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UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU 

TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

KURULUN YARGI YETKİSİ ve OLUŞUMU 

 

AMAÇ: 

Madde 1- Bu Talimat, 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun’da kurulması öngörülen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 

çalışma esas ve usullerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. 

 

KURULUN YARGI YETKİSİ: 

Madde 2- Kulüpler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu 

temsilcileri, sağlık personelleri ve müsabaka organizatörleri aralarındaki futbolla ilgili 

her türlü sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 

yetkisini kabul edip etmemekte serbesttirler.  

 

Bununla birlikte sportif cezalarla, yetiştirme tazminatına ilişkin ihtilaflar 

münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu önünde çözülür. 

 

KURULUN OLUŞUMU: 

 Madde 3- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun hakem tayini usulüne uygun olarak seçilecek hakem veya hakem 

heyetinden oluşur. Ancak hakemlerin Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan en az yüz 

(100) kişilik listeden seçilmesi zorunludur. Bu liste;  

 

a) Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı;  

b) Tüzel kişiliğe sahip 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig Kulüp Birlikleri;  

c) Profesyonel Futbolcular Derneği;  

d) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği  

e) Barolar;  

f) Üniversitelerin Hukuk Fakülteleri  

 

tarafından gösterilecek hakem adayları arasından oluşturulur.  

 

Hakemlerin, en az beş (5) yıllık mesleki deneyime sahip hukukçu olmaları zorunludur.  

 

Hakem listesi TFF Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla her dört 

yılda bir yenilenir. Bir hakem beş yıl geçmedikçe tekrar hakem listesinde yer alamaz.  

 

Hakemler görevlerinde bağımsızdır. Listede yer alan hakemler, Uyuşmazlık Çözüm 

Kurulu önünde herhangi bir tarafın vekili sıfatıyla görev yapamazlar.  

 

Yönetim Kurulu, FIFA, UEFA ve TFF’nin talimat ve düzenlemelerini ihlal eden veya 

TFF’nin saygınlığını zedeleyen bir hakemin listeden geçici veya sürekli olarak 

çıkartılmasına karar verebilir.  
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SEKRETERYA: 

Madde 4- Federasyon, hakem veya hakem heyetlerinin idari işlerini yürütmek 

üzere TFF bünyesinde bir hakem sekreterya oluşturur.  

 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu sekreteryasının görevleri şunlardan ibarettir: 

 

1-) İhtiyari hakem yetkisinin kabulüne dair dilekçelerin taraflara tebliğ edilmesi; 

 

2-) Heyetin oluşumundan sonra dilekçelerin taraflara tebliğ edilerek dosyanın 

tekemmül etmesinden sonra hakem heyetine sunulması; 

 

3-) Hakem kararlarının birer suretinin saklanması. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

KURULA BAŞVURU USULÜ ve İNCELEME 

 

BAŞVURU: 

Madde 5- Taraflardan birisinin uyuşmazlığının çözümü için yazılı olarak 

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvuruda bulunması üzerine, Uyuşmazlık Çözüm 

Kurulu sekreteryası, uyuşmazlığın karşı tarafına Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 

ihtiyari hakem yetkisini kabul edip etmediğini yazılı olarak sorar.  

 

Karşı taraf Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun hakem yetkisini kabul edip 

etmediğini 10 günlük kesin süre içerisinde yazılı olarak Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 

sekreteryasına bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde yazılı olarak yetkinin kabul 

edildiğinin bildirilmemesi halinde, yetkinin reddedilmiş olduğu kabul edilir. Bu husus 

kurul sekreteryası tarafından başvuruda bulunan tarafa bildirilir. 

 

Yetkinin kabul edilmesi üzerine Uyuşmazlık Çözüm Kurulu sekreteryası  

taraflara hakemlerini seçmelerini yazılı olarak bildirir. Hakem veya hakemlerin 

seçiminde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak 

hakemlerin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu hakem listesinden seçilmesi mecburidir.  

 

Sportif cezalarla, yetiştirme tazminatına ilişkin ihtilaflarda ise başvuru üzerine 

sekreterya taraflara bir üst fıkra uyarınca hakemlerini seçmelerini yazılı olarak bildirir.  

 

Hakem veya hakemlerin belirlenmesinden sonra bu husus hakem veya hakemler 

tarafından zapta bağlanarak kurul sekreteryasına bildirir.   

 

Hakem heyetinin seçiminden ve bu hususun sekreteryaya bildirilmesinden sonra, 

sekreterya gider avansının TFF hesabına yatırılması ve dava dilekçesinin sunulması için 

davacı tarafı uyarır.  

 

Sekreterya usul kanunu hükümleri çerçevesinde dilekçelerin teatisini 

tamamladıktan sonra dosyayı hakem heyetine sunar. Hakem veya hakem heyeti usul 

kanunu hükümleri çerçevesinde hakem yargılamasını yaparak uyuşmazlığı çözüme 

kavuşturur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DİĞER HÜKÜMLER 

 

UYGULANACAK HÜKÜMLER: 

Madde 6- Hakemlerin reddi, red usulü, tahkim yeri, tahkim süresi, hakemlerin 

ücreti başta olmak üzere, bu talimatta hüküm bulunmayan tüm konularda Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun tahkime ilişkin hükümleri uygulanır.   

 

KARARLARA İTİRAZ: 

Madde 7- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun ihtiyari hakem veya hakem heyeti 

olarak verdiği kararlara karşı Türkiye Futbol Federasyonu’nun Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde yargı yoluna 

başvurulabilir. 

 

 Uyuşmazlık Çözüm Kurulu hakem veya hakem heyetinin sportif cezalarla, 

yetiştirme tazminatına ilişkin verdiği kararlara karşı ise sadece Tahkim Kurulu’na itiraz 

edilebilir.  

 

 GİDER AVANSI: 

Madde 8- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun baktığı parasal değeri bulunan 

uyuşmazlıklarda dava konusunun değerinin % 1’inin gider avansı olarak hakem 

seçiminden sonra TFF hesabına yatırılması zorunludur. 

 

 Dava konusunun para ile ifade edilemediği uyuşmazlıklarda alınacak maktu 

gider avansı her sezon başında TFF yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  

 

 YÜRÜRLÜK:  

 Madde 9 – Bu Talimat, TFF Yönetim Kurulu’nun 23.08.2011 tarih ve 6 sayılı 

toplantısında alınan kararla kabul edilmiş ve 24.08.2011 tarihinde TFF’nin resmi web 

sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:  

 Madde 10- Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte 11.04.2008 tarihinde 

yürürlüğe giren Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 


