir aşamadan sonra sonlandırılması ihtiyacıdır. Kanun yolları-
nın sayılarının artırılarak, uyuşmazlığın (deyiş yerinde ise) sonsuza 
kadar uzaması ve uyuşmazlığın bitmemesi, tarafları yorar ve daha da 
önemlisi toplumun adalet duygularını rahatsız eder. Çünkü geciken 
adalet, “adalet” değildir ve uyuşmazlığın uzaması, toplumsal vicdanda 
adeta “adaletsizlik” gibi onarılması zor sonuçlar doğurur.

Toplumsal yaşamda son sözü söyleme yetkisi kendisine verilen 
mahkeme (hâkim), hükmünü vermekle ve bu hüküm şeklen kesin-
leşmekle, taraflar arasındaki uyuşmazlık artık sonsuza kadar bitmiş 
olur. Buna bağlı olarak, ke1sinleşen ve sonsuza kadar sona eren uyuş-
mazlığın (davanın), yeniden mahkeme önüne getirilememesi gerekir. 
Bunu sağlamak üzere, maddî anlamda kesin hüküm müessesesi kabul 
edilmiştir2.

1 Baki Kuru/Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz, Medenî Usul Hukuku, Ankara 2012, s.665 
vd.  

2 Kesin hüküm hakkında bkz. Burhan Gürdoğan, Medenî Usul Hukukunda Kesin 
Hüküm İtirazı, Ankara 1960; Hayri Domaniç, Hukukta Kaziyyei Muhkeme ve Nisbî 
Kuvveti, İstanbul 1964; Nevhis Deren Yıldırım, Türk, İsviçre ve Alman Medenî 
Usul Hukukunda Kesin Hükmün Subjektif Sınırları, İstanbul 1996; Hamide Özden 
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Maddî anlamda kesin hüküm, yargısal kararlara kanun tarafından 
tanınan “gerçeklik (hakikat) niteliği”dir. Bu tanım üç unsuru içerir: 
i) Maddî anlamda kesinlik, yalnızca yargısal kararlara tanınan bir 
niteliktir; ii) Bu nitelik, kanun tarafından tanınmaktadır ve iii) Bu 
nitelik, yargısal kararların gerçek olarak kabul edilmesini zorunlu kılar3.

Uyuşmazlıkların yasaların gösterdiği kurallar çerçevesinde mah-
keme tarafından yargılanmasından sonra, belli bir noktada karara 
(hükme) bağlanmasındaki toplumsal yarar, kesin hüküm haline gelen 
mahkeme kararı (mahkemenin, yaptığı yargılamanın sonucunda var-
dığı kanaat) ne ise, gerçeğin (doğrunun) o olduğunun ve başka bir 
gerçek olamayacağı hususunun kabul edilmesini gerektirir. Çünkü 
toplumda, adaleti gerçekleştiren “hâkim”in verdiği kararın doğru 
olduğu varsayımı egemendir. Hâkimi, “peygamber postu”na oturtan 
kültürel anlayışımızda kullanılan, “şeriatın (adaletin) kestiği parmak 
acımaz” deyişi de bu kabulün bir ürünüdür. 

Bunun sonucunda, kesin hüküm haline gelen mahkeme kararı 
yanlış dahi olsa, bunu doğru kabul etmek gerekir! Bu çelişkili husus, 
ilk bakışta yadırgatıcı gelebilir. Ancak, uyuşmazlığın sonsuza kadar 
sürmesi halinde ortaya çıkacak olan adaletsizlik ile, kararın yeterli 
olgunluğa geldikten sonra belli aşamada verilerek uyuşmazlığın son-
landırılması ihtiyacı arasındaki denge, bizi ister istemez bu noktaya 
taşımaktadır. Varılan noktada ideal olan, mahkemelerin toplumda 
yargı kararlarına karşı geçerli olan inancı sarsmamak üzere yanlış 
karar vermemesi için hertürlü çabayı göstermesi ve sonuçta verdiği 
kararların tarafları ve toplumu tatmin etmesidir. Yargılamanın amacı4 
olan adalet de ancak bu şekilde gerçekleşmiş olabilir. 

Bununla birlikte, kendisi de bir insan olan hâkimin yanılmaması 
düşünülemez. Bu nedenle, adaletin sağlanması ve korunması ama-
cıyla, verilen mahkeme kararlarının üst mahkemeler eliyle denetimi 

Özkaya-Ferendeci, Kesin Hükmün Objektif Sınırları, İstanbul 2009; Erdener Yurtcan, 
Ceza Yargılamasında Kesin Hüküm, İstanbul 1987.  

3 Kuru/Arslan/Yılmaz, s.668.
4 Yargılamanın amacı için bkz. Ejder Yılmaz, Medenî Yargılama Hukukunda Islah, 

Ankara 2013, s.25-35.
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ile ilgili olarak çeşitli kanun yolları kabul edilmiştir. Kanun yolları, 
çeşitli açılardan sınıflandırılırlar. Bu sınıflandırmalardan biri de ola-
ğan ve olağanüstü kanun yolu ayırımıdır. Buna göre; karar henüz 
kesinleşmemişse ona karşı gidilen kanun yollarına olağan kanun yolu; 
kesin hüküm haline gelmiş bulunan kararlara karşı gidilen yola ise, 
olağanüstü kanun yolu adı verilir5. 

Hukuk yargılaması bakımından olağan kanun yolları istinaf6, tem-
yiz ve karar düzeltmedir7. Olağanüstü kanun yolu ise (istisnaî durum-
larda gündeme gelebilen değişiklik davası ve olağanüstü temyiz -kanun 
yararına temyiz8- bir yana bırakılırsa) yargılamanın yenilenmesidir9. 

Yargılamanın yenilenmesi, kanunun açıkça gösterdiği ağır yargı-
lama hatalarının / noksanlarının varlığı veya verilen kararın hukukî 
dayanağının ortadan kalkması halinde, kesin hüküm haline gelmiş 
bulunan karara konu uyuşmazlığın yeniden yargılanmasını ve karara 
bağlanmasını sağlayan kanun yoludur. Kesin hükmün değişmemesi 
esas (kural) ise de, Kanunda gösterilen ve aşağıda değinilecek bazı 
durumların varlığı halinde, kanun koyucu adaletin gerçekleşmesi 
adına, istisnaen bu esastan ayrılınmasını ve yeniden yargılama yapıl-
masını kabul etmek zorunda kalmıştır. 

Yargılamanın yenilenmesi, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhake-
meleri Kanununda m.445-454 arasında düzenlenmişti; aynı konu, 
şimdi 01 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı (yeni) 
Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun 374-381 inci maddeleri ara-
sında düzenlenmektedir10.

5 Bkz. bu konuda. Ejder Yılmaz, Olağanüstü Temyiz, Ankara 2003, s.21 vd.
6 Ejder Yılmaz, İstinaf, Ankara 2005; Cenk Akil, İstinaf Kavramı, Ankara 2010; Tolga 

Akkaya, Medenî Usûl Hukukunda İstinaf, Ankara 2009.
7 Necip Bilge, Medenî Yargılama Hukukunda Karardüzeltme, Ankara 1973.
8 Yılmaz, Olağanüstü Temyiz, s.21 vd.
9 Ramazan Arslan, Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi (İadei 

Muhakeme), Ankara 1977; Eralp Özgen, Ceza Muhakemesinin Yenilenmesi, Ankara 
1968.

10 HMK geçici m.3’ün 2 nci fıkrasına göre; “Bölge mahkemelerinin göreve başlama 
tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş kararlar hakkında, kesinleşinceye 
kadar 1086 sayılı Kanunun 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten 
önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur”.
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Öte yandan, 1086 sayılı HUMK’nun 534 üncü maddesinde 
“Hakem kararı aleyhine üçüncü babın üçüncü faslı ahkâmına tevfikan 
iadei muhakeme talep olunabilir” hükmü yer almakta ve hükmün 
yetersizliği nedeniyle, hakem kararlarına karşı yargılamanın yenilen-
mesi konusunda uygulamada çeşitli sorunlar çıkmakta idi11. 

Ayrıca HUMK m. 535’de, “İki tarafın iadei muhakemeden ve 
533 üncü maddede muayyen şeraitin tahakkuku halinde temyizden 
feragatleri hakkında evvelce akdedecekleri mukavele keenlemyekûndür” 
hükmü yer almakta idi. 

HMK m.443 hükmü, HUMK m.534’ün uygulamada ortaya 
çıkarttığı tereddütler nedeniyle daha ayrıntılı bir düzenleme getirmiştir. 
Bu Hükme göre; “Yargılamanın iadesine ilişkin yukarıdaki Sekizinci 
Kısmın Üçüncü Bölümü hükümleri, niteliğine uygun düştüğü şekilde 
tahkime de uygulanır (fıkra 1). Tahkimde, yargılamanın iadesi sebeple-
rinden sadece 375 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (e), (f ), (g), 
(h), (ı) ve (i) bentleri uygulanır. Yargılamanın iadesi davası mahkemede 
görülür (fıkra 2). Yargılamanın iadesi talebi kabul edilirse mahkeme, 
hakem kararını iptal eder ve uyuşmazlığı yeniden bir karar verilebilmesi 
için yeni hakeme veya hakem kuruluna gönderir. Bu durumda hakem 
veya hakem kurulu 421 inci maddeye göre yeniden seçilir veya oluştu-
rulur (fıkra 3)”. 

Bu değişikliğin gerekçesi şöyledir: “Maddenin birinci fıkrasına 
göre, ikinci fıkrada belirtilen yargılamanın yenilenmesi sebepleri mevcut 
ise tahkim yargılamasının yenilenmesine de karar verilebilecek, yargı-
lamanın yenilenmesine ilişkin hükümler uygulanırken, tahkim kuru-
munun yargılamadan farklı olduğu hususu gözden kaçırılmadan, bu 
hükümler tahkimin niteliğine uygun düştüğü ölçüde uygulanabilecektir. 
İkinci fıkrada, yukarıda açıklanan sebepler ile yargılamanın yenilenmesi 
sebeplerinin tahkim kurumunun niteliğine uygun olduğu ölçüde tahkim 
yargılamasının yenilenmesi sebebi olarak da kabul edileceği düzenlen-
miştir. Nihaî hakem kararının verilmesi ile tahkim sona ereceği için, 

11 Bu konuda bkz: Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, cilt 6, İstanbul 2001, 
s.6122-6223.
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yargılamanın yenilenmesi ancak yetkili mahkemede görülecektir. Üçüncü 
fıkraya göre, yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulü sonucu verilen 
hakem kararının iptal edilmesi, tarafların tahkime gitme imkânını 
ortadan kaldırmaz. Uyuşmazlığın esasının çözümü için yeniden hakem 
atanır”12. 

B) TFF TAHKİM KURULU KARARLARININ KESİNLİĞİ

Ülkemizde her türlü futbol faaliyetlerinin millî ve milletlerarası 
kurallara göre yürütülmesi, teşkilâtlandırılması, geliştirilmesi ve ülke-
mizi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere 
05.05.2009 tarihli ve 5894 sayılı “Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun” ile (özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel 
kişiliğe sahip ve özerk yapıda) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 
kurulmuştur. Kanun (5894 s.K. m.3,2), futbol konusunda ülkemizde 
uygulanacak olan hukuk kurallarını hazırlama ve yürürlüğe koyma 
bakımından TFF’na, dikkate değer geniş yetkiler tanımıştır. TFF’nun 
hazırlayıp yürürlüğe koyduğu hukuk kuralları, hukukumuzda alışılmış 
norm13 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’nin 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’nun resmî internet sitesinde yayımlan-
dığı gün yürürlüğe girecek talimatlarla belirlenir. TFF’nun yapacağı 

12 Bkz. “Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu” (1/574), 
Dönem:23, Yasama Yılı:3, S. Sayısı: 393, s.125.

13 “Norm Koyma” konusunda bkz.: Norm Koyma ve Hüküm Verme, Ankara Hukuk 
Toplantıları -17,18 Nisan 2009-Ankara 2011.
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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 husus-
lara dair Genel Kurul tarafından yapılan futbola ilişkin düzenleme”; 
Talimat ise, “TFF Statüsü ve söz konusu Statünün çizdiği çerçevede 
Yönetim Kurulu tarafından yapılan düzenleme” olarak tanımlanmıştır. 
Kanundaki bu düzenlemeden de anlaşıldığı üzere, TFF hakkındaki 
mevzuat açısından temel metin olan 5894 sayılı Kanununun yanı sıra, 
özellikle Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacağı belirtilen 
“TFF Statüsü” ile “Talimat”lar önem arz etmektedir. Alışılmış Türk 
mevzuatına bakıldığında bu durum, sıradanın dışındadır14.

TFF Statüsü’nün 54-64 üncü maddeleri hükümleri, yargı kurulla-
rına ayrılmıştır. Yargı kurulları15 (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). 

Yargı kurullarının çalışma usul ve esasları, Kulüp Lisans Tali-
matı, Futbol Disiplin Talimatı, Tahkim Kurulu Talimatı, Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu Talimatı, 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 

14 Bu konuda bkz. Ejder Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Karar- 
larına Karşı Hiçbir Yargı Merciine Başvurulamamasının Yanlışlığı, Av. Atilâ Elmas 
Armağanı, Ankara 2012, (s.817-841) s.819-821.

15 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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eder. Bu kararlara karşı başka herhangi bir yargılama makamına başvuru 
kesin olarak yasaklanmıştır” (TFF Statüsü m.54,3). 

TFF Tahkim Kurulu kararlarına karşı yasa yollarına başvurula-
maya-cağını düzenleyen 5864 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 4 
üncü fıkrası hükmü, Anayasa Mahkemesinin 06.01.2011 tarihli ve 
71/7 sayılı kararıyla iptal edilmiştir16. Anayasa Mahkemesinin bu 
kararının yayınlanmasından hemen sonra 17.03.2011 tarihli ve 6214 
sayılı Kanun’la Anayasanın 59 uncu maddesinde değişiklik yapılmış 
ve “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” hükmü getirilerek konu Anayasanın garantisi 
altına alınmıştır17.

Bu vesileyle vurgulayarak belirtmek isterim ki, Anayasanın 59 
uncu maddesinde garantiye alınan, “kararların kesin olması ve hiç-
bir yargı merciine başvurulamaması kuralı”, zorunlu tahkim görevi 
yapan TFF Tahkim Kurulu kararları bakımındandır. Buna mukabil 
örneğin, Hukuk Kurulları tarafından alınan kararlara karşı, TFF 
Tahkim Kurulu’ na itiraz edilebilir (TFF Statüsü m.54); Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu’nun ihtiyarî hakem heyeti olarak verdiği kararlara 
karşı, TFF’nun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu (HMK m.447,2) çerçevesinde yargı yoluna 
başvurulabilir (TFF Statüsü m.56). TFF Tahkim Kurulunun, Uyuş-
mazlık Çözüm Kurulunun ihtiyarî hakem sıfatıyla incelediği ihtilaflar 
hakkında vereceği kararlara karşı kanuni müracaat yolları saklıdır 
TFF Tahkim Kurulu Talimatı m.14,I/ cümle 2). İl Disiplin Kurulları 
tarafından kişilere verilen ihtar kınama, iki veya daha az, müsabakadan 
men, soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile on beş gün 
(on beş dahil) stadyuma giriş yasağı veya hak mahrumiyeti cezası ve 
kulüplere verilen bir müsabaka için saha kapatma ya da müsabakayı 
seyircisiz oynama cezaları kesin olup bu ceza kararlarına itiraz edilemez. 

16 Resmî Gazete 26.02.2011, sayı 27858.
17 Bu konudaki eleştirilerim için bkz. Yılmaz, Tahkim Kurulu Kararları, s.830 vd.
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Yukarıdaki ceza miktarlarını aşan İl Disiplin Kurulu kararlarına, tebliğ 
tarihinden itibaren yedi gün içinde AFDK (Amatör Futbol Disiplin 
Kurulu) nezdinde itiraz edilebilir. Sürekli hak mahrumiyeti cezaları 
itiraz konusu yapılmasa dahi AFDK tarafından kendiliğinden incelenir 
(Futbol Disiplin Talimatı m.88). AFDK ve PFDK (Amatör Futbol 
Disiplin Kurulu) tarafından verilen kararlara karşı, tebliğ tarihinden 
itibaren yedi gün içinde, TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir 
(Futbol Disiplin Talimatı m.89).

C) TFF TAHKİM KURULU TALİMATININ 14 ÜNCÜ MADDESİ 

I. GİRİŞ 
TFF Tahkim Kurulu Talimatının 14 üncü maddesinin 1 nci fıkrası, 

Kurul kararlarının kesin olduğunu belirttikten sonra 2 nci fıkrasında 
“Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun … yargılamanın yenilenmesi 
hükümleri saklıdır” denilerek, TFF Tahkim Kurulu kararlarına karşı 
yargılamanın yenilenmesi yolunun açık olduğu belirtilmiştir.

Yargılamanın yenilenmesi diğer spor mahkemelerinde de kabul 
edilen önemli bir hukuk müessesesidir. Bu nedenle, örneğin İsviçre 
Federal Mahkemesi, spor alanında uluslararası yüksek bir mahkeme 
olan İsviçre’deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS; Court of Arbitration 
for Sport) kararları bakımından da yargılamanın yenilenmesi yolunun 
açık olduğunu kabul etmektedir18.

Hukukumuzda, TFF Disiplin Kurullarının kesin kararlarına karşı 
da yargılamanın yenilenmesi (iadesi) yoluna gidilebilir. TFF Futbol 
Disiplin Yönetmeliğinin 92 nci maddesine göre; ”Disiplin kurulları-
nın kesinleşen kararında dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları 
veya kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın 
yerine getirilmesi tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine bir 

18 Bu konuda bkz. Hatice Özdemir Kocasakal, Sportif Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla 
Çözümü ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İstanbul 2013, s.401-407.



879

Türkiye Futbol Federasyonu 
Tahkim Kurulu Kararlarına Karşı 
Yargılamanın Yenilenmesi
/ E. YILMAZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

değişiklik yapıldığı takdirde; ilgili kişi veya kulüpler ile soruşturma 
mercileri, kararı veren Disiplin Kurulundan yargılamanın iadesi talep 
edebilirler. Bu talep üzerine ilgili Disiplin Kurulu, inceleme sonucuna 
göre, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar verebileceği 
gibi yeni bir karar da verebilir”.

Elinizdeki incelemenin konusu, TFF Tahkim Kurulu kararlarına 
karşı yargılamanın yenilenmesine özgülendiği için, burada disip-
lin kurulu kararlarına karşı yargılamanın yenilenmesi konusuna 
girilmeyecektir.

TFF Tahkim Kurulu Talimatının 14 üncü maddesinde, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununa yapılan atfın (yollamanın); 6100 
sayılı (yeni) Hukuk muhakemeleri Kanununun 447 nci maddesinde 
yer alan “Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 18.6.1927 tarihli ve 1086 
sayılı Hukuk usulü Muhakemeleri Kanununa yapılan yollamalar bu 
Hukuk Muhakemeleri Kanununun hükümlerine yapılmış sayılır” hükmü 
nedeniyle Hukuk Muhakemeleri Kanununa yapıldığı konusunda 
herhangi bir tereddüt bulunmamak gerekir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, yargılamanın yenilenmesi konusu, 
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 374-381 inci maddelerinde genel 
olarak düzenlemiş ve tahkimle ilgili Bölüm’de ayrı bir madde (m.443,1) 
olarak yargılamanın yenilenmesiyle ilgili bu (genel) hüküm-lerin, 
tahkimin niteliğine uygun düştüğü oranda uygulanacağı belirtilmiştir 

Hükmün (m.443) ikinci fıkrasında da, birinci fıkrada konulan 
ilkeye paralel ve onun somut bir uygulaması olarak, tahkimdeki yar-
gılamanın yenilenmesi sebepleri, daraltılmıştır. 

Üçüncü fıkrada ise, yargılamanın iadesi talebinin kabulü halinde 
neler yapılacağına yer verilmiştir. 

İnceleme konumun TFF Tahkim Kurulu kararları olması hase-
biyle, TFF Tahkim Kurulu Talimatının 14 üncü maddesinin 2 nci 
fıkrasında Hukuk Muhakemeleri Kanununa yapılan atfın, yargılama-
nın yenilenmesi ile ilgili genel hükümlerle (yani, HMK m.374-381 
hükümleri ile) sınırlı olmadığı ve atfın öncelikle HMK m.443’ü de 
kapsadığı kabul edilmelidir. 
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Bu açıklamalardan sonra şimdi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu-
nun yargılamanın yenilenmesi hükümlerinin TFF Tahkim Kurulunda 
nasıl uygulanacağını incelemeye ve değerlendirmeye geçebiliriz. 

Yargılamanın yenilenmesinin, kesin olarak verilen veya kesinleş-
miş olan hükümlere karşı istenebileceğini düzenleyen HMK m.374 
hükmü TFF Tahkim Kurulu kararları bakımından da geçerlidir. Bu 
çerçevede, TFF Tahkim Kurulu’nun mecburî hakem sıfatıyla ver-
diği bütün kararlar verildiği anda kesin olduğundan, öncelikle bu 
tür kararlar, HMK m.374 kapsamındadır. TFF Tahkim Kurulunun 
kanun yolları açık olan kararlarına karşı yargılamanın yenilenmesi 
yoluna gidilebilmesi için ise, bunların kanun yollarının tüketilmesi 
sonucunda kesinleşmiş olmaları gerekir. 

II. TAHKİMDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ SEBEPLERİ

Hukuk Muhakemeleri Kanununun (m.443,2)’nin getirdiği 
daraltma nedeniyle TFF Tahkim Kurulu bakımından yargılamanın 
yenilenmesi sebepleri, HMK m.375,1/b, c, e, f, g, h, ı ve i bentlerinde 
sayılanlar ile sınırlıdır19. Esasen mahkemeler (Devlet mahkemeleri) 
için öngö-rülmüş olan bu sebeplerin TFF Tahkim Kurulu bakımından 
uygulanabilmesi de, tahkimin niteliğine uygun düşmesine bağlıdır 
(HMK m.443,1). Bu sebepleri sırasıyla inceleyecek olursak20: 

Madde 375,1/b hükmüne göre, “davaya bakması yasak olan yahut 
hakkındaki ret talebi merciince kesin olarak kabul edilen hâkimin karar 
vermiş veya karara katılmış bulunması”, yargılamanın yenilenmesi 

19 TFF Disiplin Kurullarının kesin kararlarına karşı gidilen yargılamanın yenilenmesi 
sebepleri bundan tamamen farklıdır. Oradaki tahkim sebepleri, “kesin kararın 
dayandığı delillerin gerçeğe aykırı olması”, “kararı etkileyecek yeni delil ortaya çıkması”, 
“kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine değişiklik 
yapılması”dır. TFF Tahkim Kurulu kararlarına karşı yargılamanın yenilenmesi ile TFF 
Disiplin Kurulu kararlarına karşı yargılamanın yenilenmesi farklı düzenlemelere tâbi 
olduklarından her iki yola ait sebepler biribirine karıştırılmamalıdır.

20 Yargılamanın yenilenmesi sebepleri hakkında ayrıntılı açıklamalar ve Yargıtay 
uygulaması için bkz: Ejder Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 
2012, s.1564-1586.
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sebebidir. Bu hükmün, TFF Tahkim Kurulu bakımından uygulan-
ması bazı özellikler gösterir. Öncelikle, metnin sözünde (lafzında) yer 
alan “hâkim” tabiri, TFF Tahkim Kurulu üyesi olarak algılanmalıdır. 
Öte yandan, Hukuk Muhakemeleri Kanununun düzenlediği (m.34-
44) “hâkimin yasaklığı ve reddi müessesesinin” TFF Tahkim Kurulu 
bakımından aynen uygulanabilmesi, işin niteliği gereği, hukuken ve 
fiilen mümkün değildir. Zira, m.34-44’de sayılan yasaklılık ve red 
sebeplerinin pekçoğunun TFF Tahkim Kurulu’nun yaptığı işler bakı-
mından ortaya çıkması ihtimali çok düşüktür. Buna rağmen örneğin, 
“hakemin (Kurul üyesinin) tarafsızlığından şüpheyi gerektiren önemli bir 
sebebin bulunması” halinde taraflardan birinin hakemi (kurul üyesini) 
reddetmesi veya hakemin kendisinin çekilmesi (HMK m.36) gündeme 
gelebilir. Böyle bir durumda, HMK’nın ret usulü, ret talebinin ince-
lenmesi vb konular hakkındaki hükümlerinin aynen uygulanmasına 
gerek olmadan, sorun TFF Tahkim Kurulu’nun kendi içinde, hukuk 
(adalet/nasafet) kurallarına çözümlenmeli ve bu hususun ileride yar-
gılamanın yenilenmesi sebebi oluşturmasına imkân verilmemelidir. 

TFF Tahkim Kurulu önündeki uyuşmazlık, hukuken vekil veya 
temsilci niteliği bulunmayan kimselerin huzuruyla görülür ve karara 
bağlanırsa bu husus yargılamanın yenilenmesi sebebi (HMK m.375, 
1/c) oluşturur. 

TFF Tahkim Kurulu, kararını tanık ifadesini esas alarak vermişse, 
ifadesi karara esas alınan tanık, karardan sonra ceza mahkemesince 
(HMK m.375,2) yalan tanıklıktan (Türk Ceza Kanunu m.272) 
mahkûm edilir ve bu karar kesinleşirse (HMK m.375,1/e), ilgili tarafın 
yargılamanın yenilenmesi yoluna gitme imkânı vardır. 

TFF Tahkim Kurulu, kararını bilirkişi raporunu (veya tercüma-
nın çevirisini) esas alarak vermişse, raporu (veya çevirisi) karara esas 
alınan bilirkişi (veya tercüman), karardan sonra ceza mahkemesince 
(HMK m.375,2) kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan (Türk 
Ceza Kanunu m.276) mahkûm edilir ve bu karar kesinleşirse (HMK 
m.375,1/f ), ilgili taraf yargılamanın yenilenmesi yoluna gidebilir. 
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Bunlara benzer şekilde, TFF Tahkim Kurulu kararını, lehine 
karar verilen tarafın yeminine dayandırır ve ancak karardan sonra 
yemin eden taraf, ikrarına veya yazılı delile dayalı olmak şartıyla ceza 
mahkemesince (HMK m.375,2) yalan yere yemin suçundan (Türk 
Ceza Kanunu m.275) mahkûm edilir ve bu karar kesinleşirse (HMK 
m.375,1/f ), bu husus yargılamanın yenilenmesi sebebi oluşturur. 

TFF Tahkim Kurulunun verdiği karar, lehine karar verilen tarafın, 
karara tesir eden hileli bir davranışı sonucunda verilmişse bu husus 
yargılamanın yenilenmesi sebebidir (HMK m.375,1/h). Yargılamanın 
yenilenmesi ile ilgili diğer sebeplerin sınırları belli ve dardır; buna kar-
şılık, niteliği itibariyle “hile” yoruma müsait bulunduğu içindir ki, bu 
hükmün uygulanma alanının nisbeten daha geniş olduğu söylenebilir.

TFF Tahkim Kurulunun verdiği (kesin veya sonradan kesinleşen) 
kararından sonra tarafları, konusu ve sebebi aynı olan ikinci davada, 
öncekine aykırı bir hüküm verilmiş ve bu hükmün de kesinleşmiş 
olması (HMK m.375,1/ı) yargılamanın yenilenmesi sebebidir. 

TFF Tahkim Kurulu kararının İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri 
Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle 
verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kara-
rıyla tespit edilmiş olması, yargılamanın yenilenmesi sebebidir (HMK 
m.375,1/i). 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu uygulamasında öğretiye ve yer-
leşik Yargıtay kararlarına göre, Kanunda gösterilen yargılamanın 
yenilenmesi sebepleri, sınırlı sayıdadır (numerus clausus). Kanunda 
sayılan bu sebeplere kıyasen de olsa, yenilerinin eklenmesi mümkün 
değildir. Bunun ötesinde, yerleşik kararlarından da görüldüğü üzere 
Yargıtay, yargılamanın yenilenmesi yolunun istisnaî bir yol olduğundan 
hareketle kanunda sayılan sebepleri, genellikle lafza bağlı kalarak dar 
olarak yorumlama eğilimindedir21. 

TFF Tahkim Kurulu’nun aşağıdaki kararlarından, Kanunda belirti-
len yargılama yenilenmesi sebeplerini genişletebildiği anlaşılmaktadır: 

21 Bu konuda ayrıntılı açıklamalar ve örnekler için bkz. Kuru, cilt 5, s.5164 vd.
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“Futbolcu A ile B Kulubü arasındaki uyuşmazlık sebebiyle Kurulu-
muzun E.2008/354, K.2008/366 sayılı kararına karşı yaptığı yargıla-
manın yenilenmesi talebine ilişkin dosya incelendi. Yapılan müzakere 
sonucunda; dosyaya sunulan deliller, yargılamanın yenilenmesi talebine 
karşı Kulüp tarafından verilen 05.02.2009 tarihli dilekçede Futbolcu 
vekili tarafından sunulan deliller ve talep ikrar edildiğinden yargılama-
nın yenilenmesi talebinin kabulüne, futbolcuya yapılan ödemenin net 
155.000 TL olduğu taraflar arasında tartışmasız olduğu görüldüğünden, 
Futbolcunun Kulüpten alacağının net 293.520 TL olduğu şeklinde 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının düzeltilerek onanmasına karar 
verildi”22. 

TFF Tahkim Kurulunun bu kararından; yargılamanın yenilenmesi 
talebinin kabulünün gerekçesinin, daha önceki yargılamadan farklı 
olarak ikrar beyanına dayandığı anlaşılmaktadır. Böyle bir sebep, 
Hukuk Muhakemeleri Kanununda sayılan yargılamanın yenilenmesi 
sebepleri arasında yer almadığından, karara katılamıyorum. 

TFF Tahkim Kurulu aşağıda verilen kararında; daha önceki yargı-
lamada dinlediği tanıkların daha sonra bu ifadelerini değiştirmelerini 
de, ayrı bir ceza mahkemesi kararına ihtiyaç duymadan yargılamanın 
yenilenmesi nedeni kabul etmiştir. Bu kararın da HMK m.375, 1/e 
hükmü ile uyumlu olmadığı kanısındayım. 

“TFF vekilinin, Kurulumuzun A Kulübü masörü Y ile ilgili 
05.07.2012 tarihli, E.2012/164, K.2012/176 sayılı kararına karşı 
yargılamanın iadesi talebini içeren dosya incelendi. Masör Y’dan iste-
nen cevap dilekçesinin geldiği görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; 
Kurulumuzun, masör Y’a ilişkin 05.07.2012 tarihli E.2012/164, 
K.2012/176 kararı ile 02.08.2012 tarihli E.2012/164, K.2012/176 
EK sayılı kararlarından sonra Masör Y’nin TFF Hukuk Müşavirliği’ne 
sunduğu 28.11.2012 ve 06.12.2012 beyanları ile Kurulumuza ver-
diği 02.01.2013 ve 10.01.2013 tarihli beyanlarında bu defa; evvelki 
ifadelerinin tamamının gerçeğe aykırı olduğunu, esasında futbolcu S’ın 

22 TFF Tahkim Kurulu’nun 12.02.2009 tarihli ve K.2008/366 Ek sayılı kararı.



884

Türkiye Futbol Federasyonu 
Tahkim Kurulu Kararlarına Karşı 

Yargılamanın Yenilenmesi
/ E. YILMAZ

Ankara Barosu
Spor Hukuku Kurulu 

“Av. İsmail İnan”  
Armağanı

anlatıldığı gibi ağır bir solunum sıkıntısı yaşamadığını, Ventoliber adlı 
ilacı teknik direktörün isteği ile başta S olmak üzere birçok futbolcuya 
kendisinin verdiğini, Kurulumuz huzurunda yapılan önceki yargılama-
larda gerçeğe aykırı beyanda bulunma kararını, futbolcu S, teknik direktör 
ve kendisinin birlikte verdiğini, zira futbolcu S ile teknik direktörün 
bunun karşılığında kendisine toplam 15.000 TL para vermeyi taahhüt 
ettiğini (para karşılığı gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu), daha sonra 
futbolcu S’ın kendi girişimleri ile transfer olmasına rağmen kendisine 
sadece 2.400 TL verdiğini, bakiyeyi ödemediğini, teknik direktörün ise hiç 
ödeme yapmadığını, olayların bu şekilde gelişmesinden üzgün olduğunu, 
onuruyla yaşamak istediğini ve bu sebeple ifadesini değiştirdiğini, şimdiki 
beyanlarının ise gerçek olduğunu beyan etmiştir. Kurulumuzun önceki 
kararının temeli, futbolcu S’ın olay gecesi ağır solunum sıkıntısı geçirdiği 
ve bu nedenle bilincinin açık olmadığı, masör Y’un da futbolcunun 
bilincinin açık olmadığı bu durum nedeniyle ilacı verdiği, bu haliyle 
doping yapmak amacında olmadığı kabulüne dayanmakta ise de; masör 
Y’un yeni beyanları ile yine futbolcu S’ın yargılandığı, Kurulumuzun 
E.2012/165, K.2012/177 sayılı dosyada dinlenen tanık-futbolcunun 
(olay akşamı futbolcu S ile aynı odada oldukları, gece geç saatlerde 
futbolcu S’ın solunum zorluğu yaşadığı, ancak futbolcu S’ın kendinde 
olduğu, baygın olmadığı) yönündeki beyanı bu kabulü hukuken etkiler 
mahiyette kabul edilmiştir. Tüm bu yeni deliller ve masör Y’un evvelki 
karara esas beyanındaki değişiklik, futbolcu S’ın, yasaklı maddeyi kul-
landığı sırada bilincinin yerinde olduğu, masör Y’un da ilacı bilerek 
ve isteyerek, doping amacı ile verdiğini göstermektedir. Gerçekten de, 
masör Y’un, futbolcu S’ın olay gecesi rahatsızlanmadığı ve önceki anla-
tımlarının gerçeğe aykırı olduğuna dair beyanı kabul edilmeyip futbolcu 
S’ın rahatsızlandığı kabul edilse dahi, savunma tanığının futbolcunun 
bilincinin yerinde olduğuna ve olayın hafif bir solunum sıkıntısı oldu-
ğuna dair beyanı karşısında; yargılamanın yenilenmesine ve AFDK’ca 
verilen cezanın onanmasına dair talebin yerinde olduğu anlaşılmıştır. 
Buna göre; Kurulumuzun 05.07.2012 tarihli E.2012/165, K.2012/177 
kararı ile 02.08.2012 tarihli E.2012/165, K.2012/177 EK kararının 
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kaldırılmasına, AFDK’nın 18.06.2012 tarihli ve E.2011-2012/1058; 
K.2011-2012/1584 sayılı kararı ile masör Y’a verilen 4 yıl hak mahru-
miyeti cezasının onanmasına oybirliği ile karar verildi”23. 

Yazımın baş tarafından da belirtildiği üzere, Hukuk Muhakemeleri 
Kanununun 443 üncü maddesi, HMK m.375’de gösterilen sebepler-
den bir kısmının tahkim bakımından uygulanmayacağını hükme bağ-
lamıştır. Buna göre, “mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş 
olması” (HMK m.375,1/a); “yargılama sırasında, aleyhine hüküm 
verilen tarafın elinde olmayan nedenlerle elde edilemeyen bir belgenin, 
kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması” (HMK m.375,1/ç); 
“karara esas alınan senedin sahteliğine karar verilmiş veya seneden sahte 
olduğunun mahkeme veya resmî makam önünde ikrar edilmiş olması” 
(HMK m.375,1/d); “karara esas alınan bir hükmün, kesinleşmiş başka 
bir hükümle ortadan kalkmış olması” (HMK m.375,1/ğ) sebepleri, 
TFF Tahkim Kurulu kararlarına karşı yargılamanın yenilenmesi sebebi 
olarak kabul edilmemiştir. 

Bu sebeple, TFF Tahkim Kurulunun mevzuata aykırı oluşması 
(karş. HMK m.375,1/e); TFF Tahkim Kurulunun yaptığı yargılama 
sırasında, taraflardan biri, diğerinin lehine olan uyuşmazlığı kök-
ten çözecek çok önemli bir belgeyi bir şekilde ele geçirmesi, bunu 
yargılama sırasında saklaması ve fakat bu belgenin, karardan sonra 
aleyhine karar verilen tarafça elde edilmesi (karş. m.375,1/ç); TFF 
Tahkim Kurulunun kararına esas aldığı belgenin sahte olduğunun 
mahkeme kararı ile sâbit olması veya bu konuda ikrar bulunması 
(karş. m.375,1/d); TFF Tahkim Kurulunun kararına esas alınan bir 
hükmün, kesinleşmiş başka bir hükümle ortadan kalkmış olması” 
(karş. HMK m.375,1/ğ) hallerinde yargılamanın yenilenmesi yoluna 
gidilmesi mümkün değildir! 

Kanunda sayılan yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin sınırlı 
olduğu ve bunların haricinde kalanların yargılamanın nedeni ola-
maması yolundaki kural dikkate alındığında HMK m.443,2’deki 

23 Bkz. TFF Tahkim Kurulunun 07.02.2013 tarihli ve E.2012, K.2012/176 Ek II sayılı 
kararı.
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saymanın yerinde olmadığı kanısındayım. Hernekadar m.443’ün 
Gerekçesinde, bu daraltmanın tahkimin niteliğinden kaynaklandığı 
ifade edilmekte ise de, yukarıdaki açıklamalar dikkate alındığında 
bu düzenle-menin yanlış sonuçlara yol açacağı kanısındayım. TFF 
Tahkim Kurulunun 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 
yürürlüğe girme-sinden önceki uygulamasında (kararlarında), örneğin 
karardan önce elde edilemeyen belgenin daha sonra ele geçirilmiş 
olması yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak kabul edilmekteydi24. 
HMK m.443,2’deki yeni kural karşısında, bu husus artık yargılamanın 
yenilenmesi sebebi olarak kabul edilemeyecektir! Bunun, anlaşılabilir 
mantıklı bir açıklamasının bulunmadığı kanısındayım. Bu sebeple, 
olması gereken hukuk bakımından m.443,2’nin yeniden gözden 
geçirilmesini önermekteyim. 

Yargılamanın yenilenmesini talep edecek olan taraf, kural olarak, 
TFF Tahkim Kurulu’nun karara bağladığı uyuşmazlığın taraflarıdır. 
Talepte bulunanın, yargı organlarına yapılan bütün taleplerde olduğu 
gibi, hukuken korunmaya lâyık bir menfaatinin25 bulunması gerekir. 

Davanın taraflarından birisinin alacaklıları veya aleyhine hüküm 
verilen tarafın yerine geçenler, borçluları veya yerine geçmiş olduk-
ları kimselerin aralarında anlaşarak, kendilerine karşı hile yapmaları 
nedeniyle hükmün iptalini isteyebilirler (HMK m.376)26. Şartlarının 
gerçekleşmesine bağlı olarak bu hükmün TFF Tahkiminde de uygu-
lanabilmesi mümkündür. 

TFF Tahkim Kurulu kararlarından anlaşıldığı kadarı ile, uygu-
lamada Türkiye Futbol Federasyonunun yargılamanın yenilenmesi 
talepleri de kabul olunmaktadır. 

III. TFF TAHKİMİNDE YARGILAMANIN YENİLENMESİ 
TALEBİNİ İNCELEYECEK MAKAM 

24 Örneğin TFF’nin 04.08.2011 tarihli ve E.2011/211 sayılı karara 2011/198 Ek Karar.
25 Hukukî menfaat konusunda bkz. Emel Hanağası, Davada Menfaat, Ankara 2009.
26 Bkz. Yılmaz, HMK Şerhi, s.1586-1587.
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HMK m.434,2/cümle 2’ye göre; (tahkimde) yargılamanın yenilen-
mesi davası, mahkemede görülür. Buradaki “mahkeme“den kasıt, HMK 
m. 410’da belirtilen mahkemedir. Buna göre; “Tahkim yargılamasında 
mahkemeler tarafından yapılacağı belirtilen işlerde görevli ve yetkili 
mahkeme tahkim yeri (HMK m.425) bölge idare mahkemesidir. Tahkim 
yeri belirlenmemiş ise görevli ve yetkili mahkeme, davalının Türkiye’deki 
yerleşim yeri, oturduğu yer veya işyeri bölge adliye mahkemesidir”. HMK 
geçici m.3,2 çerçevesinde, bölge (istinaf ) adliye mahkemeleri henüz 
faaliyete geçmediği için 1086 sayılı HUMK hükümlerine göre bu 
mahkeme, bugün için yetkili ve görevli asliye ticaret mahkemesidir. 

Bilindiği gibi, Hukuk Muhakemeleri Kanununun tahkim hüküm-
leri (m.407 vd) ihtiyarî tahkime ilişkindir ve ayrıca bu hükümler, esas 
itibariyle kurumsal (müessesevî) tahkim için değil, ad hoc (münferit) 
tahkim dikkate alınarak hazırlanmıştır27.

Oysa TFF Tahkim Kurulu, hem mecburî tahkim hem de kurumsal 
tahkim örneklerindendir. Bu yüzden, TFF Tahkim Kurulu bakımın-
dan yargılamanın yenilenmesi talepleri, Devlet Mahkemesinde değil 
(karş. m.443,2/cümle 2), TFF Tahkim Kurulunda incelenip karara 
bağlan-mak durumundadır. Nitekim uygulama da böyledir. 

27 Bkz. Ejder Yılmaz, Tahkim Hukukuna Genel Giriş ve Ülkemizdeki Gelişim (Yargı 
Reformu 2000 Sempozyumu, İzmir 2000) s.268-286.
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IV. YARGILAMANIN YENİLENMESİ SÜRESİ 

Kanunun düzenlediği sürelerin, kural olarak kesin ve hak düşürücü 
olduğu (HMK m.94,1) düşünüldüğünde, TFF Tahkim Kurulu önüne 
getirilecek yargılamanın yenilenmesi taleplerinin de HMK m.377’de 
gösterilen süre içerisinde yapılması gerektiği kanısındayım. 

Buna göre yargılamanın yenilenmesi talebinin; HMK’nun 375 
inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde öngörülen 
hâllerde, kararın ilgili tarafın kendisine veya gerçek vekil veya temsilciye 
tebliğ edildiği (alacaklı veya davalı yerine geçenlerin -HMK m.376- 
karardan usulen haberdar olduğu) (HMK m.377,1/b); hilenin farkına 
varıldığı (HMK m.377,1/c); HMK’nun 375 inci maddenin birinci 
fıkrasının (e), (f ) ve (g) bentlerindeki hâllerde, ceza mahkûmiyetine 
ilişkin hükmün kesinleştiği veya ceza kovuşturmasına başlanamadığı 
yahut soruştur-manın sonuçsuz kaldığı (HMK m.377,1/ç); 375 
inci maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde yazılı sebepten dolayı, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararının tebliğ 
edildiği, tarihten itibaren üç ay ve her hâlde iade talebine konu olan 
hükmün kesinleşmesin-den itibaren on yıl içinde yapılması gerekir 
(HMK m.377,1/e). 375 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde 
yazılan sebepten dolayı yargı-lamanın yenilenmesi süresi, ilâma ilişkin 
zamanaşımı süresi kadardır (HMK m.377,2)28.

V. YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNİN İNCELENMESİ 

Yargılamanın iadesi talebini içeren dilekçe TFF Tahkim Kurulu 
tarafından incelenir (karş. HMK m.378,1). 

Yargılamanın yenilenmesi talebi harca tâbidir. Harcın yatırılma-
ması halinde TFF Tahkim Kurulu yargılamanın yenilenmesi talebinin 
reddine karar vermektedir29.

28 Hükmün uygulanması için bkz. Yılmaz, HMK Şerhi, s.1587-1591.
29 Örneğin bkz. TFF Tahkim Kurulunun 15.03.2012 tarihli ve E.2011/16 sayılı kararı.
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Yargılamanın yenilenmesi talebi, Tahkim Kurulu Başkanlığına 
yazılı olarak yapılır. Dilekçede, tarafların ve varsa vekillerinin adı 
soyadı, unvanı, adresleri, başvurularının konusu, dayandıkları maddî 
vakıalar, delilleri ve talepleri yer alır. Ayrıca, başvuru konusu kararla-
rın ya da belgelerin asılları veya örnekleri dilekçeye eklenir. Dilekçe 
ve ekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur. Başvuru sahibi, başvuru 
harcını yatırmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. 
Harcı yatırılmamış başvurular reddedilir. Dilekçeler, Tahkim Kurulu 
Başkanlığı’na sunulmak üzere Tahkim Kurulu Koordinatörlüğü’ne 
verilir. Tahkim Kurulu Koordinatörlüğü, kendisine arz edilen dilek-
çeleri, dosya kabul defterine bir esas numarası vererek kaydeder (TFF 
Tahkim Kurulu Talimatı m.6). 

TFF Tahkim Kurulu, dayanılan sebebin niteliğine göre yargılama-
nın iadesi talebinde bulunandan varsa karşı tarafın zarar ve ziyanını 
karşılayacak uygun bir miktar teminat göstermesini isteyebilir (HMK 
m.378,2)30. Yargılamanın iadesi talebi üzerine TFF Tahkim Kurulu, 
tarafları davet edip dinledikten sonra; talebin kanunî süre (HMK 
m.377) içinde yapılmış olup olmadığını, yargılamanın iadesi yoluyla 
kaldırılması istenen hükmün kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş 
olup olmadığını, ileri sürülen yargılamanın iadesi sebebinin kanunda 
yazılı sebeplerden olup olmadığını, kendiliğinden inceler (HMK m. 
379,1).

Bu koşullardan biri eksik ise hâkim davayı esasa girmeden reddeder 
(HMK m.379,2)31. Benzeri hususlar, TFF Tahkim Kurulu Talimatında 
da yer almaktadır. TFF Tahkim Kuruluna yapılan başvuru dilekçeleri 
kural olarak, kayıt sıralarına göre incelenir. Bununla birlikte Kurul, 
önemini dikkate alarak bir uyuşmazlığın öncelikle incelenmesine karar 
verebilir. Başvuru dilekçeleri Başkan, raportör ya da Başkan tarafından 
görevlendirilecek üye tarafından incelenir. Başvuruda şekle ilişkin 
eksikliklerin bulunması halinde, dilekçe, eksikliklerinin tamamlan-
ması için başvuru sahibine iade edilir. Eksikliklerin başvuru sahibine 

30 Hükmün uygulanması için bkz. Yılmaz, HMK Şerhi, s.1592-1602.
31 Hükmün uygulanması için bkz. Yılmaz, HMK Şerhi, s.1602-1605.
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bildirilmesinden itibaren beş gün içinde tamamlanması zorunludur. 
Eksiklikleri bu süre içerisinde tamamlanmayan başvurular yapılmamış 
sayılır. Herhangi bir şekli eksikliği olmayan başvurular, görev, merci 
atlaması, ehliyet, harç, menfaat ve süre bakımından incelenir ve bu 
konudaki tespit başvuru tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde 
Kurul’a bildirilir. Yapılan ilk incelemede yukarıdaki fıkrada belirtilen 
unsurlara ilişkin eksiklikler tespit edilmişse ve Kurul da bu tespitleri 
benimserse başvurunun reddine karar verir. Bununla birlikte merci 
atlaması halinde, dilekçe, işlem için yetkili mercie gönderilir ve durum 
başvuru sahibine bildirilir. İlk incelemenin tamamlanması üzerine 
dilekçe, karşı tarafa ve ihbarı gerekli görülen diğer kişilere tebliğ edilir 
(TFF Tahkim Kurulu Talimatı m.8). Karşı taraf cevabını, dilekçenin 
kendisine tebliğinden itibaren en geç yedi gün içinde Kurul’a gön-
dermek zorundadır. Cevap dilekçesi, karşı taraf sayısın-dan bir fazla 
sayıda hazırlanmak zorundadır. Cevap dilekçesi, açıklamaları, maddi 
vakıaları, delilleri ve talepleri içerir. Deliller ve diğer belgeler dilekçe 
ekinde Kurul’a sunulur (TFF Tahkim Kurulu Talimatı m.9).

TFF Tahkim Kurulu, yaptığı ön incelemede Kanunun (HMK 
m.443,2) gösterdiği yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin (genel 
anlamda şartlarının) bulunmaması halinde talebi reddeder32. 

TFF Tahkim Kurulunun yargılamanın yenilenmesi talep-
lerini, HMK m.379’a paralel olarak, duruşma açarak yaptığı 
gözlemlenmektedir33. 

TFF Tahkim Kurulu yaptığı inceleme sonunda, dayanılan 
yargılama-nın iadesi sebebini sabit görürse, yeniden yargılama yapa-
rak, ortaya çıkacak duruma göre daha önce verdiği kararı onar veya 
kısmen yahut tamamen değiştirir. Ancak, TFF Tahkim Kurulu, tarafın 

32 Örneğin bkz. TFF Tahkim Kurulu’nun 15.03.2012 tarihli ve E. 2012/16 sayılı; 
04.08.2011 tarihli ve E. 2011/270 sayılı; 29.07.2011 tarihli ve E. 2011/230 sayılı; 
25.05.2011 tarihli ve K. 2011/198 sayılı; 25.05.2011 tarihli ve K. 2011/199 sayılı; 
14.08.2009 tarihli ve 2009/434 Ek sayılı; 20.03.2008 tarihli ve K. 2007/309 Ek 
sayılı; 20.03.2008 tarihli ve K.2007/310 Ek sayılı; 20.03.2008 tarihli ve 2008/13 
Ek sayılı kararları.

33 Örneğin bkz. TFF Tahkim Kurulu’nun 07.01.2013 tarihli ve E. 2012/165, K.2012/ 
177 sayılı kararı.
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açık veya zımnî muvafakati olmaksızın vekil veya temsilci olmayan 
kimselerin huzuruyla davanın görülmüş ve karara bağlanmış olduğunu 
tespit ederse yahut 375 inci maddenin birinci fıkrasının (ı) bendine 
dayalı olarak yargılamanın iadesi dilekçesini kabul ederse başka bir 
inceleme yapmaksızın hükmü iptal eder (HMK m.380,1). 

Örneğin bir olayda TFF Tahkim Kurulu, “Yeniden yapılan yargıla-
mada yasaklı madde içeren ilaca dair TFF Dopingle Mücadele Kurulunun 
… tarihli raporlarındaki yeni beyan ve tespitler dikkate alınmak sure-
tiyle, ...’nın AFDK’ca verilen 4 yıl hak mahrumiyeti cezasının Dopingle 
Mücadele Talimatının 39.2.2. maddesi gereğince 2 yıl hak mahrumiyeti 
cezası şeklinde değiştirilerek onanmasına” karar vermiştir34. 

TFF Tahkim Kurulu benzeri başka bir olayda ise, “Yapılan müza-
kere neticesinde, TFF tarafından yargılamanın yenilenmesi gerekçe ola-
rak sunulan TFF Dopingle Mücadele Kurulunun … tarihli iki ayrı 
raporunda, olayın oluşuna dair Kurulumuz kabulünün değiştirilmesini 
gerektirir bir husus bulunmadığı anlaşıldığından TFF’nin … ile ilgili 
yargılamanın yenilenmesi talebinin oyçokluğuyla” karar vermiştir35.

TFF Tahkim Kurulu, daha önce reddettiği yargılamanın yeni-
lenmesi talebine karşı aynı sebeplerle yapılan talebi de yerinde olarak 
reddetmektedir. Örneğin: “E Kulübü vekilinin Kurulumuza verdiği 
15.06.2011 tarihli dilekçe okundu. Dilekçenin konusunun Tahkim 
Kurulunun 01.06.2011 tarihli ve E.2011/164, K.2011/185 sayılı kara-
rına karşı yargılamanın yenilenmesi talebini içerdiği görüldü. Yapılan 
inceleme neticesinde, Kulübün Kurulumuzun anılan kararına karşı daha 
önce 17.05.2011 tarihli dilekçe ile yargılamanın yenilenmesi talebinde 
bulunduğu, bu talebin Kurulumuzun 26.05.2011 tarihli ve E.2011/212, 
K.2011/199 sayılı kararı ile reddedildiği; bu red kararından sonra Kulü-
bün bir kez daha Tahkim Kuruluna yargılamanın yenilenmesi talebinde 
bulunduğu, bu başvurunun da Tahkim Kurulunun 01.06.2011 tarihli 
ve K.2011/199 Ek sayılı kararı ile reddedildiği; Kulübün bu kez yine 

34 TFF Tahkim Kurulu’nun 02.08.2012 tarihli ve E. 2012/164, K.2012/176 sayılı 
kararı.

35 TFF Tahkim Kurulu’nun 02.08.2012 tarihli ve K.2012/177 Ek sayılı kararı.
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aynı sebeplere dayanarak bir kez daha aynı talepte bulunduğu, dolayısıyla 
ortada aynı olaya ilişkin kesinleşmiş bir hüküm olduğu, kesin hükmün 
varlığı sebebiyle yerinde görülmeyen yargılamanın yenilenmesi talebinin 
oybirliğiyle reddine karar verildi”36.

TFF Tahkim Kurulu yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulü 
üzerine verdiği kararı, yargılamanın yenilenmesi yoluyla incelenmesi 
istenen hükmün bütün nüshalarında gösterir (HMK m.380,2)37.

Yukrıdaki açıklamalardan görüldüğü üzere, TFF Tahkim Kurulu, 
hukukî niteliği itibariyle (kurumsal tahkim müessesesi olarak) daha 
önce verdiği kararı bizzat onamakta veya iptal edip değiştirmektedir. 
Bu sebeple, ihtiyarî ve ad hoc tahkim dikkate alınarak konulmuş 
bulunan HMK m.433,3’de yeralan “Yargılamanın iadesi talebi kabul 
edilirse mahkeme hakem kararını iptal eder ve uyuşmazlığı yeniden bir 
karar verilebilmesi için yeni hakeme veya hakem kuruluna gönderir. 
Bu durumda hakem veya hakem kurulu 421 nci maddeye göre yeniden 
seçilir veya oluşturulur” hükmünün, TFF Tahkim Kurulu bakımından 
uygulanması düşünülemez. 

Yargılamanın yenilenmesi talebinin yapılması, TFF Tahkim Kuru-
lunun daha önce verdiği hükmün icrasını durdurmaz. Ancak dava 
veya hükmün niteliğine ve diğer hâllere göre talep üzerine icranın 
durdurulmasına ihtiyaç duyulursa, yargılamanın iadesi talebinde 
bulunan kimseden teminat alınmak şartıyla iade talebini inceleyen 
TFF Tahkim Kurulu icranın durdurulması kararı verilebilir. Yargıla-
manın iadesi sebebi bir mahkeme kararına dayanıyorsa bu takdirde 
teminat istenmez38.

36 TFF Tahkim Kurulu’nun 04.08.2011 tarihli ve E.2011/212, K.2011/199 Ek-I sayılı 
kararı.

37 Hükmün uygulanması için bkz. Yılmaz, HMK Şerhi, s.1605-1607.
38 Hükmün uygulanması için bkz. Yılmaz, HMK Şerhi, s.1607.










