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I. G!R!"
Ulusal ölçektek! spor yapılanması, spor federasyonlarının çe"!tl! b!-

r!mler olu"turarak örgütlenmes!n! ve bu örgütlenme kapsamında olu"an 
b!r!mler! aracılı#ıyla yetk!l! oldu#u spor bran"ında yönet!m, denet!m, 
d!s!pl!n!n sa#lanması g!b! faal!yetler göstermes!n! !fade etmekted!r. El-
bette bu faal!yetler bel!rl! kurallar ve !lkeler çerçeves!nde gerçekle"t!r!l!r. 
Söz konusu kurallar ve !lkeler her ne kadar ulusal bazda yayımlanan b!r 
takım yasal düzenlemeler, yönetmel!kler ve n!hayet !lg!l! federasyonun 
tal!matları !le bel!rlenmekte !se de, bunların da üzer!nde o spor bran-
"ına !l!"k!n uluslararası federasyonların kuralları bulunmaktadır. Z!ra 
ulusal spor yapılanması y!ne ulusal alandak! tal!matlarla !dare ed!lse de, 
bu tal!matların !lg!l! spor dalındak! uluslararası kurallardan ayrılmaması 
söz konusu yapılanmanın temel prens!b!d!r. Bu prens!p, spor organ!zas-
yonun, özell!kle “lexlud!ca” den!len oyun kuralları !le “lexsport!va” adı 
ver!len spora !l!"k!n hukuk kuralları özel!nde ulusal alandan z!yade ulus-
lararası alanda kar"ılı#ını bulması ve o sporun !cra ed!l!"! !le !lg!l! ulusla-
rarası zem!nde gerek kural gerekse uygulama yönünden b!r yeknesaklık 
olu"ması b!ç!m!nde tezahür etmekted!r. Spor yapılanmasının görünü"ü 
ulusal, ancak özü ve mantal!tes! uluslararası, hatta uluslarüstüdür.

Bu !t!barla, Türk spor yapılanması da kend! te"k!lat "emasını olu"-
tururken, bu uluslararası uygulamadan ayrı de#erlend!r!lemez. B!r yan-
dan her b!r spor bran"ı yönünden kend! bölges!nde tekelc! yetk!ye sah!p 
olan ve !lg!l! uluslararası spor federasyonunun !lkeler! ı"ı#ında faal!yet 
gösteren ulusal spor federasyonları kend! yetk! alanlarındak! spor bran"-
larında bu uluslararası !lkeler! uygulamaktayken, öte yandan d!#er ül-
kelerdek!ne pek benzemeyen, kamu !dares!n!n h!çb!r ülkede olmadı#ı 
kadar sporda rol sah!b! oldu#u ve !k! ana kanalda örgütlenen b!r yapı 
!n"a ed!lm!"t!r.

$daren!n özgül a#ırlı#ının tartı"masız b!r b!ç!mde görünür oldu#u 
Türk sporu, bu tablo !çer!s!nde, !k! ana çatı altında te"k!latlanmı"tır. B!-
r!nc! çatı futbol dı"ındak! tüm spor bran"larını bünyes!nde barındıran ve 
spor yargısı ba#lamında aynı tahk!m kurulunun yargı yetk!s!ne tab! kılan 
Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı, !k!nc! çatı !se futbol yönünden görece özerk 
b!r yapıyı !fade eden, kend!ne özgü kuralları, kurumları ve y!ne sadece 
futbola !l!"k!n uyu"mazlıkları kend!ne görev ed!nen b!r tahk!m kurulunu 
!ht!va eden Türk!ye Futbol Federasyonu çatısıdır.



638

TÜRK SPOR YAPILANMASINDA GÜNCEL DURUM VE “!K!L! S!STEM”
Av. Gürkan ÖZOCAK

II. ULUSLARARASI SPOR YAPILANMASI VE TÜRK SPOR 
YAPILANMASININ GENEL DURUMU
Spor organ!zasyonu, ulusal kurumlar !le uluslararası kurumların !"-

b!rl!#!n! gerekt!rmekte ve oyun kurallarının yanı sıra spor te"k!latının 
!lke ve kararlarının da yeknesak b!r "ek!lde uygulanması !ht!yacını !çer-
mekted!r. Bu nedenle, Türk spor yapılanmasının genel durumunun, 
sporun uluslararası yapılanmasından ba#ımsız b!r "ek!lde ele alınması 
mümkün de#!ld!r. Ba"ka b!r dey!"le, her ne kadar ulusal federasyonlar 
kend! tal!matlarının ç!zd!#! rotada faal!yet yürütür görünselerde, her 
b!r spor dalı yönünden ulusal uygulama !le uluslararası uygulama !ç!çe 
geçm!" ve uluslararası kurallar !le uygulama ulusal uygulamayı bel!rler 
"ek!lde örgütlenm!"t!r. Bu !t!barla, Türk spor yapılanmasının genel duru-
munu !ncelemeye ba"lamadan önce, sporun uluslararası yapılanmasının 
üzer!nde durmamız gerekmekted!r.

A. Sporun Uluslararası Yapılanması: Spor Yapılanması P#ram#d#
Spor organ!zasyonları, özell!kle 19. yüzyılın !k!nc! yarısı !t!bar!yle 

tüm ülkelerde örgütlenm!" ve bel!rl! b!r kurumsallı#a kavu"mu", böylece 
uluslararası boyut kazanmalarının akab!nde devletler üstü b!r konuma 
sah!p hale gelm!"lerd!r. N!tek!m g!tg!de uluslararası ve hatta devletler 
üstü boyuta ula"an spor, haf!f, b!reyc!, ço#ulcu ve demokrat!k b!r tarzda 
örgütlenmekten g!derek uzakla"mı"tır. Ters!ne, Dünyadak! uluslararası 
spor örgütler! ve bunlara ba#lı faal!yet yürüten ulusal kurumlar arasında, 
katı, h!yerar"!k (astlı ve üstlü) ve kend! !ç!ne kapanık tarzda b!r !l!"k! var-
dır ve bu d!k!ne !l!"k! b!ç!m! !k! büyük p!ram!tte yapısalla"mı"tır. ‘Spor 
yapılanması p!ram!d!’ üst ba"lı#ında !nceleyeb!lece#!m!z bu !k! büyük 
p!ram!dal yapıya Ol!mp!k kurullar p!ram!d! ve uluslararası federasyonlar 
p!ram!d! adı ver!leb!l!r1.

a. Ol!mp!k Kurullar P!ram!d!
Ol!mp!k kurullar p!ram!d!n!n en üstünde Uluslararası Ol!mp!yat 

Kom!tes! (Internat!onal Olymp!c Comm!ttee – IOC) bulunmaktadır. 
IOC, 23 Haz!ran 1894 yılında, Par!s’te, P!erre de Coubert!n önderl!#!n-
de kurulmu"tur. IOC kurulduktan sonra, ol!mp!k hareket!n organ!zas-

1 WILL, M"chael R., “Uluslararası Sporun Yapısal Düzen"”, Çev. Ceng"z Koçh"sarlıo#lu, 
AÜHFD, C. 43, S. 1, Ankara, 1993, s. 273.
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yonunu, !lkeler!n! ve !"letmes!n! yönetmek ve Ol!mp!yat Oyunlarının 
kutlanması !le düzenlenmes!n! kurala ba#lamak amacıyla ‘Ol!mp!k %art’ 
(Olymp!c Charter - OC) kaleme alınmı" ve kabul ed!lm!"t!r. Bu %art’ın 
11. maddes!n!n 1. fıkrası uyarınca “IOC, modern Ol!mp!k Oyunların de-
net!m ve gel!"!m!n! üstlenen yegâne kurum” olarak kabul ed!ld!#!nden, o 
tar!hten bu yana Dünyada ol!mp!k hareket! !lg!lend!ren her türlü konu 
IOC’n!n tekel!nded!r2.

IOC, tek yetk!l! olarak ol!mp!k kent! bel!rlemekte ve Ol!mp!k 
Oyunlara katılacak sporcuları seçmekted!r. Oyunlara katılacak herkes 
Kurul’un otor!tes!n! mutlak b!r b!ç!mde kabul etmek ve onun gerek ku-
rallarına gerek yargı yetk!s!ne kes!nl!kle ba#lı kalmak zorundadır (OC, 
Kural 4, fıkra 2). B!r dey!"le Ol!mp!k Oyunlar, IOC’n!n tekelc! mülk!-
yet!nded!r (OC, Kural 6)3. D!kkat ed!l!rse, %art’ta “kurallar” ve “yargı 
yetk!s!” !bareler! kullanılmaktadır. Bu kullanım, hukuk! gücü ve otor!tey! 
münhasıran el!nde tutan, egemenl!k sah!b! b!r organ!zmanın kullandı#ı 
d!lden farklı de#!ld!r. Bu da IOC’n!n mutlak egemen ve tekelc! statüsü-
nü ortaya koymaktadır4.

OC’ın 15. maddes!nde IOC’n!n hukuk! statüsü düzenlen!rken, 
IOC’n!n devletlerden ba#ımsız ve kâr amacı gütmeyen, tüzel k!"!l!#e sa-
h!p ve $sv!çre Hukukuna tab! b!r dernek oldu#u, merkez!n!n $sv!çre’de 
oldu#u ve Ol!mp!k Ba"kent olarak $sv!çre’n!n Lozan "ehr!n! tay!n ett!-
#! bel!rt!lmekted!r. $sv!çre hukukuna tab! b!r özel hukuk tüzel k!"!s!n!n 
kend! kend!s!n! uluslararası hukuk derne#! konumuna çıkarması !lg!nç 
olup, esasen bu yapı, spor organ!zasyonlarının tamamında görülmekte-
d!r. Z!ra, IOC g!b! a"a#ıda de#!nece#!m!z FIFA, UEFA g!b! kurumlar da 
b!rer özel hukuk tüzel k!"!s! olmakla beraber, aynı zamanda uluslararası 
hukuk kurumu statüsünded!rler.

Burada d!kkat ed!lmes! gereken en öneml! husus, IOC’n!n devletler-
ce olu"turulmaması ve devletlerden ba#ımsız hareket etmes!d!r. IOC’ye 
devletler!n üye olması mümkün de#!ld!r. Z!ra OC’ın 16. maddes!ne 
göre, IOC üyeler! gerçek k!"!lerd!r ve IOC bu üyeler!, kend! öngördü-
#ü ölçütlere göre seçmekted!r. IOC’n!n üyeler! IOC’de kend! ülkeler!n! 

2 WILL, s. 278.
3 Olymp"c Charter, https://st"llmed.olymp"c.org/Documents/olymp"c_charter_en.pdf, 

e.t. 01.04.2021.
4 WILL, s. 278.
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tems!l etmezler. B!lak!s, OC’ın 16/1.4. maddes!nde, IOC üyeler!n!n, 
kend! ülkeler!nde IOC’y! ve Ol!mp!k Hareket! tems!l edecekler! düzen-
lenm!"t!r. Dolayısıyla, IOC üyeler!, IOC’de kend! ülkeler!n!n de#!l, ken-
d! ülkeler!nde IOC’n!n tems!lc!s!d!rler. Bu düzenleme, en azından kâ#ıt 
üzer!nde, IOC’n!n ve Ol!mp!k Hareket!n ne denl! otonom, devletlerden 
ve s!yas! !kt!darlardan, devletler hukukundan ve ulusal hukuk kurul ve 
kurallarından ba#ımsız oldu#unun gösterges!d!r5.

Ol!mp!k kurullar p!ram!d!nde IOC’n!n altında, ulusal ol!mp!yat ko-
m!teler! yer almaktadır. Ancak bu ulusal ol!mp!yat kom!teler!, b!r araya 
gelerek b!r uluslararası kom!te olu"turamazlar. Ulusal ol!mp!k kom!teler 
hukuken ba#ımsızdırlar. Esasen p!ram!d!n altında yer aldıklarını söyle-
mem!ze ra#men, hukuk! olarak IOC’ye tab! de de#!ld!rler. IOC !le ba#ları 
ve aralarındak! h!yerar"! hukuk! de#!l, eylemseld!r. OC’ın 27. maddes!ne 
göre, IOC yalnızca, her Devlet !ç!n, ol!mp!k hareketle sporun gel!"me ve 
korunmasıyla yükümlü kıldı#ı ve Ol!mp!k Oyunlarda ülkes!n!n tems!l 
ed!lmes!n! sa#lama konusunda “münhasır yetk!” verd!#! tek b!r ulusal ko-
m!te tanıma yetk!s!yle donatılmı"tır6. Bu ba#lamda, OC’ın 27. maddes! 
uyarınca, ulusal kom!teler sadece IOC’den de#!l, özell!kle kurulu oldu#u 
Devlettek! hükümetten ve s!yas! kurumlardan da gerek pol!t!k, gerekse 
ekonom!k olarak ba#ımsız olmak ve OC’ın temel !lkeler!ne dayanarak 
bu ba#ımsızlı#ı güçlü b!r "ek!lde korumak durumundadırlar. Ancak f!!l! 
olarak, IOC’n!n tanımadı#ı b!r ulusal ol!mp!yat kom!tes!n!n herhang! 
b!r gücü kalmayaca#ından ve y!ne OC’ın aynı maddes!nde IOC’n!n her 
ülkede yalnızca b!r ulusal kom!te tanıyaca#ı, ayrıca bu tanımayı her za-
man ger! alab!lece#! düzenlend!#!nden, IOC’n!n ulusal kom!telere göre 
p!ram!d!n üst basama#ında yer aldı#ı tartı"masızdır. Türk!ye’de de Tür-
k!ye M!ll! Ol!mp!yat Kom!tes! (TMOK) IOC tarafından tanınan ve fa-
al!yet yürüten tek ulusal ol!mp!yat kom!tes!d!r.

Görüldü#ü üzere, ol!mp!k kurullar p!ram!d!nde d!key olarak üstte 
IOC, altta !se ulusal ol!mp!yat kom!teler! yer almaktadır. B!r sonrak! bö-
lümde açıklayaca#ımız uluslararası spor federasyonları !le IOC’n!n !l!"-
k!s! !se, ulusal ol!mp!yat kom!teler!yle arasındak! !l!"k! g!b! d!key de#!l, 
“yatay” b!r !l!"k!d!r. Z!ra, OC’ın 26. maddes!nde uluslararası federasyon-

5 ERK!NER, Kısmet, “Uluslararası Ol"mp"yat Kom"tes" ve Spor Hukuku”, http://www.
sporhukuku.org/makaleler/106-uluslararas"-olmpyat-komtes-ve-sporhukuku.html, 
e.t. 30.03.2021.

6 WILL, s. 279.
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lar düzenlenm!" olup, bu maddede, uluslararası federasyonların Ol!mp!k 
hareket yönünden m!syonu bel!rt!lm!" ve uluslararası federasyonların, 
Dünyadak! sporu gel!"t!rmek, Ol!mp!k ruha uymak, Ol!mp!yat Oyun-
larının düzenlenmes!nde görev almak ve IOC’n!n Ol!mp!yat Oyunla-
rıyla !lg!l! çalı"malarını desteklemek g!b! sorumluluklarının oldu#u !fade 
ed!lm!"t!r. Bunun yanında, aynı madden!n 2. fıkrasında, uluslararası fe-
derasyonların, Ol!mp!k Kongren!n hazırlanmasında !"b!rl!#! yapma ve 
IOC’n!n davet!yle IOC kom!syonlarına katılma hakkının bulundu#u 
vurgulanmı"tır. Görüldü#ü g!b!, uluslararası spor federasyonları !le IOC 
arasında h!çb!r "ek!lde d!key b!r !l!"k! yoktur. OC’da da bu kurumlar ara-
sındak! !l!"k! daha çok “!"b!rl!#! yapmak” b!ç!m!nde !fade ed!lmekted!r.

b. Uluslararası Federasyonlar P!ram!d!
Sporun k!tlelere yayılmaya ba"lamasıyla b!rl!kte, özell!kle 19. yüzyıl 

boyunca, köyler, kentler ve semtlerde “kulüpler” ortaya çıkmı" ve ör-
gütlenm!"lerd!r. Bu gel!"melerle beraber spor kar"ıla"maları ço#almı" ve 
kurumsal düzenler de artı" gösterm!"t!r. Bu ba#lamda, kulüpler!n bün-
yes!nde b!rle"t!#! ve kar"ıla"maları organ!ze eden federasyonlar !lk kez 
$ng!ltere’de ortaya çıkmı", 1863’te bugün halen varlı#ını sürdürmekte 
olan “Football Assoc!at!on”, 1871’de !se “Rugby-Football Un!on” kurul-
mu", sonrasında tüm Dünyada benzer n!tel!kte kurumlar olu"maya ba"-
lamı", her spor dalı kend! ulusal federasyonunu meydana get!rm!" ve n!-
hayet!nde bunlar uluslararası federasyonlar bünyes!nde b!rle"m!"lerd!r7.

Sport!f kuralların olu"umu ve gel!"!m!nde, !lg!l! spor dalının ulus-
lararası federasyonu öneml! ölçüde söz sah!b!d!r. “Sporun devletlerden 
ve s!yasetten ba#ımsız” olması !lkes!n!n b!r kar"ılı#ı olarak, uluslararası 
federasyonların olu"umunda devletler!n b!r araya gelmes! söz konusu 
olmamı"tır. Bu federasyonlar, genell!kle bulundukları ülken!n dernek-
ler mevzuatına göre kurulup b!r özel hukuk tüzel k!"!s! olarak faal!yet 
göstermekted!rler8. Bu yönüyle uluslararası federasyonların devletler!n 
müdahales!nden ba#ımsız olması, herhang! b!r !dar! kurumla organ!k 
veya h!yerar"!k b!r !l!"k! !ç!nde bulunmaması ve gerek kural koyarken 
gerekse de kuralları !cra ederken tarafsız ve ba#ımsız hareket etmes! arzu-
lanmaktadır. Bu dü"ünceyle olu"an uluslararası federasyonlar p!ram!d!-

7 WILL, s. 274-275.
8 ERTEN, R"fat, M"lletlerarası Özel Hukukta Spor, Adalet, Ankara, 2007, s. 53.
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n!n en üstünde uluslararası spor federasyonları, onun altında ulusal spor 
federasyonları, onların altında !se spor kulüpler! yer almaktadır.

Uluslararası federasyonlar, kuruldukları spor dalı !le !lg!l!, sah!p ol-
dukları organlar vasıtasıyla kurallar koyma, bu kuralları uygulama, ku-
ralların !hlal ed!l!p ed!lmed!#!n! saptama ve !hlal durumunda yaptırım 
uygulama gücüne sah!p olan, o spor dalı yönünden en üsttek! spor 
otor!teler!d!r9. Uluslararası federasyonların temel amaçları "u "ek!lde 
özetleneb!l!r: $lg!l! spor bran"ını uluslararası düzeyde yönetmek, spo-
run !crasına !l!"k!n kuralları bel!rlemek, spor d!s!pl!n!yle !lg!l! kuralların 
uygulanmasını ve gel!"mes!n! sa#lamak, o spor dalına !l!"k!n uluslararası 
organ!zasyonları düzenlemek ve bu organ!zasyonların kurallarına uygun 
b!r b!ç!mde yapılıp yapılmadı#ını denetlemek10.

$lg!l! spor dalının tüm Dünyada !crasıyla !lg!l! olarak kurulan bu fe-
derasyonlar, her kıta bazında ayrıca örgütlenmekted!rler. Bu örgütlen-
me, bazen !lg!l! federasyonun o kıtayla !lg!l! görev alan seks!yonu g!b! 
organ!ze olurken, bazen her kıta yönünden ayrı b!r federasyon b!ç!m!n-
de olu"makta ve bu kıta federasyonlarının her b!r!, üsttek! federasyona 
ba#lı olarak çalı"maktadır. Örne#!n, futbol yönünden bu !k!nc! model 
uygulanmaktadır. Futbolda Dünyadak! en üst organ!zasyon Uluslararası 
Futbol Federasyonları B!rl!#! (Federat!on Internat!onale de Football As-
soc!at!on – FIFA) olup, bu uluslararası federasyon 1904 yılında Par!s’te 
kurulmu"tur. FIFA, bugün, $sv!çre’n!n Zür!h kent!nded!r ve $sv!çre ka-
nunlarına göre kurulmu", $sv!çre Meden! Kanunu’na tab! b!r dernek 
statüsünded!r11. FIFA, futbolda Dünya sathında kuralların bel!rlenmes!, 
uygulanması, de#!"t!r!lmes!, uluslararası maçların ve turnuvaların dü-
zenlenmes! konusunda en yetk!l! organ olup, B!rl!#!n amacı; özell!kle 
gençl!k ve gel!"!m programları !le futbol oyununu sah!p oldu#u b!rle"t!-
r!c!, e#!t!c!, kültürel ve !nsancıl de#erler! ı"ı#ında küresel olarak sürekl! 
gel!"t!rmek ve desteklemek, uluslararası yarı"malar organ!ze etmek, fut-
bol !le !lg!l! kurallar olu"turmak ve bunların uygulanmasını sa#lamak, 
oyunun kuralları, FIFA’nın statüler!, düzenlemeler! veya kararlarının 
!hlal!n! engellemek !ç!n uygun tedb!rler! almak suret!yle her türlü futbol 

9 DEM!RAL BAKIRMAN, Bü$ra, Türk Ceza Hukukunda %"ke ve Te$v"k Pr"m" Suçu, 
On"k" Levha, !stanbul, 2017, s. 45.

10 KÖSE, Hüsey"n Alpay, Avrupa B"rl"#" Hukuk S"stem"n"n Spor Hukukuna Etk"ler", Le-
gal, !stanbul, 2011, s. 39.

11 ÜÇI%IK, Feh"m, Spor Hukuku, Ötüken, !stanbul, 2017, s. 148.
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b!rl!#!n! denetlemek, müsabakaların veya yarı"ların gerekt!rd!#! g!b! ger-
çekle"mes!n! tehl!keye atab!lecek veya futbol b!rl!#!n! su!!st!male sebeb!-
yet verecek tüm yöntemler! tesp!t etmek ve önlemekt!r12. Her b!r kıtada 
!se, FIFA’ya ba#lı olarak faal!yet gösteren bölgesel federasyonlar bulun-
maktadır. Bunların en büyü#ü, 1954 yılında $sv!çre’n!n Basel "ehr!nde 
kurulan ve hal! hazırda merkez! $sv!çre’n!n Nyon kent!nde bulunan, Av-
rupa Futbol Federasyonları B!rl!#! (Un!ondes Assoc!at!ons Européennes de 
Football – UEFA) olup, bunun dı"ında Asya’da AFC, Afr!ka’da CAF, Ku-
zey ve Orta Amer!ka’da CONACAF, Güney Amer!ka’da CONMEBOL 
ve Okyanusya’da OFC bölgesel futbol federasyonları olarak, FIFA’ya 
ba#lı çalı"maktadırlar. Dolayısıyla uluslararası spor p!ram!d!nde -futbol 
yönünden- FIFA en üstte yer almaktayken, her b!r kıtada örgütlenen 
UEFA, CAF, CONACAF g!b! uluslararası federasyonlar FIFA’nın altın-
da örgütlenm!"lerd!r ve bunların arasında h!yerar"!k b!r !l!"k! vardır. 

Uluslararası federasyonlar p!ram!d!nde a"a#ı !nd!#!m!zde kar"ımıza 
ulusal federasyonlar çıkmaktadır. Ulusal federasyonlar, o ülkede !lg!l! 
spor dalı !ç!n yetk!l! olan, o spor dalı !le !lg!l! faal!yetler! ulusal ve ulus-
lararası kurallara göre yürütmek, gel!"mes!n! sa#lamak, sporcu sa#lı#ına 
!l!"k!n konularda gerekl! önlemler! almak, te"k!latlandırmak, uluslararası 
faal!yetlerde o ülkey! tems!l etmek, !hlal durumunda !lg!l! yaptırımları 
uygulamak ve gerek ulusal gerekse uluslararası tahk!m kurulu kararlarını 
uygulamakla görevl! ve yetk!l!, genelde özel hukuk tüzel k!"!s! olarak te-
"ekkül eden kurumlardır13. 

Ulusal federasyonların o spor dalı !le !lg!l! uluslararası federasyonlara 
üye olması ve aynı zamanda IOC tarafından tanınan ulusal ol!mp!yat 
kom!tes! tarafından da o ülkedek! tek yetk!l! spor federasyonu olarak 
kabul ed!lmes! gerekmekted!r. Bu nedenle, her ülkede her b!r spor !ç!n 
yetk!l! tek b!r federasyon bulunmaktadır. Örne#!n ülkem!zde futbol-
da Türk!ye Futbol Federasyonu (TFF), basketbolda Türk!ye Basketbol 
Federasyonu (TBF), voleybolda Türk!ye Voleybol Federasyonu (TVF), 
hentbolda Türk!ye Hentbol Federasyonu (THF) TMOK tarafından ta-
nınan yetk!l! spor federasyonları olup, her b!r! kend! spor dallarıyla !lg!l! 
uluslararası federasyonlara üyed!rler. Bu husus daha çok kurumsalla"mı", 
yan! tüm Dünyada organ!ze olab!lm!" ve örgütlenm!" spor dallarında 

12 DEM!RAL BAKIRMAN, s. 46-47.
13 ÜÇI%IK, s. 59.
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geçerl! olup, kurumsalla"mamı" spor dallarında !se sorunlar daha çok 
ulusal hukuk boyutunda çözülmekte ve düzenlemeler arasında b!r ulus-
lararası entegrasyona rastlanmamaktadır14.

Bunun yanı sıra, yukarıda sözünü ett!#!m!z d!#er model !se, b!r spor 
dalı !le !lg!l! tek b!r uluslararası federasyonun bulunması ve kıtalar bazın-
da, bu federasyona ba#lı, fakat UEFA g!b! o federasyondan ayrı b!r tüzel 
k!"!l!#! olmayan alt kademe yönet!m organlarının bulunması "ekl!nde-
d!r. Söz gel!m!, basketboldak! örgütlenme bu "ek!lded!r. Tüm Dünyada 
tek b!r basketbol federasyonu vardır (Uluslararası Basketbol Federasyonu 
– Internat!onal Basketball Federat!on – FIBA) ve ülkelerdek! ulusal fe-
derasyonlar, do#rudan buraya ba#lıdırlar. Bununla b!rl!kte FIBA, FIBA 
Europe, FIBA As!a, FIBA Afr!ca, FIBA Amer!cas ve FIBA Ocean!a "ekl!n-
de be" bölgeye ayrılmı"tır ve bu be" bölge, FIBA’ya ba#lı olarak faal!yet 
yürütmekted!r.

Uluslararası federasyonlar p!ram!d!n!n en altında spor kulüpler! yer 
almaktadır. Türk!ye nazarında dü"ünüldü#ünde, spor kulüpler!, dernek-
ler!n özel b!r türü b!ç!m!nde örgütlenm!"t!r. Z!ra, spor kulüpler!, 5253 
sayılı Dernekler Kanunu’nun ‘Gençl!k ve Spor Kulüpler!’ ba"lıklı 14. 
maddes!nde düzenlenmekted!r. Bu hükme göre, derneklerden ba"vur-
maları hal!nde, spor faal!yet!ne yönel!k olanlar “spor kulübü”, bo" zaman 
de#erlend!rme faal!yet!ne yönel!k olanlar “gençl!k kulübü” ve her !k! faa-
l!yet! b!rl!kte amaçlayanlar “gençl!k ve spor kulübü” olarak adlandırılmak-
tadırlar. Bu kulüpler, Gençl!k ve Spor Genel Bakanlı#ınca tutulan kü-
tü#e kayıt ve tesc!l ed!lmekted!rler. Kulüpler!n organları, bu organların 
görev ve yetk!ler!, kulüpler!n Gençl!k ve Spor Bakanlı#ınca denetlenmes! 
ve bunlara yapılacak yardımların "ek!l ve "artları, üst kurulu" olu"turma-
da uyulacak esas ve usuller, gençl!k ve spor faal!yetler!n! yürütecekler!n 
n!tel!kler! ve bunlara uygulanacak d!s!pl!n !"lemler!, kulüpler!n kayıt 
ve tesc!l!ne !l!"k!n esaslar $ç!"ler! Bakanlı#ının uygun görü"ü üzer!ne 
Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı tarafından yürürlü#e konulacak yönetme-
l!kle düzenlenmekted!r15. Bu esaslar hal! hazırda 08.07.2005 tar!hl! ve 
25868 sayılı Resmî Gazete’de yürürlü#e g!ren ‘Gençl!k ve Spor Kulüpler! 

14 COCCIA, Mass"mo /DE SILVESTRI, Anton"no /FORLENZA, Oberdan /FUMA-
GALLI, Lu"g" /MUSUMARRA, L"na /SELLI, Luc"o, D"r"ttodello Sport, F"renze, s. 4.

15 ERTA%, %eref / PETEK, Hasan, Spor Hukuku, Yetk"n, Ankara, 2011, s. 163. Ayrıca, 
Türk"ye’de spor kulüpler"n"n yapısı, te$k"latlanmaları, Spor Genel Müdürlü#ü "le "l"$-
k"ler" ve hukuk" statüler" hakkında detaylı b"lg" "ç"n bkz. ÜÇI%IK, s. 157-185.
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Yönetmel!#!’nde hükme ba#lanmı"tır. Bunun yanı sıra, profesyonel fut-
bol kulüpler!, yukarıda açıkladı#ımız "ek!lde, d!#er spor kulüpler!nden 
farklı "ek!lde örgütlenm!", TFF’ye ve bunun tal!matlarına tab!, büyük 
b!r kısmı "!rketle"en ve bu "!rketle"enler!n de b!rbölümü halka arz olmu" 
ve Sermaye P!yasası mevzuatına tab! tüzel k!"!l!klerd!r16.

Net!ce !t!bar!yle spor kulüpler!, uluslararası federasyonlar p!ram!d!n-
de, uluslararası federasyonlar ve ulusal federasyonlardan sonra, p!ram!-
d!n en altında yer almaktadır. Ulusal federasyonlar uluslararası federas-
yonlara tab! !ken, spor kulüpler! de dah!l oldukları spor dalı yönünden 
!lg!l! ulusal federasyona tab!, onun tal!matları ve hukuk! düzenlemeler!y-
le ba#lı ve onun ç!zd!#! sınırlar !çer!s!nde faal!yet yürüten tüzel k!"!l!k-
lerd!r. B!r spor kulübünde b!rden çok spor dalının !cra ed!lmes! müm-
kündür. Özell!kle büyük spor kulüpler!nde, genell!kle çok sayıda bran" 
yer almakta ve hemen her dalda sporcu faal!yet yürütmekted!r. Bu g!b! 
durumlarda, !lg!l! kulüp her b!r spor dalı !ç!n o spor dalının federasyo-
nuna ba#lı hareket etmekte ve onun tal!matların uygun davranmaktadır.

B. Türk Spor Yapılanmasının Genel Durumu
Dünyadak! spor yapılanması, her zaman devletlerden ba#ımsız, b!r 

nev! devletler üstü ve özerk b!r b!ç!mde "ek!llenm!", bu husus ba"ta IOC 
olmak üzere uluslararası spor kurumları tarafından da ben!msenm!", hat-
ta yukarıda bel!rtt!#!m!z üzere ülkeler!n ulusal ol!mp!yat kom!teler!n!n 
IOC’de kend! ülkeler!n! de#!l, aks!ne kend! ülkeler!nde IOC’y! tems!l 
ett!kler! bel!rt!lm!", spor hukuku ve spor yapılanması devletler!n ve ye-
rel hukukların ötes!nde ve üzer!nde, heterojen, hukukun genel !lkeler!n! 
kend!ne has kurumlarıyla b!rl!kte harmanlayan, bu yönüyle de ulusla-
rarası olmanın ötes!nde “küresel” b!r organ!zasyon olarak kabul ed!lm!"-
t!r17. Bu n!tel!#!nden dolayı uluslararası hukuk kuralları devletlerden 
ba#ımsız olarak olu"turulmu", uluslararası federasyonlar ve spor kuru-
lu"ları da b!rer !dar! kurum olarak de#!l, özel hukuk tüzel k!"!s! olarak 
örgütlenm!"lerd!r18.

16 Türk"ye Futbol Federasyonu’nun yapısı, hukuk" statüsü ve buna ba#lı futbol kulüple-
r"n"n organ"zasyonu "le "lg"l" detaylı b"lg" "ç"n bkz. ÜÇI%IK, s. 77-145.

17 FOSTER, Ken, “Is &ere a Global Sports Law?”, Enterta"nment Law, Vol.2, No.1, 2003, 
s. 4 (Global Sports Law); GÜRTEN, Kad"r / ERENEL, Ege, “LexSport"va: Spor Hu-
kukunun Küresell"#"”, !nönü Ün"vers"tes" Hukuk Fakültes" Derg"s", C: 3, S: 1, 2012, s. 
298-299.

18 FOSTER, Global Sports Law, s. 4-5.
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Türk!ye’de !se durum farklıdır. Uluslararası örnekler!n aks!ne, 
Türk!ye’de spor yapılanması Devlet güdümünde gerçekle"m!" ve spor Dev-
let tarafından düzenlenm!"t!r. Bu kapsamda uluslararası ve ulusal federas-
yonların hemen heps! özel hukuk tüzel k!"!s! olarak yapılanırken, Türk!-
ye’dek! spor federasyonları b!rer !dar! kurum olup, !"lemler! de y!ne !dare 
hukukunun konusu olagelm!"t!r. Spor faal!yetler! öncel!kle Anayasa’nın, 
bunun akab!nde yasal düzenlemeler!n konusu olmu"tur. N!tek!m, özel-
l!kle spor te"k!latını ve spor yapılanmasını nazara aldı#ımızda, bu orga-
n!zasyon 3289 sayılı Gençl!k ve Spor H!zmetler! Kanunu ve 5894 sayılı 
Türk!ye Futbol Federasyonu’nun Kurulu" ve Görevler! Hakkında Kanun 
!le olu"turulmu", bunların altında da !lg!l! spor bran"larının düzenlenmes! 
ve yapıla"ması !ç!n tüzük, yönetmel!k ve tal!matlar yayımlanmı"tır.

Bu yönüyle !dare hukukunun konusu olan Türk spor yapılanmasın-
dan önce, bu yapının b!r ölçüde dı"ında kalan Türk!ye M!ll! Ol!mp!yat 
Kom!tes!’n!n (TMOK) konumundan bahsetmem!z gerek!r. Yukarıda 
açıkladı#ımız üzere, sporun uluslararası yapılanması p!ram!d!nde, ulusal 
ol!mp!yat kom!teler! IOC tarafından OC’a göre kurulan sport!f orga-
n!zasyonlardır. OC uyarınca her ülkede yalnızca b!r ulusal kom!te olu"-
turulup bu tanınmakta ve bu kom!teler hukuken de#!l ancak eylemsel 
yönden IOC’ye ba#lı olarak, OC’ta öngörülen !lkeler ı"ı#ında faal!yet 
yürütmekted!rler. Türk!ye’de de TMOK, IOC tarafından tanınan ve faa-
l!yet yürüten tek ulusal ol!mp!yat kom!tes!d!r. OC’ta bel!rt!len n!tel!kle-
re sah!p olan ve IOC tarafından tanınan ulusal ol!mp!yat kom!teler!n!n, 
a!t oldukları kıtanın kıta b!rl!#!ne üye olması zorunlu olup, TMOK da 
Avrupa Ol!mp!yat Kom!teler!’ne (EOC) üyed!r19.

TMOK !lk olarak 1908 yılında, 2. Me"rut!yet’ten hemen sonra ‘Os-
manlı Ol!mp!yat Kom!tes!’ adıyla kurulmu", bunun ardından 1911 yı-
lında IOC’ye üye olmu"tur. Ancak IOC, 1918 yılında B!r!nc! Dünya 

19 ERTEN, R"fat, “Türk Sporunun Yapısal Düzen"”, Gaz" Ün"vers"tes" Hukuk Fakültes" 
Derg"s", C. X, S. 1,2, 2006, s. 123 (Türk Sporu).

 Hal" hazırda ulusal ol"mp"yat kom"teler"n"n üye oldukları 5 kıta b"rl"#" bulunmak-
tadır: Afr"ka Ulusal Ol"mp"yat Kom"teler" B"rl"#" (Assoc"at"on of Nat"onal Olymp"c 
Comm"ttees of Afr"ca – ANOCA), Amer"kan Spor Organ"zasyonları B"rl"#" (Pan-
Amer"can Sports Organ"sat"on – PASO), Asya Ol"mp"k Konsey" (Olymp"c Counc"l 
of As"a – OCA), Avrupa Ol"mp"yat Kom"teler" (European Olymp"c Comm"ttees – 
EOC), Okyanusya Ol"mp"yat Kom"teler" (Ocean"a Nat"onal Olymp"c Comm"ttees – 
ONOC). 
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Sava"ına sebep oldukları gerekçes!yle Osmanlı Devlet!’n!n de aralarında 
bulundu#u bazı devletler! organ!zasyondan !hraç etm!", n!hayet Cum-
hur!yet!n !lanından sonra 1924 yılında kom!te ‘Türk!ye M!ll! Ol!mp!yat 
Cem!yet!’ adıyla yen!den kurularak IOC tarafından 1924 Par!s Ol!mp!-
yat Oyunları’na kabul ed!lm!", bu tar!hten sonra faal!yetler!ne kes!nt!s!z 
devam etm!" ve 1970 yılında da “kamu yararına çalı"an dernek” statüsü-
nü kazanmı"tır20.

TMOK’un görev ve faal!yet kapsamını esasen ulusal mevzuat de#!l, 
Ol!mp!k %art (OC) bel!rlemekted!r. TMOK, d!#er ulusal ol!mp!yat ko-
m!teler! g!b!, OC’ın 27 ve 28. maddeler! uyarınca sadece IOC’den de#!l, 
kurulu oldu#u Devlettek! hükümetten ve s!yas! kurumlardan da pol!t!k, 
d!nsel ve ekonom!k olarak ba#ımsızdır ve esas görev! ol!mp!k hareket! 
ülkes!nde gel!"t!rmek ve korumak, aynı zamanda Ol!mp!k Oyunlarda 
ülkes!n!n tems!l ed!lmes!n! sa#lamaktır. Bu açılardan TMOK söz ko-
nusu görevler! kend! tüzü#ünde tasn!f etm!" olup, TMOK’un !lke ve 
görevler! Türk!ye M!ll! Ol!mp!yat Kom!tes! Tüzü#ü’nün 5. maddes!nde 
sayılmı"tır. Buna göre TMOK, OC’a da paralel olarak; ülkedek! b!r "ehr! 
ol!mp!yat oyunlarına aday olarak gösterme, ol!mp!yat ve benzer! oyunlar 
Türk!ye’n!n b!r "ehr!ne ver!ld!#! durumda bu oyunları !lg!l! makamlarla 
!"b!rl!#! !ç!nde düzenleme, ol!mp!yatlara ve benzer! oyunlara katılacak 
olan Türk sporcuların ‘ol!mp!k l!yakat’larını ve müsabakalara katılma 
yetenekler!n! !nceley!p onaylama, ol!mp!yat ve benzer! oyunların kaf!le-
ler!n! olu"turma, buralara katılacak sporcu, takım ve personel! bel!rleme, 
kaf!leler!n !ht!yaçlarını kar"ılama ve bu yöndek! her türlü denet!m! yap-
ma, ‘Ol!mp!k dü"ünce’ ve ‘Ol!mp!k Hareket’! gel!"t!rmek amacıyla et-
k!nl!kler düzenleme g!b! görev ve yetk!lerle donatılmı"tır. TMOK “kamu 
yararına çalı"an dernek” statüsüyle ve bu kapsamda görev yapmakta, 
bunun yanı sıra sporun ruhunun korunması adına sporcu sa#lı#ı, ant! 
dop!ng, spor hukukunun gel!"t!r!lmes!, spor hek!ml!#! g!b! konularda 
sem!nerler vermekte ve b!l!nçlend!rme çalı"malarında bulunmaktadır21.

20 EK%!, Nuray, Spor Tahk"m Hukuku, Beta, !stanbul, 2015, s. 465; ERTEN, Türk Sporu, 
s. 124. 

 “Merkez" !stanbul’da bulunan ‘Türk"ye M"ll" Ol"mp"yat Kom"tes"’ adlı derne#"n kamu 
yararına çalı$an derneklerden sayılması; !ç"$ler" Bakanlı#ının 12.5.1970 tar"h ve 81-
103/T-311/269 sayılı yazısı ve Danı$tay Genel Kurulunun 2.7.1970 tar"h ve 1970/55-75 
sayılı Kararı üzer"ne, 3512 sayılı Kanunun 37nc" maddes"ne göre, Bakanlar Kurulunca 
25.7.1970 tar"h"nde kararla$tırılmı$tır” (RG 25.08.1970/13590 bkz. EK%!, s. 465)

21 ÜÇI%IK, s. 143.
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TMOK, a"a#ıda !nceleyece#!m!z Türk!ye’dek! spor yapılanması ve 
kurumsal organ!zasyonla !l!"k! !çer!s!nde, ancak bu yapının do#rudan 
!çer!s!nde olmayan ve yukarıda sıraladı#ımız n!tel!kler! dolayısıyla ken-
d!ne özgü, Devlet!n her türlü müdahales!nden azade, s!yas!, ekonom!k 
ve d!nsel etk!ler!n dı"ında, ba#ımsız b!r tüzel k!"!l!kt!r. TMOK’un d!#er 
spor federasyonları veya kurumlar g!b! !lg!l! spor bran"larına yönel!k ka-
rar ver!c! merc!ler! yahut hukuk kurulları bulunmamaktadır ve bu özell!-
#!yle Türk!ye’dek! spor yapılanmasında farklı b!r konumda durmaktadır. 
Bununla beraber TMOK’un Türk!ye’dek! spor organ!zasyonları ve fede-
rasyonları !le !l!"k!s! de bulunmaktadır. Örne#!n tüzü#ün 5. maddes!ne 
göre TMOK, Türk spor federasyonları !le IOC ve d!#er ülkeler!n ulusal 
ol!mp!yat kom!teler! arasındak! ba#lantıyı sa#lamakta, ol!mp!yat !"ler!n-
den dolayı Türk federasyonları arasında b!r anla"mazlık söz konusu olur-
sa bu uyu"mazlı#ı çözüme kavu"turmakta, spor federasyonlarının Ol!m-
p!yat ve benzer! oyunlarına katılab!lmeler! !ç!n gerekl! önlemler! almakta 
ve uyarılarda bulunmaktadır. Bu yönüyle TMOK’un Türk!ye’dek! !dar! 
b!rer kurum "ekl!nde organ!ze olmu" spor yapılanmasından ba#ımsız, 
ancak bu yapılanmayla eylemsel ve hatta organ!k22 b!r ba# !çer!s!nde ol-
du#unu söylemem!z gerekmekted!r.

III. TÜRK SPOR YAPILANMASINDA “!K!L! S!STEM”

A. Genel Olarak
Dünyada spor örgütlenmes!, sporun sporcular ve sporu sevenler tara-

fından elb!rl!#!yle ve gönüllü b!rl!kler olarak b!r araya geld!kler! “gönüllü 
örgütlenme” ve sporu tamamen Devlet!n düzenleyerek tavandan tabana 
do#ru yaydı#ı “Devlet el!yle örgütlenme” olmak üzere !k! farklı model !le 
gerçekle"mekted!r23. Spora Devlet müdahales!n!n pek terc!h ed!lmed!#! 
Batı tarzı spor örgütlenme model!nde genell!kle “gönüllü örgütlenme” ör-
nekler!ne rastlanmakta ve spor faal!yetler!, tabandan ba"lanarak kurulan 
gönüllü b!rl!klerle yapıla"maktadır. Devlet el!yle örgütlenme model! !se, 

22 Türk"ye M"ll" Ol"mp"yat Kom"tes"’n"n 6. maddes" uyarınca, “Ol"mp"yat Oyunları 
programında yer alan sporları yöneten uluslararası federasyonların üyes" özerk ulu-
sal spor federasyonları TMOK’un üyes"d"r.” ve “Her ulusal federasyon, TMOK Genel 
Kurulu’nda federasyon ba$kanı tarafından tems"l ed"l"r.”

23 F!%EK, Kurthan, Devlet Pol"t"kası ve Toplumsal Yapıyla !l"$k"ler" Açısından Dünya’da 
ve Türk"ye’de Spor Yönet"m", 2. Bası, Ankara, 1998, s. 13 (Spor Yönet"m").
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daha çok Sovyetler B!rl!#!, Çekoslovakya g!b! 21. yüzyılın sosyal!st dev-
letler!nde görülen b!r model olup24, bu modele günümüzde Küba, Kuzey 
Kore g!b! ülkelerde rastlanmaktadır.

Türk!ye, esasen gönüllü örgütlenme !lkes!n! kabul etmekte ve gerek 
hukuken gerek uygulama model! olarak tabandan gönüllü örgütlenme-
ye açık b!r yapıya sah!p !se de, spor örgütler! arasındak! koord!nasyonu 
ve spora devlet deste#!n! sa#lamak !ç!n sporun kamu !dares! !çer!s!nde 
ayrı b!r yapıla"maya !ht!yacı söz konusu oldu#undan, özell!kle kurum-
salla"ma ve koord!nasyon ba#lamında sporun Devlet el!yle örgütlenmes! 
model!n! de bünyes!nde barındıran b!r ülke statüsünded!r25. N!tek!m 
Türk!ye’de sporda Devlet el!yle örgütlenme ve gönüllü örgütlenmey! 
ayırt edeb!lmek ve ne ölçüde b!r arada bulunduklarını anlamak adına 
kamu hukuku !le özel hukuk tüzel k!"!ler! ayrımından hareket ed!leb!l!r. 

B!l!nd!#! üzere özel hukuk tüzel k!"!s!yle kamu hukuku tüzel k!"!s! 
arasında çok c!dd! farklılıklar bulunmaktadır. Öncel!kle, özel hukuk tü-
zel k!"!ler! !lg!l!s!n!n serbest !rades! !le kurulurken, kamu hukuku tüzel 
k!"!ler! kanunla veya kanunun açıkça verd!#! yetk!ye dayanılarak !dar! 
!"lemle kurulurlar ve benzer! !"lemlerle sona ererler; özel hukuk tüzel 
k!"!ler!n!n kurulu" amacı özel b!r yarar ve kâr elde etme amacı olup bun-
lar kamu gücünün kend!ler!ne bah"ett!#! ayrıcalıklara sah!p de#!llerd!r, 
buna kar"ın kamu hukuku tüzel k!"!ler! kamu yararı gözet!lerek kamu 
h!zmet! !ç!n kurulurlar, dolayısıyla yapmı" oldukları !"lemlerde kamu 
gücünün ayrıcalıklarıyla donatılmı"lardır; özel hukuk tüzel k!"!ler!n!n fa-
al!yet konuları organları tarafından serbestçe bel!rlen!rken, kamu huku-
ku tüzel k!"!ler!n!n faal!yet konuları, görev ve yetk!ler!, !"ley!"ler!yle !lg!l! 
tüm yöntem ve konular yasal düzenlemelerle bel!rlen!r ve ancak mevzuat 
!le bel!rlenen konularla sınırlı olarak faal!yet yürüteb!l!rler; kamu huku-
ku tüzel k!"!ler!n!n malları kamu malı sayılır ve personel! kamu görevl!s! 
statüsünded!r, bu nedenle malları haczed!lemez, ne var k! özel hukuk 
tüzel k!"!ler!n!n mallarının kamu malı ve personel!n!n kamu görevl!s! 
statüsünde olması söz konusu de#!ld!r26. 

24 F!%EK, Spor Yönet"m", s. 229.
25 ERTA%/PETEK, s. 127.
26 AVCI, Mustafa, “Spor Federasyonlarının Hukuk" N"tel"#", !dar" Te$k"lat !ç"ndek" Ko-

numu ve Ba#ımsızlı#ı Sorunu”, !ÜHFM, C. LXX, S. 2, 2012, s. 6; GÖZLER, Kemal, 
!dare Hukuku Dersler", 3. Baskı, Ek"n, Bursa, 2005, s. 84-88; GÜNDAY, Met"n, !dare 
Hukuku, 10. Baskı, !maj, Ankara, 2011, s. 78-79; ÖZAY, !l Han, Günı$ı#ında Yönet"m, 
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3289 sayılı Kanunun ek 9. maddes!nde, ba#ımsız spor federasyon-
larının b!r yandan özel hukuk hükümler!ne tab! tüzel k!"!l!kler oldu#u 
bel!rt!lmekte, öte yandan Cumhurba"kanı kararı !le kurulacakları ve 
Cumhurba"kanı kararının Resmî Gazete’de yayımlanması !le tüzel k!"!l!k 
kazanacakları öngörülmekted!r. Bunun yanı sıra, özel hukuk hükümle-
r!ne tab! olan spor federasyonlarının görev ve yetk! sınırları yasal düzen-
lemelerle ç!z!lmekte, tüzel k!"!l!kler! y!ne Cumhurba"kanı kararı !le sona 
erd!r!leb!lmekte, sah!p oldukları ta"ınır ve ta"ınmaz mallar kamu malı 
sayılmakta ve haczed!lememekte ve ayrıca bu mallar üzer!ndek! tasarruf 
yetk!s! büyük ölçüde b!r kamu hukuku tüzel k!"!l!#! olan Gençl!k ve Spor 
Bakanlı#ı tarafından sınırlandırılmaktadır. Ayrıca batı ülkeler!nde spor 
kulüpler!nden spor federasyonlarına ve hatta uluslararası spor kurulu"-
larına kadar tüm yapılanmalar özel hukuk kapsamında gerçekle"mektey-
ken, Türk!ye’de dernek "ekl!nde kurulan spor kulüpler! özel hukuk tüzel 
k!"!s!, buna kar"ın bu kulüpler!n ba#lı oldukları Gençl!k ve Spor Bakan-
lı#ı b!r kamu hukuku tüzel k!"!s!d!r27. Buradan yola çıkarak, Türk!ye’dek! 
spor yapılanması s!stem!n!n, gönüllü b!rl!k örgütlenme model! !le Devlet 
el!yle örgütlenme model!n!n b!rle"!m!nden olu"an, ancak Devlet müda-
hales!n!n gönüllü b!rl!k model!ne göre daha baskın oldu#u b!r “karma 
örgütlenme” model! oldu#unu söylemem!z yanlı" olmayacaktır.

Bu karma örgütlenme model! !çer!s!nde Devlet el!yle örgütlenmen!n 
en baskın nüveler!n! 21.05.1986 tar!hl! ve 3289 sayılı Gençl!k ve Spor 
H!zmetler! Kanunu’nda görmek mümkündür. Bu yasal düzenleme uya-
rınca, Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı, kural olarak Türk sporuna !l!"k!n karar 
ve denet!m yetk!ler!n! el!nde bulundurmaktadır. Türk!ye’de uzun yıllar 
boyunca tüm sporlar “amatör” spor olarak kabul ed!lerek Spor Genel 
Müdürlü#ü (SGM) bünyes!nde örgütlenm!", ancak daha sonra futbol 
“profesyonel” spor olarak kabul ed!lerek SGM bünyes!nden ayrılmı" ve 
ba#ımsızla"mı"tır. Bunun ardından, a"a#ıda açıklayaca#ımız üzere, 2018 
tar!h!ne kadar Türk sporunun karar ve denet!m merc!! olan Spor Genel 
Müdürlü#ü, Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı’na ba#lı b!r b!ç!mde ve futbol 
dı"ındak! tüm spor bran"ları yönünden en üst yetk!l! kurum olarak çalı"-
mı"tır. Bugün !t!bar!yle futbol profesyonel b!r spor bran"ı olarak ayrı b!r 
düzenlemeye ve kurumsal yapıya tab! olup, futbol dı"ındak! tüm sporlar 

F"l"z, !stanbul, 2004, s. 118-127.
27 F!%EK, Spor Yönet"m", s. 216-217.
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Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı bünyes!nde örgütlenm!"t!r ve Bakanlı#ın yet-
k! alanındadır28. Bu !k! organ!zasyon "emasına a"a#ıdak! bölümde daha 
ayrıntılı b!r b!ç!mde de#!n!lecekt!r.

Bu ayrımın yalnızca spor yapılanması ve te"k!latlanması yönünden 
de#!l, spor yargısı açısından da prat!k b!r sonucu bulunmaktadır. Z!ra, 
y!ne b!r sonrak! bölümde detaylıca !zah ed!lece#! üzere, Türk!ye’de spor 
yargısının en üstünde bulunan !k! kurum Gençl!k Spor Bakanlı#ı (GSB) 
Tahk!m Kurulu !le TFF Tahk!m Kurulu’dur. Esasen GSB Tahk!m Kuru-
lu uzun yıllar boyunca ‘Spor Genel Müdürlü#ü (SGM) Tahk!m Kurulu’ 
adıyla görev yapmı" ve uygulamada bazı k!mselerce halen aynı !s!mle 
anılmaktadır. Ancak a"a#ıda GSB Te"k!latını anlattı#ımız kısımda bu 
Tahk!m Kurulunun neden artık ‘SGM Tahk!m Kurulu’ !sm!yle anılma-
ması gerekt!#!n! !zah edece#!z.

Bu ba#lamda, futbol dı"ındak! tüm spor bran"ları yönünden, merkez 
ceza kurullarınca yahut ba#ımsız spor federasyonlarının d!s!pl!n kurul-
larınca ver!len d!s!pl!ne !l!"k!n kararlar !le sporun yönet!m!ne da!r tüm 
tasarru&ar yönünden münhasır yetk!l! organ Bakanlık bünyes!nde bulu-
nan Tahk!m Kurulu !ken; futbolda d!s!pl!ne, yönet!me ve d!#er sport!f 
!ht!la&ara !l!"k!n tüm süreçler TFF bünyes!nde ve TFF’n!n yetk!l! ku-
rumları nezd!nde yürütülmekte, bu kurumlarca ver!len kararlara !t!raz ve 
yargılama merc!! olarak da TFF Tahk!m Kurulu bakmaktadır. 

28 GÜNAL, Nad" / KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, Türk Spor Hukukunun Genel Esasları ve 
!lg"l" Mevzuat, Yetk"n, Ankara, 1998, s. 21.

 Bu a$amada at yarı$ları "le "lg"l" ayrık durumdan bahsetmek gerekmekted"r. SGM dı-
$ında, at yarı$ları "le "lg"l" düzenleme yapma yetk"s" Tarım ve Orman Bakanlı#ı’ndadır. 
10.07.1953 tar"hl" ve 6132 sayılı At Yarı$ları Hakkında Kanun’un 1. maddes" uyarınca 
“Türk"ye sınırları "çer"s"nde at yarı$ları düzenlemeye, yurt "ç"nde ve yurt dı$ında dü-
zenlenen yarı$lar üzer"ne yurt "ç"nden ve yurt dı$ından mü$terek bah"s kabul etmeye 
Tarım ve Köy"$ler" Bakanlı#ı yetk"l"d"r.” !lg"l" bakanlı#ın "sm" sonrasında ‘Tarım ve 
Orman Bakanlı#ı’ olarak de#"$t"r"lm"$ olup, Kanunda buna "l"$k"n b"r de#"$"kl"k ya-
pılmamı$tır.

 Kanunun 5. maddes" uyarınca, Bakanlı#ın bu hükümde bel"rt"len hak ve yetk"ler", at 
yet"$t"rme ve ıslahını te$v"k gayes" "le kurulan ve kamu menfaat"ne çalı$an derneklere 
ve 30 yılı geçmemek $artıyla Cumhurba$kanı tarafından devred"leb"l"r. Bu ba#lamda, 
Bakanlı#ın hak ve yetk"ler" Türk"ye Jokey Kulübü’ne devred"lm"$ olup, Kanunun yü-
rürlü#e g"rd"#" tar"hten "t"baren at yarı$ları ve mü$terek bah"sler, Bakanlı#ın gözet"m" 
ve denet"m" altında, Türk"ye Jokey Kulübü tarafından yürütülmekted"r. Bununla be-
raber, devred"len hak ve yetk"ler at yarı$larının düzenlenmes" ve mü$terek bah"sler"n 
gerçekle$t"r"lmes" "le sınırlı olup, bunlar har"c"ndek" b"n"c"l"k faal"yetler" yönünden 
Türk"ye B"n"c"l"k Federasyonu ve Gençl"k ve Spor Bakanlı#ı yetk"l"d"r. Bkz. ERTEN, 
Türk Sporu, s. 134.
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Bu !t!barla gerek sporun te"k!latlanması gerekse de spor yargısı açısın-
dan b!r ayrıma g!tmek gerek!rse, Türk spor yargısında ben!msenen s!s-
tem!n, Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı Te"k!latı !le Türk!ye Futbol Federasyonu 
Te"k!latı "ekl!nde formüle ed!leb!lecek b!r ‘$k!l! S!stem’ olarak adlandırıl-
masının !sabetl! olaca#ı kanaat!ndey!z. 

B. Gençl#k ve Spor Bakanlı$ı Te%k#latı
Türk!ye’de sporun !lk te"k!latlanma ve federasyonla"ma çalı"maları 

Cumhur!yet dönem!n!n hemen önces!ne tekabül etmekted!r. Bu ba#-
lamda ülkedek! !lk federasyonların kurulu"u ve spor kulübü örgütlenme-
s! 1922 yılında Türk!ye $dman Cem!yetler! $tt!fakı (T$C$) !le olmu"tur. 
Bu çalı"ma !le, ülke 15 bölgeye (mıntıkaya) ayrılmı", çe"!tl! spor bran"-
larında bugünün bölgesel federasyonlarına benzer 15 mıntıka ($stanbul, 
Ankara, $zm!r, Kares!, Bahr!ye, Can!k, Esk!"eh!r, Trabzon, Kocael!, Ada-
na, Konya, Antalya, Harb!ye, Bursa ve Ed!rne mıntıkaları) olu"turulmu", 
bunlar T$C$ bünyes!nde b!rle"m!" ve 1923 yılında spor bran"ları federas-
yon hal!ne gelm!"lerd!r29. T$C$’n!n faal!yetler! kapsamında 1923 yılında 
kurulan federasyonlar 1936 yılına kadar bu yapılarını korumu"lar, 1936 
yılında !se T$C$’n!n kend!n! feshederek yer!ne Türk Spor Kurumu’nun 
(TSK) kurulması !le b!rl!kte Türk spor yönet!m! TSK’nın düzenleme 
alanına g!rm!", TSK’nın ardından 1938 tar!hl! ve 3530 sayılı ‘Beden Ter-
b!yes! Kanunu’ !le kurulan Beden Terb!yes! Genel Müdürlü#ü (BTGM) 
tarafından 1986 yılına kadar Türk!ye’de spor alanı düzenlenm!" ve de-
netlenm!"t!r30. 

1986 yılında !se Türk spor te"k!latlanmasında c!dd! de#!"!kl!kler ya-
pılmı", 21.05.1986 tar!hl! ve 3289 sayılı ‘Beden Terb!yes! ve Spor Genel 
Müdürlü#ünün Te"k!lat ve Görevler! Hakkında Kanun’ yayımlanmı" ve 
Türk!ye’de spor alanını yönetmek, düzenlemek ve denetlemek üzere, 
tüzel k!"!l!#! ha!z katma bütçel! b!r kamu kurulu"u olarak ‘Beden Ter-
b!yes! ve Spor Genel Müdürlü#ü’ kurulmu"tur. 3289 sayılı Kanunda 

29 YÜCE, Mehmet, !dmancı Ruhlar – Futbol Tar"h"m"z"n Klas"k Devreler": 1923-1952, 
!let"$"m, !stanbul, 2015, s. 35-39. Türk"ye !dman Cem"yetler" !tt"fakı’nın kurulu$ ve 
çalı$maları hakkında detaylı b"lg" "ç"n bkz. YÜCE, Mehmet, Osmanlı Melekler" – Fut-
bol Tar"h"m"z"n Kad"m Devreler", !let"$"m, !stanbul, 2014, s. 371-392.

30 KOCAMAZ, Selda / ÇOLAKO'LU, Tek"n / ERTURAN Ö'ÜT, Esra, “Türk Spor 
Federasyonlarının Özerkl"k Sonrası De#"$"m"”, Gaz" Beden E#"t"m" ve Spor B"l"mler" 
Derg"s", C. 18, S. 1-4, 2013, s. 9-10.
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24.01.1989 tar!hl! ve 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ardın-
dan 14.03.1991 tar!hl! ve 3703 sayılı Kanun !le b!rçok de#!"!kl!k yapıl-
mı", bu de#!"!kl!klerle kanunun adı ‘Gençl!k ve Spor Genel Müdürlü#ü’nün 
Te"k!lat ve Görevler! Hakkında Kanun’, kanunda düzenlenen ‘Beden Ter-
b!yes! ve Spor Genel Müdürlü#ü’nün adı da ‘Gençl!k ve Spor Genel Müdür-
lü#ü’ olarak de#!"t!r!lm!"t!r. Ne var k!, !sm! ve yapısı de#!"mekle b!rl!kte, 
1986 yılından 2018 yılına kadar Türk sporu, en yetk!l! kurumu olarak 
‘Gençl!k ve Spor Genel Müdürlü#ü’ tarafından yönet!lm!"t!r.

16 N!san 2017 tar!h!nde yapılan Anayasa de#!"!kl!#! referandu-
mu sonrası Cumhurba"kanlı#ı hükümet s!stem!ne geç!ld!#!nden, 
Türk!ye’n!n neredeyse tüm !dar! te"k!latının oldu#u g!b! bakanlık te"k!-
latlarının yapısı da c!dd! b!r b!ç!mde de#!"m!"t!r. Bu de#!"!kl!k do#rultu-
sunda, 02.07.2018 tar!hl! ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
!le 3289 sayılı Kanunda çok öneml! de#!"!kl!kler yapılarak Kanun "u 
ank! hal!n! almı", Kanunun !sm! ‘Spor Genel Müdürlü#ü’nün Te"k!lat ve 
Görevler! Hakkında Kanun’, !lg!l! Müdürlü#ün !sm! !se ‘Spor H!zmet-
ler! Genel Müdürlü#ü’ olarak de#!"t!r!lm!" ve bu müdürlük Gençl!k ve 
Spor Bakanlı#ı’nın b!r ana h!zmet b!r!m! hal!ne get!r!lm!"t!r. 703 sayılı 
KHK !le yapılan de#!"!kl!klerle !llerdek! spor te"k!latı Gençl!k ve Spor 
Bakanlı#ı’na ba#landı#ından, 3289 sayılı Kanunun SGM’n!n görevler!n! 
düzenleyen 2. maddes!, te"k!lat yapısını düzenleyen 3. maddes!, merkez 
te"k!latını düzenleyen 4. maddes! ve Spor Genel Müdürünün görev ve 
yetk!ler!n! düzenleyen 5. maddes! kaldırılmı"tır.

SGM, 02.07.2018 tar!h!nden önce ayrı tüzel k!"!l!#! ha!z, ayrı büt-
çes! olan ve 3289 sayılı Kanuna göre merkez ve ta"ra te"k!latına sah!p 
b!r kamu kurulu"u !ken, 703 sayılı KHK !le beraber Gençl!k ve Spor 
Bakanlı#ı’nın b!r ana h!zmet b!r!m! hal!ne get!r!lm!", 3289 sayılı Kanun-
da da buna uygun de#!"!kl!kler yapılmı" ve tüm ta"ra te"k!latı !le SGM’ye 
ba#lı alt kurulu"lar Bakanlık bünyes!ne alınmı"tır. Dolayısıyla, daha önce 
SGM’ye ba#lı olarak çalı"an spor !l ve !lçe müdürlükler! Bakanlı#a ba#lı 
hale get!r!lm!" (m. 6); sürekl! kurullara yapılacak atama yetk!s! Bakanlı#a 
ver!lm!" (m. 8); SGM’n!n katma "ekl!ndek! merkez bütçes!n!n Bakanlı#a 
a!t oldu#u düzenlenm!" (m. 13); SGM’n!n gel!rler! Bakanlı#a a!t “özel 
hesap” adı ver!len bütçeye tab! kılınmı" (m. 14); ‘spor kulüpler!’n!n !sm! 
‘gençl!k ve spor kulübü’ olarak de#!"t!r!l!rm!" ve spor kulüpler!n!n SGM 
yer!ne Bakanlık bünyes!ne dah!l olaca#ı bel!rt!lm!" (m. 20); spor ku-
lüpler!n!n denet!m yetk!s! SGM’den alınıp Bakanlı#a ver!lm!" (m. 21); 
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Kanunun öncek! hal!nde profesyonel spor dalları SGM’n!n tekl!f! üze-
r!ne Bakanlık tarafından bel!rlen!rken, de#!"!kl!kle SGM’n!n buradak! 
yetk!s! kaldırılmı" ve profesyonel spor dallarını bel!rleme yetk!s! münha-
sıran Bakanlı#a ver!lm!" (m. 24); amatör spor kulüpler!ne yardım yapma 
yetk!s! SGM’den alınarak Bakanlı#a ver!lm!" (m. 25); e#!t!m ve ö#ret!m 
kurumlarında kullanılmak üzere beden e#!t!m! ve spor malzemeler!n! 
tem!n !le spor tes!sler! yapma yetk!s! SGM’den alınarak Bakanlı#a ve-
r!lm!" (m. 37); ulusal ve uluslararası yarı"malarda üstün ba"arı gösteren 
sporcu, kulüp ve futbol bran"ı dah!l tüm kurum ve kurulu"lara ayn! ve/
veya nakd! ödül verme yetk!s! SGM’den alınarak Bakanlı#a ver!lm!" (Ek 
m. 3); kamu kurum ve kurulu"ları ve yerel yönet!mler !le spor kulüple-
r!ne a!t spor tes!sler! ve gençl!k merkezler!n!n yapımı, bakımı ve onarı-
mı yetk!ler! !le bu m!nvaldek! tüm yetk!ler SGM’den alınarak Bakanlı#a 
ver!lm!" (Ek m. 3); “özerk” spor federasyonu !bares! yer!ne “ba#ımsız” 
spor federasyonu !bares! kabul ed!lm!" ve ba#ımsız spor federasyonları !le 
!lg!l! SGM’ye a!t tüm yetk!ler Bakanlı#a devred!lm!" (Ek m. 9); Tahk!m 
Kurulunun sekretarya h!zmetler!n!n yürütülmes! yetk!s! SGM’den Ba-
kanlı#a devred!lm!", Tahk!m Kurulunun !ht!yaçları !ç!n gerekl! ödene#!n 
SGM yer!ne Bakanlı#ın bütçes!ne konulması öngörülmü" (Ek m. 9/A); 
spor tes!sler! veya ta"ınmazlarının mülk!yet! Bakanlı#a geç!r!lm!" ve bu 
tes!sler !le ta"ınmazların kullanım ve !nt!fa haklarının devr! yetk!s! de 
Bakanlı#a ver!lm!"t!r (Ek m. 11).

Görüldü#ü üzere, 703 sayılı KHK !le yapılan de#!"!kl!k net!ces!nde 
SGM ayrı b!r te"ekkül olmaktan tamamen çıkartılarak Bakanlı#ın b!r b!r!-
m! hal!ne get!r!lm!", 3289 sayılı Kanunda SGM yönünden bel!rlenen hak 
ve yetk!ler!n tamamı Bakanlı#a devred!lm!" ve böylece Türk spor yapılan-
masının organ!zasyonu tamamen de#!"t!r!lm!"t!r. Bugün !t!bar!yle, futbol 
ve yukarıda açıklandı#ı üzere at yarı"ları har!ç tüm spor organ!zasyonu 
Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı tarafından bel!rlenmekte ve yürütülmekted!r.

3289 sayılı Kanunun amacı 1. maddes!nde bel!rt!lm!" olup, Kanunda 
yer alan “merkezde katma bütçel! ve tüzel k!"!l!#e sah!p Gençl!k ve Spor 
Müdürlü#ü” !bares! tamamen kaldırılmı", bununla beraber Kanunun 
Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı bünyes!nde, tüzel k!"!l!#e sah!p ve ta"rada 
“Gençl!k H!zmetler! ve Spor !l ve !lçe müdürlükler!n!n kurulmasını, bunla-
rın görev ve yetk!ler!ne a!t esas ve usuller!” düzenled!#! bel!rt!lm!"t!r. 

Bakanlı#ın yetk! alanına !l!"k!n b!r d!#er öneml! hüküm Kanunun 
18. maddes!d!r. Madden!n b!r!nc! fıkrasında “b!r veya daha fazla spor 
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dalı, tekn!k ve !dar! bakımdan b!rer federasyona ba#lanır. Amatör federas-
yonların aded! !le profesyonel dallar, Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı tarafından 
tesp!t olunur” den!ld!kten sonra, !k!nc! fıkra !le “amatör ve profesyonel 
futbol faal!yetler! Türk!ye Futbol Federasyonuna ba#lı !k! ayrı kurul tarafın-
dan” yürütülece#! bel!rt!lm!"t!r. Görüldü#ü g!b!, Bakanlı#ın futbol üze-
r!nde herhang! b!r kural koyma, gözet!m ve denet!m yetk!s! bulunmayıp, 
bu yetk!ler!n tamamı TFF’ye a!tt!r. Bakanlık, futbol dı"ındak! d!#er spor 
bran"larının düzenley!c! ve denetley!c! merc!! olarak yetk!lend!r!lm!"t!r.

3289 sayılı Kanunun 20. maddes! uyarınca, Türk!ye’de tüm spor ku-
lüpler! Dernekler Kanunu’na göre kurulmakta ve tesc!l ed!lmek suret!yle 
Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı bünyes!ne dah!l olmaktadırlar. $lg!l! hükme 
göre b!r spor kulübünün Türk!ye’dek! b!r federasyon tarafından düzen-
lenen veya bunların denet!m! altında yapılan b!r müsabakaya katılması 
ve ayrıca bu kulüpler adına yarı"acak olan sporculara l!sans ver!lmes! !ç!n 
tesc!l olmaları gerekmekted!r. Spor kulüpler! Bakanlıkça her yönden de-
netleneb!l!rler. Bunun yanı sıra, sporcu l!sansları da Bakanlık tarafından 
ver!lmekte olup, Kanunun 22. maddes!ne göre, sporcuların Türk!ye’de 
organ!ze ed!len yarı"malara katılab!lmeler! !ç!n, b!r spor kulübü adına 
veya ferd! olarak Bakanlıktan l!sans almaları zorunludur.

Türk!ye’de futbol ve at yarı"ları dı"ında tüm sporların düzenley!c! ve 
denetley!c! kurumu Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı’dır. Bu sporlar da y!ne 
3289 sayılı Kanuna göre kurulan spor federasyonları tarafından orga-
n!ze ed!lmekted!rler. Spor federasyonları yakın b!r tar!he kadar tama-
men Spor Genel Müdürlü#ü’ne ba#lı olarak yapılanmakta !ken, !lk kez 
29.06.1997 tar!h ve 23034 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan ‘Basketbol 
Yarı"ma, Sporcu Tesc!l ve L!sans, D!s!pl!n, Hakem ve Antrenör Yönetmel!#!’ 
!le 22.05.1998 tar!h ve 23349 sayılı Resm! Gazete’de yayımlanan ‘Genç-
l!k ve Spor Genel Müdürlü#ü Voleybol Yarı"ma, Sporcu Tesc!l ve L!sans, Ha-
kem ve Antrenör Yönetmel!#!’ !le Basketbol ve Voleybol federasyonları bazı 
özel yetk!lere tab! kılınmı"lar, akab!nde 07.08.1998 tar!h ve 23426 sayılı 
Resm! Gazete’de yayımlanan ‘Gençl!k ve Spor Genel Müdürlü#ü Sporcu 
L!sans, Tesc!l, V!ze ve Transfer Yönetmel!#!’ uyarınca tüm spor federasyon-
ları, faal!yet gösterd!kler! spor bran"larında müsabakalara katılacak spor-
cuların tesc!l! !le l!sans, v!ze ve transfer !"lemler!ne !l!"k!n usul ve esasları 
bel!rleme yetk!s!ne sah!p olmu"lardır31. 

31 GÜNAL/KÜÇÜKGÜNGÖR, s. 24.
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Ancak spor federasyonlarının yapısı yönünden esas de#!"!k-
l!k, 13.03.2004 tar!hl! ve 25401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
04.03.2004 tar!hl! ve 5105 sayılı Kanunla, 3289 sayılı Kanuna eklenen 
‘Ek 9. madde’ !le olmu"tur. Bu hüküm !le amatör spor federasyonları 
!lk kez “özerk” olarak adlandırılmı" ve mevcut federasyonlar Gençl!k ve 
Spor Genel Müdürlü#ü’nün düzenleme alanından çıkarak özerk statüye 
kavu"mu"lardır32. Özerk olan spor federasyonları, önces!nde tüm kurul-
ları atama yoluyla bel!rlenmekteyken, organları genel kurulları tarafın-
dan seç!mle göreve gelen, her türlü kararlarını kend! organları !çer!s!nde 
ve kend! !"ley!"! dah!l!nde alan, ayrı bütçeye sah!p ve bütçeler! genel ku-
rulları tarafından onaylanan ve !bra ed!len federasyonlar hal!ne gelm!"-
lerd!r33. 29.03.2011 tar!hl! ve 6215 sayılı Kanun !le de federasyonlar !ç!n 
kullanılan “özerk” !bares! kaldırılmı" ve bu kurumların !s!mler! “ba#ımsız 
spor federasyonları” olarak de#!"t!r!lm!"t!r.

Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı’nın yetk! kapsamında olan ba#ımsız spor 
federasyonları, 3289 sayılı Kanunun ek 9. maddes!nde düzenlenm!"t!r. 
Bu hükme göre, ba#ımsız spor federasyonları “spor dalı !le !lg!l! faal!yet-
ler! ulusal ve uluslararası kurallara göre yürütmek, gel!"mes!n! sa#lamak, 
sporcu sa#lı#ı !le !lg!l! konularda gerekl! önlemler! almak, te"k!latlandır-
mak, federasyonu uluslararası faal!yetlerde tems!l etmek ve Tahk!m Kurulu 
kararlarını uygulamakla görevl! ve yetk!l!, özel hukuk hükümler!ne tab!” 
kurulu"lardır. Bu federasyonlar, Cumhurba"kanı kararı !le kurulmakta 
ve Cumhurba"kanı kararının Resmî Gazete’de yayımlanması !le tüzel 
k!"!l!k kazanmaktadırlar. Kanunda bel!rt!len yükümlülükler! yer!ne ge-
t!rmeyen federasyonların tüzel k!"!l!kler! de y!ne 3289 sayılı Kanunun 
ek 9. maddes!nde öngörülen usulle !ptal ed!lmekte ve !ptal sonrası tüm 
malvarlıkları Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı’na devred!lmekted!r.

Kanun, her ne kadar bu federasyonları “ba#ımsız” olarak n!telend!r-
m!" !se de, bu federasyonlar b!rçok yönden Bakanlı#a ba#lıdır. Z!ra, aynı 
hükme göre, Bakanlık tarafından federasyonlara yapılan yardımlar !le 
y!ne Bakanlık bütçes!nden bu federasyonlara tahs!s ed!len kaynaklar kul-
lanılarak ed!n!len her türlü ta"ınır ve ta"ınmaz mal ed!n!m amacı dı"ında 
kullanılamamakta ve Bakanlı#ın !zn! alınmaksızın üçüncü k!"!lere satıla-

32 ERTA%/PETEK, s. 133.
33 KOCAMAZ/ÇOLAKO'LU/ERTURAN Ö'ÜT, s. 11. Ayrıca spor federasyonlarının 

özerkl"kler"n"n "$ley"$" bakımından detaylı b"lg" ve saha ara$tırması sonuçları "ç"n bkz. 
KOCAMAZ/ÇOLAKO'LU/ ERTURAN Ö'ÜT, s. 13-24.
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mamakta ve devred!lememekted!r. Dahası, Bakanlık tarafından yapılan 
yardımlar ve tahs!s ed!len kaynaklar kullanılarak alınan ta"ınmazların 
mülk!yet! de federasyonlara de#!l, Bakanlı#a a!tt!r. Söz konusu ta"ınmaz-
lar Gençl!k ve Spor Bakanlı#ının mevzuatı çerçeves!nde kullanılmakta 
ve “devlet malı” sayılmakta, bu nedenle de hacze konu olmamaktadırlar. 
Görüldü#ü üzere, her ne kadar bu federasyonlar “ba#ımsız” olarak ad-
landırılmı" !se de b!rçok yönden Bakanlı#ın gözet!m! ve denet!m!, dahası 
ta"ınır ve ta"ınmaz malları dah! Bakanlı#ın tasarrufu altındadır. 

Kaldı k!, !dar! anlamda “ba#ımsızlık”, karar merc!ler!nde çalı"anların 
bazı statü ve güvencelere sah!p olmalarının yanı sıra, !daren!n bu k!"!le-
r!n eylem ve !"lemler!n!n geçers!zl!#!n! do#uracak b!r yetk!s!n!n bulun-
mamasını, ayrıca !"levsel ba#ımsızlı#a sah!p olmayı, yan! almı" oldukları 
kararların b!r üst makamların !z!n veya onayına tab! olmamasını, bu-
nunla beraber mal! özerkl!#e de sah!p olmasını gerekt!rmekted!r34. Ne 
var k!, spor federasyonları 3289 sayılı Kanun !le b!rçok açıdan Bakanlı#a 
tab! oldu#undan, bu n!tel!kler!n b!rço#una sah!p de#!llerd!r. Bu açıdan 
da spor federasyonlarının tam anlamıyla ba#ımsız oldukları söylenemez.

Bunun yanı sıra, Kanunun ek 9. maddes!nde federasyonların “özel 
hukuk hükümler!ne tab!” oldukları öngörülmekte, ancak bunlar Cum-
hurba"kanı kararı !le kurulup b!rçok yönden Bakanlı#a tab! olarak faa-
l!yet göster!lmekted!rler. Bu da y!ne Türk!ye’dek! spor yapılanmasında 
Devlet müdahales!n!n ve “Devlet el!yle örgütlenme model!”n!n a#ırlı#ının 
öneml! göstergeler!nden b!r!d!r. Ek 9. madde uyarınca, özel hukuk hü-
kümler!ne tab! oldu#u öngörülen ba#ımsız spor federasyonlarının faal!-
yetler!nde görevl! bulunanlar, görevler!yle !lg!l! !"lem!" oldukları suçlar 
yönünden “kamu görevl!s!” sayılmakta ve bu sıfatla ceza muhakemes!n!n 
konusu olmaktadırlar. Bu düzenlemeler, esasen b!r kamu hukuku tüzel 
k!"!s! g!b! kurgulanan ancak özel hukuk hükümler!ne tab! oldu#u bel!r-
t!len spor federasyonlarının adeta “karma b!r tüzel k!"!l!k” olarak olu"tu-
ruldu#unu göstermekted!r35.

Kanunun ek 9. maddes! uyarınca, kurulan tüm ba#ımsız spor fede-
rasyonlarının merkezler! Ankara’dadır. Bu federasyonlar ayrı b!rer or-
gan!zma olarak örgütlenmekte ve federasyonun merkez te"k!latı genel 
kurul, yönet!m kurulu, denet!m kurulu, d!s!pl!n kurulları !le genel sek-

34 AVCI, s. 15-16.
35 AVCI, s. 17.
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reterl!kten olu"maktadır. Federasyon yönet!m kurulunun en az yed! en 
çok onbe" üye, d!s!pl!n kurulunun en az üç en çok be" üyeden olu"aca#ı 
düzenlenm!"t!r. Denet!m kurulları !se, !k! üyes! seç!mle bel!rlenen, üç 
üyes! !se Gençl!k ve Spor Bakanlı#ınca görevlend!r!len toplam be" üye-
den olu"maktadır. Genel sekreter de, en az dört yıllık yüksekokul mezu-
nu k!"!ler arasından görevlend!r!lmekted!r.

Ba#ımsız spor federasyonlarının en üst organları Genel Kuruldur. 
Genel Kurulun üye sayısı, ol!mp!k ve paral!mp!k sporlarda 150’den az 
300’den fazla, d!#er spor bran"larında !se 100’den az 200 üyeden faz-
la olamamaktadır. Kanun, ek 9. maddede, Genel Kurulun ola#an ve 
ola#anüstü toplanma usuller!n!, toplanma ve karar yeter sayılarını ve 
görevler!n! düzenlemekted!r. Burada öneml! olan husus, spor federas-
yonlarının Kanunda sayılan kurullarının olu"umunun, görev, yetk! ve 
sorumluluklarının ve çalı"ma usul ve esaslarının y!ne federasyon tara-
fından çıkartılacak ana statü !le bel!rlenmes!d!r. Ek 9. madden!n 4. fık-
rası uyarınca, adeta federasyonların “anayasası” n!tel!#!nde olan bu ana 
statünün yapılması ve de#!"t!r!lmes! yetk!s! Genel Kurula ver!lm!"t!r. 
Bunun dı"ında, Genel Kurulun, federasyon ba"kanı, yönet!m, denet!m 
ve d!s!pl!n kurullarını seçmek, Yönet!m Kurulu tarafından hazırlanan 
faal!yet programını ve bütçey! onaylamak, gerekt!#!nde bütçe harcama 
kalemler! arasında de#!"!kl!k yapmak, Yönet!m Kuruluna ta"ınmaz mal 
alım ve satımı hususunda yetk! vermek, Yönet!m Kurulu faal!yet ve mal! 
raporlarının !bra ed!l!p ed!lmeyece#!n! onaylamak g!b! görev ve yetk!ler! 
vardır. $lg!l! madde, bunun dı"ında federasyon ba"kanı olma "artlarını ve 
ba"kanın görev ve yetk!ler!n!, Tahk!m Kurulunun olu"ma "artlarını ve 
n!tel!kler!n! ve ba#ımsız spor federasyonlarının görev ve yetk! alanlarıyla 
!lg!l! d!#er hususları da ayrıntılı b!r b!ç!mde düzenlem!"t!r36.

36 Türk"ye’dek" ba#ımsız spor federasyonları $unlardır: Atıcılık ve avcılık; atlet"zm; 
badm"nton; basketbol; bedensel engell"ler; ragb"; b"lardo; b"n"c"l"k; b"s"klet; bocce, 
bowl"ng ve dart; boks; br"ç; buz paten"; buz hokey"; c"mnast"k; curl"ng; da#cılık; dans 
sporları; eskr"m; espor; futbol; geleneksel spor dalları (atlı c"r"t, $alvar güre$", aba gü-
re$", ku$ak güre$", atlı okçuluk, kökbörü, atlı kızak, rahvan b"n"c"l"k, geleneksel kızak); 
geleneksel türk okçuluk; gel"$mekte olan spor bran$ları (kor(ol, kr"ket, squash, dalga 
sörfü, pa"ntball, kura$); golf; görme engell"ler; güre$; herkes "ç"n spor; halk oyunları; 
halter; hava sporları; hentbol; hokey; "$"tme engell"ler; "zc"l"k; judo; kano; karate; ka-
yak; kızak; k"ck boks; kürek; masa ten"s"; modern pentatlon; motors"klet; muaytha"; 
okçuluk; okul sporları; oryant"r"ng; otomob"l sporları; özel sporcular spor federas-
yonu; ra)"ng; satranç; sualtı sporları; su topu; taekwondo; ten"s; tr"atlon; ün"vers"te 
sporları; voleybol; vücut gel"$t"rme, f"tness ve b"lek güre$"; wushu kung fu; yelken; 
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Bakanlık, Türk!ye’dek! spor yapılanmasını düzenlemek ve denetle-
mekle görevl! !ken, ayrıca spor müsabakalarında ve spor te"k!latı !çer!s!n-
de d!s!pl!n! sa#lamak, y!ne d!s!pl!n!n sa#lanmasına !l!"k!n “uluslararası 
kuralların uygulanması”nı sa#lamak ve ba#ımsız spor federasyonlarının 
da bu do#rultuda faal!yet göstermeler!n! tem!n etmekle yükümlüdür. Bu 
ba#lamda Kanunun 11. maddes! uyarınca, “beden terb!yes! ve spor çalı"-
malarında spor te"ekkül ve k!"!ler!nce, d!s!pl!n ve sportmenl!#e aykırı f!!ller 
ve bunlara uygulanacak müeyy!deler, kanunlara ve m!lletlerarası teamüllere 
uygun olarak yapılacak ceza yönetmel!#! !le tesp!t ed!l!r. Söz konusu f!!ller!n 
para cezası !le müeyy!delend!r!lmes! mümkündür. Hang! cezaların paraya 
çevr!lece#! ceza yönetmel!#!nde bel!rt!l!r. Uygulanacak para cezası on m!l-
yon l!rayı geçemez. Bu m!ktarı üç katına kadar artırmaya Cumhurba"kanı 
yetk!l!d!r.”

703 sayılı KHK !le spor te"k!latının de#!"t!r!lmes!ne kadar, amatör 
spor dalları yönünden 07.01.1993 tar!h ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlü#e g!ren ‘Gençl!k ve Spor Müdürlü#ü Amatör Spor 
Dalları Ceza Yönetmel!#!’ uygulanmı", ancak 703 sayılı KHK’den sonra 
Gençl!k ve Spor Bakanlı#ınca ‘Spor D!s!pl!n Yönetmel!#!’ çıkartılmı" ve 
bu yönetmel!k 13.07.2019 tar!h ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanarak yürürlü#e g!rm!"t!r. Yönetmel!#!n 1. maddes!nde, düzenlemen!n 
amacının “Merkez Spor D!s!pl!n Kurulu ve !l spor d!s!pl!n kurullarının 
olu"umu, görev, yetk! ve sorumlulukları !le çalı"ma usul ve esaslarını, d!s!p-
l!n !hlal! olu"turan f!!ller!, bunların cezalarını ve cezaların !nfazlarını be-
l!rlemek” oldu#u bel!rt!lm!"t!r. Yönetmel!#!n 5. maddes!ne göre, Gençl!k 
ve Spor Bakanı tarafından yed! asıl ve yed! yedek üyeden olu"an Merkez 
Spor D!s!pl!n Kurulu !k! yıllık b!r süre !ç!n görevlend!r!lmekte ve bu 
üyeler!n de en az be"!n!n hukukçu, !k!s!n!n !se spor alanında b!l!msel 
çalı"malar yapmı" yahut spor alanında !darec!, tekn!k adam ve benzer! 
görevlerde bulunmu" k!"!ler arasından seç!lme "artı aranmaktadır. Bu 
"ek!lde tay!n ed!len Merkez Spor D!s!pl!n Kurulu, Yönetmel!#!n 6. mad-
des! uyarınca; !l spor d!s!pl!n kurullarının ba"kan ve üyeler!n!n, ve ayrı-

yüzme federasyonları. Bkz. https://www.ol"mp"yatkom"tes".org.tr/Detay/TMOK/
Spor-Federasyonlar"/26/1, e.t. 01.04.2021.

 Bu federasyonlardan futbol Türk"ye Futbol Federasyonu, b"n"c"l"k "se at yarı$ları ve 
mü$terek bah"slerle sınırlı olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlı#ı’nın yetk"lend"r-
mes"yle Türk"ye Jokey Kulübü’nün yetk" kapsamında olup, bunun dı$ındak" tüm spor 
bran$ları Gençl"k ve Spor Bakanlı#ı’na tab"d"r.
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ca, Gençl!k ve Spor Bakanı tarafından sevk ed!lmeler! hal!nde, ba#ımsız 
spor federasyonlarının ba"kan ve yönet!m kurulu üyeler! !le d!s!pl!n ve 
denet!m kurulu üyeler!n!n spor ahlakına ve d!s!pl!n!ne aykırı davranı"-
larının saptanması üzer!ne bunlar hakkında, federasyonlarca ve bunların 
!zn! !le yapılan spor müsabakası ve faal!yetlerde meydana gelen d!s!pl!n 
!hlaller! hakkında, !l spor d!s!pl!n kurullarının verd!#! kararlara kar"ı ya-
pılan !t!razlar hakkında ve !l spor d!s!pl!n kurulları arasındak! görev ve 
yetk! uyu"mazlıklarına !l!"k!n karar vermekle görevl! kılınmı"tır. 

Yönetmel!#!n 11. maddes! !le merkez ve !l d!s!pl!n kurulları yönün-
den ba#ımsızlık ve tem!nat hükmü de get!r!lm!" olup, buna göre “d!s!p-
l!n kurulları kararlarında ba#ımsızdır. Üyeler !st!fa etmed!kçe veya çek!lm!" 
sayılmadıkça, yerler!ne yen!s! görevlend!r!lemez.”

Sonuç olarak, 02.07.2018 tar!h!nden önce Türk!ye’de futbol dı"ında-
k! spor bran"ları yönünden yetk!l! kurum Spor Genel Müdürlü#ü !ken, 
02.07.2018 tar!hl! ve 703 sayılı KHK !le spor te"k!latının yapısı de#!"-
t!r!lm!", Müdürlük ‘Spor H!zmetler! Genel Müdürlü#ü’ adıyla Gençl!k 
ve Spor Bakanlı#ı’nın b!r h!zmet b!r!m! hal!ne dönü"türülmü" ve önce-
s!nde SGM’ye ba#lı tüm te"k!lat Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı’na tab! kı-
lınmı"tır. Bugün !t!bar!yle, futbolun ayrık durumu b!r kenara bırakılırsa, 
Türk!ye’de sporun düzenleme ve denetlenmes! hususunda yetk!l! kurum 
Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı olup, Türk!ye’de futbol dı"ındak! spor bran"-
ları yönünden yetk!l! spor yargı merc!! olan Tahk!m Kurulu da Bakanlı#a 
ba#lı olarak faal!yet göstermekted!r.

Bu noktada, söz konusu Tahk!m Kurulu’nun hang! !s!mle anılması 
gerekt!#! hususunun üzer!nde durmamız gerekmekted!r. Yukarıda detay-
lıca !zah ett!#!m!z üzere, 02.07.2018 tar!hl! ve 703 sayılı KHK önces!nde 
SGM ayrı tüzel k!"!l!#! ve ba#ımsız b!r bütçes! bulunan, ayrı b!r merkez 
ve ta"ra te"k!latına sah!p güçlü b!r kamu kurulu"u !ken, 703 sayılı KHK 
!le esasen Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı’nın b!r h!zmet b!r!m! hal!ne get!r!l-
m!"t!r, tüm te"k!latı ve kend!s!ne ba#lı alt kurulu"lar Bakanlık bünyes!ne 
alınmı" ve neredeyse h!çb!r yetk!s! bulunmayan b!r “b!r!m” hal!ne get!-
r!lm!"t!r. O halde, ayrı b!r te"ekkül olmaktan çıkartılmı" ve tüm yetk!ler! 
Bakanlı#a devrolunmu" olan SGM’n!n !sm!n!n halen Bakanlık bünye-
s!ndek! Tahk!m Kurulu !le anılması tamamen alı"kanlıktan kaynaklan-
maktadır. Z!ra, yukarıda saydı#ımız tüm görev ve yetk!ler g!b!, Tahk!m 
Kurulu’nun olu"umu ve görev yapma sürec! de tamamen Bakanlık mer-
kez te"k!latının görev alanına g!rmekted!r. Bu !t!barla, 02.07.2018 ta-
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r!h! !t!bar!yle, artık do#rudan Bakanlık bünyes!nde faal!yet gösteren ve 
Türk!ye’de futbol dı"ındak! spor bran"ları yönünden en üst derece spor 
yargı merc!! konumunda bulunan Tahk!m Kurulu’nun SGM Tahk!m 
Kurulu olarak de#!l, ‘Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı Tahk!m Kurulu’ olarak 
anılması daha do#ru olacaktır.

C. Türk#ye Futbol Federasyonu Te%k#latı
Yalnızca Türk!ye’de de#!l, Dünyada da tüm spor dalları arasında en 

çok ra#bet gören, en çok !zlenen, en çok konu"ulan spor dalı futboldur. 
Futbol, 19. yüzyılın !k!nc! yarısında Br!tanya adasında ortaya çıkı"ın-
dan hemen sonra önce $ng!ltere’de, ardından Avrupa’da ve son derece 
kısa b!r zamanda Dünyadak! tüm kıtalarda fenomen b!r spor dalı hal!ne 
gelm!", ülkeler arası veya aynı ülke !çer!s!ndek! pol!t!k, etn!k, d!n! veya 
sınıfsal farklılıkların ve hatta çatı"maların b!rer sembolü ve hatta aracı 
olmu"tur37. Bütün bu yönler!yle futbolu, b!r spor dalının ve oyunun çok 
ötes!nde, pol!t!k, toplumsal ve ekonom!k olayların bel!rleyen! n!tel!#!n-
de, uluslararası ve hatta uluslarüstü b!r fenomen olarak kabul etmek ge-
rekmekted!r.

Türk!ye’de de futbol 19. yüzyılın sonlarında !lg! görmeye ba"lamı", 
tar!hte kurulan !lk Türk futbol takımı olarak b!l!nen ‘Black Stock!ng’!n 
Rum futbolcularla bugün Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Kadıköy’dek! 
stadının oldu#u bölge olan ‘Papazın Çayırı’nda 1901 yılında oynadı#ı 
futbol maçı b!r Türk takımının !lk futbol maçı olarak tar!he geçm!"t!r38. 
Bunun akab!nde özell!kle $stanbul’da ya"ayan $ng!l!zler!n ve Osmanlı 
Rumlarının yo#un !lg!s!yle ardı ardına çok sayıda futbol kulübü kurul-
mu", 1905 yılında !lk Türk futbol kulübü olarak Mekteb-! Sultan! ö#-
renc!ler! tarafından Al! Sam! Yen önderl!#!nde Galatasaray kulübü ortaya 
çıkmı", hemen ardından Fenerbahçe ve Be"!kta" kulüpler!n!n futbol ta-
kımlarının kurulmasıyla bugünkü Türk futbolunun temeller! atılmı"tır. 
Özell!kle Cumhur!yet!n !lanından sonra tüm alanlarda oldu#u g!b! fut-

37 KUPER, S"mon, Futbol Asla Sadece Futbol De#"ld"r, 4. Baskı, Çev. S"nan Gürtunca, 
!thak", !stanbul, 2012, s. 57 vd. Futbolun bu dönemlerde !ng"l"z burjuvaz"s" tarafın-
dan "$ç" sınıfının sokaklara dökülmemes" "ç"n "cat ed"l"p yaygınla$tırıldı#ı, b"r nev" 
sınıf sava$ını futbol sahasına ve tr"bünlere hapsetme aracı olarak kullanıldı#ı da söy-
lenm"$t"r. Bkz. F!%EK, Kurthan, “Futbolu neden sevmel"? Futbolu neden sevmemel"? 
Kararı s"z ver"n!”, Futbolu Neden Sevmel"?, Hazırlayan: !lker Maga, Yasem"n Ged"k, 
Maksut Köksal, YGS, !stanbul, 2006, s. 27.

38 USLU, Ferhat, Spor Hukuku Dersler", Adalet, Ankara, 2016, s. 21.
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bol alanında da c!dd! atılımlar yapılmı", T$C$’n!n olu"umunun akab!nde 
1923 yılında Türk!ye Futbol Federasyonu “Futbol Heyet-! Mütteh!des!” 
adıyla kurulmu" ve 21 Mayıs 1923 tar!h!nde FIFA’nın 23. üyes! olmu", 
bu tar!h!n ardından Türk futbolu her geçen yıl daha hızlı b!r b!ç!mde 
büyümü", 1950’l! yılların sonunda ‘M!ll! L!g’ adı altında ülken!n çe"!tl! 
yerler!ndek! futbol kulüpler!n!n b!r araya gelmes!yle ulusal futbol l!g! 
olu"turulmu", 1960’lı ve 1970’l! yıllarda bu rüzgarla Anadolu’nun he-
men her yer!nde futbol kulüpler! kurulmu", 1980’l! yıllarda Avrupa’dan 
gelen tekn!k adamların da katkısıyla futbolda büyük b!r de#!"!m ya"an-
mı" ve n!hayet 1990’lı yıllarla beraber futbol yayıncılı#ında kabul ed!len 
“havuz s!stem!” !le b!rl!kte kulüpler!n naklen yayın gel!rler! yüz m!lyon 
dolarla !fade ed!len rakamlara ula"mı", böylece geçen zaman !çer!s!nde 
futbol tüm ülkede m!lyonlarca k!"! tarafından tak!p ed!len ve aynı za-
manda devasa ekonom!k hac!m yaratan b!r alan hal!ne gelm!"t!r39.

Futbolun gerek Türk!ye’de gerekse Dünyada d!#er spor dallarından 
farklı olarak bu denl! büyük !lg! görmes! ve evrensel ölçüde fenomen b!r 
spor dalı hal!ne gelmes!, buna paralel olarak da d!#er spor dallarına naza-
ran çok daha büyük b!r ekonom!ye ve endüstr!ye sah!p olması, futbolla 
!lg!l! ayrı b!r te"k!latlanma ve kend!ne has b!r hukuk rej!m! !n"a ed!lmes! 
!ht!yacını do#urmu"tur. Türk!ye’de futbol, 1988 yılına kadar d!#er spor 
dalları g!b! Gençl!k ve Spor Genel Müdürlü#ü bünyes!ndeyken, özel-
l!kle 1980’ler!n !k!nc! yarısıyla b!rl!kte böyles!ne yo#un !lg! gören b!r 
spor alanının özel b!r yasal düzenlemeye ve ayrı b!r rej!me tab! tutul-
ması tartı"maları artı" gösterm!" ve n!hayet 27.05.1988 tar!hl! ve 3461 
sayılı ‘Türk!ye Futbol Federasyonunun Kurulu" ve Görevler! Hakkında 
Kanun’un yürürlü#e g!rmes!yle futbol kend!ne özgü b!r hukuk! rej!me 
kavu"mu"tur. Ancak bu Kanun, futbolun !ht!yaçlarına cevap vermed!#! 
gerekçes!yle kısa b!r süre sonra kaldırılmı" ve 17.06.1992 tar!hl! ve 3813 
‘Türk!ye Futbol Federasyonu Kurulu" ve Görevler! Hakkında Kanun’ yürür-
lü#e g!rm!"t!r 40. Ne var k! geçen yıllar !çer!s!nde Dünyada oldu#u g!b! 
Türk!ye’de de futbolun yapısı de#!"m!", bu Kanun da !ht!yaçlara cevap 
veremez hale gelm!" ve 05.05.2009 tar!hl! ve 5894 sayılı ‘Türk!ye Futbol 
Federasyonu Kurulu" ve Görevler! Hakkında Kanun’ !le yürürlükten kaldı-
rılmı"tır. Bugün Türk!ye’de futbol alanının düzenley!c! yasal metn! 5894 

39 USLU, s. 22-23.
40 ERTEN, Türk Sporu, s. 131.
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sayılı Kanun ve düzenley!c! kurumu da Türk!ye Futbol Federasyonu’dur.
Kanunun 1. maddes!nde amacının, “her türlü futbol faal!yetler!n! m!l-

l! ve m!lletlerarası kurallara göre yürütmek, te"k!latlandırmak, gel!"t!rmek 
ve Türk!ye’y! futbol konusunda yurt !ç!nde ve yurt dı"ında tems!l etmek üze-
re, özel hukuk hükümler!ne tab!, tüzel k!"!l!#e sah!p, özerk Türk!ye Futbol 
Federasyonu’nun kurulması, te"k!lat, görev ve yetk!ler!ne a!t esas ve usuller! 
düzenlemek” oldu#u bel!rt!lmekted!r. Kanunun 4. maddes!nde, Türk!ye 
Futbol Federasyonu’nun (TFF) merkez, yurt !ç! ve yurt dı"ı te"k!latından 
meydana geld!#! ve te"k!latın TFF Statüsünde bel!rlenece#! düzenlen-
mekted!r. Buna göre, TFF Merkez Te"k!latı, Genel Kurul, TFF Ba"kanı, 
Yönet!m Kurulu, $cra Kurulu, Hukuk Kurulları41, Denetleme Kurulu 
ve Genel Sekreterden olu"maktadır. Kanunun 4. maddes!n!n 7. fıkra-
sına göre TFF kurul ve organları TFF Statüsü uyarınca atanarak veya 
seç!lerek göreve gel!r ve 8. fıkraya göre bu seç!mler özgür ve ba#ımsız 
demokrat!k yollarla gerçekle"t!r!l!r. 

Kanunun yapmı" oldu#u bu göndermeyle TFF Statüsü hazırlanmı" 
olup, bu Statü TFF’n!n uyması gereken “tarafsız davranma, ayrımcılık 
yapmama, dostane !l!"k!ler!n te"v!k ed!lmes!” g!b! ana !lkeler, futbol oyun 
kuralları, TFF üyel!#e ba"vuru, kabul, askıya alma, !hraç ve çek!lme 
usuller!, üyeler!n yükümlülükler!, TFF üyes! futbol kulüpler!n!n üst l!ge 
çıkmalarının ve alt l!ge dü"ürülmeler!n!n sonuçları, TFF kapsamındak! 
kulüpler!n ve d!#er grupların statüler!, TFF te"k!lat yapısı ve Genel Ku-
rulun n!tel!#!, olu"umu ve yükümlülükler!, TFF Yönet!m Kurulu’nun 
n!tel!#!, olu"umu, görev ve yetk!ler!, TFF’n!n !cra kurulu, denetleme ku-
rulu, Merkez Hakem Kurulu, Tems!lc!ler Kurulu g!b! yan kurullarının 
olu"umu, görev ve yetk! alanları, TFF Yargı Kurullarının olu"umu, görev 
ve yetk!ler!, ayrıca mal! hükümler, Türk!ye’dek! futbol müsabakalarına 
!l!"k!n haklar, Kulüp L!sans S!stem!, futbol kulüpler!n!n yapısı ve tesc!l! 
!le verg! muaf!yet! g!b! hususları detaylı b!r "ek!lde düzenlemekted!r42. 
Bunun yanı sıra, TFF Statüsüne dayanılarak TFF Yönet!m Kurulu tara-

41 Kanunun 5. maddes"nde sayılan "lk derece hukuk kurulları Uyu$mazlık Çözüm Ku-
rulu, D"s"pl"n Kurulları, Kulüp L"sans Kurulu ve Et"k Kurulu olup, bunların kararları-
na kar$ı "t"raz merc"" olarak da 6. maddede Tahk"m Kurulu bel"rlenm"$t"r. Bu kurulla-
ra ve TFF’n"n kend"ne özgü hukuk s"stem"ne çalı$mamızın ‘Türk Spor Yargısı’ ba$lıklı 
bölümünde de#"n"lecekt"r.

42 Türk"ye Futbol Federasyonu Statüsü "ç"n bkz. https://www.t*.org/Resources/TFF/ 
Documents/TFF-KANUN-STATU/TFF-Statusu.pdf, e.t. 02.04.2021.
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fından futbolun düzenlenmes!ne !l!"k!n çok sayıda tal!mat çıkarılmakta 
olup, futbol dünyası bu tal!matlarla yönet!lmekted!r43. Dolayısıyla fut-
bolun hukuk! rej!m!n!n !"ley!"!n!n genel çerçeves!n! 5894 sayılı ‘Türk!ye 
Futbol Federasyonu Kurulu" ve Görevler! Hakkında Kanun’ ç!zmekte, bu 
Kanuna dayanılarak çıkartılan TFF Statüsü federasyonun görev ve yetk! 
alanlarını düzenlemekte, bu Statüye dayanılarak TFF Yönet!m Kurulu 
tarafından daha bel!rg!n konulara !l!"k!n yayımlanan tal!matlar !le de 
futbol alanı düzenlenmekte ve denetlenmekted!r. B!r analoj! yapılacak 
ve söz konusun yapıyı otonom b!r hukuk! rej!m olarak kabul edecek 
olursak, 5894 sayılı Kanun bu rej!m!n Anayasasına, TFF Statüsü genel 
kanununa, tal!matlar !se yönetmel!kler!ne benzet!leb!l!r.

Kanunun 8. maddes!nde TFF’n!n gel!r kalemler! detaylı b!r b!ç!m-
de sayılmı" olup, buna göre Türk!ye’de yapılan futbol mü"terek ve sab!t 
!ht!mall! bah!s oyunlarından kulüplere ver!len !s!m hakkının %15’!; ba"-
vuru harçları ve cezaları; kulüpler!n telev!zyon, radyo, !nternet ve her 
türlü tekn!k c!haz ve benzer! araçlarla yapılacak müsabaka yayınlarından 
ve yayın organları !le yapacakları her türlü sözle"melerden elde ett!kler! 
gel!rler!n %10’u; TFF tarafından !mzalanan sponsorluk sözle"meler!n-
den elde ed!len tutarlar; resm! ve özel m!ll! müsabakalardan elde ed!len 
gel!rler!n kes!nt!lerden sonra kalan net mebla#ı !le bu müsabakaların te-
lev!zyon, radyo, !nternet ve her türlü tekn!k c!haz ve benzer! araçlarla 
yayınlarından elde ed!lecek gel!rler; tesc!l, v!ze, aktarma, a!dat ve TFF’ye 
ba#lı futbolcular ve futbol kulüpler!nden elde ed!lecek benzer! gel!rler, 

43 TFF tarafından çıkarılan ve hal" hazırda yürürlükte olan tal"matlar $unlardır: Akre-
d"tasyon Tal"matı, Amatör Futbolcu L"sans ve Transfer Tal"matı, Amatör !$ler Kurulu 
Tal"matı, Et"k Kurulu Tal"matı, Fa"r Play Tal"matı, Futbol D"s"pl"n Tal"matı, Futbol !l 
Tems"lc"s" ve !l Tert"p Kom"teler" Tal"matı, Futbol Kulüpler" Tesc"l Tal"matı, Futbol 
Menajerler" "le Çalı$ma Tal"matı, Futbol Müsabaka Tal"matı, Futbol Saha Kom"ser-
ler" Tal"matı, Futbol Okulları Tal"matı, Futbolda Dop"ngle Mücadele Tal"matı, Halı 
Sahaların Denet"m" ve Sını+andırılması Genelges", H!F (Herkes "ç"n Futbol) D"s"pl"n 
Tal"matı, H!F L"sans Tal"matı, H!F Turnuvaları Tal"matı, Kaynak Kullandırma Tal"-
matı, Kulüp L"sans ve F"nansal Fa"r Play Tal"matı, Merkez Hakem Kurulu Tal"matı, 
Özel Müsabaka ve Turnuva Tal"matı, Profesyonel Futbolcuların Jüb"leler" Tal"matı, 
Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferler" Tal"matı, Sa#lık Ek"pler"n"n Yapı-
lanmaları ve !$ley"$ler" Tal"matı, Sa#lık Kurulu !ç Tal"matı, Sport"f Ek"pman Tal"matı, 
Stadyum ve Güvenl"k Kom"tes" Tal"matı, Tahk"m Kurulu Tal"matı, Tekn"k Adamların 
Statüsü ve Çalı$ma Esasları Tal"matı, Tekn"k Adamların E#"t"m" ve Sını+andırılması 
Tal"matı, Tems"lc"ler Kurulu Tal"matı, TFF Tarafından Görevlend"r"lenlerden Uhde-
s"nde Kamu Görev" Bulunanların !z"nl" Sayılacakları Süreler"n Tesp"t"ne Da"r Tal"mat, 
Uyu$mazlık Çözüm Kurulu Tal"matı, Yayın Tal"matı, Süper L"f ve TFF 1. L"g Yayın 
Tal"matı. Bkz. https://www.t*.org/default.aspx?pageID=132, e.t. 02.04.2021.
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mal varlı#ından dev!r, satı", teml!k ve k!ralama g!b! yollarla elde ed!lecek 
gel!rler; TFF tarafından kurulacak veya ortak olunacak her türlü !kt!sad! 
te"ebbüs ve "!rketlerden elde ed!lecek gel!rler; fa!z gel!rler!; ba#ı" ve yar-
dımlar !le d!#er gel!rler TFF’n!n gel!rler! olarak sayılmı"tır. Buna kar"ın, 
Kanunun 9. maddes!nde, TFF’n!n yıllık bütçe esasına göre bütçes!n! 
hazırlayaca#ı ve bu Kanunda kend!s!ne ver!len görevler! yer!ne get!re-
b!lmek !ç!n TFF Statüsü çerçeves!nde gerekl! tüm masraf ve harcamaları 
yapaca#ı öngörülmü"tür.

Kanunun 11. maddes!nde futbol faal!yetler! bakımından verg! mu-
af!yet! de get!r!lm!" olup, buna göre “Türk!ye’de FIFA, UEFA ve TFF h!-
mayes!nde gerçekle"t!r!len müsabakalar !le bu Kanun kapsamında organ!ze 
ed!len müsabakalardan elde ed!lecek gel!rler ve TFF’n!n d!#er tüm gel!rler! 
her türlü verg!, res!m ve harçtan muaftır.”

Kanun futbol alanında uygulanacak d!s!pl!n cezalarının genel çerçe-
ves!n! de 15. maddes!nde ç!zm!"t!r. Bu hüküm uyarınca, “futbol müsa-
baka ve faal!yetler!nde kulüplere ve k!"!lere d!s!pl!n !hlaller! ve sportmenl!#e 
aykırı f!!ller ve bunlara uygulanacak cezalar, FIFA ve UEFA kurallarına 
uygun olarak TFF Statüsü ve Statünün ç!zd!#! çerçevede Yönet!m Kurulu-
nun yapaca#ı tal!matlarla bel!rlen!r.” 15. madden!n bu göndermes!yle 
futbol müsabaka ve faal!yetler!nde uygulanacak d!s!pl!n cezaları TFF 
Statüsünün 58. maddes!nde düzenlenm!", bu hükümde futbol dünya-
sında yer alan gerçek ve tüzel k!"!ler !ç!n öngörüleb!lecek d!s!pl!n ce-
zalarının türler! bel!rlenm!" ve “futbol müsabakaları ve organ!zasyonlar 
sırasında kulüpler ve b!reyler tarafından !"lenen tüm d!s!pl!n !hlaller! ve 
sportmenl!k dı"ı davranı"lar ve bu g!b! kulüp ve k!"!lere uygulanacak d!-
s!pl!n cezaları TFF Yönet!m Kurulu tarafından, genel kabul görmü" ulusal 
ve uluslararası uygulamalar !le FIFA ve UEFA D!s!pl!n Tal!matları do#-
rultusunda çıkarılacak TFF D!s!pl!n Tal!matı’nda düzenlen!r” den!lerek 
d!s!pl!n cezalarının bel!rlenme hususu tal!matlara bırakılmı"tır. Bu ba#-
lamda, amatör ve profesyonel futbol faal!yetler!nde d!s!pl!n! sa#lamak 
ve d!s!pl!n kurullarının olu"umunu, çalı"ma usul ve esaslarını, d!s!pl!n 
!hlal! olu"turacak f!!ller!, bu f!!llere ver!lecek cezaları ve cezaların !nfa-
zını bel!rlemek !ç!n TFF Yönet!m Kurulu tarafından ‘Futbol D!s!pl!n 
Tal!matı’ yayımlanmı"tır44.

44 Futbol D"s"pl"n Tal"matı "ç"n bkz. https://www.t*.org/Resources/TFF/Documents/
TALIMATLAR/Futbol-D"s"pl"n-Tal"mat".pdf, e.t. 02.04.2021.
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5894 sayılı Kanunun yukarıda bahsed!len hükümler! b!rl!kte de#er-
lend!r!ld!#!nde, Kanun !le futbola !l!"k!n uluslararası kuralların ve tal!mat-
ların uygulanması hususunda TFF’ye yükümlülük get!r!ld!#!, aynı "ek!l-
de TFF Statüsünde de TFF Yönet!m Kurulu’na çıkartılacak tal!matlarda 
FIFA ve UEFA tal!matları !le uluslararası kuralların d!kkate alınması ve 
bunlara paralel düzenlemeler get!r!lmes! ödev!n!n yüklend!#! görülmekte-
d!r. Bu düzenlemeler, sporun küresel n!tel!#! neden!yle, uygulanacak tüm 
kuralların d!#er ülkelerle ve uluslararası kurulu"larla yeknesak olması ge-
rekl!l!#!n!n b!r gösterges!d!r. D!#er spor bran"larında oldu#u g!b! futbolda 
da,uluslararası kuralların !ç hukuka aktarılmasına !l!"k!n anayasal süreç-
ler!n dı"ında b!r usul öngörülmekted!r. Bu düzenlemelerden hareketle, 
TFF’n!n, UEFA ve FIFA’nın koydu#u ve koyaca#ı kuralları Türk!ye’de de 
uygulamaya sokması ve yapaca#ı tüm düzenlemelerde bu uluslararası spor 
organlarının düzenlemeler!n! esas alması gerekmekted!r45.

IV. SONUÇ
Türk spor yapılanması, b!r yandan uluslararası spor federasyonlarının 

o spor dalına !l!"k!n koymu" oldu#u kural ve !lkeler! esas alırken, b!r 
yandan da kend! d!nam!kler!ne yaslanan b!r organ!zasyon "ekl!nde te-
"ekkül etm!"t!r. Bu organ!zasyon, d!#er ülkelerdek! muad!ller!n!n aks!ne, 
yalnızca özel hukuku merkeze alan b!r s!stem kurmamı", aks!ne kamu 
hukukunun gücünü bünyes!nde barındıran b!r yapı olmu"tur.

Bu özell!kler!yle Türk spor yapılanması !k! ana kanalda örgütlend!#!n-
den, Türk sporunun te"k!lat yapısının “$k!l! S!stem” olarak adlandırılması 
son derece !sabetl! olacaktır. Bunlardan !lk! futbol dı"ındak! spor bran"la-
rını bünyes!ne alan Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı Te"k!latı, d!#er !se futbolun 
çatısı altında örgütlend!#! Türk!ye Futbol Federasyonu Te"k!latıdır.

Bu tanım ve ayrım yalnızca ontoloj!k b!r tartı"mayı !fade etmemekte, 
prat!kte de öneml! sonuçlar do#urmaktadır. Z!ra her !k! kanalda fark-
lı te"k!lat yapılarının b!na ed!lmes!n!n yanı sıra, bu kanallardak! spor 
bran"larının hukuk! statüler! ve yargısal tab!!yetler! de b!rb!rler!nden 
ayrı"maktadır. Öyle k!,futbol profesyonel b!r spor dalı olarak kabul ed!l-
mekteyken, d!#er spor dalları Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı bünyes!ne alı-
narak farklı b!r hukuk! statüye tab! tutulmaktadır. B!r d!#er prat!k sonuç 
!se spor yargısında kar"ılı#ını bulmaktadır. Futbola !l!"k!n uyu"mazlık-

45 ERTEN, Türk Sporu, s. 133.
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ların !k!nc! derece yargı merc!! TFF bünyes!nde yapıla"an TFF Tahk!m 
Kurulu !ken ve bu kurul yalnızca futbolu kapsamına almı"ken, futbol 
dı"ındak! spor bran"ları yönünden !ster ba#ımsız spor federasyonlarının 
kurulları !ster merkez ceza kurulları tarafından ver!len kararlar olsun, 
!k!nc! derece yargı merc!! olarak Gençl!k ve Spor Bakanlı#ı Tahk!m Ku-
rulu tek adres olarak bel!rlenm!"t!r46. Bu n!tel!kler!yle gerek te"k!lat ya-
pısı gerekse spor yargısı açısından, Türk!ye’de “futbol ve d!#erler!” olarak 
formüle ed!leb!lecek veya özetleneb!lecek !k! ayrı rej!m bulundu#unu 
söylemem!z !sabets!z olmayacaktır.
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