TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
TAHKİM KURULU TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
TAHKİM KURULUNUN YETKİSİ ve OLUŞUMU
AMAÇ:
Madde 1- Bu Talimat, 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun’da ve TFF Statüsü’nde düzenlenmiş olan Tahkim
Kurulu’nun çalışma esas ve usullerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
KURULUN YARGI YETKİSİ:
Madde 2 - Kurul,
a) Federasyon ile Kulüpler, Hakemler, Futbolcular, Teknik Direktörler,
Antrenörler, Oyuncu Temsilcileri, masörler ile diğer görevliler arasında çıkan ihtilaflar
hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararlara karşı yapılan başvuruları,
b) Amatör ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulları kararlarına karşı yapılan
itirazları,
c) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına karşı yapılan başvuruları,
d) Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından çıkartılmış Talimatların,
Kanun, Ana Statü, FIFA ve UEFA Ana Statülerine aykırılığına ilişkin başvuruları,
ilgililerin talebi üzerine inceler ve karara bağlar.
KURULUN OLUŞUMU:
Madde 3 – Tahkim Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir Başkan ile
altı asıl, altı yedek üyeden oluşur. Seçilecek başkan, asıl ve yedek üyelerin aşağıdaki
koşulları da taşıması zorunludur:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

(i)
(j)

En az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçu olmak,
Toplamda 8 yıl ve üzeri TFF Hukuk Kurullarında görev yapmamış olmak,
En az bir üyenin hakim veya savcılık mesleki tecrübesi bulunması,
Avukat olmaları halinde bağlı bulundukları barolardan disiplin cezası almamış
olmak,
En geç 1 ay içerisinde işbu maddede belirlenen usule uygun olarak mal
beyanında bulunmak,
En az bir üyenin hukuk fakültelerinde öğretim görevlisi olması,
Arşivli adli sicil kaydı sunmak,
TFF Hukuk Kurullarının yargı yetkisine tabi olan kulüplerin üyesi veya bu
kulüplerin iştirak şirketlerinin hissedarı, yöneticisi ve denetim kurulu üyesi
olmaması,
TFF’ye bağlı herhangi bir üye veya kulüp için çalışmaması,
TFF Yönetim Kurulunda ya da daimi veya geçici başka herhangi bir kurulunda
ya da Genel Sekreterliğinde görevli olmaması,

Ayrıca Kurul üyelerine ilişkin atama yapılırken aşağıdaki kriterler tercih sebebidir:
(a) Hukuk alanında veya Spor Hukuku alanında Yüksek lisans mezunu olması,
(b) Üyelerden en az birinin Ceza Hukuku alanında tecrübe sahibi olması,
(c) Üyelerden en az birinin kadın olması,
Kurul, ilk toplantısında asıl üyeler arasından bir Başkan Vekili ve bir Raportör
seçer. Başkan ve Başkan vekilinin yokluğu halinde, kurula en yaşlı üye Başkanlık eder.
Tahkim Kurulunun görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresi ile bağlı
olmaksızın 4 yıldır. Tahkim Kurulu başkan ve üyeleri 4 yıllık süre sona ermiş olsa dahi,
yeni seçilecek olan Tahkim Kurulu başkan ve üyeleri göreve başlayana kadar
görevlerine devam eder.
Üyelerin belirlenmesinde FIFA ve UEFA kriterleri esas alınır. Özerk
federasyonların veya spor kulüplerinin kurullarında görev alanlar ile ceza veya disiplin
kurullarınca altı aydan fazla cezaya çarptırılmış olanlar Tahkim Kurulu üyesi olamazlar.
Tahkim Kurulu üyeleri, görevlerini, tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde,
TFF Statüsü ve talimatta belirtilen kurallara uygun şekilde yerine getirmekle
yükümlüdür. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Tahkim Kurulunun görevine ilişkin
emir ve talimat veremez, tavsiye veya telkinde bulunamaz. Üyeler, istifa etmedikçe
veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yeni üye seçilemez. Ölüm, istifa ve başka
nedenlerle oluşan boşalmalarda, boşalan görev için Yönetim Kurulu yedek üyeler
arasından seçim yapar. Bu fıkra uyarınca seçilen yedek üyeler, kalan süre kadar görev
yapar.
Tahkim Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin tamamının boşalması veya asgari
üye sayısının altına düşmesi halinde, boşalan kurul üyeliklerine kalan sürede görev
yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yeni üyeler atanır.
Tahkim Kurulu başkan ve üyeleri, görevlendirmelerine dair Yönetim Kurulu
kararı tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, görevlerini tarafsızlık ve bağımsızlık
içinde yerine getirmelerine engel bir durumlarının olmadığına dair EK-1’de bulunan
yazılı beyanlarını sunmak ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız
ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair EK-2’de yer alan yemini etmek suretiyle
görevlerine başlar.
Mal beyanı, notere kapalı zarf içerisinde sunulur ve sunulduğuna ilişkin ilgili
makbuz sureti TFF’ye ibraz edilir.
TFF’nin Hukuk Kurulları ve yetkili mercileri tarafından talep edilmesi halinde
mal beyanının TFF’ye ibrazı zorunludur.
Mal beyanını sunmayan veya TFF’ye ibraz etmeyen Başkan veya üye üyelikten
çekilmiş sayılır.

ÜYELİKTEN ÇEKİLMİŞ SAYILMA:
Madde 4 – Mazeret beyan etmeksizin; aralıksız 2 veya bir sezon içinde her
halükarda 6 olağan veya olağanüstü herhangi bir oturuma katılmamış üye çekilmiş
sayılır. Aynı sezon içinde, 10 olağan veya olağanüstü toplantıya katılmayan üye,
mazeretli olsa dahi çekilmiş sayılır.
Çekilmiş sayılan üye, müteakip toplantıya alınmaz. Çekilmiş sayılma hali,
Tahkim Kurulu Başkanı tarafından yazılı olarak Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanlığı’na bildirilir.
KOORDİNATÖRLÜK:
Madde 5 – Federasyon, Tahkim Kurulu’nun idari işlerini yürütmek üzere
Tahkim Kurulu Başkanlığının önerisi üzerine bir Tahkim Kurulu Koordinatörü
görevlendirir. Koordinatör, Tahkim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışır ve sadece ona
karşı sorumludur. Koordinatörün Hukuk Fakültesi mezunu olması zorunludur.
Başkan gerekli görülen hallerde koordinatörün kurul toplantısına katılmasına
karar verebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
TAHKİM KURULUNA BAŞVURU USULÜ
BAŞVURU:
Madde 6 – Tahkim Kurulu Başkanlığına başvuru yazılı olarak veya acele
hallerde faks yoluyla yapılır. Faks yoluyla yapılan başvuru asıllarının 7 gün içinde
Kurul’a sunulması zorunludur.
Dilekçede, tarafların ve varsa vekillerinin adı soyadı, unvanı, adresleri,
başvurularının konusu, başvuru veya itiraz miktarı, harca esas değer, dayandıkları
maddi vakıalar, delilleri ve talepleri yer alır.
Ayrıca, başvuru konusu kararların 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. Harç yatırılmamış ve makbuzu eklenmemiş başvurular dikkate alınmaz.
Dilekçeler, Tahkim Kurulu Başkanlığı’na sunulmak üzere Tahkim Kurulu
Koordinatörlüğü’ne verilir. Tahkim Kurulu Koordinatörlüğü, kendisine arz edilen
dilekçeleri, dosya kabul defterine bir esas numarası vererek kaydeder.
BAŞVURU SÜRESİ:
Madde 7 – Kurul’a yapılacak başvuru veya itirazlar, kararın yazılı bildirimini
veya yazılı bildirim hükmündeki duyuruyu izleyen yedi gün içinde harcın yatırılması ve
harç makbuzunun kurula sunulması suretiyle gerçekleştirilmek zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İLK İNCELEME ve CEVAP
İLK İNCELEME:
Madde 8 – Başvuru dilekçeleri kural olarak, kayıt sıralarına göre incelenir.
Bununla birlikte Başkan, 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
tamamlanması için başvuru sahibine iade edilir. Eksikliklerin başvuru sahibine
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.
Futbol Disiplin Kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazlarda taraf teşekkül
ettirilmeyebilir.
CEVAP:
Madde 9 – Karşı taraf cevabını, dilekçenin kendisine tebliğinden itibaren en geç
yedi gün içinde Kurul’a göndermek zorundadır.
Cevap dilekçesi, karşı taraf sayısından bir fazla sayıda hazırlanmak zorundadır.
Cevap dilekçesi, açıklamaları, maddi vakıaları, delilleri ve talepleri içerir.
Deliller ve diğer belgeler dilekçe ekinde Kurul’a sunulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YARGILAMA SÜRECİNE İLİŞKİN KURALLAR
TOPLANTI YETER SAYISI:
Madde 10 – Başkan, toplantı gündemini belirler.
Kurul, Başkanın veya mazeretli olması durumunda Başkan Vekili’nin çağrısı
üzerine en az beş asıl üyenin katılımı ile toplanır.

MÜZAKERE:
Madde 11 – Dilekçelerin teatisi üzerine tamamlanan dosya, incelemeyi yapan
üyenin esas hakkındaki düşüncesi ile birlikte Kurul’a sunulur.
Kurul, incelemesini kural olarak dosya üzerinde yapar. Bununla birlikte Kurul,
gerekli görürse bilgi ve belge istenmesine, sair incelemeye karar verebilir. Duruşma
yapılıp yapılmayacağına, duruşmanın ne şekilde (video konferans, telekonferans veya
sair usullerle) yapılacağına veya duruşmanın gizli yapılmasına Başkan karar verir.
Müzakereleri Başkan yönetir, inceleme ve değerlendirmelerin sonrasında soyadı
sırasına göre oylama yapılır. Başkan, oyunu en son verir.
KARAR YETER SAYISI:
Madde 12 - Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Kurul acil işlerde, telefon konferansı, video konferansı veya benzeri başka herhangi bir
yöntemle müzakere edebilir ve karar verebilir. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu
belirleyicidir.
Oy kullanmak zorunlu olup çekimser kalınamaz. Oy kullanmayan üye toplantıya
mazeretsiz olarak katılmamış sayılır.
KARAR:
Madde 13 – Kurul, kararlarında bağımsızdır.
Karar, Başkanın görevlendireceği ve çoğunluğa mensup üye tarafından yazılır ve
karara katılan üyeler tarafından imzalanır; var ise muhalefet şerhleri de eklenir. Kararlar
ve muhalefet şerhleri gerekçeli olur.
Kararın hüküm fıkrası, tebliğ ve infaza esas olmak üzere Türkiye Futbol
Federasyonu Genel Sekreterliğine derhal bildirilir. Gerekçeli karar daha sonra tebliğ
edilir.
Tahkim Kurulu, gerekçeli kararını başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay
içerisinde vermek zorundadır.
Futbol Disiplin Kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazlar, itiraz tarihinden
itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır.
KARARLARIN KESİNLİĞİ:
Madde 14 – Kurulun futbol faaliyetlerinin yönetimi ve disiplinine ilişkin
kararları kesindir; idari veya yargısal mercilerin onayına tabi olmadığı gibi, bu kararlara
karşı idari veya yargısal mercilere de başvurulamaz.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun, kararların
açıklanması, maddi hataların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesi hakkındaki hükümleri
saklıdır.

KARARLARIN KAPSAMI:
Madde 15 – Kurul, başvuru veya itirazın kısmen veya tamamen kabulüne veya
reddine ya da başvuru veya itiraz konusu kararın değiştirilerek karara bağlanmasına,
merciine iade edilmesine veya karar verilmesine yer olmadığına hükmedebilir.
KARARLARIN UYGULANMASI ve YAYINLANMASI:
Madde 16 – Tahkim Kurulu Kararları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından
derhal uygulanır.
Başkan, gerekli gördüğü kararların Federasyon resmi internet sitesinde veya
başka mecralarda yayınlanmasına karar verebilir. Kararının yayınlanmasını istemeyen
tarafın, bu talebini ayrıca Kurul’a yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.
TEBLİGAT:
Madde 17- Yargılama esnasında taraflara yapılacak tüm tebligatlar, kural olarak
tarafların başvurularında belirttikleri adreslere yapılır.
Belirtilen adreslere veya faks numarasına kararın tebliğ edilememesi halinde
tebligat, ilgili tarafın TFF kayıtlarında yer alan e-posta adresi veya faks numarasına
yapılır. Tarafların TFF kayıtlarında yer alan adres veya faks numarasına yapılacak
tebligat, muhataba ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın tebliğ edilmiş sayılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
UYGULANACAK USUL KURALLARI:
Madde 18 – Tahkim Kurulu, işbu talimatta zikredilen usul kurallarının yanı sıra
yargılamaya ilişkin diğer mevzuatın bu talimata aykırı olmayan hükümlerini de uygular.
UYGULANACAK MADDİ HUKUK:
Madde 19-Tahkim Kurulu, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun, TFF Statüsü, Federasyon Talimat ve Düzenlemeleri ile
FIFA ve UEFA kurallarını esas alarak Türk maddi hukukuna göre karar verir.
UYGULAMANIN DURDURULMASI:
Madde 20 – Aksine düzenleme bulunmayan durumlarda, Kurula başvuru icra ve
infazı durdurmaz. Bununla birlikte Kurul, ilgilinin talepte bulunması koşuluyla, başvuru
veya itiraz konusu kararın açıkça hukuka aykırı olması ve telafisi imkânsız zararlar
doğurmasının kuvvetle muhtemel bulunması hallerinde yargılamanın seyrini dikkate
alarak durdurma kararı verebilir.
YARGILAMA GİDERLERİ ve VEKÂLET ÜCRETİ:
Madde 21 – Parasal uyuşmazlıklarda dava konusunun değeri üzerinden % 2
oranında nispi başvuru ücretinin ve maktu başvuru ücretinin peşin olarak ödenmesi
şarttır.
Uyuşmazlığın parasal bir değerinin bulunmaması halinde ise sadece maktu
başvuru ücretinin ödenmesi gerekir.

Maktu başvuru ücretleri her sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.
Tahkim Kurulu’nun, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarında değişiklik yaptığı
durumlarda Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından takdir edilmiş olan vekâlet ücretleri
karara uyarlanır ve yeni bir vekâlet ücretine hükmedilmez.
Başvuru ücretleri irat kaydedilir. Bununla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu’nun kararı ile Uyuşmazlık Çözüm Kurulu dışındaki Hukuk
Kurulları’nın kararlarının Tahkim Kurulu tarafından değiştirilmesi halinde başvuru
ücreti iade edilir.
Yargılama masrafları, aleyhine hüküm verilen tarafça karşılanır.
HUZUR HAKKI:
Madde 22 – Kurul üyelerine, katıldıkları toplantılar için, Türkiye Futbol
Federasyonu Yönetim Kurulu’nun her sezon başında belirleyeceği huzur hakkı verilir.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Madde 23 – Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile Nisan 2008 tarihinde TFF’nin
resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe giren Tahkim
Kurulu Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
YÜRÜTME:
Madde 24– Bu Talimatı, Türkiye Futbol Federasyonu yürütür.
YÜRÜRLÜK
Madde 25 – Bu Talimat, TFF Yönetim Kurulu’nun 04.08.2017 tarih ve 61 sayılı
kararıyla kabul edilmiş ve 11.08.2017 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan
www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TFF Yönetim Kurulu’nun 25.08.2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında alınan
karar ile bu talimatın 11. maddesinde değişiklik yapılmış ve bu değişiklikler 04.09.2020
tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
TFF Yönetim Kurulu’nun 10.08.2021 tarih ve 95 sayılı toplantısında alınan
karar ile bu talimata Geçici Madde-1, Ek-1 ve Ek-2 eklenmiş ve bu değişiklikler
11.08.2021 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TFF Yönetim Kurulu’nun 29.06.2022 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan
karar ile bu Talimatın 3, 12 ve 14. maddelerinde değişiklik yapılmış ve bu değişiklikler
04.07.2022 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TFF Yönetim Kurulu’nun 20.07.2022 tarih ve 10 sayılı toplantısında, bu
Talimatın 3. maddesinde değişiklik yapılmış ve bu değişiklikler 21.07.2022 tarihinde
TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

GEÇİCİ MADDE-1:
TFF’nin 28.07.2021 tarihli Olağan Genel Kurulunda kabul edilen TFF Statüsüne
ilişkin değişikliklerin yürürlüğe girmesini müteakiben ilk toplantı öncesinde Tahkim
Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin, işbu Talimat’ın Ek-1’inde yer alan “Görevi Kabul,
Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Göreve Uygunluk Beyanı”nı imzalayarak Kurul
Koordinatörlükleri’ne sunmaları ve ilk toplantıda ilgili Kurul önünde Ek-2’de yer alan
yemini sözlü olarak etmeleri zorunludur.

EK-1
GÖREVİ KABUL, BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK VE GÖREVE UYGUNLUK
BEYANI:
5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, TFF
Statüsü ve Talimatları hükümlerince görevlendirildiğimi, kanun, statü, talimat ve sair
düzenlemeler uyarınca;
a) Tahkim Kurulu Başkanı / Üyesi olarak görevi kabul ettiğimi;
b) 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
TFF Statüsü ve Talimatları ile bağlı olduğumu;
c) 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
TFF Statüsü ve Talimatlarında belirlenen kriter ve koşulları taşıdığımı ve bu koşulları
görevim süresince devam ettireceğimi;
ç) Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı herhangi bir üye veya kulüp için
çalışamayacağımı, TFF Yönetim Kurulunda ya da daimi veya geçici başka herhangi bir
kurulunda ya da Genel Sekreterlikte görev alamayacağımı;
d) Görevim ile ilgili sorumluluklarını yerine getirirlerken tam bir bağımsızlık ve
tarafsızlık içinde hareket edeceğimi, görevim süresince tarafsızlık ve bağımsızlığımı
korumakla yükümlü olduğumu, hiçbir organ, makam, merci veya kişiden emir, talimat,
tavsiye ve telkin almayacağımı;
e) Görevim süresince her türlü menfaat çatışmasından kaçınacağımı ve göreve
başlamadan önce gelecekteki faaliyetlerim bağlamında menfaat çatışması durumuna yol
açabilecek her türlü ilişkiyi ve menfaati açıklayacağımı ve TFF Statüsü ve
Talimatlarında belirlenen menfaat çatışması hallerinin ortaya çıkması durumunda ilgili
dosyadan veya üyelik görevimden çekileceğimi;
kabul, beyan ve taahhüt ederim.

EK-2
YEMİN METNİ:
“Tahkim Kurulu Başkanlığı / Üyeliği görevimi bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve
hakka saygı duygusu içinde; her türlü etki ve kaygıdan uzak olarak temel hak ve
hürriyetleri göz önünde bulundurarak; hukukun temel ilkelerine uygun şekilde; kanun
önünde eşitlik ilkesine ve dürüstlük kuralına bağlı kalarak, sadece vicdanımın emrine
uyarak yerine getireceğime namusum, şerefim ve kutsal saydığım tüm inanç ve
değerlerim üzerine and içerim."

