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UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU 

TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

KURULUN YARGI YETKİSİ ve OLUŞUMU 

 

AMAÇ: 

 

Madde 1- Bu Talimat, 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun’da ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Statüsü’nde yer alan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 

çalışma esas ve usullerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

 

KURULUN YARGI YETKİSİ: 

 

Madde 2- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, 

 

a) Kulüpler,  

 

b) Kulüpler ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri,  

 

c) Futbol menajerleri ile futbolcular, profesyonel teknik adamlar,  

 

arasında sözleşmeden doğan futbolla ilgili tüm uyuşmazlıkları, taraflarının başvurusu üzerine 

münhasıran görevli ve yetkili olarak inceler ve karara bağlar.  

 

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULUNUN OLUŞUMU: 

 

Madde 3- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu,  

 

a) TFF Yönetim Kurulu’nun belirlediği beş (5) kişilik Başkanlar Kurulu ile;  

b) Kulüpler Birliği Vakfı’nın, Profesyonel Futbolcular Derneği’nin ve Türkiye Futbol 

Antrenörleri Derneği’nin bildireceği ve TFF Yönetim Kurulu’nun kabul edeceği 

hakemlerden oluşur. Kulüpler Birliği Vakfı, Profesyonel Futbolcular Derneği ve Türkiye 

Futbol Antrenörleri Derneği, en fazla yirmibeşer (25’er) hakem adayı bildirebilir.  

 

Başkanlar Kurulu, TFF Başkanı’nın teklifi ve TFF Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanacak beş (5) asil 

ve beş (5) yedek üyeden oluşur. Ölüm, istifa ve başka nedenlerle oluşan boşalmalarda boşalan görev için 

TFF Yönetim Kurulu, aynı usulle atama yapabilir.  

 

Başkanlar Kurulu ile hakemlerin, en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu olmaları 

zorunludur.  

 

Başkanlar Kurulu ve hakemlerin görev süresi; TFF Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır.  

 

Başkanlar Kurulu’ndan bir üye, Koordinatörlük’ün bildirimi üzerine, Hakem Heyeti’ne başkanlık 

ederler.  

 

Başkanlar Kurulu üyeleri ve hakemler görevlerinde bağımsızdır. TFF Yönetim Kurulu, Denetleme 

Kurulu ile diğer kurul ve yan kurullarında görev yapanlar veya futbol kulüplerinde aktif görevde 
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bulunanlar (profesyonel futbol kulüplerinin seçilmiş veya atanmış kurullarında görev alanlar da dâhil 

olmak üzere) ile profesyonel futbolcular, teknik adamlar, sağlık ekibi, futbol menajerleri, müsabaka 

organizatörleri Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanlar Kurulu üyeliği yapamaz veya hakem listesinde 

yer alamazlar.   

 

TFF Yönetim Kurulu; FIFA, UEFA ve TFF’nin talimat ve düzenlemelerini ihlal eden veya TFF’nin 

saygınlığını zedeleyen Başkanlar Kurulu üyesinin veya hakemin, süreli veya süresiz olarak görevden 

alınmasına karar verebilir. 

 

İSTİFA VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ: 

 

Madde 4-  Özür beyan etmeksizin, üç (3) uyuşmazlık dosyasından çekilen başkanın Başkanlar 

Kurulu üyeliği, hakemin ise hakem listesindeki görevi süresiz olarak sona erer. Başkanlar Kurulu 

üyeleri veya hakemlerin istifası, üyelik veya görevlerinin sona ermesi halinde bu durum, Koordinatörlük 

tarafından derhal TFF Başkanlığı’na yazılı olarak bildirilir.  

 

KOORDİNATÖRLÜK: 

 

Madde 5- TFF Yönetim Kurulu, Kurul’un idari işlerini yürütmek, kurul önüne gelen 

uyuşmazlıkları ilgili başkan ve hakemlere sunmak üzere yeterli sayıda koordinatör görevlendirir. 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu koordinatörleri, Başkanlar Kurulu’na bağlı olarak çalışır ve sadece ona karşı 

sorumludur. Koordinatörlerin hukuk fakültesi mezunu olması zorunludur. 

 

TFF Yönetim Kurulu, ayrıca Kurul Başkanlığının önerisi üzerine, sekreterlik hizmetinin 

karşılanması amacıyla yeterli sayıda sekreter belirler. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

KURULA BASVURU USULÜ ve İLK İNCELEME 

 

BAŞVURU: 

 

Madde 6- Başvurular, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na yazılı olarak yapılır. 

Başvuru sahibi, başvuru harcını yatırmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundadır. Harcı 

yatırılmamış başvurular dikkate alınmaz. 

 

Dilekçelerde aşağıdaki bilgiler bulunur: 

 

a) Tarafların adı, soyadı veya unvanı ve adresleri ile varsa faks numaraları ve e-posta adresleri. 

b) Varsa temsilcilerinin adı, soyadı, adresleri, faks numaraları ve e-posta adresleri, 

c) Uyuşmazlıkla bağlantılı olduğu iddia edilen diğer kişilerin adı, soyadı veya unvanı ile 

adresleri, faks numaraları ve e-posta adresleri, 

ç) Uyuşmazlık konusunun değeri, 

d) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, 

e) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, 

f) Açık bir şekilde talep sonucu, 

g) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası. 

ğ) Uyuşmazlık için, hakem listesinden seçtiği hakemin adı, soyadı ve ünvanı.  

h)Öngörülen başvuru harcının yatırıldığına dair belge örneği. 
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Dilekçe ve ekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur. Dilekçeler, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na 

sunulmak üzere Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Koordinatörlüğü’ne verilir. 

 

KOORDİNATÖRLÜĞÜN İNCELEMESİ: 

 

Madde 7- Koordinatörlük, dilekçeleri, dosya kabul defterine esas numarası vererek kaydeder. 

 

Başvuru harcının yatırıldığına dair belge örneği dışında, zorunlu unsurların mevcut olmaması 

halinde dilekçe, eksikliklerinin tamamlanması için davacı tarafa iade edilir. Eksikliklerin yedi (7) gün 

içinde tamamlanmaması halinde başvuru yapılmamış sayılır. 

 

Dilekçelerin zorunlu unsurları içermesi halinde iki hakemin ücretinin belirlenmesi için dosya 

Başkanlar Kurulu’na tevdi edilir; Başkanlar Kurulunun belirlediği hakem ücretleri davacı tarafa tebliğ 

edilerek 3 (üç) gün içinde ödemesi ve ödeme belgesini ibrazı istenir. Verilen sürede hakem ücretlerinin 

ödenmemesi halinde başvuru yapılmamış sayılır. 

 

Hakem ücretlerinin ödenmesi halinde ise başkaca bir inceleme yapılmaksızın dilekçe örneği 

ekleriyle birlikte karşı tarafa tebliğ edilir. 

 

Davalı taraf, dilekçenin kendisine tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde, hakemini de seçmek 

suretiyle 6. maddedeki unsurları içeren cevap dilekçesini sunar. 

 

Cevap dilekçesinin zorunlu unsurlarının mevcut olmaması halinde dilekçe, eksikliklerinin 

tamamlanması için davalı tarafa iade edilir. Cevap dilekçesi verilmemesi veya Koordinatörlük 

tarafından bildirilen eksikliklerin yedi (7) gün içinde tamamlanmaması halinde davalı cevap vermemiş 

sayılır. Davalı tarafın yedi (7) günlük sürede hakemini seçmemesi halinde Başkanlar Kurulu, davalı 

taraf adına, hakem listesi içinden bir hakem atar ve atanan bu hakem koordinatör, tarafından taraflara 

bildirilir. Red veya çekilme şartları kapsamındaki itiraz hakları her zaman olmak kaydıyla bu şekilde 

hakemler belirlenmiş sayılır.  

 

Cevap dilekçesinde zorunlu unsurlara dair bir eksiklik olmaması halinde ise dilekçe davacı tarafa 

ve ihbarı gerekli görülen diğer kişilere tebliğ edilir.  

 

Dilekçe teatileri üzerine tamamlanan dosya, Koordinatörlük tarafından; soyadına göre görev 

sırası kendisinde olan Başkanlar Kurulu üyesine tevzi edilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KURULUN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI 

 

HAKEM HEYETİ OLUŞUMU: 

 

Madde 8- Hakem Heyeti, tarafların seçtiği birer hakem ile bir Başkanlar Kurulu üyesinden 

oluşur. Hakem Heyetine Başkanlar Kurulu üyesi başkanlık eder.  

 

ÇEKİLME VE RED: 

 

Madde 9- Hakem Heyeti üyeleri, tarafsızlıklarından ciddi şüpheyi gerektirecek haklı sebeplerin 

varlığı halinde derhal çekilmek zorundadırlar. Özellikle aşağıda belirtilen hallerde üyenin 

tarafsızlığından ciddi şüpheyi gerektirecek haklı sebebin var olduğu kabul edilir: 
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a) Uyuşmazlık ile doğrudan veya dolaylı olarak, kişisel ya da bir tüzelkişinin organı olarak ilgili 

ise, 

b) Uyuşmazlık, geçmişte veya hâlihazırda üyesi bulunduğu ya da kurullarında görev aldığı bir 

kulüple ilgili ise, 

c) Uyuşmazlığın tarafları ile arasında üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil olmak üzere) kan 

veya kayın hısımlığı (sıhrî hısımlık)  söz konusu ise, 

ç)  Uyuşmazlığın tarafları veya temsilcileri ile arasında maddi menfaat birliği veya yakın ilişki 

söz konusu ise. 

 

Bir üyenin tarafsızlığı hakkında ciddi şüpheyi gerektirecek haklı sebebin varlığı uyuşmazlığın 

taraflarınca da iddia edilebilir. Bu halde ilgili, durumu öğrendiği tarihten itibaren yedi (7) gün içinde 

Başkanlar Kuruluna yazılı ve gerekçeli olarak bildirmek zorundadır. İtiraz edilen başkan, itirazın 

görüşüleceği Başkanlar Kurulu toplantısına katılamaz. İtiraza dair karar oylamasında eşitlik olması 

halinde, mesleki deneyimi en fazla olan başkanlar kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.  Bu karara karşı 

itiraz, Hakem Heyetinin uyuşmazlığa ilişkin nihai kararı ile birlikte Tahkim Kurulu’na yapılır. 

 

Herhangi bir üyenin bir Hakem Heyetinden çekilmesi veya reddi veya başkanın davetine rağmen 

özür beyan etmeksizin hakem heyeti toplantısına katılmayarak çekilmiş sayılması durumunda; çekilen 

veya reddedilen üye yerine Başkanlar Kurulu, hakem listesi içinden yeni bir hakem atar. Bu hüküm 

çekilme veya red dışındaki sebeplerle bir üyenin ayrılması halinde de uygulanır. Çekilen veya 

reddedilenin Başkan olması halinde, sıradaki Başkanlar Kurulu üyesi Hakem Heyetinde görev yapar.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

YARGILAMA SÜRECİNE İLİŞKİN KURALLAR 

 

MÜZAKERE: 

 

Madde 10- Hakem Heyetleri, Başkan tarafından belirlenen tarihte ve kural olarak TFF Yönetim 

Kurulu tarafından heyet için tahsis edilmiş yerde toplanır. Başkan, gerekli gördüğü durumlarda heyetin 

başka bir yerde toplanmasına da karar verebilir. Özür beyan etmeksizin toplantıya katılmayan Başkan 

veya üye, çekilmiş sayılacağından 9. madde gereğince yeni üye belirlenir.   

 

Hakem Heyeti, öncelikle ilgili uyuşmazlığı karara bağlamaya görevli olup olmadığını inceler. 

Heyetin kendisini görevsiz görmesi halinde dosya yetkili mercie gönderilir ve durum taraflara derhal 

bildirilir. 

 

Uyuşmazlık dosyaları öncelikle görev, ehliyet, menfaat ve süreler bakımından incelenir. Bu 

incelemede eksiklik tespit edilmesi halinde başvurunun reddine karar verilir. 

 

Hakem Heyeti, incelemesini kural olarak dosya üzerinden yapar. Gerekli görülmesi halinde, bilgi 

ve belge istenmesine, sair incelemeye ve duruşma yapılmasına karar verilebilir. Ancak Hakem Heyeti, 

taraflardan her birinin birer duruşma talebini kabul etmek zorundadır. Hakem Heyeti, gerektiğinde 

duruşmanın gizli yapılmasına da hükmedebilir. 

 

Müzakereleri Başkan yönetir, inceleme ve değerlendirmelerin sonrasında soyadı sırasına göre 

oylama yapılır. Başkan, oyunu en son verir. 
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KARAR YETER SAYISI: 

 

Madde 11- Kararlar, en az iki (2) üyenin aynı yöndeki oyuyla alınır. Başkan dâhil olmak üzere 

Hakem Heyeti üyelerinin oyu eşittir.  

 

Hakem Heyeti üyeleri oy kullanmak zorunda olup çekimser oy kullanamaz. Çekimser oy 

kullanan başkanın Başkanlar Kurulu üyeliği, hakemin ise hakem listesindeki görevi süresiz olarak sona 

erer. Bu şekilde Başkan’ın görevinin sona ermesi halinde sıradaki Başkanlar Kurulu üyesi Hakem 

Heyetinde görev yapar; üye hakemin görevinin sona ermesi halinde ise Başkanlar Kurulu hakem listesi 

içinden yeni bir hakem atar ve atanan bu hakem koordinatör tarafından taraflara bildirilir.   

  

KARAR: 

 

Madde 12- Kurul, kararlarında bağımsızdır. 

 

Karar, Başkanın görevlendireceği çoğunluğa mensup üye tarafından yazılır ve karara katılan 

üyeler tarafından imzalanır; var ise muhalefet şerhleri de eklenir. Kararlar ve muhalefet şerhleri 

gerekçeli olur. 

 

Karar infaza esas olmak üzere TFF Genel Sekreterliği’ne derhal bildirilir. Karar ayrıca 

Koordinatörlük tarafından taraflara tebliğ edilir. 

 

Hakem Heyeti, gerekçeli kararlarını başvuru tarihinden itibaren en geç dört ay içinde vermek 

zorundadırlar. Haklı sebeplerin varlığı halinde Hakem Heyeti bu sürenin birer aylık dönemler halinde 

uzatılmasına karar verebilir. 

 

KARARLARIN KESİNLİĞİ VE UYGULANMASI: 

 

Madde 13-  Hakem Heyeti kararlarına karşı Tahkim Kuruluna itiraz süresi kararın taraflara 

tebliğinden itibaren 7 (yedi) gündür 

 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Heyeti tarafından verilen kararlar, Tahkim Kurulu’na itiraz 

edilmemesi ya da itiraz üzerine verilen Tahkim Kurulu kararı ile kesinleşir  

 

Kesinleşen Hakem Heyeti kararları, TFF tarafından derhal uygulanır. 

 

KARARLARIN TEBLİĞİ: 

 

Madde 14- Kurul kararları Koordinatörlük tarafından ilgili taraflara ve TFF Genel 

Sekreterliği’ne tebliğ edilir. 

 

TEBLİGAT: 

 

Madde 15- Yargılama esnasında taraflara yapılacak tüm tebligatlar, öncelikle tarafların 

dilekçelerinde belirttikleri faks numarasına; tebliğ edilememesi halinde ise posta adreslerine yapılır. 

Belirtilen posta adreslerine veya faks numarasına kararın tebliğ edilememesi halinde ilgili tarafın TFF 

kayıtlarında yer alan posta adresi veya faks numarasına tebliğ edilir. Tarafların TFF kayıtlarında yer 

alan adres veya faks numarasına yapılacak tebligat ile birlikte karar, muhataba ulaşıp ulaşmadığına 

bakılmaksızın tebliğ edilmiş sayılır.. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

DİĞER HÜKÜMLER 

 

UYGULANACAK USUL KURALLARI: 

 

Madde 16 – Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, yargılama sürecinde işbu talimatta geçen usul kuralları 

ile yargılamaya ilişkin diğer mevzuatın bu talimata aykırı olmayan hükümlerini uygular. 

 

UYGULANACAK MADDİ HUKUK: 

 

Madde 17- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun, TFF Statüsü, TFF Talimat ve Düzenlemeleri ile FIFA ve UEFA kurallarını 

esas alarak Türk maddi hukukuna göre karar verir. 

 

SÜRELER: 

 

Madde 18- Taraflar; işbu talimat ve diğer talimatlarda öngörülen veya Hakem Heyetleri 

tarafından tayin edilen sürelere uymak zorundadır. Verilen ve belirtilen süre geçtikten sonra yapılan 

başvurular dikkate alınmaz; bu durumda Hakem Heyeti kararını, mevcut delillere göre verir. 

 

Hakem Heyeti, olayın niteliği, dosya durumu ve futbolun kendine has yapısının zorunlu kıldığı 

hallerde işbu Talimat içinde belirtilmiş olan süreleri kısaltabilir. Böyle durumlarda sürelerdeki 

değişiklikler ilgili taraflara derhal bildirilir. 

 

İHTİYATİ TEDBİR: 

 

Madde 19 – Hakem Heyetleri, ilgilinin talepte bulunması ve telafisi imkânsız zararlar 

doğmasının kuvvetle muhtemel bulunarak talep edenin haklarının derhâl korunmasında zorunluluk 

bulunan hâllerde, yargılamanın seyrini ve futbolun kendine has yapısını da dikkate almak suretiyle 

ihtiyati tedbir kararı verebilir. 

 

Hakem Heyetleri, gerekli görürse ihtiyati tedbir kararı için uygun göreceği miktar ve türde bir 

teminat gösterilmesine karar verebilir. 

 

YARGILAMA GİDERLERİ ve VEKÂLET ÜCRETİ: 

 

Madde 20 – Parasal uyuşmazlıklarda dava konusunun değeri üzerinden % 3 oranında başvuru 

ücretinin peşin olarak ödenmesi şarttır. 

 

Uyuşmazlığın parasal bir değerinin bulunmaması halinde ise, her sezon başında TFF Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenecek, maktu başvuru ücretinin ödenmesi gerekir. 

 

Hakem Heyetleri kararlarında, başvuru ücretinin, giderlerin ve avukatlık ücretinin kimin 

üzerinde ve ne miktarda kalacağını takdir eder; başvuru ücretleri irat kaydedilir. 

 

Yargılama giderleri, aleyhine hüküm verilen tarafça karşılanır. Bu talimat kapsamındaki 

uyuşmazlıklarda, Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için uygulanan maktu avukatlık ücretine 

hükmedilir.  
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HUZUR HAKKI VE HAKEM ÜCRETİ: 

 

Madde 21 – Başkanlar Kurulu üyelerine, TFF Yönetim Kurulu’nun her sezon başında 

belirleyeceği huzur hakkı verilir. 

 

Hakem ücreti; uyuşmazlık konusu alacağın miktarı, uyuşmazlığın niteliği ve yargılamanın süresi 

dikkate alınarak, en az 1.500.- TL en fazla 5.000.TL olmak üzere Başkanlar Kurulu tarafından belirlenir.  

 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER  

  
MADDE 22 – Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile 24.08.2011 tarihinde yürürlüğe giren 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı yürürlükten kalkmıştır.  

 

YÜRÜRLÜK: 

 

Madde 23 – TFF tarafından hazırlanan bu talimat Yönetim Kurulu’nun 28.07.2015 tarih ve 3 

sayılı toplantısında kabul edilmiş ve TFF’nin resmi internet sitesinde (www.tff.org) 01.08.2015 

tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   

 

  TFF Yönetim Kurulu, 29.09.2015 tarih ve 6 sayılı toplantısında bu talimata Geçici Madde 1’in 

eklenmesine karar vermiş ve bu ekleme 30.09.2015 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan 

www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

  TFF Yönetim Kurulu, 27.10.2015 tarih ve 7 sayılı toplantısında bu talimatın 6. maddesinin b ve c 

bentlerinde, 7. ve 15. maddelerinde değişiklik yapılmasına karar verilmiş ve bu değişiklikler 02.11.2015 

tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 

GEÇİCİ MADDE:1 
 

TFF Statüsü’nün 55. ve 56. maddelerinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun yargı yetkisine ilişkin 

olarak getirilen değişiklikler yürürlük tarihi olan 11.07.2015 tarihinden önce adli yargıda açılmış ve 

görülmekte olan davalar Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun münhasır görevi kapsamında değildir. Statü 

değişikliğinin yürürlük tarihi olan 11.07.2015 tarihinden önce adli yargıda açılmış ve devam eden 

davalar yönünden mahkemeler görevli olmaya devam edecektir. 


