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Anayasa Mahkemesi, Futbol Federasyonu'nun Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 5894 sayılı
yasanın, "Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar ve
bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz" ibaresinin,'... ve bu kararlar aleyhine yargı
yoluna başvurulamaz' bölümünü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi’nin 5894 sayılı TFF Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un bazı
hükümlerini iptal etmesinin ardından ilginç gelişmeler yaşandı. Alınan karara göre, “Tahkim
Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar ve bu kararlar aleyhine
yargı yoluna başvurulamaz” ibaresinin, “..Ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz”
bölümünün oy çokluğuyla iptal edilmesiyle, ortalık bir anda karıştı. Zira, adeta deprem etkisi
yaratan haberin ardından bundan sonra Tahkim Kurulu’nun alacağı bir karar sonrası, mağdur
durumda olduğunu düşünenlere, haklarını artık mahkemelerde arama imkanı ortaya çıktı.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin, Futbol Federasyonu’nun yapısına ilişkin bazı hükümleri iptal
etmesinin ardından Türk futbolunu zor günler bekliyor. Bunun nedeni ise kararın uygulanması
sonrasında FIFA kurallarının çiğneneceği; yani özerkliğin ihlal edilmesi durumu. Çünkü FIFA,
bütün ikili sorunların federasyon çatısı altında çözülmesini tavsiye ediyor. Bunun dışına
çıkıldığında ise kendisinin tavsiyesine uyulmadığı için yaptırım uyguluyor. Bu yüzden
federasyonun üyeliğinin iptal edilmesi ve milli takımlar ile Avrupa’da mücadele eden
kulüplerimize yasak gelebileceği de, gündemdeki diğer konular arasında yer alıyor.

NTV Spor'a konuşan Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı ve UEFA Tahkim Kurulu Üyesi
Levent Bıçakçı, Tahkim Kurulu kararlarının kesinliğine dikkat çekti. Bireysel başvurunun
mümkün olmadığına değinen Bıçakçı, "Şu anda elimizde kısa karar var, gerekçeli karar yok.
Ama gündem olduğu için de yorumlarımızı bildirmemiz lazım. Tahkim kararlarının kesin karar
bağlanacağı hükmüne Anayasa Mahkemesi’nin dokunmadığını görüyorum. Kesin ve nihai
kararı Tahkim Kurulu verir. Futbolcu ya da kulüp yargıya gidemez. Ancak taraflar isterse
yabancı futbolcular ya da takımlar federasyon yoluyla CAS’a gidebilir. Uluslararası bir konu
olduğunda CAS’a gidilebilir" ifadelerini kullandı.

Yayın hakları üzerindeki tartışmalardan da bahseden Bıçakçı, "Mahkeme kararı, yayın hakkının
dağıtımını TFF yönetim kurulundan almıyor. Federasyon bu hakları nasıl dağıtacağına karar
vermeye devam ediyor. Sadece yayın haklarını ihlal edenlere verilen cezaların
düzenlemesiyle ilgili bir düzenleme yapılıyor" şeklinde konuştu.
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Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu imzasıyla federasyonun resmi internet sitesinden
duyurulan açıklamada, anılan kararla, Tahkim Kurulu'nun kararlarının kesin ve nihailiği
hususunun bir kez daha aydınlığa kavuşturulduğunun ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin henüz
yayınlanmayan gerekçeli kararının beklenmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamanın tam metni
şöyle:

Anayasa Mahkemesi söz konusu toplantıda;

"Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar ve bu kararlar
aleyhine yargı yoluna başvurulamaz" şeklindeki 4. fıkrasının

"Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar" şeklindeki
ifadesinin Anayasaya aykırı olmadığına karar vermiş ve bu fıkranın sadece "ve bu kararlar
aleyhine yargı yoluna başvurulamaz" şeklindeki ifadesini iptal etmiştir.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararında, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun'un 6. Maddesinin;

"Tahkim Kurulu, bu Kanun uyarınca bağımsız ve tarafsız bir zorunlu tahkim mercii olup TFF'nin
en üst hukuk kuruludur ve TFF Statüsü ve ilgili talimatlarda belirtilen nitelikteki uyuşmazlıklar ile
ilgili nihai karar merciidir" şeklindeki 1. fıkrasının,

"Tahkim Kurulu, TFF Statüsü ve ilgili talimatlar uyarınca karar verme yetkisine sahip kurul ve
organlar tarafından verilecek kararları nihai olarak inceleyerek münhasıran karara bağlar.
Tahkim Kuruluna başvuru süresi TFF talimatlarının yayımından veya itiraz edilen kararın
tebliğinden itibaren yedi gündür" şeklindeki 2. fıkrasının

"Tahkim Kurulunun oluşumu, görev, yetki, hak ve sorumlulukları ile üyelerinin sahip olması
gereken nitelikler TFF Statüsünde belirlenir. Tahkim Kurulunun işleyişi ve usul kuralları TFF
tarafından çıkarılacak talimatta yer alır" şeklindeki 3. fıkrasının Anayasaya aykırılık iddialarını
reddetmiştir.
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Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi, konuya ilişkin önceki içtihatlarına uygun şekildeki bu kararıyla
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun görev ve yetkisi ile kararlarının kesinliği ve
nihailiği hususunu bir kez daha aydınlığa kavuşturmuştur.

Anayasaya Mahkemesi'nin bu kararıyla ortaya çıkacak yeni uygulamanın kapsam ve içeriğinin
ancak konuya ilişkin gerekçeli kararın yayınlanmasından sonra değerlendirilebileceği açıktır.''

Büyük bir kaosla karşı karşıya kalan TFF yönetimi, bir yandan açıklanacak gerekçeli kararı
beklerken, diğer taraftan da FIFA’nın konuyla ilgili nabzını yokladı. Ancak gelen kötü haberler
Türkiye’nin içinde bulunduğu tehlikeyi gözler önüne serdi. İptal ile ilgili bilgi verilen FIFA’dan
“Eğer Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun verdiği sportif ve disiplin cezalarının tamamı
yerel mahkemeye taşınırsa, bu durum futbola bir müdahale olarak değerlendirilir. Bunun
yaptırımı da açıktır. Bu kararların düzeltilmesi için süre tanınır. Yine değişmezse o zaman
federasyon tüm uluslararası organizasyonlardan men edilir. Türkiye bu konuda çok dikkatli
olmalı” şeklinde uyarı geldi.
Anayasa Mahkemesi’nin sadece kulüpler ve oyuncular arasındaki maddi ihtilafları değil,
Tahkim Kurulu’nun verdiği sportif ve disiplin cezaları için de yerel mahkemelere başvuruda
bulunabileceğine karar vermesi Türkiye ile FIFA arasında büyük bir kriz yaratacak. Bundan
sonra kırmızı kart gören, cezasını fazla bulan, ligden düşen her takım mahkemeye
başvurabilecek. Yeni bir düzenlemeyle orta yol bulunmazsa, Milli Takımlar ve Avrupa’da
ülkemizi temsil eden kulüpler organizasyonlara katılamayacak.
ÖZAK VE ERZİK DEVREYE GİRDİ
Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak ile UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik durumun
ciddiyetini aktarmak için Ankara’da temaslarda bulunacak. Anayasa Mahkemesi üyelerine
FIFA’nın daha önce benzer konulardaki yaptırımları hatırlatılarak, kararın futbol için ne kadar
büyük bir tehlike yaratabileceğinin altı çizilecek
FIFA İRAN'I MEN ETMİŞTİ
FIFA, ulusal federasyonların özerkliğine ilişkin her türlü müdahalede ağır yaptırımlar uyguluyor.
Daha önce İran, Yunanistan ve Portekiz uyarılmış, hatta İran ihraç edilmişti. İran’ın cezası yeni
düzenlemeler sonrası kaldırılmıştı. Yunanistan’ın Avrupa kupalarındaki takımları da ihraç
edilmiş, hükümet geri adım atınca bu karardan vazgeçilmişti. FIFA, Nijerya Devlet Başkanı
Jonathan’ın Dünya Kupası’nda başarısız performans gösteren Milli Takım’a 2 yıl ceza verdiğini
açıklaması sonrası olaya el koyup ‘men tehdidiyle’ geri adım attırmıştı.
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Anayasa Mahkemesi’nin sadece kulüpler ve oyuncular arasındaki maddi ihtilafları değil,
Tahkim Kurulu’nun verdiği sportif ve disiplin cezaları için de yerel mahkemelere başvuruda
bulunabileceğine karar vermesi Türkiye ile FIFA arasında büyük bir kriz yaratacak. Bundan
sonra kırmızı kart gören, cezasını fazla bulan, ligden düşen her takım mahkemeye
başvurabilecek. Yeni bir düzenlemeyle orta yol bulunmazsa, Milli Takımlar ve Avrupa’da
ülkemizi temsil eden kulüpler organizasyonlara katılamayacak.
ÖZAK VE ERZİK DEVREYE GİRDİ
Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak ile UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik durumun
ciddiyetini aktarmak için Ankara’da temaslarda bulunacak. Anayasa Mahkemesi üyelerine
FIFA’nın daha önce benzer konulardaki yaptırımları hatırlatılarak, kararın futbol için ne kadar
büyük bir tehlike yaratabileceğinin altı çizilecek
FIFA İRAN'I MEN ETMİŞTİ
FIFA, ulusal federasyonların özerkliğine ilişkin her türlü müdahalede ağır yaptırımlar uyguluyor.
Daha önce İran, Yunanistan ve Portekiz uyarılmış, hatta İran ihraç edilmişti. İran’ın cezası yeni
düzenlemeler sonrası kaldırılmıştı. Yunanistan’ın Avrupa kupalarındaki takımları da ihraç
edilmiş, hükümet geri adım atınca bu karardan vazgeçilmişti. FIFA, Nijerya Devlet Başkanı
Jonathan’ın Dünya Kupası’nda başarısız performans gösteren Milli Takım’a 2 yıl ceza verdiğini
açıklaması sonrası olaya el koyup ‘men tehdidiyle’ geri adım attırmıştı.
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