
 

 

 
 

 

TAHKİM KURULU 

 

BAŞKAN                    : Prof. Dr. M. BALCI 

                         BAŞKAN VEKİLİ                 : Prof. Dr. E. YAZICIOĞLU  

RAPORTÖR ÜYE      : Av. Y. ÖKSÜZÖMER 

ÜYE                              : Av. O. B. DURSUN (Mazeretli) 

ÜYE                              : Av. H. SONSUZ 

ÜYE    : Av. E. KUL  

ÜYE    : Av. M. ERBİLEN  

 

ESAS NO 

 

: 

 

2020/[..] 

KARAR NO : 2020/[..] 

KARAR TARİHİ : [..] 

KONU : [..]’nin TFF’nin [..] 2020/[..] sayılı cevap yazısına itirazı hakkındadır.  

 

 

KURUL KARARI 

 

1. Başvurunun süresinde yapıldığı ve başvuran kulüp tarafından duruşma talep edildiği 

görüldü.  

 

Tahkim Kurulu Talimatı’nın 11/2. maddesi hükmünden anlaşıldığı üzere asıl olan 

yargılamanın dosya üzerinden yapılması olup, Kurul, uyuşmazlığın niteliği ve duruşma 

yapılmasının yargılamaya katkısını dikkate alarak yargılamanın duruşmalı yapılıp 

yapılmayacağına karar verebilir. Kurulumuzca, dosya kapsamı ve Kurulumuzun emsal 

kararlarını dikkate alarak yargılamanın dosya üzerinde yapılmasının uygun ve yeterli 

olacağı kabul edilmiş, bu nedenle yerinde görülmeyen duruşma açılması isteminin reddine 

karar verilmiştir. 

 

 

2. Tahkim Kurulu Talimatı’nın 2. maddesi hükmü Tahkim Kurulu’nun yargı yetkisini 

düzenlemektedir. Buna göre 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.  

 

3. Dosyanın incelenmesinde, [..]’nin [..] tarihli yazısı ile [..] tarihinde [..]’de oynanan [..] – 

[..] müsabakasının hakem, gözlemci ve temsilci raporları ile birlikte VAR kayıtlarının [..] 

günü saat [..]’ye kadar eksiksiz olarak açıklanmasının talep ettiği; bu talebe, [..] tarih ve 

2019/[..] ([..])-[..] sayılı TFF Başkanı imzasını taşıyan yazı ile cevap verildiği; bu defa [..]’nin 

[..] tarihinde bir başvuru daha yaparak önceki başvuru konusu talebin, Yönetim Kurulu 

nezdinde değerlendirilmesi talebinde bulunduğu; bu başvuruya TFF Genel Sekreterliği 

tarafından [..] tarih ve 2020/[..] -[..] sayılı yazı ile verilen cevapta “talebin, Yönetim Kurulu 

gündemine alınmayacağı” hususunun bildirildiği görülmüştür.  

 

Tahkim Kurulu Talimatı’nın “Kurulun Yargı Yetkisi” kenar başlıklı 2. maddesi “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." şeklindedir. 

 

[..]  tarafından Kurulumuza yapılan başvuru ile itiraz edilen [..]  tarih ve 2020/[..] sayılı yazı 

konusu bildirim, Tahkim Kurulu Talimatı’nın 2. maddesi uyarınca Kurulun yargı yetkisi 

kapsamında olan “Federasyon ile Kulüpler arasında çıkan ihtilaflar hakkında Yönetim Kurulu 

tarafından verilen karar" niteliğinde olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle başvuru konusu 

yazılı bildirimin, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 2. maddesi uyarınca Tahkim Kurulu’nun 

yargı yetkisi kapsamında olan bir karar niteliğinde olmaması sebebiyle başvuru hakkında 

hüküm tesis edilmesi hukuken mümkün görülmemiş; başvurunun usul yönünden reddine 

oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

 

 

 

 



 

KARAR : Yukarıda açıklanan gerekçelerle; 

 

a) Tahkim Kurulu Talimatı'nın 2. maddesinde belirtilen nitelikte bir karar mevcut 

olmadığından başvurunun usul yönünden reddine , 

b) Kararın, [..]’ye ve gereği için TFF Genel Sekreterliği’ne tebliğine, 

 

[..]  tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

 

Prof. Dr. M. BALCI                     Prof. Dr. E. YAZICIOĞLU                       Av. Y. ÖKSÜZÖMER       

Başkan                   Başkanvekili                            Raportör Üye 

       

 

 

 

 

      Av. O. B. DURSUN                                                                                Av. H. H. SONSUZ 
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     Av. E. KUL                                                Av. M. ERBİLEN  
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