
SPOR HUKUKUNDA PARA CEZASI  

 

I. GENEL OLARAK 

Kulüpleri  spor ulara kestiği para ezaları ı  e şekilde kesile eği  federasyo ları  
yö et elikleri de düze le iştir. Para ezası , spor u u  sözleş ede  kay aklı ola  
edi leri i  eksiksiz ve sözleş eye uygu  olarak yeri e getir esi i  sağlaya  ve 
kulüpleri  sıkça kulla dığı ir u surdur. A ak para ezaları çoğu za a , kulüpler 

tarafı da , kötü iyetli olarak ve spor u u  ala ağı ı öde e ek üzere kulla ıl aktadır. 
Dolayısı ile çok sık olarak dava ko usu ol aktadırlar. Bu nedenlerle, futbol, basketbol ve 

voley ol ra şları da spor ulara kesile  para ezaları ve federasyon yönetmeliklerinin 

değerle diril esi, u akale i  ko usu u oluştur uştur. 

Federasyon tali atları, para ezaları ı  kulüpler tarafı da  kötü iyetli olarak 
kulla ıla il e olasılığı a karşı , para ezası ı  uygula ası ı çok sıkı kurallara 

ağla ışlardır. Bu ko ular , yargı kararları , tahki  kararları ve yargı dosyaları a ya sıya  

ilirkişi raporları  doğrultusu da değerle dirile ektir.   

II.TÜRKİYE FUTBOL FEDERSASYONU UYGULAMALARINDA PARA CEZASININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ   

Yürürlükte ulu a  Profesyo el Fut ol uları  Statüsü ve Tra sferleri Tali atı ı , 
Kulüplerin Yükümlülüklerini düze leye  . Maddesi i   ve d   e tleri de 
fut ol uya kesile ek ola  para ezası ı  usulü elirtil iştir. Bu a göre, 

/   Kulüpleri  sezo u  aşla ası da  e  geç ir hafta ö e, ir so raki sezo  
uygulaya akları iç yö et elikleri i ve/veya disipli  tali atları ı TFF ye gö der ek 
zoru dadırlar. Kulüpler TFF ye tes il ettirdikleri ve uygulaya akları iç yö et elikleri i 
ve/veya disipli  tali atları ı i za karşılığı da fut ol uya tesli  veya oter ara ılığı ile 
te liğ et ek, 

24/d Futbolculara verdikleri para ezaları a ait kararları ı, ede leri, tutarları ve 
oterde  o a ış karar ör ekleri  ile irlikte, karar tarihi de  iti are  e  geç  gü  

içi de fut ol uya ve TFF ye ildir ek,  zoru dadırlar. 

Yukarıda elirtildiği gi i, kulüp yö eti  kurulu  kararı hari i de sezo u  aşla ası da  
e  geç ir hafta ö e, ir so raki sezo  uygulaya akları ve TFF ye tes il ettirdikleri iç  
yö et elikleri i ve/veya disipli  tali atları ı i za karşılığı da fut ol uya tesli  veya 

oter ara ılığı ile te liği et ek zoru dadırlar. 
1
  Para ezası ı  dava ko usu olduğu 

duru larda , spor uya para ezası kestiği i ve u ede le ü reti i eksik ödediği i ileri 
süre  kulüp , u iddiası ı elgeler ve uygu  deliller ile ispatla ak ve delilleri i süresi de 
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dosyaya su ak duru u dadır.  Aksi halde kulüp tarafı da  kesile  para ezası usule 
uygu  ol a ası da  dolayı geçersiz ola aktır.   

MK adde  ya göre :  Ka u da aksi e ir hükü  ulu adıkça  , taraflarda  her iri , 
hakkı ı daya dığı olguları  varlığı ı ispatla yükü lüdür.  Bu hükü le genel olarak ileri 

sürdüğü  ir olayda  ke di lehi e haklar çıkara  ki se i  iddia ettiği olayları ispat 
et esi gerektiği ifade edil ektedir.2

 Bu değerle dir e ay ı za a da  TFF Tahki  
Kurulunun /  E, /  K. , . .   tarihli kararı a da gerekçe ol uştur. 
Davalı spor kulü ü kestiği para ezası ı  tali atlara uygu  olduğu u  dosyada 
ispatlaya a ış ve ko u ile ilgili iddiaları ı ispatlar delilleri su a ıştır.  

Para ezaları ı  daya ağı ı  kulüp ve spor u arası da i zala a  sözleş e oluşturur. 
Taraflar arası da i zala ış sözleş e Profesyo el Fut ol u Sözleş esidir. Profesyo el 
Fut ol u Sözleş esi , ta  iki tarafa orç yükleye  ir sözleş edir. Bu sözleş e ile 
fut ol u  kulüp for ası altı da üsa akalara katıl a ve u üsa akalara hazırla a 
biçi i deki iş gör e or u u üstle irke , Kulüp de ü ret öde e or u altı a 
gir ektedir. Kulüp  ile fut ol u arası daki sözleş e hukuke  hiz et sözleş esi olarak 
nitelendirilmektedir. (Hasan Petek, Prof. Fut ol u Sözleş esi, A kara ,sh.  vd  

Sözleş eye yükle e  hukuki itelik ile yukarıda a ıldığı üzere kulüp ile fut ol u arası da 
yapıl ış ola  sözleş e uyarı a, tarafları  ir irleri e karşı yükü lülükleri söz ko usu 
ol aktadır. Böyle ir hiz et ilişkisi içerisi de fut ol u u  aykırı davra ışları sözleşme 

hükü leri ile destekle erek kulüp tarafı da  idari eza iteliği de ola  para ezası ile 

ezala dırıla il ektedir. 

Kulüpler sade e sözleş eye koya ağı ir hükü le iç yö et eliği i ve/veya disipli  
tali atı ı okuduğu ve ka ul ettiği i  ileri sür esi  eski PFSTT 21. Maddesine göre, 

ü kü  değildir. A ak,yürürlükte ola  TFF, PFSTT adde  / ye göre kulüpler iç 
yö et elikleri i ve disipli  tali atları ı süresi içinde TFF ye gö der esi şartı ı  
gerçekleş esi hali de, sözleş elerde yer ala   hükü ler geçerli ola aktır. Bu da  a aç 
fut ol uları  disipli  tali atı ı  içeriği de  ha erdar ol alarıdır. (bkz. TFF Tahkim 

Kurulu u  /  E, /  K sayılı ve . .  tarihli kararı   

Niteki , ko u ile ilgili dava dosyaları a su ula  ilirkişi raporları da bu konulara 

deği ilerek, kulüp tarafı da  kesile  para ezası ı  geçerli ol adığı a yö elik görüş 
su ul uştur. …Olayı ızda , davalı kulü ü  eza ve disipli  yö et eliği fut ol ulara 
te liği ettiği i göstere  ir delile rastla a ıştır. Dava ı fut ol u u  davalı kulü ü  iç 
yö et eliği i ve disipli  tali atı ı aldığı a dair ir i zası ulu a aktadır. Sade e 
sözleş eye ir hükü  ko uştur. Bu duru  TFF Tahki  Kurulu Kararları a göre geçerli 
değildir….   
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Para ezası ile ilgili diğer ir ko u ise, spor uya verile  para ezaları ı , nedenleri,  

erede, asıl gerçekleştiği i   geçerli ve ik a edi i delillerle ve elgelerle ka ıtla ası 
gerekliliğidir.Sade e se ep göster ek a a ıyla tali at hükü leri e yolla a 
yapıl ası, eza kararları ı  gerekçeli ol ası a la ı a gelmemektedir. TFF Tahkim 

Kurulu kararları da ay ı yö dedir. Niteki  TFF Tahki  Kurulu u  /  E, 
/  K sayılı ve . .  tarihli kararı u şekilde verile  para ezaları ı  geçersiz 

ola ağı ı karara ağla ıştır. 

Bir diğer ko u ise, kural olarak sportif aşarısızlık ede i ile , spor uya para ezası 
verilip verile eye eğidir. Dava ko usu ola  ir olayda, …. iç saha ağlu iyeti nedeni 

ile  profesyonel futbolculara verilen ceza ile ilgili noter tasdikli karar dosyaya 

su ul uştur.  de erek, Yö eti  Kurulu u  . .  tarihli karara ör eği delil olarak 

dosya içerisi e ko ularak spor uya eza verildiği elirtil iştir. TFF Uyuş azlık Çözü  
Kurulu u   /  E, /  K sayılı kararı a göre,  Kural olarak , sportif 

aşarısızlıkta  dolayı fut ol ulara para ezası ı  veril esi ü kü  değildir. Bununla 

irlikte , kulüp iç yö et eliği ve disipli  tali atı da açıkça ö görül esi hali de 
ağlu iyet veya era erlik hali de para ezası veril esi ü kü dür. A ak u şekilde 

para ezası ı  veril esi i  de azı şartlara ta i ol ası gerek ektedir. Şöyle ki, 
fut ol uya ağlu iyet veya era erlik hali de para ezası ı  veril esi içi  era erlik 
veya gali iyet hali de verile ek ir pri i  ol ası, u pri i  ö ede  disipli  tali atı 
veya iç yönetmelikte elirle esi veya elirle e ilir ol ası veya verile ek pri leri  
oy a a ak açta  ö e açıkla ak suretiyle o jektif olarak ispat edil esi  gerekir.  

De ek suretiyle, sportif aşarısızlığa verile ek para ezası sıkı şartlara ağla ıştır. 

 Para cezaları ile ilgili olarak, dava dosyaları da karşılaşıla  aşka ir ko u ise, kulüplerin 

takas ahsup  tale i de ulu asıdır. Ör eği , karşılaşıla  ir olayda, davalı taraf , 
davaya evap ver e iş ve delilleri i süresi de dosyaya su a ıştır. Davalı taraf ,  

dava ıya verile  para ezaları ede iyle , dava ı ı  ala akları ile ilgili takas ahsup  
tale i de ulu aktadır. Yargıtay ge ellikle yerleşik kararları da, takas ahsup 
tale i i  def i şekli de ileri sürüle eği görüşü dedir.3

 Def i davada esasa evap süresi 

içi de ileri sürüle ilir. Şu duru da huzurdaki dosyada davalı ı  esasa evap süresi 
dışı da ,su duğu ve dava ıya verdiği para ezaları a ilişki  elgeleri dikkate alıp takas 

ahsup yapıl ası, savu ayı ge işlet e yasağı a gire eği de , ayrı a oz a 
se e idir. Niteki  dosya ile ilgili olarak  Yargıtay . Hukuk Dairesi i   kararı da,  
…davalı tarafı da  süresi de evap veril ediği ve delil su ul adığı gi i ek süre içi de 

de ir talepte ulu ul adığı dosya içi de  a laşıl aktadır.Davalı tarafı da  delil ibraz 

edil ediği e göre ahke e e, dava ı tarafı da  dosyaya su ula  deliller 
değerle dirilerek ir karara veril elidir.  demektedir. 

Mahke eye ya sı ış ola  diğer ir olayda ise, ko u ile ilgili olarak verilen ilirkişi 
raporunda, …davalı, dava ı fut ol uya Fut ol İç Disipli  tali atları ı  . Maddesi 
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uyarı a .  TL para ezası verildiği i, para eza ı  yasal süre içi de ilgiliye te liğ 
edil iş olup fut ol u tarafı da  herha gi ir itirazda ulu ul adığı ı dolayısıyla ka ul 
edildiği i, fut ol u u  ala akları da  u iktarı  düşürül esi gerektiği i ileri 
sür üştür.  

Para ezası a ilişki , karar defteri de; ligi  iki i devresi de  iti are  gerek tek ik heyet 

gerek spor ulara tü  sözlü ikazlara rağ e  laubali, disiplinsiz, Türk sporcusuna 

yakış aya  hal ve hareketlerle; yö eti e, taraftarlara  ve takı a zarar ver eye deva  
ettiği, u ları  so u u da ise . Lige yüksel esi gereke  takı ı ; yö eti i , taraftarı  

ütü  özverisi e rağ e  Play-off şa sı ı  ile zora sokulduğu gerekçeleri ile dava ı 
futbolcuya para ezası veril iştir. Ayrı a takı ı  play-off grubuna yükselememesi 

duru u da daha ağır ezalar verile eği kararda elirtil iştir. 

Davalı spor kulü ü Fut ol İç Disipli  tali atları ı  . Maddesi e aktığı ızda ise, sezo  
oyu a takı ı  gerek ka uoyu, gerek taraftar, gerekse yö eti  teşekkülü ü  

göster iş olduğu özveri ve çalış aları a rağ e  fut ol u u  görev disipli sizliği ve 
görevi kötü iyetli i rası so u u ir üst kade eye yüksel e eye veya takı ı  ir alt 
kü eye düş esi e se ep ol ak şekli de yazılarak aşarısızlık yaptırı a ağla ıştır. 

Dava ı fut ol u davra ışları ile İç disipli  tali atları . Maddede yer ala , para ezası 
ile yaptırı a ağla ış duru   gerçekleş e iştir. Dava ı ı  söz ko usu davra ışları 
so u u takı  ir alt kü eye düş e iş yal ız a play-off gru u a yüksel e şa sı zora 

gir iştir. Burada davalı  Spor Kulü ü ü  hale  play-off grubuna yüksel e şa sı deva  
et ektedir. Bu şa sı  zora girdiği görüşü ise ta a e  sü jektif ir görüştür. 

Ayrı a taraflar arası da i zala ış sözleş e Profesyo el Fut ol u Sözleş esidir. 
Profesyo el Fut ol u Sözleş esi, ta  iki tarafa orç yükleye  ir sözleş edir. Bu 
sözleş e ile fut ol u kulüp for ası altı da üsa akalara katıl a ve bu müsabakalara 

hazırla a içi i deki iş gör e or u u üstle irke , Kulüp de ü ret öde e or u altı a 
gir ektedir. Bu özellikleriyle kulüp ile fut ol u arası daki sözleş e hukuke  hiz et 
sözleş esi olarak itele diril ektedir.  

Taraflar arası daki sözleş e ir eser sözleş esi değildir, fut ol u spor kulü ü e so uç 
vaat et e ektedir. Bu ede le takı ı  ir üst lige yüksele e esi veya ir alt kade eye 
düş esi duru u da fut ol uya disipli  ezası veril esi şekli de ir uygula a, taraflar 
arası daki sözleş e i  hukuki ta ı ı a ve ruhu a aykırıdır. 

Fut ol uya verile  para ezası a ilişki  kararda, fut ol u u  davra ışları içi  yapıla , 
lau ali , Türk spor usu a yakış aya  hal ve hareketler  gibi sübjektif 

nitelendirmeler ezaya gerekçe gösteril iştir. Takdiri ahke eye ait ol ak üzere davalı 
kulü ü  verdiği para ezası ı  geçersiz olduğu ka aati e varıl ıştır.  

Niteki  TFF Tahki  Kurulu u  /  E., /  K. Sayılı ve . .  tarihli 
kararı da , para ezaları ile ilgili olarak ; 



Fut ol u u  uygu suz davra ışlarda ulu duğu a dair kulüp tarafı da  herha gi ir 
tespit yaptırıldığı ispat edile e iş ol akla irlikte, fut ol uya  gö deril iş ola  
ihtar a ede sade e disipli  yö et eliği i  adde eti leri elirtilerek para ezası ı  
esas nedeninin kesi  ve et ir şekilde ortaya ko ulduğu ka ul edile ilir itelikte 

ulu a ıştır. Niteki  kulü ü  fut ol u u  uygu suz davra ışlarda ulu duğu iddiası 
soyuttur ve herha gi ir so ut vakıaya daya a aktadır. Bu da  hareketle kararda 
ifade edile  para ezası ı  geçerli sayılarak fut ol u u  ala akları da  ahsu u 

ü kü  değildir. Bu ede le de, kulü ü  eza ı  geçerliliği e ilişki  itirazı yeri de 
görül e iştir.   Benzer nitelikte karar TFF Tahkim Kurulunun 2010/318 E., 2010/343 K. 

Sayılı ve . .  tarihli kararı da da ulu aktadır. 

 

Para ezası ı  daya ağı ola  kulüp disipli  tali atı/yö ergesi i , süresi de federasyo a 
su ul a ası ile ilgili ola  olayda, su ula  ilirkişi raporu da;  

Davalı kulüp,dava ıya gö derdiği Bursa . Noterliği  yev iye u aralı ve 
14.11.2012 tarihli ihtarnamesi  ile,  

Fut ol u   izi siz ve azeretsiz olarak şehri terk et iş , . .  keşide tarihli 
Şa lıurfa . Noterliği i   yev iye u aralı, . .  keşide tarihli Şa lıurfa . 
Noterliği i   yev iye u aralı ve . .  keşide tarihli Şa lıurfa . 
Noterliği i   yev iye u aralı tespit tuta akları ile tespit edildiği üzere 
a tre a lara katıl a ıştır. Fut ol u  ile ara ızda i zala a  . .  keşide tarihli 
sözleş e izi, spor u kişiliği e yakış aya  davra ışları ve a tre a lara izi siz olarak 
katıl a ası se e iyle tek taraflı olarak feshediyoruz. Ayrı a Şa lıurfa . Noterliği  
yev iye u aralı o a ış . .  tarihli Şa lıurfa Spor Kulü ü Yö eti  Kurulu u  

 kararı uyarı a gerekçeleri elirtildiği üzere tarafı ıza . ,  TL para ezası 
veril iştir.      

Şekli de ihtar et ek suretiyle, dava ıya  . ,  TL para ezası kes iş ve akdi tek 
taraflı olarak feshet iştir. 

Yürürlükte ulu a  Profesyo el Fut ol uları  Statüsü ve Tra sferleri Tali atı ı , 
Kulüpleri  Yükü lülükleri i düze leye  . Maddesi i   ve d   e tleri de 
fut ol uya kesile ek ola  para ezası ı  usulü elirtil iştir. Bu a göre, 

24/c,  Kulüpleri  sezo u  aşla ası da  e  geç ir hafta ö e , ir so raki sezo  

uygulaya akları iç yö et elikleri i ve/veya disipli  tali atları ı TFF ye gö der ek 
zoru dadırlar. Kulüpler TFF ye tes il ettirdikleri ve uygulaya akları iç yö et elikleri i 
ve/veya disipli  tali atları ı i za karşılığı da fut ol uya tesli  veya oter ara ılığı ile 
te liğ et ek, 



/d Fut ol ulara verdikleri para ezaları a ait kararları ı, ede leri, tutarları ve 
oterde  o a ış karar ör ekleri  ile irlikte, karar tarihi de  iti are  e  geç  gü  

içi de fut ol uya ve TFF ye ildir ek, zoru dadırlar. 

Yukarıda elirtildiği gi i, kulüp yö eti  kurulu  kararı hari i de sezo u  aşla ası da  
e  geç ir hafta ö e, ir so raki sezo  uygulaya akları ve TFF ye tes il ettirdikleri iç  

yö et elikleri i ve/veya disipli  tali atları ı i za karşılığı da fut ol uya teslim veya 

oter ara ılığı ile te liği et ek zoru dadırlar. 4A ak dava ko usu olayı ızda, davalı 
kulüp iç yö et eliği ve disipli  tali atı ı ,  e za a  TFF a tesli  ettiği e  dair ir 
evrak ve delil davalı tarafı da  dosyaya su ul a ıştır. So uç iti ariyle davalı kulü ü  
TFF, PFSTT da gösterile  yükü lülükleri i ta  olarak  yeri e getir e esi so u u da , 
dava ı fut ol uya verdikleri para ezası da usul eksikliği olduğu ka aati e varıl ıştır.   

 MK adde  ya göre :  Ka u da aksi e ir hükü  ulu adıkça  , taraflardan her biri 

, hakkı ı daya dığı olguları  varlığı ı ispatla yükü lüdür.  Bu hükü le ge el olarak ileri 
sürdüğü  ir olayda  ke di lehi e haklar çıkara  ki se i  iddia ettiği olayları ispat 
et esi gerektiği ifade edil ektedir .5

 Bu değerle dir e ay ı za a da  TFF Tahki  
Kurulu /  E, /  K. , . .   tarihli kararı a da gerekçe ol uştur. Davalı 
spor kulü ü  kesitği para ezası ı  tali atlara uygu  olduğu u  dosyada ispatlaya a ış 
ve ko u ile ilgili iddiaları ı ispatlar delilleri su a ıştır. 

So ut olayı ızda  Kulüp,  . .  tarih ve   yev iye u aralı Bursa . 
Noterliği i  ih ar a esi ile , dava ıya kestiği para ezaları ı te liği et iştir.Ko u ile ilgili 
davalı kulü e ait yö eti  kurulu kararı ihtar a e eki de  gö deril iştir .   

 Para ezası ı  ede leri  açık ir şekilde elirtil ede  , iç yö et eliği  adde 
u araları ile elirtil iştir. Bu duru  PFSTT . Maddesi e aykırıdır.   Ayrı a davalı 

kulüp iç disipli  tali atı ı fut ol uya i za karşılığı veya oter ara ılığıyla te liğ 
ettirdiği i yeterli ve ik a edi i delillerle ka ıtlaya a ıştır.  

Taraflar arası da i zala ış sözleş e Profesyo el Fut ol u Sözleş esidir. Profesyo el 
Fut ol u Sözleş esi, ta  iki tarafa orç yükleye  ir sözleş edir. Bu sözleş e ile 
futbolcu kulüp for ası altı da üsa akalara katıl a ve u üsa akalara hazırla a 

içi i deki iş gör e or u u üstle irke , Kulüp de ü ret öde e or u altı a 
gir ektedir. Kulüp ile fut ol u arası daki sözleş e hukuke  hiz et sözleş esi olarak 
nitelendirilmektedir. (Hasan Petek, Prof. Fut ol u Sözleş esi, A kara ,sh.  vd  

Sözleş eye yükle e  hukuki itelik ile yukarıda a ıldığı üzere kulüp ile fut ol u arası da 
yapıl ış ola  sözleş e uyarı a, tarafları  ir irleri e karşı yükü lülükleri söz ko usu 
ol aktadır. Böyle ir hiz et ilişkisi içerisi de fut ol u u  aykırı davra ışları sözleş e 
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hükü leri ile destekle erek kulüp tarafı da  idari eza iteliği de ola  para ezası ile 

ezala dırıla il ektedir. 

Kulüpler sade e sözleş eye koya ağı ir hükü le iç yö et eliği i ve/veya disiplin 

tali atı ı okuduğu ve ka ul ettiği i  ileri sür esi  eski PFSTT . Maddesi e göre, 
ü kü  değildir. A ak ,yürürlükte ola  TFF, PFSTT adde  / ye göre kulüpler iç 

yö et elikleri i ve disipli  tali atları ı TFF a gö der esi şartı ı  gerçekleş esi 
hali de, sözleş elerde yer ala   hükü ler geçerli ola aktır. Bu da  a aç fut ol uları  

u da  ha erdar ol alarıdır. kz. TFF Tahki  Kurulu u  /  E, /  K sayılı 
ve . .  tarihli kararı   

Olayı ızda , davalı kulü ü  eza ve disipli  yö et eliği fut ol ulara te liği ettiği i 
göstere  ir delile rastla a ıştır. Dava ı fut ol u u  davalı kulü ü  iç yö et eliği i 
ve disipli  tali atı ı aldığı a dair ir i zası ulu a aktadır. Diğer  tarafta  , davalı 
kulü ü  eza yö et eliği dosyaya su ul a ıştır. Ayrı a kulüp  eza yö et eliği i  
sade e  u arası a   atıf yapılarak  fut ol uya eza verile ez.  PFSTT /d ye göre 
kulüpler, fut ol ulara verdikleri para ezaları a ait kararları ı, nedenleri, tutarları ve 

oterde  o a ış karar ör ekleri  ile birlikte, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün 

içi de fut ol uya ve TFF ye ildir ek zoru dadır. 

Somut olayda , dava ıya gö derile  Bursa  . Noterliği  yev iye u aralı ve 
. .  tarihli ihtar a esi de, ekte gö derile  davalı kulüp karara defteri e atıf 

yapıl ış ve  kesile , .  TL eza, davalı kulü e ait eza yö et eliği i  . Maddesi ve 
 addeleri gerekçe gösteril iştir. Dosyada  davalıya ait  eza yö et eliği 

ulu a aktadır. Sade e se ep göster ek a a ıyla tali at hükü leri e yollama 

yapıl ası, eza kararları ı  gerekçeli ol ası a la ı a gel e ektedir. TFF Tahki  
Kurulu kararları da ay ı yö dedir. Niteki  TFF Tahki  Kurulu u  /  E, /  
K sayılı ve . .  tarihli kararı u yö dedir. 

Davalı , fut ol uya gö derdiği ihtar a ede,  . .  tarihi de saha ızda 
oy adığı ız …….. Spor  üsa akası da , üsa aka ı  . Dakikası da hake   ve 
te sil i raporu da hake e çel e atarak açı  iptal edil esi e se ep ola  kır ızı kart 
göre  ve  aç eza ala  dava ı ı  Ceza Yö et eliği i  . Maddesi gereği aldığı  aç 

aşı ı   katı eza verilir. Maç aşı tutarı .  TL X  = .  TL,  aç eza aldığı içi  
.  X  = .  TL  para ezası veril esi e…  şekli de karar veril iştir.   PFSTT 

adde  / ye göre,  Kulüpler sezo  aşla ası da  ö e, ir so raki sezo  
uygulaya akları iç yö et elikleri i ve/veya  disipli  tali atları ı TFF ye  gö der ek 
zoru dadırlar. Kulüpler TFF ye tes il ettirdikleri ve uygulaya akları iç yö et elikleri i 
ve/veya disipli  tali atları ı i za karşılığı da fut ol uya tesli  veya oter ara ılığı ile 
te liği ettir ek,  yükü lülüğü dedir. 

Somut olayı ızda , davalı ı  , iç yö et eliği i ve/veya disipli  tali atı ı, sezo   
aşla ada  ö e TFF a gö derdiği i göstere  ir delil dosyaya su ul a ıştır. Ayrı a 



tes il edile  disipli  tali atı ve/veya iç yö et eliği  i za karşılığı da , dava ı fut ol uya 
te liği edildiği i göstere  ir delil de dosyada ulu a aktadır. Takdir sayı  
mahkemeye ait olmak üzere,  dava ıya verile  para ezası ı  usule uygu  ol adığı ve 
geçersiz olduğu ka aati e varıl ıştır.   

So ut olayı ızla ilgili ola , TFF Tahki  Kurulu u  /  E., /  K. sayılı ve 
. .  tarihli kararı ve  TFF Tahki  Kurulu u  /  E, /  K sayılı ve 
. .  tarihli kararı rapor eki de sayı  ahke e i  takdiri e su ul uştur.  

 

Başka ir olayda ise , davalı kulüp, spor uya kestiği para ezası ede iyle takas ahsup 
tale i de ulu uştur. 

 Davalı vekili, evap dilekçesi de dava ı fut ol uya  para ezası  kesildiği i  ve u para 
ezası ı  dava ı ala akları da ahsup edil esi gerektiği i ileri sür üştür.A ak dosya 

kapsa ı da davalı ı  dava ıya para ezası kestiği e ilişki  olarak herha gi ir elge 
veya delil dosyaya su ul a ıştır.  

Diğer tarafta , Yürürlükte ulu a  Profesyo el Fut ol uları  Statüsü ve Tra sferleri 
Tali atı ı , Kulüpleri  Yükü lülükleri i düze leye  . Maddesi i   ve d   

e tleri de fut ol uya kesile ek ola  para ezası ı  usulü elirtil iştir. Bu a göre, 

/   Kulüpleri  sezo u  aşla ası da  e  geç ir hafta ö e , ir so raki sezo  
uygulaya akları iç yö et elikleri i ve/veya disipli  tali atları ı TFF ye gö der ek 
zoru dadırlar. Kulüpler TFF ye tes il ettirdikleri ve uygulaya akları iç yö et elikleri i 
ve/veya disipli  tali atları ı i za karşılığı da fut ol uya tesli  veya oter ara ılığı ile 
te liğ et ek, 

24/d Futbolculara verdikleri para ezaları a ait kararları ı, ede leri, tutarları ve 
oterde  o a ış karar ör ekleri  ile irlikte, karar tarihi de  iti are  e  geç  gü  

içi de fut ol uya ve TFF ye ildir ek,  zoru dadırlar. 

Yukarıda elirtildiği gi i, kulüp yö eti  kurulu  kararı hari i de sezo u  aşla ası da  
e  geç ir hafta ö e, ir so raki sezo  uygulaya akları ve TFF ye tes il ettirdikleri iç  
yö et elikleri i ve/veya disipli  tali atları ı i za karşılığı da fut ol uya tesli  veya 

oter ara ılığı ile te liği et ek zoru dadırlar. 6
 Davalı kulü ü  tali atı federasyo a 

te liği ettirdiği e dair delilleri dosyaya su a ıştır.      

So ut olayı ızda  ,Dava ıya kesile  para ezaları ı ayrı a  ildire , karar tarihi iti ariyle 
ir ihtar a e dosyada ulu a aktadır.    PFSTT /d addesi e göre  para ezası a 

ilişki  karar ör ekleri i  ,  karar tarihi de  iti are   gü  içi de , dava ı fut ol uya 

                                                           
6
 TFF Tahki  Kurulu u  /  E., /  K.,sayılı ve . .  tarihli kararı.  



te liği edil esi gerek ektedir. Ko u ile ilgili davalı tarafı da  dosyaya  su ul uş ir 
elge veya delile rastla a ıştır. 

MK adde  ya göre :  Ka u da aksi e ir hükü  ulu adıkça  , taraflarda  her iri , 
hakkı ı daya dığı olguları  varlığı ı ispatla yükü lüdür.  Bu hükü le ge el olarak ileri 
sürdüğü  ir olayda  ke di lehi e haklar çıkara  ki se i  iddia ettiği olayları ispat 
etmesi gerektiği ifade edil ektedir .7

 Bu değerle dir e ay ı za a da  TFF Tahki  
Kurulu /  E, /  K. , . .   tarihli kararı a da gerekçe ol uştur. Davalı 
spor kulü ü  kesitği para ezası ı  tali atlara uygu  olduğu u  dosyada ispatlaya a ış 
ve ko u ile ilgili iddiaları ı ispatlar delilleri su a ıştır. 

  

Taraflar arası da i zala ış sözleş e Profesyo el Fut ol u Sözleş esidir. Profesyo el 
Fut ol u Sözleş esi , ta  iki tarafa orç yükleye  ir sözleş edir. Bu sözleş e ile 
fut ol u  kulüp for ası altı da üsa akalara katıl a ve u üsa akalara hazırla a 

içi i deki iş gör e or u u üstle irke , Kulüp de ü ret öde e or u altı a 
gir ektedir. Kulüp  ile fut ol u arası daki sözleş e hukuke  hiz et sözleş esi olarak 

itele diril ektedir. Hasa  Petek, Prof.Fut ol u Sözleş esi, A kara ,sh.  vd  

Sözleş eye yükle e  hukuki itelik ile yukarıda a ıldığı üzere kulüp ile fut ol u arası da 
yapıl ış ola  sözleş e uyarı a, tarafları  ir irleri e karşı yükü lülükleri söz ko usu 
ol aktadır. Böyle ir hiz et ilişkisi içerisi de fut ol u u  aykırı davra ışları sözleş e 
hükü leri ile destekle erek kulüp tarafı da  idari eza iteliği de ola  para ezası ile 

ezala dırıla il ektedir. 

Kulüpler sade e sözleş eye koya ağı ir hükü le iç yö et eliği i ve/veya disipli  
tali atı ı okuduğu ve ka ul ettiği i  ileri sür esi  eski PFSTT . Maddesi e göre, 

ü kü  değildir. A ak ,yürürlükte ola  TFF, PFSTT adde  / ye göre kulüpler iç 
yönetmeliklerini ve disipli  tali atları ı TFF a gö der esi şartı ı  gerçekleş esi 
hali de, sözleş elerde yer ala   hükü ler geçerli ola aktır. Bu da  a aç fut ol uları  

u da  ha erdar ol alarıdır. kz. TFF Tahki  Kurulu u  /  E, /  K sayılı 
ve 08.10.2009 tarihli kararı   

Olayı ızda , davalı kulü ü  eza ve disipli  yö et eliği fut ol ulara te liği ettiği i 
göstere  ir delile rastla a ıştır. Dava ı fut ol u u  davalı kulü ü  iç yö et eliği i 
ve disipli  tali atı ı aldığı a dair ir i zası ulu a aktadır.   

Ayrı a , eza verile il esi içi  u ezaları  ede leri ,  erede , asıl gerçekleştiği i   
geçerli ve ik a edi i delillerle ve elgelerle ka ıtla ası gerekir.Sadece sebep göstermek 

a a ıyla tali at hükü leri e yolla a yapıl ası, eza kararları ı  gerekçeli ol ası 
a la ı a gel e ektedir. TFF Tahki  Kurulu kararları da ay ı yö dedir. Niteki  TFF 
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Tahki  Kurulu u  /  E, /  K sayılı ve . .  tarihli kararı u 
yöndedir. 

So uç olarak, takdir sayı  ahke eye ait ol ak üzere, dava ıya kesile  para ezaları 
TFF PFSTT de adde  -d de ta ı la a   u surları taşı adığı da  , süresi de TFF a 
su ul adığı da  ayrı a esas yö ü de  de , ede leri ve gerekçeleri ik a edi i delillerle 
ka ıtla a ış olduğu da  , davalı tarafı da  dava ıya kesile  usulüne uygun para 

ezası ol adığı ka aati e varıl ıştır.   

  

   

Davalı kulüp   ,  dava ıya gö derdiği Bursa 13. Noterliği 40501  yev iye u aralı ve 
14.11.2012 tarihli ihtarnamesi  ile,  

Futbolcu  izi siz ve azeretsiz olarak şehri terk et iş , . .  keşide tarihli 
Şa lıurfa . Noterliği i   yev iye u aralı, . .  keşide tarihli Şa lıurfa . 
Noterliği i   yev iye u aralı ve . .  keşide tarihli Şa lıurfa . 
Noterliği i   yev iye u aralı tespit tuta akları ile tespit edildiği üzere 
a tre a lara katıl a ıştır. Fut ol u ile ara ızda i zala a  . .  keşide tarihli 
sözleş e izi, spor u kişiliği e yakış aya  davra ışları ve a tre a lara izi siz olarak 
katıl a ası se e iyle tek taraflı olarak feshediyoruz. Ayrı a Şa lıurfa . Noterliği  
yev iye u aralı o a ış . .  tarihli  Kulüp Yö eti  Kurulu u   kararı 
uyarı a gerekçeleri elirtildiği üzere tarafı ıza . ,  TL para ezası veril iştir.      

Şekli de ihtar et ek suretiyle , dava ıya  7. 4 ,  TL para ezası kes iş ve akdi tek 
taraflı olarak feshet iştir. 

Davalı dosyaya su duğu ihtar a ede ahsettiği diğer ihtar a eleri ve tuta akları 
dosyaya i raz et e iştir. 

Davalı vekili , . .  ve  . .  tarihli profesyo el fut ol u tek tip sözleş esi 

Özel Hükü ler   a …Kulüp iç disipli  Tali atı ı  ir üshası ı  ke disi e verildiği i , 
eya  ka ul ve taahhüt et iştir.   Dedikten sonra sözleş e i  tes il edildiği i, ve 

tarafı ızı  ilirkişi olarak iç disipli   tali atı ı  fut ol uya verildiği i ispat ede ediği 
ka aati de olduğu uzu. Ayrı a ilgili iç tüzüğü  ise  Türkiye Fut ol Federasyo u 
tarafı da  ha gi tarihte gö derildiği ü kü ke  u hususu  tespit edil ediği i 

elirterek itiraz et iştir. 

Ö elikle evapla ası gereke  soru, tip sözleş e i  ir addesi e yazıl ak 
suretiyle , iç disipli  tali atı ı  fut ol uya verildiği ka ul edile ek idir ? 

TFF Tahki  Kurulu u  /  E, /  K  sayılı kararı da, kesile  para ezası ile 
ilgili olarak,  kulü ü  iç disipli  tali atı ı  , tip sözleş ede fut ol uya verildiği şekli de 



ir adde i  ulu ası ı , PFSTT ı   /  addesi de Kulü e yükle ile  yükü lülüğü 
karşılayıp karşıla adığı , sorusu a şu şekilde evap ver iştir. 

Profesyo el Fut ol uları  Statüsü ve Tra sferleri tali atı da getirile  u yükü lülüğü  
a a ı fut ol u u  iç yö et eliği ve disipli  tali atları ı  içeriği e ilişki  olarak ilgiye 
sahip olduğu u  tespit edil esi e ilişki dir.  Bu oktada, kulü ü  iç yö et eliği ve/veya 
disipli  tali atı ı  i za karşılığı da fut ol uya tesli  veya oter ara ılığı ile te liği 
et ek suretiyle fut ol u u  disipli  suçları ve ezaları ko usu da ilgi sahi i ol ası 
a açla ıştır. 

So uç olarak , kulü ü  sade e sözleş eye koya ağı ir hükü le iç yö et eliği ve/veya 
disipli  tali atı ı okuduğu ve ka ul ettiği i  ka ulü ü kü  değildir      Demektedir. 

Ancak PFSTT . Maddede sayıla  ve disipli  yö et eliği i  süresi de TFF a 
ildiril esi farklı ir duru  yaratır. Burada da , verile  para ezası ı  ede leri i  açık 

ve o jektif ir şekilde elirtil e şartı devreye gir ektedir. Diğer ir deyi le , Kulü ü  iç 
disipli  tali atı ı  süresi e TFF a ver esi yet ez, para ezası verilirke  , para 
ezası ı  se epleri i  açık ve o jektif ir şekilde yazıl ası ve elgele diril esi 

gerek ektedir. Ya i u iki şartı  ir arada ulu ası zoru ludur. Aksi halde para ezası 
usule uygu  ol aya aktır. So ut olayı ızda u iki şart ir arada gerçekleş e iştir. 

Takdir sayı  ahke e i dir.   

So ut olayı ızda, davalı vekili sözleş eye u şekilde ir adde i  ko ul ası ı  yeterli 
olduğu da  yola çıkarak , raporu  para ezası ile ilgili ölü ü e itiraz et iştir. 
Yukarıdaki TFF Tahki  Kurulu raporu da da görüldüğü üzere adde i  a a ı u 
değildir ve itiraz tarafı ızda  yeri de görül e iştir. 

Diğer tarafta  , davalı vekili tarafı da  itiraz edile  diğer okta ise, ilgili tüzüğü  ha gi 
tarihte Türkiye Fut ol Federasyo u a sorul ası ü kü  ike  sorul adığı ko usu ile 
ilgilidir. 

Ö elikle elirt ek isteriz ki , ilirkişi i  görevi tarafları  delilleri i topla ak değildir. 

Dosyadaki ilgiler ışığı da, sayı  ahke e e elirtile  ko ularda ilgisi i aktar aktır. 

Ayrı a , görüle  dava, asit yargıla a usulü e ta i olup HMK /D , tarafları   
delilleri i dilekçeleri ile irlikte açıkça ve ha gi vakıa ı  delili olduğu u da elirterek 

bildirmek ; ellerinde bulunan delilleri dilekçelerine eklemek ve aşka yerlerde  
getirile ek elge ve dosyaları içi de u ları  ulu a il esi i sağlaya  ilgilere 
dilekçeleri de yer ver ek zoru dadır. HMK adde  . 

A ak davalı taraf dosya kapsa ı da evap dilekçesi ver ediği gi i, delilleri i de 
süresi de su a ıştır. Kök raporu uz hazırla dığı sırada ,  davalı şi di ö e sürdüğü 
iddiaları elgele dir ediği gi i dosyaya da kaza dır a ıştır. Bu ede le Bilirkişi olarak , 



tarafları  iri  talepte ulu adığı ve dosyaya kaza dır adığı, halde delil topla a gi i 
ir görevi iz ulu a aktadır. Takdir sayı  ahke eye aittir. 

Davalı tarafı  ,  ilirkişi  raporu da  so ra ve delilleri dosyaya su a süresi de  so ra, 
dosyaya kaza dırdığı, ve TFF a gö derile  İç Disipli  tali atı  . .  tarihlidir. 

Kök raporu uzda elirtiği iz ve yukarıda açıkladığı ız üzere , sade e İç disipli   
tali atı ı  süresi de TFF a gö deril esi değil vefakat para ezaları ı  ede leri i  de 
açık ir şekilde yazıl ası ve u ları  dava ı fut ol uya ildiril esi  gerek ektedir. 

Davalı tarafı  ihtar a esi de elirttiği gi i spor u kişiliği e yakış aya  davra ışlar  

i aresi so  dere e öz el ve para ezası ver eye elverişli ir ede  değildir. Ayrı a 
davalı ı  Bursa . Noterliği 40501  yev iye u aralı oter ihtar a esi de elirttiği 
tespit tuta akları dosyaya kaza dırıl a ıştır.  

So uç olarak davalı ı  para ezası ile ilgili itirazı yeri de görül e iştir. Kök 
raporu uzdaki görüşü üz deva  et ektedir. 

  

Mahke eye ya sıya  ve spor uya para ezası veril esi ile ilgili ola   olayda ayrı a para 
ezası a gerekçe olarak gösterile  perfor a s düşüklüğü  ko usu değerle diril iştir.     

Davalı kulüp yö eti i, dava ı hakkı da . .  tarih ve /  sayılı kararı ile 
hiç ir gerekçe göster ede  , kadro dışı ırak a kararı ver iş ayrı a tesislerde 
kal ası ı  yasakla ası a ve  a tre a ları ı altyapı a tre örü  ezareti de 
yap ası a karar ver iştir. Davalı ı  davaya evap dilekçesi de , dava ı içi  verile  
ceza ı  ede i i  , dava ı ı  düşük perfor a sı ve kulüp içerisi de olu suz hali ve 
sergilediği olu suz davra ışları olarak gösteril iştir. 

Dava ı hakkı da so  dere e ağır ir eza vere  kulü ü  u u  ede i i o jektif ve ir 
şekilde elirle esi gerekir. Perfor a s düşüklüğü  so  dere e sü jektif ir ede  olup , 
daha sezo u  aşı da fut ol u u  he üz aç perfor a sı ili ede  e şekilde tespit 
edildiği davalı tarafı da  ispatla a a ıştır. Mede i Ka u  adde ya göre  
Ka u da aksi e ir hükü  ulu adıkça, taraflarda  her iri, hakkı ı daya dırdığı 

olguları  varlığı ı ispatla yükü lüdür. Dolayısıyla davalı kulüp , kadro dışı ırakıp so  
dere e ağır ezalar verdiği fut ol usu u  ede  u ezalara çarptırdığı ı ka ıtla akla 
yükümlüdür. 

Diğer tarafta  davalı vekili i  evap dilekçesi de elirttiği üzere, eğer fut ol u u  
olu suz hali ve davra ışları ı  ulu ası hali de , dava ıyı  PFSTT  addesi i  © 

e di uyarı a  TFF a gö derdikleri ve fut ol uya tesli  ettikleri disipli  tali atları a 
göre ceza vermeleri ve u ları  ede leri i kararları da elirt eleri gerek ektedir. 
Oysa dosyada , dava ı ı  olu suz tavırları ve davra ışları ile ilgili alı ış ir Yö eti  
Kurulu kararı veril iş ir eza ulu a aktadır.  



Perfor a s, e  asit ta ı ıyla veri liliği  ölçül esidir. İşçi i  veya hiz et sözleş esi  
tarafı ı  olayı ızda fut ol u u  Perfor a s, e  asit ta ı ıyla veri liliği  ölçül esidir. 
İşçi i  iş süre i de har adığı ve işi  üreti i e kattığı e eği  kalitesi ve düzeyi, işçi i  
perfor a sı ı oluşturur. Biri  za a da işçi i  har adığı e eği  so u u ola  üreti i  
düzeyi ise işçi i  veri liliği i gösterir. Başka ir a latı la perfor a s, iş süre i de yer 
ala  e eği  ir oyutu, veri lilik ise iri  za a da har a a  e eği  so u udur. Bu a 
göre perfor a sı yüksek ola  işçi i  veri lilik düzeyi i  de yüksek ol ası ekle ir.  

İşçi i  perfor a s ve veri lilik so uçları ı  geçerli ir ede e daya ak ola il esi içi  
o jektif ölçütleri  elirle esi zoru ludur. Perfor a s ve veri lilik sta dartları işyeri e 
özgü ol alıdır. O jektiflik ölçütü o işyeri de ay ı işi yapa ları  ay ı kurallara ağlı 
ol ası şekli de uygula alıdır. Perfor a s ve veri lilik sta dartları gerçekçi ve akul 
ol alıdır. Perfor a s ve veri lilik so uçları a dayalı geçerli ir ede i  varlığı içi  
süreklilik göstere  düşük veya düş e eğili li so uçlar ol alıdır. Koşullara göre değişe , 
süreklilik göster eye  so uçlar geçerli ede  içi  yeterli ka ul edil eye ilir. Ayrı a 
perfor a s ve veri liliği  yükseltil esi e dö ük hedeflere ulaşıla a ası tek aşı a 
geçerli ede  ol a alıdır. İşçi i  kapasitesi yüksek hedefler içi  yeterli ise a ak işçi u 
hedefler içi  gereke  gayreti göster iyorsa geçerli ede  söz ko usu ola ilir.  Yargıtay 
9. Hukuk  Dairesinin i08.04.2008 gün ve 2007/27829 Esas, 2008/7831 Karar sayılı ila ı   

Diğer tarafta , perfor a s değerle diril esi de o jektif ola il ek ve geçerli ede i 
ka ul ede il ek içi , perfor a s değerle dir e kriterleri ö ede  sapta alı, işçiye 
te liğ edil eli, işi  gerektirdiği ilgi, e eri, de eyi  gi i yetki likler, işyeri e uygu  
davra ışlar ve çalışa da  gerçekleştir esi ekle e  iş ve kişisel gelişi  hedefleri de u 
kriterler esas alı alıdır. Çalışa lara, ulaş ak içi  yapıl ası gereke leri ko trol et e 
yetkisi de ve görev ta ı ı içi de ol adıkları hedef ve sta dartlar ver e i  hiç ir yararı 
yoktur. Çalışa ı  görev ta ı ı içi de kal aya  ve ke disi de  kay akla aya , özellikle 
dış etke lere ağlı kriterler dikkate alı a alıdır. Bir aşka a latı la, çalışa a iteliği, 
davra ışları ve so uçta ulaştığı hedef ö e li ol aktadır. Bu kriterler çalışa ı  görev 
ta ı ı a, veri i e, işvere i  kuru sal ilkeleri e, uyul ası gereke  işyeri kuralları a 
uygu  olarak o jektif ve so ut olarak ortaya ko alı ve u a yö elik perfor a s 
değerle dir e for ları hazırla alıdır. İşyeri e özgü çalışa ları  perfor a sı ı  
değerle dirile eği, Perfor a s Değerle dir e Siste i geliştiril eli ve uygula alıdır. . 
Hukuk  Dairesi i  . .  gü  ve /  Esas, /  Karar sayılı ila ı . 
Perfor a s düşüklüğü ve yetersizliği ede i ile iş sözleş esi i  feshi i  geçerli ede  
oluştur ası içi , perfor a sı olu suz etkileye  ede i ; işçi i  ke disi de , görev 
ta ı ı da  kay akla ası ve uyarıya rağ e  işçi i  u duru u düzlet e esi gerekir. 
Perfor a s so uçları a dayalı geçerli ir ede i  varlığı içi  süreklilik göstere  düşük 
veya düş e eğili li so uçlar ol alıdır. Koşullara göre değişe , süreklilik göster eye  
so uçlar geçerli ede  içi  yeterli ka ul edil eye ilir.  Yargıtay . Hukuk Dairesi 

/  E /  K sayılı kararı . Niteki  fut ol u içi de ay ı duru  söz 
ko usudur .Daha sezo  ö esi u şekilde ağır ir eza ı  veril esi de perfor a s 



düşüklüğü kriterleri i  o jektif ol ası gerekir. Oysa olayı ızda ta a e   sü jektif 
gerekçelerle sade e perfor a s düşüklüğü  de erek dava ı  kadro dışı ırakıl ıştır.    

Bu ede lerle, takdir sayı  ahke eye ait ol ak üzere, davalı kulü ü , fut ol uyu 
o jektif kriterlere göre kadro dışı da ırak adığı ka aati e varıl ıştır. 

Diğer ir ko u ise,  Profesyo el  Fut ol uları  Statüsü ve Tra sfer Tali atı ı   /e fıkrası da, 
kulüpler ı Kadro dışı ıraktıkları fut ol ular a tre a  yapa il eleri içi  e  az ir 
a tre ör ezareti de hakkı  kötüye kulla ıl ası teşkil et eye ek şekilde saha tahsis 
et ek ve a tre a  koşulları ı oter ara ılığı ile fut ol ulara te liğ et ek 
duru u dadırlar. 

Tali atta her e kadar a tre ör lisa sı ile ilgi ulu a ası a rağ e  UEFA B 
Lisa sı a sahip a tre örleri  çalış a ala ı profesyo el takı ları   yaş altı takı larda 
olarak elirle iştir. Bu duru da  dava ı fut ol u u  ko u u da ola  spor ular içi  
uygu  ir a tre ör tahsis edil e iştir.  

Ayrı a   dava ı içi  tahsis edile  a tre a  sahası asıl a tre a  sahası da   uzakta 
iki il ir tesistir.  Takdir sayı  ahke eye ait ol ak üzere, davalı kulü ü   PFSTT 24/e 

addesi de elirtile  şekilde a tre a  sahası tahsisi de hakkı ı kötüye kulla dığı 
ka aati e varıl ıştır. 

So uç olarak, takdir sayı  ahke eye ait ol ak üzere, davalı kulü ü  Profesyo el 
Fut ol u sözleş esi i   addesi de elirtile  kulüp sözleş ede elirtile  
yükü lülükleri i  dışı da PFSTT .  Maddesi de sayıla  diğer yükü lülüklerdi de yeri e 
getirir, şekli deki yükü lülüğü ü yeri e getir ediği ka aati e varıl ıştır.  

 

Para ezası ı  veril esi de uygula ada karşılaşıla  diğer ir ko u ise, para ezası ı 
doğura  olay ile, para ezası ı  veril e tarihi arası da akul süreyi aşa  ir za a ı  

geç iş ol ası ve kulü ü  fut ol u ile i zaladığı ir sözleş eye koya ağı ir adde ile 
futbolcunun disipli  tali atı ı okuduğu u ve te liği edildiği i yaz ası ı , fut ol u u  
disipli  tali atı ı  içeriği e ilişki  ilgiye sahip olup ol adığıdır. Konuyu somut olarak 

açıklaya ak olursak. TFF Tahki  Kurulu u  /  E., /  K. ve . .  
tarihli  kararı da,  

Türkiye Fut ol Federasyo u Uyuş azlık Çözü  Kurulunun 12.08.2009 tarih, E. 

2009/ , K. /  sayılı    kararı da , dava ı fut ol u u  sözleş esi de yer ala   
fut ol u iş u ukaveleyi i zala akla -2009, 2009-2010 sezonu kulüp iç disiplin 

tali atı ı oku uş ve ka ul et iş olur, i aresi ile fut ol u u   iç yö et eliği i veya 
disipli  tali atı ı  oku duğu ve ka ul ettiği i  ka ulü ü  ihtilafı  gerçekleştiği 
dö e deki kurallar çerçevesi de ü kü  ol adığı ı, davalı tarafı da  oter ara ılığı 
ile hazırla a  tuta ağı  yasal şartları taşı adığı, davalı kulü ü  dava ı fut ol uya para 
ezaları a ait kararları,  ede leri ve oterde  o a ış karar ör ekleri ile irlikte 



gö der ediği, dava ı fut ol u u  ihlal ettiği disipli   ezası ı  gerçekleştiği tarihle 
yö eti  kurulu kararı arası daki üç aylık dö e  dikkate alı dığı da davalı kulü ü  para 
ezası ı dava ı fut ol u u  ala akları ı öde e ek a a ıyla kötü iyetli olarak verdiği 

tespit edilerek dava ı fut ol u u  tale i i  ka ulü ile para ezası ı  kaldırıl ası a….. 
karar veril iştir.  

Davalı kulüp verile  para ezası ı  usule ve esasa uygu  olduğu u elirterek verilen 

ezaları  geçerli olduğu da  hareketle UÇK kararı ı  kaldırıl ası ı talep et iştir. 

Profesyo el Fut ol uları  Statüsü ve Tra sferi Tali atı da getirile  u yükü lülüğü  
a a ı fut ol u u  iç yö et eliği ve/veya disipli  tali atları ı  içeriği e ilişki  olarak 

ilgiye sahip olduğu u  tespit edil esi e ilişki dir. Bu oktada , kulü ü  iç yö et eliği 
ve/veya disipli  tali atı ı i za karşılığı da fut ol uya tesli  veya oter ara ılığı ile 
te liği et ek suretiyle fut ol u u  disipli  suçları ve ezaları ko usu da ilgi sahi i 
ol ası a açla ıştır. 

So uç olarak kulü ü  sade e sözleş eye koya ağı ir hükü le iç yö et eliği i ve/veya 
disipli  tali atı ı okuduğu ve ka ul ettiği i  ka ulü ihtilafı  gerçekleştiği dö e deki 
kurallar çerçevesi de ü kü  değildir. Bu u la irlikte , . .  tarihi de 
yayı la arak yürürlüğe gire     Profesyonel Futbolcuları  Statüsü ve Tra sferleri 
Tali atı ı  . Maddesi  e di uyarı a kulüpler tarafı da  iç yö et elikleri  
ve/veya  disipli  tali atları ı  TFF ye gö deril esi şartı ı  gerçekleştiril esi hali de 
sözleş elerde yer ala  u şekilde hükü ler fut ol ular açısı da  ağlayı ı ola aktır. 
Ayrı a dosya ü derea atı da , kulü ü  fut ol uya verdiği para ezaları a ait 
kararları, ede leri ve oterde  o a ış karar ör ekleri ile irlikte gö der e 
yükü lülüğü ü yeri e getirdiği de a laşıl aktadır. 

Son olarak , futbol uları  ihlal ettiği disipli  ezası ı  gerçekleştiği tarihle yö eti  kurulu 
kararı arası daki üç aylık dö e  dikkate alı dığı da davalı kulübün para ezası ı  
fut ol u u  ala akları ı    öde e ek a a ıyla kötü niyetli olarak verdiği ka aati e 
varıl ış ve u ede le para ezası ı  kaldırıl ası gerektiği so u u a varıl ıştır.    

Yukarıda , farklı za a larda dava dosyaları a su ula  ilirkişi raporları da  ir derle e 
yapılarak ko u açıkla aya çalışıl ıştır. Para ezaları ı  gerekçeleri farklı farklı seçil iş 
ve uygula ada e  sık karşılaşıla  ör ekler su ul aya çalışıl ıştır.  

 

 

 

 



 III.TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU UYGULAMALARINDA PARA CEZASININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Türkiye Basketbol Federasyonu Sözleş eli Spor ular Lisa s, Tes il ve Tra sfer Yö ergesi 
2 . Maddesi kulüpleri  Yükü lülükleri aşlığı da , spor ulara verile ek para ezaları ı 
ve para ezası veril e usulü ü düze le iştir. 

Kulüplerin Yükümlülükleri Basketbol süper ve . Ligleri de takı ı ulu a  kulüpleri  
yükü lülükleri şu lardır:  

a. Takı ı  yer aldığı lig ile ilgili Federasyo  Yö erge ve Tali atları ı il ek ve u lara 
riayet etmek.  

. Hazırlaya akları eza yö et eliği, iç yö et elik ve yö ergeleri i tü  spor ular ile 
karşılıklı i zalayarak Federasyo 'a gö der ek. Her iki tarafı  i zası ı taşı aya  
ve/veya Federasyo 'a gö deril eye  eza yö et eliği, iç yö et elik ve yö ergeler 
uyarı a spor uya eza verile ez. Buralarda elirtil eye  hususlarda da spor uya eza 
verile ez, spor u u  i zada  i ti a et esi hali de aşvuru üzeri e Yö eti  Kurulu 

değerle dir e yapa aktır .  

. spor ulara verile ek ezalarda ezalar, eza ko usu fiili /duru u  öğre ildiği tarihte  
iti are  yedi  ve her halde fiili  gerçekleştiği tarihte  iti are  o  eş  gü  
içerisi de veril ek zoru dadır  u a ilişki  Kulüp Yö eti  Kurulu kararları a ,ilişki  
tuta akları, eza ı  spor uya te liğ edildiği e dair elgeleri, eza ı  ede leri i, 

iktarları ı, kararı  verildiği tarihte  iti are  e  geç yedi-) gün içinde federasyona 

gö der ek zoru dadırlar. Kulüpleri  spor ulara vere eği ezalar sözleş e tutarı ve 
suçu  ağırlığı ile ora tılı ol alıdır.  

d. Spor uları  sözleş e i zaladıkları tarihte  iti are  Sosyal Güve lik Kuru u' a 
kaydettir ek ve u kaydı spor u u  sözleş esi i  iti  tarihi e kadar sürdür ek ve 
primlerini ödemek, spor uları  Sosyal Güve lik Kuru u ile ilgili işle leri de eksik işle  
yapan kulüplerle ilgili olarak; (1) Kulüp sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilir. (2) ihmali 

görülen kulüp yöneticileri Disiplin Kuruluna sevk edilirler.  

e. Sözleş ede elirtile  net tutar kapsamı daki tü  öde eleri za a ı da ve eksiksiz 
yapmak,  

f. Kadro dışı ıraktıkları spor ulara karşı tü  yükü lülükleri i yeri e getir ek, for  
düzeyi i  koru a il esi içi  salo  ve a tre ör tayi  et ek zoru dadırlar.  

Bu düze le ede  a laşıla ağı üzere, Basket ol Federasyo u düze le esi de Futbol 

Federasyonu düzenlemesi ile benzerlik göstermektedir. Kulüpler  disiplin yönergelerini 

federasyo a gö der e zoru luluğu, verile ek para ezaları ı , ezaya ko u fiili  
öğre ildiği tarihte  iti are   gün ve her halükarda  gü  içi de veril esi gerektiği, 
spor ulara verile ek ezaları  sözleş e tutarları ile ora tılı ola ağı, ko uları yö ergede 
yaz aktadır. 



Yönergede belirtil ese de, spor u u  savu ası alı ada  ezala dırıl ası,  
sporcunun soyut ve sü jektif öz el  gerekçeler ile ezala dırıl ası, spor hukuku a ve 
evre sel hukuka aykırıdır. Yukarıda u ko ular ile ilgili kararlar su ul uştur. Bu kararlar 

spor ra şı ö e li ol aksızı , fut ol dışı daki ra şlar içi  de geçerli ol alıdır.  

Türkiye Basketbol Federasyonu,  Sözleş eli Spor ular Lisa s, Tes il ve Tra sfer 
Yönergesi 27. Madde -c- bendinde, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel 

Fut ol uları  Statüsü ve Tra sfer Tali atı . Maddesi i   e di de ulu aya  iki 
ü leyi arı dır aktadır. Bu a göre; 

 ….. Kulüpler  disipli  yö ergeleri i federasyo a gö der e zoru luluğu , verile ek para 

ezaları ı  , ezaya ko u fiili  öğre ildiği tarihte  iti are   gü  ve her halükarda  gü  
içi de veril esi gerektiği, spor ulara verile ek ezaları  sözleş e tutarları ile ora tılı 
ola ağı… . Burada yazan konular TFF PFSTT de ol a ası a rağ e  uygulamada , 

fut ol uya u şekilde verile  ezalar geçerli olarak ka ul edil e ektedir. Basket ol 
Federasyo u ise ir adı  ileri giderek, u iki ko uyu doğruda  yö ergenin içine 

yerleştir iş ve tartış aları  ö ü ü  kes iştir. Doğrusu da u şekilde yapıla  
düze le elerdir. Çü kü kulüpler çoğu za a , ezaları sezo  so u da vermek ve 

spor u u  ala ağı ile çok ora tısız ezalar ver ek suretiyle spor uları  ala akları ı 
al ası ı e gelle ektedirler. Bu şekilde açık düze le eler, bu gibi uygulamaları  ö ü e 
geçmek açısı da so  dere e ö e lidir. Yukarıda ilirkişi ve karar ör ekleri de görüldüğü 
üzere, irçok uyuş azlık,  kulüpler tarafı da , sporculara kesile  para ezaları ı  
ora tısız ol ası veya para ezası ı  gerektire  fiili , gerçekleş esi de   çok sonra ve 

sezo  so u da kesil esi de  doğ aktadır. Bu şekilde verile  para ezaları 
geçersizdir.Mahke e kararları ve Tahki  Kurulu kararları da u yö dedir. 

IV.TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU UYGULAMALARINDA PARA CEZALARI 

Türkiye Voleybol Federasyonu Sporcu Tescil, Lisans ve Tra sfer Tali atı Kulüpleri  
Sözleş ede  Doğa  Yükü lülükleri  aşlıklı . . ve deva ı  addeleri de düze le e 
yap ıştır.  Bu a göre ; 

33.11. Hazırlaya akları İç Yö et elik ve/veya Disipli  Mevzuatları ı her sezo   Eylül 
tarihi e kadar Federasyo  erkez A kara  ofisi e gö der ek, İç Yö et elik ve/veya 
Disipli  Mevzuatları ı i za karşılığı da ya da oter ara ılığıyla spor ulara te liğ et ek, 
İç Yö et elik ve/veya Disipli  Mevzuatları ı süresi de Federasyo a gö der eye  

kulüpleri  spor ulara sezo  içerisi de vere ekleri para ezaları dikkate alı az. Kulüpler 
tarafı da  sezo  içerisi de Ceza Mevzuatları ı  değiştiril esi hali de, yapıla  
değişiklikler ir so raki sezo da  iti are  geçerli olur. ,  

33.12. Spor uları a verdikleri para ezaları a ait kararları ı, ede leri, iktarları ve 
oterde  o a ış karar ör ekleri ile irlikte, karar tarihi i izleye  e  geç  gü  içi de 

sporcuya ve Federasyona göndermek (Bu sürede gönderilmeyen kararlar dikkate 

alı az. , 
33.13. Sporcunu  itirazı hali de, spor uları a verdikleri para ezaları a ait kararları ı, 

ede leri i, iktarları ı,  gü  içi de i ele ek üzere Federasyo a gö der ek 



zoru dadır. Federasyo , verile  ezayı uygu  gör ediği takdirde değiştir e hakkı a 
sahiptir. 

 

33.14. Kadro dışı ıraktıkları spor uları  a tre a  yapa il eleri içi  e  az ir a tre ör 
ezareti de, a tre a  yapa ile eği ir saha göster ek,..  

 

Yukarıda yapıla  düze le eler akıldığı za a , usul olarak her üç Federasyon da 

düzenlemelerinde, kulüp disipli  tali atları ı  sezo  aşla ada  elirli ir süre 
öncesine kadar, Federasyo a ulaş ası ı, ayrı a spor ulara disipli  tali atları ı  içeriği i 
öğre il esi a a ıyla, te liği edil esi i, kulüp tarafı da  verile ek eza kararları ı  ay ı 
zamanda Federasyo a gö deril esi gerektiği i, tali at a e/yö et elikleri de 

elirt işlerdir. 
Bu u  dışı da Türkiye Voley ol Federasyo u . . addesi de , spor uları  itirazı ı 
düze le iştir.Bu addede  de a laşıla ağı üzere, voley ol kulüpleri i , disipli  
tali atları ı sezo  aşla ada  ö e Federasyo a gö der eleri ve spor ulara te liği 
et eleri  dışı da, kestikleri para ezaları ı spor uya ede leri ile irlikte te liği et eleri 

ve spor u u  savu ası ı al aları ı ve itiraz halinde , incelenmek üzere Federasyona 

gönderilmesini ö gör ektedir. Bu duru da  da a laşıla ağı üzere, kulüpler spor uya 
para ezası ver ede  ö e savu ası ı al ak ve itiraz hali de u u Federasyona 

gö der ek duru u dadır. Yukarıda elirtile  şartlara uyul a ası duru u da , kulüp 
tarafı da  spor uya kesile  para ezası usul veya esasta  geçersiz ola aktır.  

 

Diğer tarafta , Türkiye Voley ol Federasyo u, tali atı da elirtil e esi e rağ e , 
spor u u  ala ağı ile ora tısız para ezaları, spor u u  savu ası alı ada  verile  
para ezaları ve para ezası ı  gerektire  olayı  ol ası da  çok so ra ve özellikle sezo  
so u da verile  para ezaları ayrı a geçersiz ola aktır. 
Yargıya i tikal ede  para ezası ile ilgili uyuş azlıklarda, yukarıda yapıla  açıkla alara 
paralel ilirkişi raporları ve kararlar veril iştir. 
Para ezası a ilişki  disipli  tali atı ı  Federasyo a süresi de 
gönderilmemesi,sporcuya eza ı  te liği edil e esi ve spor u u  savu ası ı  
alı a ası ile ilgili verilen ve Sivas 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/725 E.,2016/408K 

sayılı dosyası a su ula ,  ilirkişi raporu da ve kararda özetle şöyle de iştir; 
…Davalı kulü ü  ö elikle, spor ulara verile ek ezalara ilişki  olarak, hazırladıkları iç 

yönetmelik veya disiplin evzuatları ı her sezo   Eylül tarihi e kadar Federasyon 

A kara ofisi e gö der ek,iç yö et elik veya evzuatları ı i za karşılığı da ya da oter 
ara ılığı ile spor ulara te liği ettir ek duru u dadır. 
So ut olayı ızda, davalı kulü ü , kulü ü  işleyiş, ödül ve eza yö et eliği i 
Federasyo a gö derdiği e dair ir ka ıt dosyaya su ul a ıştır. Davalı kulü ü  tali at 

addesi e uygu  olarak hareket et ediği görüşü e varıl ıştır. 
Diğer tarafta  ,Türkiye Voley ol Federasyo u Spor u, Tes il, Lisa s ve Tra sfer 
Tali atı, kulüpleri  sözleş ede  doğa   yükü lülükleri  aşlıklı . Maddesi i  . 
bendine göre kulüpler, spor ulara verdikleri para ezaları a ait 
kararları ı, ede leri, iktarları ve oterde  o a ış karar ör ekleri ile irlikte,karar 
tarihini izleyen en geç 10 gün içinde sporcuya ve Federasyona göndermek zoru dadır. u 
sürede gö deril eye  kararlar dikkate alı az  şekli dedir. 



A ıla  düze le eye göre , davalı kulü ü  ,dava ı spor uya verdiği para ezası a ait 
kararı, ede leri, iktar ve oterde  o a ış karar ör eği ile irlikte karar tarihi i 
izleyen  gü  içi de spor uya gö der ek zoru dadır. 
So ut olayı ızda, davalı ı  ,dava ı spor uya . .  tarihli karşılaş a ede i ile 
verdiği i elirt iştir.A ak verdiği eza ı  ede i i, iktarı ı ve oterde  o a ış karar 
ör eği ile irlikte, karar tarihi i izleyen en geç 10 gün içinde sporcuya ve federasyona 

gö derdiği i göstere  ir ka ıt dosyaya su ul a ıştır.Davalı kulü ü  tali at 

addesi de elirttiği şekilde kararı spor uya ve federasyo a te liğ et ediği görüşü e 
varıl ıştır. 
Medeni Kanunun 6. Maddesine göre, kanunda aksine bir hüküm 

ulu adıkça,taraflarda  her iri, hakkı ı daya dırdığı olguları  varlığı ı ispatla 
yükümlüdür. 

Davalı taraf ,dava ıya uyguladığı ı iddia ettiği ezaya te el ola  disipli  yö et eliği i 
federasyo a her sezo  aşla gı ı da  Eylül tarihi e kadar gö derdiği i,dava ı 
spor uya i za karşılığı te liğ ettirdiği i ayrı a dava ı spor uya verdiği ezaya ait 
kararı ı, ede leri i, iktarı ı ve oterde  o a ış karar ör eği ile irlikte, karar tarihi i 
izleyen en geç 10 gün içinde sporcuya ve federasyo a gö derdiği i göstere  delilleri 
dosyaya su a ış, diğer ir deyi le iddiaları ı ka ıtlaya a ıştır. 
So uç olarak davalı ı  ,dava ıya verdiği para ezası ı  usule uygu  ol adığı ve dava ıya 
te liği ettir e esi ede iyle geçersiz olduğu görüşü e varıl ıştır.               
 

Yukarıdaki ilirkişi raporu u  dosyaya su ul ası so rası da Sivas 3. Asliye Hukuk 

Mahke esi /  E., / K sayılı dosyası da, ….TVF Spor u, Tes il, Lisa s ve 
Transfer Tali atı / -   addeleri gereği e, davalı ı  dava ı spor uya verdiği para 
ezası a  ait kararı,  nedenleri i, iktarı ı ve oterde  o a ış karar ör eği ile irlikte, 

karar tarihini izleyen en geç 10 gün içinde sporcuya ve federasyona  göndermek 

zorunda olduğu u, davalı ı  söz ko usu yükü lülüğü yeri e getirdiği i ispatlaya adığı, 
u ede le dava ıya verile  para ezası ı  usule uygu  ol adığı ve geçersiz olduğu..  

şekli de karar oluşturarak, dava ı ı  davası ı  ka ulü e ve para ezası ı  usule uygun 

ol adığı da  dolayı , dava ı ı spor u  davası ı  ka ulü e  ve davalı kulü ü  kestiği 
eza iktarı ı , spor u dava ıya öde esi e karar ver iştir.   

 

Spor u u  savu ası ı  alı a ası ile ilgili Sivas 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 

/  E.  Sayılı dosyasına sunulan ilirkişi raporu da şu şekilde ir değerle dir e 
yapıl ıştır. 
Bu duru da verile  para ezası ı  evzuata uygu  olup ol adığı ı değerle dir e iz 

gerekmektedir. Türkiye Voleybol Federasyonu Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer 

Tali atı ı  /  addesi de kulüpleri  hazırlaya akları iç yö et elik ve disipli  
evzuatları ı her sezo   30 Eylül tarihine kadar Federasyon merkez ofisine göndermeleri 

u ları  i za karşılığı da ya da oter ara ılığı ile spor ulara te liği et eleri gerektiği, 
süresi de gö deril eye  Disipli  Mevzuatı gereği e verile  disipli  ezaları ı  dikkate 
alı aya ağı , / . addesi de spor ulara verile  para ezaları a ait kararları ı, 

ede leri ve oterde  o a ış karar ör ekleri ile irlikte, karar tarihini izleyen 10 gün 

içi de spor uya ve federasyo a gö deril eleri gerektiği,gö deril eye  eza kararları ı  
dikkate alı aya ağı, / . addesi de  itiraz hali de para ezaları a ait kararları  
gü  içi de federasyo a gö der eleri gerektiği, federasyo u  gö derile  ezaları 
değiştir e hakkı a sahip olduğu elirtil ektedir.  , Ceza veril ede  ö e ilgili i  



savu ası ı  alı ası disipli  ve eza hukuku u  te el pre sipleri de dir.Dosya 
kapsa ı da olay ede iyle spor u u  savu ası ı  alı adığı a laşıl aktadır.Bütü  u 

ede ler ile davalı kulüp yö eti  kurulu u  verdiği iddia edile  para ezası geçersiz 
olup….  de ek suretiyle spor u u   savu ası ı  alı ada  verile  para ezası ı  
geçersiz ol ası gerektiği elirtil iştir.Bilirkişi raporu u  ya sıdığı , Sivas 3. Asliye Hukuk 

Mahke esi / E., /  K.  sayılı dosyada verile  kararda ; 
… eza veril ede  ö e ilgili i  savu ası ı  alı ası ı   disipli  ve  eza hukuku u  

te el pre si i olduğu, olay ede i ile dava ı ı  savu ası ı  alı adığı, u nedenle 

dava ıya verile  para ezası ı  usulü e uygu  ol adığı ve geçersiz olduğu…   şekli de 
karar veril iştir.    
Ko u ile ilgili diğer ir ilirkişi raporu da ise,  
TVF Spor u Tes il,Lisa s ve Tra sfer Tali atı ı  yukarıda zikredile  açık hük ü 

karşısı da Yö eti  Kurulu u  verdiği disipli  ezaları tek aşı a geçerliliği haiz 
değildir.Bu hükü  ,TVF i  ilgile diril esi ve voley ol u u  da ke disi hakkı da 
uygula a  ezaya ilişki  savu a i ka ı sağla ası a a ı a atuftur ve e redi i 

iteliği haizdir.Kişi i  ke disi e is at edile  suç hakkı da savu a hakkı a sahip ol ası 
evre sel hukuk,i sa  hakları ve doğal hukuk çerçevesi de e  te el hakkıdır.Dosya 
içeriği de söz ko usu ildiri leri  uhatapları a yapıldığı a dair herha gi ir ilgi veya 
belge ev ut değildir. So uç olarak u ezaları  hukuki olduğu ispatla a a ıştır.         
  

 

V.SONUÇ  

 

Yukarıda Fut ol,Basket ol ve Voley ol Federasyo ları ı , spor ulara kesile  para 

ezaları ile ilgili düze le eleri ve ko u ile ilgili yargı ve tahki  kurulu kararları 
değerle diril iştir.Her üç Federasyon düzenlemesi de birbirine paraleldir. Birinin 

düzenlemesinde bulunmayan husus, uygula a ve yargı kararları ile ta a la ıştır. 
Burada belirtilmesi gereken nokta, çoğu za a  kulüpler tarafı da  kötüye kulla ılan 

para ezası üessesi, az da olsa aze  kötü iyetli spor ular tarafı da  da kötüye 

kulla ıl aktadır. Kulüpleri  gerek usul gerekse esas akı ı da  para ezası ı  veril esi 
ve spor u u  savu ası alı ası aşa aları da çok titiz ir şekilde çalış aları 
gerek ektedir. Aksi takdirde çalış a ızda su ula  yargı kararları da  da görüle eği 
üzere verile  para ezaları geçersiz hale gel iş ve kulüpler, para ezası karşılığı ola  
ücretleri ödemek zorunda kal ışlardır.  

Yukarıda yapıla  değerle dir eler ışığı da ko u şu aşlıklar altı da özetle e ilir. 
Ö elikle kulüpleri  , ilgili sezo a ilişki  disipli  tali atı veya iç yö et elikleri i sezo  

aşla ada  elli ir süre ö e Federasyo lara gö der esi gerek ektedir. Süreler  ve 
tarihler Federasyo ları  tali atları da  elirtildiği içi , tekrarda  kaçı ak a a ıyla 

urada tekrar yazıl a ıştır. 
Diğer ir ko u ise süresi de Federasyo a gö derile  kulüp disipli  tali atı ı  spor ulara 
te liği edil esidir. Bu da  a aç spor u u  sezo  aşla ada  ö e ke disi e 
uygulanacak ola   disipli  tali atı ı  içeriği de  ha erdar ol ası ve ha gi duru larda 

e kadar para ezası verile eği i önceden il esidir. Burada disipli  tali atı ı  oter 
ara ılığı ile te liği edil esi ko usu  da Federasyo  tali atları da elirtil iştir . Noter 
ka ala ile spor uya disipli  tali atı ı  gö deril esi sa ırı  ispat açısı da  kulü ü 
rahatlata aktır. A ak tali atlarda  da görüle eği üzere u şart değildir.Uygula ada 
çok sıkça görüldüğü üzere, kulüp disipli  tali atları ı  te liğ, spor u u  i zaladığı 



sözleş eye ir adde olarak yazıl aktadır. Bu şekilde yapıla  te ligatı  geçerli 
ola il esi içi  azı şartları  gerekli olduğu ve federasyo  tali atı ı  u a uygu  ol ası 
gerektiği yukarıda elirtil iştir. A ak şartları oluş adığı takdirde, spor u sözleş esine 

ir adde ko ul ak suretiyle, disipli  tali atı ı  te liği i sağla ak usul açısı da  azı 
sakı aları ü yesi de arı dırır. Hatta spor uya verile  eza ı  usul açısı da  geçersiz 
ol ası so u u u doğurabilir.  

Bir aşka okta, spor u u  savu ası ı  alı ası ve savu ası alı dıkta  so ra verile  
para ezası a ilişki  karar ör eği ile era er, para ezası iktarı ı  spor uya te liği 
edil esidir. Bu da  a aç spor u u  para ezası a itirazı ı  sağla asıdır. Nitekim  

Voleybol Federasyonu  Sporcu Tescil, Lisa s ve Tra sfer Tali atı . . addesi de açık 
olarak spor u u  itirazı hali de, para ezası ı  Federasyo a karar veril ek üzere 
gö deril esi gerektiği i elirt iştir. Burada  çıka  so uç, Federasyonun kulüp 

tarafı da  verile  para ezası ı  33.12. maddeye göre  gü  içi de spor uya te liği 
et ek , ge e  gü  içi de spor uya verile   para ezaları ı ,itiraz üzeri e i ele ek ve 
karar ver ek  zoru da olduğudur. Ya i kulüp spor uya verdiği para ezası ı  spor uya 
süresi de te liği et ek zoru dadır aksi halde para ezası geçersiz ola aktır.Savu a 
hakkı a ayasal ir hak olduğu da ,spor u u  savu ası ı  alı ası ve para ezası ı  
spor uya te liği şartı Federasyo  tali atı da ol asa dahi, u a aykırı yapıla  
ezala dır a geçersiz ola aktır. 

 

Para ezası ile karşılaşıla  diğer ir okta ise , para ezası ı  , para ezası gerektire  fiilin 

işle esi de  çok so ra hatta sezo  so u veril esi ve spor uya yapıla ak öde ede  
kesilmesi durumudur. Bu durum diğer Federasyo  tali atları da açık olarak yazıl asa 

dahi , uygula ada  spor u u  ala akları ı öde e ek aksadıyla yapıldığı içi  ka ul 
edilmemektedir. Diğer tarafta  Türkiye Basket ol Federasyo u  Sözleş eli Spor ular 
Lisans, Tescil ve Transfer Yönergesi 27. Madde -c- bendi, Türkiye Futbol Federasyonu 

Profesyonel Fut ol uları  Statüsü ve Tra sfer Tali atı . Maddesi i   e di de ve  
Türkiye Voley ol Federasyo u Spor u Tes il, Lisa s ve Tra sfer Tali atı Kulüpleri  
Sözleş ede  Doğa  Yükü lülükleri  aşlıklı . . ve deva ı  addeleri de 

bulunmayan bir cümleyi barı dır aktadır. Bu a göre; 

 ….. Kulüpler  disipli  yö ergeleri i federasyo a gö der e zoru luluğu , verile ek para 
ezaları ı  , ezaya ko u fiili  öğre ildiği tarihte  iti are   gü  ve her halükarda  gü  

içi de veril esi gerektiği….    

Türkiye Basketbol Federasyonu Sözleş eli Spor ular Lisa s, Tes il ve Tra sfer Yö ergesi 
27. Madde -c- e di, spor uya para ezası veril esi de hak düşürü ü süreyi fiili  

işle e  tarihi de aşlat akta ike , Voley ol Federasyonu ve Futbol Federasyonu 

talimatnameleri karar tarihi de  diyerek, kulübün ala ağı karar tarihinden ,süreyi 

aşlat ış gi i görü ektedir. A ak urada a aç, kulü ü  para ezası a ilişki  kararı 
dilediği tarihte al ası değildir. Uygula ada, Fut ol Kulü ü ü , fut ol uya vere eği para 
cezası ı fiil tarihi de  iti are  üç ay sonra vermesi hatta sezon sonunda vermesi, 

kulü ü  kötü iyetli olduğu şekli de yoru la ış ve para ezası ı  geçersiz olduğu 
yönünde kararlar  veril iştir.8

 Bu oktada Voley ol Federasyo u Tali atı da elirtilen , 

                                                           
8
 TFF Tahki  Kurulu u  /  E., /  K. ve . .  tarihli  kararı,bkz. sh.15.  

  



karar tarihi  i aresi i de ay ı şekilde yoru la ak gereke ektir. Ay ı şekilde  sıkça 
karşılaşıla  ir ko u, kulüpleri  spor ulara kestiği para ezası ı  sezo  so u ver esidir. 
Bu uygula a ta a e  kötü iyetli olup yargı aka ları tarafı da  usulsüz ve kötü 
niyetli kabul edilmektedir. Çü kü kulüp spor uya sezo  so u para ezası verdiği za a , 
sporcunun savu a ve itiraz hakkı eli de  alı ış ol aktadır. Dolayısıyla u şekilde 
kesile  para ezası usulde  ve esasta  geçersiz ola aktır. 
Bir diğer ko u ise kulüpleri  para ezası verirke , para ezası ı  ede leri i açık olarak 
yaz a zoru luluğudur. Ayrı a para ezası a ilişki  ede ler, perfor a s yetersizliği, 
lau ali hareketler vs. gi i öz el ede ler ol a alı, so ut ede ler ol alıdır. Aksi halde 
verile  para ezası kötü iyetli olduğu varsayılarak esasta  geçersiz olarak ka ul 
edilmektedir.Ayrı a para ezası kararı da , spor uya verile  para ezası ı  ede leri, 
kulüp disipli  tali atı ı  addeleri e gö der e yapılarak yazıl ası da sakı alıdır. Bu 
gi i duru larda, kulüp disipli  tali atı ı  spor uya te liği edilip edil ediği ve 
Federasyona süresinde gönderilip gö deril ediği ko uları a ak ak gereke ektir. 
Dolayısı ile u şekilde yapıla  ezala dır a işle i de geçersiz ola il e yolu da risk 
taşı aktadır.  
Sportif aşarısızlığa para ezası veril esi de uygula ada çok sık karşılaşıla  ir 
durumdur. Kulübün ir açta ye il esi veya ir üst lige çıkıl a ası gi i ede ler ile 
spor uya para ezası veril esi ko usu a da yukarıda ayrı tılı olarak deği il iştir.Kural 
olarak sportif aşarısızlıkta  dolayı spor uya para ezası veril esi ü kü  
değildir.Çü kü spor u-kulüp arası daki sözleş e eser sözleş esi değildir.Hiz et 
sözleş esidir. Kulüp spor u u  üsa akalara hazırla ası, a trenmanlara gelmesi ve 

üsa akalarda e  iyi perfor a sı ı ya sıt ası içi  ü ret vere ek, spor u ise u ü ret 
karşılığı da ke di i üsa akalara e  iyi şekilde hazırlaya aktır. Bu u  dışı da sporcu 

çok iyi ü adele ettiği halde aç kay edile ilir veya era ere kalı a ilir.Sade e aç 
so uçları a akılarak spor uya eza veril esi kural olarak ü kü  değildir ve 
geçersizdir. A ak spor uya ağlu iyet veya era erlik hali de para ezası ı  veril esi 
için beraberlik veya galibiyet halinde prim öngörülmesi ve bu primlerin önceden disiplin 

tali atı veya iç yö et elikte elirle esi gerek ektedir.      
 

 

  

    

  

 

 


