
 
 

 
 

TAHKİM KURULU 

 

BAŞKAN                    : Prof. Dr. M. BALCI 

BAŞKAN VEKİLİ      : Prof. Dr. E. YAZICIOĞLU 

RAPORTÖR ÜYE      : Av. Y. ÖKSÜZÖMER 

ÜYE                              : Av. O. B. DURSUN  

ÜYE                              : Av. H. H. SONSUZ 

ÜYE    : Av. E. KUL  

ÜYE    : Av. M. ERBİLEN  

 

ESAS NO 

 

: 

 

2019/[..] 

KARAR NO : 2019/[..] 

KARAR TARİHİ : [..] 

 

KONU 

 

: 

 

[..] A.Ş’nin futbolcu [..] ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun [..] tarih ve E.2019/[..] - 

K.2019/[..] sayılı kararına karşı başvurusudur 

 

 

 KURUL KARARI  

 

1. Başvurunun süresinde yapıldığı görüldü. 

 

2. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) itiraza konu kararında özetle “davacı futbolcunun; 

2018 - 2019 Sezonunda [..] TL peşinat ücretine ek olarak dava tarihi olan [..] tarihine kadar [..] 

TL maç başı ücreti olmak üzere [..] TL hak edişi olduğu; davalı kulübün ise alacak talebine 

itirazda bulunmadığı; sadece emeklilik hakkı kazanma ödentisi dışında herhangi bir ödeme 

belgesi sunulmadığından taleple bağlılık ilkesi gereğince alacak talebinin kısmen kabulü ile 

[..] TL alacağın kararda belirtilen tarihlerden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal 

faizi ile birlikte davalı kulüpten tahsiline” karar vermiştir. 

 

3. Davalı kulüp vekili dilekçesinde özetle, UÇK kararının sadece [..] TL’lik kısmına itiraz 

ile “davalı kulübün yaptığı araştırma neticesinde futbolcuya yapılan ödemelere ilişkin 



 
 

olarak üç adet dekontun tespit edildiğini; bu kapsamda yapılan toplam [..] TL’nin gerek TFF 

Tahkim kurulu gerekse Yargıtay kararları uyarınca yargılamanın her aşamasında dikkate 

alınması gerektiğini; UÇK kararı ile hükmedilen [..] TL’nin yapılan ödemelerin mahsubu 

neticesinde [..] TL olarak düzeltilmesi gerektiğini” beyan ederek kararın düzeltilerek 

onanmasını talep etmiştir. 

 

Davacı futbolcu vekili itiraza cevap dilekçesinde özetle “davacının, başvuru dilekçesinde 

ileri sürdüğü itirazı kabul etmediğini; davalının sunduğu dekontların müvekkili 

futbolcunun 2018-2019 futbol sezonuna ilişkin oynamış olduğu müsabakalarda kulübün 

inisiyatifi ile ödemeyi taahhüt etmiş olduğu sözleşme dışı prim ödemelerine ilişkin 

olduğunu; yapılan ödemelerin sözleşmesel alacaklardan mahsup edilemeyeceğini; 

futbolcunun 2018-2019 futbol sezonunda oynadığı müsabakaları tablo ile gösterdiğini; 

ödeme tarihlerinin galibiyet alınan tarihlere denk geldiğini; bahsi geçen ödemelerin sadece 

davacı futbolcuya değil, müsabakalarda görev alan tüm futbolculara yapıldığını; ayrıca 

dilekçelerinde davadışı başka bir futbolcuya yapılan ödemelerin de tablo ile gösterildiğini; 

tarihlerin ve galibiyet alınan müsabakaların, ödemelerin prim niteliğinde olduğunu kanıtlar 

nitelikte olduğunu; davalının ödemeye ilişkin savunmalarının yanıltmaya yönelik 

olduğunu; davalı kulübün ödemelere ilişkin dekontlarında açıklama olarak 2018-2019 

alacaklarına istinaden ödeme ibaresinin yer aldığını; taraflar arasındaki [..] tarihinde yapılan 

sözleşmede futbolcunun 2018 - 2019 futbol sezonunun birinci yarısında hak kazandığı maç 

başı ücretlerinin [..] tarihine kadar ödeneceği hükmünün yer aldığını; davalı kulübün 

ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmediğinden ödediği primleri maç başı 

ücretlerinden mahsup ettirme çabasına girdiğini ” beyan ederek davalının itirazlarının 

reddi ile UÇK kararının onanmasını talep etmiştir.  

 

4. Kurulumuzca, dosyada mevcut bilgi ve belgeler üzerinde davacının itirazı ve davalının 

itiraza cevabı dikkate alınarak yapılan inceleme neticesinde, davalı yanın, [..] tarihli UÇK 

kararına sadece davalı kulüp tarafından davacı futbolcuya yapılan ancak UÇK yargılaması 

sırasında ödeme belgelerinin sunulmadığı toplam [..] TL’lik kısım için itiraz edildiği; 

dolayısıyla UÇK kararına ilişkin taraflar arasındaki ihtilafın, [..] TL tutarındaki ödemenin 

UÇK tarafından hüküm altına alınan davacı futbolcu alacağından mahsup edilmesi gerekip 

gerekmediği hususundan toplanmaktadır.  

 

Dosyada mevcut belgelerden, taraflar arasında [..] başlangıç ve [..] bitiş tarihli “Profesyonel 

Futbolcu Transfer Sözleşmesi” ve [..] tarihli ek sözleşme akdedildiği; bu sözleşmeler 

uyarınca davalı kulübün, davacı futbolcuya 2018 - 2019 sezonunda peşinat olarak iki eşit 

taksitte toplam [..] TL ve her maç için [..] TL ödemeyi taahhüt ettiği; davacının [..] TL peşinat 

alacağı ile [..] TL maç başı ücretinin ödenmediğini iddia ve talep ettiği tespit edilmiştir. 

UÇK tarafından “davacı futbolcunun [..] TL peşinat ve [..] TL maç başı ücreti olmak üzere 

toplam [..] TL hak edişinin bulunduğu; ancak davacı futbolcu [..] TL talep ettiğinden, 

incelmenin taleple bağlılık ilkesi gereği talep edilen miktar üzerinden yapıldığı; alacak 



 
 

talebine itiraz eden davalının sadece davacı futbolcunun emeklilik hakkı kazanma 

ödentisine ilişkin [..] TL tutarlı ve [..] tarihli ödeme belgesi sunduğu; davalı kulüp başkaca 

ödeme belgesi sunmadığından [..] TL’nin mahsubu ile [..] TL alacağın davalıdan tahsiline” 

karar verilmiştir.  

 

5. Davalı Kulüp, itiraz dilekçesi ekinde UÇK yargılaması sırasında sunulmayan ve davacı 

futbolcuya yapılan toplam [..] TL ödemeye ilişkin üç adet ödeme belgesi sunmuştur. Bu 

ödeme belgelerine göre davalı kulüp tarafından davacı futbolcuya “2018 - 2019 sezonu 

alacaklarına istinaden ödenen” açıklaması ile [..] tarihinde [..]  TL, [..]  tarihinde [..]  TL ve [..]  

tarihinde [..] TL olmak üzere toplam [..]  TL ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Borcu sona 

erdiren belgelerin yargılamanın her aşamasında, cevap süresinden sonra hatta temyiz 

aşamasında dâhi sunulması mümkün olup; bu tür bir belgenin, sunulmasının savunmanın 

genişletilmesi olarak nitelendirilemez. Davalı kulüp tarafından itiraz dilekçesi ekinde 

Kurulumuza sunulan ödeme belgeleri de bu kapsamda değerlendirilmiştir. Davacı vekili, 

“yapılan ödemelerin galibiyet alınan müsabakalar karşılığında futbolcuya yapılan prim 

ödemesi olduğunu; bu nedenle futbolcunun sözleşmeden doğan alacaklarında mahsup 

edilemeyeceğini” ileri sürmüş ise davalı tarafından sunulan üç adet ödeme belgesinde 

ödeme sebebi olarak “2018/2019 sezonu alacaklarına istinaden ödenen” açıklaması yer 

almaktadır. Davacı vekilinin itiraza cevap dilekçesi ekinde sunduğu ve davalı kulüp 

tarafından davadışı [..]’a yapılan ödemeler ilişkin olduğu görülen ödeme belgelerinde de 

“2018 – 2019 sezonu alacaklarına istinaden ödenen” açıklamasının yer aldığı tespit 

edilmiştir. Bu durum karşısında toplam [..]  TL ödemenin prim ödemesi olarak kabul 

edilmesi mümkün görülmediğinden, davalı kulüp tarafından davacı futbolcuya yapılan 

toplam [..]  TL ödemenin UÇK tarafından hüküm altına alınan alacak miktarından mahsup 

edilmesi gerektiği; buna göre davacı futbolcu alacağının [..] TL olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

6. Davacı futbolcu vadesi geçmiş [..]  TL peşinat alacağı ile [..]  TL maç başı ücretinin 

sözleşmede belirtilen vade tarihlerinden itibaren yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini 

talep etmiş; UÇK kararında da talep edilen alacaklardan [..] tarihinde muaccel olan [..]  TL 

peşinat alacağından, [..] TL emeklilik hakkı kazanma ödentisinin mahsubu ile bakiye peşinat 

alacağı [..]  TL’nin sözleşmede [..] tarihinden itibaren yasal faizi ile ödenmesine karar 

verilmiştir.  

Davacı alacağından mahsup edilmesi gerektiğine karar verilen toplam [..] TL’nin de bu 

ödemelerden sonra muaccel olan ilk alacak olan peşinat alacağından düşülmesi gerektiği 

kabul edilerek aşağıda belirtildiği şekilde hüküm tesis edilmiştir.  

Yukarıda izah edilen nedenlerle, davacı futbolcunun alacağının [..] TL olduğuna UÇK 

kararının, futbolcunun alacak miktarının [..] TL olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile 

karar verilmiştir.  

 

 

KARAR : Yukarıda açıklanan gerekçelerle; 



 
 

 

a) Davalının, itirazının kabulü ile UÇK kararının davacı futbolcunun alacak miktarı 

yönünden DÜZELTİLMESİNE,  

b) Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile [..] TL alacağın 

- [..]  TL’sinin [..] tarihinden, 

- [..]  TL’sinin [..] tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal 

faiziyle birlikte davalı kulüpten tahsil edilerek davacı futbolcuya ödenmesine, 

fazlaya ilişkin talebin reddine,  

c) Kurulumuzun düzelterek onama kararı neticesinde UÇK kararında tespit edilen alacak 

miktarı ve buna bağlı olarak taraflara yüklenen yargılama giderleri değiştiğinden; UÇK 

kararının yargılama giderleri bakımından da düzeltilmesi gerektiğine ve kararın 

infazında işbu bu düzelterek onama kararının esas alınmasına,  

d) Davacı tarafından UÇK başvuru harcı olarak yatırılan [..] TL’nin irat kaydedilmesine, 

e) UÇK yargılama gideri olan [..] TL nispi başvuru harcı ve davacı tarafça yatırılan [..] TL 

hakem ücreti toplamı [..] TL’nin kabul ve ret oranı dikkate alınarak; [..]TL’nin davalıdan 

alınarak davacıya verilmesine bakiye [..] TL’nin davacı üzerinde bırakılmasına,  

f) Davalı tarafından yatırılan [..] TL tahkim başvuru harcının irat kaydedilmesine 

g) Tahkim yargılama gideri olan [..] TL’nin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,  

h) Davacı vekil ile temsil edildiğinden UÇK. Talimatı’nın 20. maddesi uyarınca davacı 

vekili için takdir edilen maktu avukatlık ücreti olan [..] TL vekâlet ücretinin davalıdan 

tahsili ile davacıya ödenmesine, 

i) Davalı vekil ile temsil edildiğinden UÇK Talimatı’nın 20. maddesi uyarınca davalı vekili 

için takdir edilen maktu avukatlık ücreti olan [..] TL vekâlet ücretinin davacıdan tahsili 

ile davalıya ödenmesine, 

j) Kararın [..] A.Ş’ye futbolcu [..] ’a ve gereği için TFF Genel Sekreterliği’ne tebliğine, 

 

[..]  tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
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