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, Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim
Kurulunun kararı ile en az beş yıllık meslekî tecrübeye sahip Hukuk Fakültesi
mezunları arasından seçilecek bir Başkan ile altı asıl, altı yedek üyeden oluşur. Kurul,
ilk toplantısında asıl üyeler arasından bir Başkan Vekili ve bir Raportör seçer. Başkan
ve Başkan vekilinin yokluğu halinde, kurula en yaşlı üye Başkanlık eder.
Tahkim Kurulunun görev süresi, Federasyon Başkanının görev süresi ile
sınırlıdır.
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.
Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça, yerlerine yeni üye
seçilemez. Herhangi bir nedenle boşalan asıl üyeliğe, yedek üyeler sırasıyla ve
kendiliğinden gelirler. Eksik kalan yedek üye sayısı, seçilecek yeni üyelerle tamamlanır.

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 oy çokluğu 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 – Kurul 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.

