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HUKUK KURULLARI ADAY KOMİSYONU TALİMATI 

MADDE 1 - AMAÇ  

Bu talimatın amacı, TFF Hukuk Kurullarından Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Profesyonel 

Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu’nda görev yapmak üzere başvuran adayların 

belirlenerek Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kuruluna sunulması ile Komisyon’a 

yapılacak başvuruların usul ve esasları ve Komisyon’un çalışma prensiplerinin 

belirlenmesidir.  

MADDE 2 - TANIMLAR   

Bu talimatta geçen;  

a) Kanun: 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanunu,  

b) Statü: Türkiye Futbol Federasyonu Statüsünü,  

c) TFF: Türkiye Futbol Federasyonunu,  

ç) Komisyon: Hukuk Kurulları Aday Komisyonunu,  

d) PFDK: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunu, 

e) UÇK: Uyuşmazlık Çözüm Kurulunu,  

f) Genel Kurul: Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulunu, 

g) Hukuk Kurulları: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu ile Uyuşmazlık 

Çözüm Kurulu’nu, 

ifade eder.  

MADDE 3 – KOMİSYONUN OLUŞUMU  

(1)  Komisyon, TFF tarafından bildirilen 3 üye, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı tarafından 

bildirilen 3 üye, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği tarafından bildirilen 1 üye, TFF 2 ve 3. Lig 

Kulüpler Birliği tarafından bildirilen 2 üye, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri 

Konfederasyonu tarafından bildirilen 1 üye, Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından 

bildirilen 1 üye, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından bildirilen 1 üye ve 

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından bildirilen 1 üye 

olmak üzere toplamda 13 üyeden meydana gelir. Komisyon,  hukuk kurullarının 

seçiminin yapılacağı yılın Ocak ayı sonuna kadar üyelerin TFF Genel Sekreterliği’ne 

bildirilmesi ve TFF internet sitesinde ilan edilmesiyle oluşur.  
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(2)  Komisyon üyelerinin aşağıdaki şartları taşıması zorunludur; 

 (a) En az üniversite mezunu olmak,  

 (b) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi, kasten 

işlenen bir suçtan dolayı iki (2) yıldan fazla süreyle hapis cezasına veya Devletin 

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli 

savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini 

aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

(3) Komisyon, oluşumundan itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde yapacakları ilk toplantıda 

üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör üye seçer. Komisyon 

Başkanı komisyonun toplantı tarihlerini ve çalışma usulünü belirler.  

(4)  Komisyon’un hiçbir üyesinin yerine, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yenisi 

atanamaz. İstifa eden, çekilmiş sayılan üye yerine ilgili kurum ve kuruluş tarafından en 

geç 3 (üç) gün içerisinde yeni üye bildirilmek zorundadır. Belirlenen süre içerisinde yeni 

üye bildirilmemesi halinde boşalan üyeliğe atama yapılmaz.  

(5) Komisyon’un görevi hukuk kurulu nihai aday listesinin TFF Genel Sekreterliği’ne 

bildirilmesi ve TFF internet sitesinde ilan edilmesiyle sona erer. Komisyon Hukuk 

Kurulları üyelerinin seçileceği Genel Kurulun yapılacağı her yıl yeniden oluşturulur. 

MADDE 4 – HUKUK KURULLARI ADAYLIK BAŞVURULARI   

(1)  Hukuk Kurulu adaylık başvurusuna ilişkin usul ve esaslar TFF resmi internet sitesinden 

ilan edilir.  

(2) Tüm başvurular, kural olarak Komisyon Başkanına iletilmek üzere TFF Genel 

Sekreterliğine yapılır.  

(3) Adaylar, sadece bir hukuk kurulu için başvuru yapabilirler.  

(4) Adaylar, Komisyona başvuruda bulunmak için aşağıdaki bilgi ve belgeleri kurul 

seçiminin yapılacağı yılın en geç Nisan ayının son iş gününe kadar TFF Genel 

Sekreterliği’ne ibraz etmek zorundadır: 

 (a) Görev almak istediği hukuk kurulunu belirten adaylık başvuru dilekçesi,  

 (b) İkametgâh Belgesi,  

 (c) Nüfus kayıt örneği,  

 (ç) Başvuru tarihinden en erken 1 ay önce alınmış adli sicil kaydı,  



 3 

 (d) Yeterli mesleki tecrübeyi gösterir belge,  

 (e) Hukuk Kurul üyeleri, TFF Hukuk Kurullarının yargı yetkisine tabi olan spor 

kulüplerinin üyesi veya bu kulüplerin iştirak şirketlerinin hissedarı, yöneticisi ve denetim 

kurulu üyesi olamaz, TFF’ye bağlı herhangi bir üye veya kulüp için çalışamayacağı gibi 

TFF Yönetim Kurulunda ya da daimi veya geçici başka herhangi bir kurulunda ya da 

Genel Sekreterlikte görev yapamaz. Bu durumdaki adayların Hukuk Kurulu üyesi 

seçilmeleri durumunda, derhal bu görevlerinden istifa edeceklerine dair yazılı 

taahhütname, 

 (f) Talep edilebilecek diğer belgeler. 

MADDE 5 – KOMİSYON KARARLARI VE İTİRAZ 

(1) Komisyon, en az yedi üyeyle toplanır, kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği 

halinde, başkanın oyu belirleyicidir. 

(2) Komisyon, öncelikle yapılan başvuruları Hukuk Kurulları üyeliği için TFF Statüsü ve bu 

Talimat’ta belirtilen gerekli koşulları taşıyıp taşımadığını kontrol eder. Komisyon, 

koşulları taşıdığını tespit ettiği adaylar arasından,  her bir Hukuk Kurulu için  39’ar  aday 

seçer.  

(3) Komisyon seçtiği adayları en geç 20 Mayıs tarihinde TFF internet sitesinde ilan edilmek 

üzere TFF Genel Sekreterliğine bildirir.  

(4) İlan edilen adaylara TFF Statüsünde ve bu Talimat’ta belirtilen koşulları taşımadıkları 

gerekçesiyle ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) günlük süre içerisinde Komisyon 

Başkanlığı’na sunulacak dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, Komisyon tarafından 7 

(yedi) gün içerisinde değerlendirilerek nihai olarak karara bağlanır.  

(5) İtirazlar sonucunda belirlenen nihai aday listesi, en geç seçimden bir hafta öncesine kadar 

genel kurul üyelerine ve TFF internet sitesinde ilan edilmek üzere TFF Genel 

Sekreterliğine bildirir. 

 MADDE 6 – HUKUK KURULU ADAYLARININ BELİRLENMESİ 

(1)  Adayların aşağıdaki niteliklere haiz olması zorunludur: 

 a) Disiplin kurullarınca altı aydan fazla ceza almamış olmak; 

 b) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla bir süre ile hapis cezasına 

çarptırılanlar ya da Devletin güvenliğine veya anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 

veya milli savunmaya ya da Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 

değerlerini aklama veya kaçakçılık, çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum 
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olmamak; sayılan bu suçlardan dolayı cezanın ertelenmemiş, paraya çevrilmemiş veya 

affa uğramamış olmak; 

 c) UÇK’na başvuracak adaylar için en az 10 yıllık tecrübeye sahip hukuk fakültesi 

mezunu olmak; 

ç) PFDK’ya başvuracak adaylar için en az 10 yıllık tecrübeye sahip hukuk fakültesi 

mezunu olmak; 

 

d) Tahkim Kurulu’na başvuracak adaylar için en az 15 yıllık tecrübeye sahip hukuk 

fakültesi mezunu olmak. 

(2)  Genel kurulda yapılan ilgili kurul seçimi sonucunda; sırası ile en çok oyu alan aday 

başkan,  en çok oy alan ilk 6 aday sırası ile asıl üye, en çok oy alan ikinci 6 aday sırası ile 

yedek üye olarak seçilirler. Adayların eşit oy alması durumunda mesleki tecrübe kriterine 

göre fazla olandan başlamak üzere sıralama yapılır. 

MADDE 7 - HUKUK KURULU ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

(1)  Hukuk kurulu üyeleri, görevlerinde tarafsız ve bağımsız olması zorunlu olup, görevleri 

süresince tarafsızlık ve bağımsızlıklarını korumakla yükümlüdürler. 

(2) Hukuk kurulu üyeleri hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin 

kullanılmasında emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.  

(3)   Hukuk kurulu üyeleri, görevleri sırasında TFF’ye bağlı herhangi bir üye veya kulüp için 

çalışamayacağı gibi TFF Yönetim Kurulunda ya da daimi veya geçici başka herhangi bir 

kurulunda ya da Genel Sekreterlikte görev alamaz, tüm üyeler kanun, TFF Statüsü, 

Talimat ve düzenlemeleri ile bağlıdır. 

(4) Hukuk kurulu üyeleri göreve başlamadan önce gelecekteki faaliyetleri bağlamında 

menfaat çatışması durumuna yol açabilecek her türlü ilişkiyi ve menfaati açıklamak 

zorundadır. Menfaat çatışması, bu kurallara bağlı kişilerin kendileri, kurulların üyeleri 

veya ilgili taraflar için olası herhangi bir avantaj elde edilmesi halidir. 

(5)  Hukuk kurulu üyeleri, görevlerinin ifası sırasında bir menfaat çatışmasının ortaya 

çıkması halinde, ilgili dosyadan çekilerek durumu derhal görev yaptıkları kurula yazılı 

olarak bildirmek zorundadır. Hukuk Kurulu üyeleri, birbirleri ile ya da TFF’nin diğer 

organlarında görev yapan kişiler ile arasında menfaat çatışması yaratacak bir durum 

ortaya çıktığında, bu durumu derhal görev yaptıkları kurula yazılı olarak bildirmek 

suretiyle üyelik görevinden çekilmek zorundadır. 

 

(6)  Menfaat çatışması yaratacak ilgili taraflar/haller (sayılan hallerle sınırlı olmamak üzere) 

şu şekildedir: 

 

TFF bünyesinde ve/veya üye kulüplerde görev yapan şahısları kapsayacak şekilde 
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• temsilci ve çalışan; 

• eş ve ev arkadaşı; 

• kişisel ilişkiye bakılmaksızın aynı haneyi paylaşan birey; 

• üçüncü dereceye kadar ilişki içinde oldukları diğer aile üyeleri; 

• tüzel kişilik, ortaklık ve herhangi bir kurum nedeniyle avantaj elde eden veya bu 

kurumlarda yönetici olarak görev yapan kişiler; 

• doğrudan veya dolaylı olarak tüzel kişiliği, ortaklığı veya kurumu kontrol etmesi 

veya lehtarı olması hali; 

• resmi bir sözleşmenin varlığına bakılmaksızın, bu tür bir kuruluş, ortaklık veya 

kurum adına hizmetler gerçekleştirmesi hali. 

  

(7)  Hukuk kurulu üyeleri, görevleri kapsamında verilen kararlardan dolayı ağır kusurlu 

halleri haricinde sorumlu tutulamazlar. 

 

(8)  Hukuk kurulu üyeleri, göreve başlamadan önce, yazılı olarak ilgili kurul talimatlarında 

yer alan “Görevi kabul, Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Göreve Uygunluk Beyanını” 

imzalayarak sunmaları zorunludur. Başkan ve üyeler göreve başlamadan, kurulun ilk 

toplantısının öncesinde ve Kurul önünde ilgili talimatta belirtilen yemin metnini okumak 

sureti ile yemin etmek zorundadır. 

MADDE 8 – YÜRÜRLÜK  

TFF tarafından hazırlanan bu talimat Yönetim Kurulu’nun 11.11.2021 tarih ve 117 sayılı 

toplantısında kabul edilmiş ve TFF’nin resmi internet sitesinde 12.11.2021 tarihinde 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   

TFF Yönetim Kurulu’nun 22.03.2022 tarih ve 166 sayılı toplantısında bu Talimat’ın 4. 

maddesinin 4. fıkrası ile 5. maddesinin 3. fıkrasının değiştirilmesine karar verilmiş ve bu 

değişiklik 23.03.2022 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

  


