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Öz 

Spor, bütün dünyada önemli bir yere sahiptir. Makalede Kıbrıs Spor 
Hukuku açısından profesyonel yabancı uyruklu futbolcu sözleşmesi incelen-
miştir.  

Profesyonel yabancı uyruklu futbolcu transfer eden kulüpler ile profes-
yonel futbolcu arasında yapılacak Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu 
Sözleşmesi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Profesyonel Yabancı Uyruklu 
Futbolcu Transfer Talimatı’na göre düzenlenmektedir. 
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Sport is very important for people all over the world. Professional 
foreign footballer contract for sports law in Cyprus has been examined in 
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The contract which will be signed among the foreign professional 
footballer and the clubs which employ foreign professional has been ordered 
according to the Cyprus Turkish Football Association Professional Foreign 
Footballer Transfer Instructions. 
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GİRİŞ 

Birçok işleve sahip olan sporun1, hukuk dalıyla da ilişkisini göz ardı 
etmemek gerekir2. Ülkemizde de spor ve sportif faaliyetler gelişim göstermiş 
ve bu gelişimin bir sonucu olarak Spor Hukuku ortaya çıkmaya başlamıştır3. 
Karma bir hukuk dalı olan spor hukuku4, özel ve kamu hukukuyla sıkı bir 
ilişki içerisindedir. 

Makalede, Kıbrıs Spor Hukuku açısından profesyonel yabancı uyruklu 
futbolcu sözleşmesi incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken, Kıbrıs Türk Fut-
bol Federasyonu tarafından 2015 yılında yayımlanan Profesyonel Yabancı 
Uyruklu Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı5 dikkate alınmıştır.  

Makale üç ana bölüm altında değerlendirilmiş olup birinci bölümde 
sözleşmeye ilişkin genel esaslar, ikinci bölümde sözleşme taraflarının hak ve 
yükümlülükleri ve üçüncü bölümde ise sözleşmenin sona ermesi üzerinde 
durulmuştur.  

                                                           
1  Sporun işlevleri içi bkz., Erten, Rifat: “Türk Sporunun Yapısal Düzeni”, Gazi Üniver-

sitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. X, S. 1-2, Y .2006, s. 118-119; Gülşen, Recep: Spor 
Hukuku, Adalet Yayınevi, 2. Baskı, Ankara 2013, s. 10 vd.   

2  Spor ile hukuk ilişkisi için bkz., Çağlayan, Ramazan: Spor Hukuku (Spor Hukuku 
Temel Metinleri), Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2007, s.15 vd. 

3  “Ekonomik anlamda böylesine büyük bir yer teşkil eden bir sektörün hukuksallaşması 
kaçınılmaz bir sonuç doğurduğundan, kaynağını bizzat bireylerden alan ve bu yönüyle 
birçok sektörden çok daha güçlü bir dayanağı haiz olan sporun da oyuna dair kuralların 
ötesinde bir kodifikasyon hareketi ile güvence altına alınması zorunluluğu doğmuştur.” 
Gürten, Kadir/Erenel, S. Ege: “Lex Sportiva: Spor Hukukunun Küreselliği”, İnönü 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1, Y. 2012, s. 298. 

4  Ertaş, Şeref/Petek, Hasan: Spor Hukuku, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2011, s. 
37; Çağlayan, s. 19. 

5  Bu Talimat, KTFF Yönetim Kurulu’nun 07.12.2015 tarihli kararıyla kabul edilmiş ve 
08.12.2015 tarihli ve YK-10/2015-2016 sayılı genelge kararı ile KTFF’nin resmi web 
sitesi olan www.ktff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
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I. PROFESYONEL YABANCI UYRUKLU FUTBOLCU  
                SÖZLEŞMESİ 

A. Genel Esaslar 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu6 Profesyonel Yabancı Uyruklu Fut-
bolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın7 10 ve devamı maddelerinde, profes-
yonel yabancı uyruklu futbolcu sözleşmesi düzenlenmektedir8.  

PYUTF’nin 10’uncu maddesinde “Genel Esaslar” başlığı altında, söz-
leşmeye ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Bu genel bilgiler çerçevesinde 
ilerleyen maddelerde sözleşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi ve düzenlemeler 
mevcuttur.  

B. Sözleşmenin Tarafları 

1. Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu 

Profesyonel yabancı uyruklu futbolcu sözleşmesinin bir tarafını, 
yabancı uyruklu9 futbolcu oluşturmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu 
Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın10 3’üncü 
maddesinde profesyonel futbolcu, “Bir kulüple yazılı sözleşme yapmış olan 
ve kendisine futbol faaliyetleri kapsamında yaptığı harcamalardan daha 
fazla miktarda ödeme yapılan futbolcudur.” şeklinde tanımlanmıştır11. Bu 
tanımdan yola çıkarak, profesyonel futbolcu, bir kulüple sözleşme imzalayan 
ve bulunduğu futbol faaliyeti neticesinde kendisine kulüp tarafından ödeme 

                                                           
6  Bundan sonra “KTFF” şeklinde ifade edilecektir. 
7  Bundan sonra “PYUFT” şeklinde ifade edilecektir. 
8  PYUTF’nin ikinci maddesinde sözleşme, “Örneği KTFF tarafından hazırlanan ve kulüp 

ile profesyonel yabancı uyruklu futbolcu arasında imzalanması ispat şekli açısından 
zorunlu olan tek tip futbolcu sözleşmesini ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. 

9  Kıbrıs Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 2’nci maddesine göre yabancı, “Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı veya Kıbrıs yerlisi olmayan bir kişiyi anlatır.” 
şeklinde ifade edilmiştir. Benzer tanım Kıbrıs Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’nın 
2’nci maddesinde de yer almaktadır.  

10  Bundan sonra “PFSTT” şeklinde ifade edilecektir. 
11  Ayrıca bkz., Petek, Hasan; Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 

2002, s. 92 vd. 
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yapılan kişidir. PFSTT’nin 8’inci maddesinde ise yabancı futbolcularla ilgili 
bir düzenleme yer almaktadır12. 

Profesyonel yabancı uyruklu futbolcu PYUFT’nin hem “Tanımlar” 
başlığını taşıyan 2’nci maddesinde hem de aynı Talimat’ın 3’üncü madde-
sinde düzenlenmektedir. 2’nci maddedeki düzenlemeye göre profesyonel 
yabancı uyruklu futbolcu, “Futbol faaliyetine katılması ile ilgili kulübünden 
ücret alan ve kulübü ile bu hususta yazılı bir sözleşmesi bulunan KKTC 
vatandaşı ve/veya KKTC doğumlu olmayan diğer ülke vatandaşı futbol-
cular” şeklinde tanımlanmıştır. 3’üncü maddede ise, “Futbol faaliyetine 
katılması ile ilgili kulübünden ücret alan ve kulübü ile bu hususta yazılı bir 
sözleşme yapan futbolculardır.” denmektedir. Her iki tanıma da bakıldığında 
bazı ortak noktaların varlığı göze çarpmaktadır. Öncelikle yabancı uyruklu 
futbolcu, kulübün futbol faaliyetine katılıp bunun karşılığında ücret alan 
sporcudur. Bununla birlikte, yabancı uyruklu futbolcunun, kulüple yazılı bir 
sözleşme yapması şarttır. Ayrıca bir futbolcunun yabancı uyruklu olarak 
kabul edilebilmesi için, bu futbolcunun, KKTC vatandaşı ve/veya KKTC 
doğumlu olmaması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, KKTC vatandaşı ya 
da KTCC doğumlu olan futbolcu, yabancı uyruklu sayılmaz. 

PYUFT’nin 7’nci maddesindeki düzenlemeye göre, Süper Lig takımları 
bir sezon13 boyunca en fazla dört yabancı uyruklu (bir tanesi Kıbrıs doğumlu 
veya Kıbrıs doğumlu anne/babadan dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı 
olmak kaydıyla14) kadrosunda lisanslı olarak bulundurabilir. 1. ve 2. Lig ku-
lüpleri içinse bu sayı bir olup bu futbolcunun Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı 
olması şarttır. İlgili düzenleme dikkate alındığında, Süper Lig takımlarında 
Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı dışında, başka ülkelerden yabancı futbolcu-
ların oynaması mümkünken 1. ve 2. Lig takımlarında başka ülkeden yabancı 
futbolcunun oynaması mümkün değildir.  
                                                           
12  PFSTT Madde 8: “Yabancı uyruklu profesyonel futbolcuların hangi şartlarda ve hangi 

liglerde oynayacağını TFF belirler. TFF, bu belirlemeyle birlikte her bir kulübün oyna-
tabileceği yabancı uyruklu futbolcu sayısını da birinci transfer ve tescil döneminden 
önce ilan eder.” 

13  Sezon, liglerin (1 Temmuz-30 Haziran arası) ilk resmi müsabakası ile son resmi müsa-
bakasının oynandığı tarihler arasındaki süreyi ifade eder. 

14  “Kıbrıs doğumlu” ifadesinden, Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti bir bütün 
olarak değerlendirilmelidir.   
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2. Kulüp 

Sözleşmenin diğer tarafını ise kulüp15 oluşturmaktadır. PYUFT’nin 
2’nci maddesinde kulüp, “Spor faaliyeti amacı ile kurulan, federasyona 
kayıt ve tescilini yaptıran amatör veya profesyonel kuruluş, dernek, şirket 
veya benzeri tüzel kişileri” ifade etmektedir. KTFF talimatlarında kulüple 
ilgili farklı tanımlar yer almaktadır. Örneğin, KTFF Futbol Kulüpleri Tescil 
Talimatı’nın 4’üncü maddesinin (c) fıkrasında futbol kulübü, “Dernekler 
Yasası’na göre kurulacak veya kurularak Kıbrıs Türk Futbol Federas-
yonu’na kayıt ve tescilini yaptıran kulüpler” şeklinde tanımlanmıştır. 

PYUFT’ye göre kulüp, spor faaliyetinde bulunmak amacıyla kurul-
maktadır. Spor faaliyeti amacıyla kurulan bir kulüp, federasyona kayıt ve 
tescil işlemini yaptırması gerekir. “…federasyona kayıt ve tescilini…” 
ifadesinden de anlaşıldığı gibi kulübün federasyona hem kayıt hem de tescil 
işlemini gerçekleştirmesi şarttır. Sadece kayıt ya da tescil işleminin yapıl-
ması yeterli olmaz. Bu işlemleri gerçekleştiren amatör veya profesyonel bir 
kuruluş, dernek, şirket ya da benzeri tüzel kişiler, spor kulübü olurlar. 

C. Sözleşmenin Şekli ve Geçerliliği 

İrade beyanı ya da beyanlarının iletilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan 
araca, şekil denir16. Türk Hukuku’nda kural şekil serbestisi iken; istisna şekil 

                                                           
15  Türk futbolunda kulüp için bkz., Günal, A. Nadi/Küçükgüngör, Erkan: Türk Spor 

Hukukunun Genel Esasları ve İlgili Mevzuat, Yetkin Yayınları, Ankara 1998, s. 54 vd.; 
Ertaş/Petek s. 162 vd.; Küçükgüngör, Erkan/Akgül, Barış: “Futbol Kulüplerinin 
Halka Açılması”, Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Av. Ömer Remzi Arıkan Arma-
ğanı, Ed: Tacar Çağlar, Ankara2013, s. 560 vd.; Doğu, Hakkı Mert: Teknik Direktörlük 
Sözleşmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2014, s. 15 vd. 

16  Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 
2016, s. 279; Tunçomağ, Kenan: Türk Borçlar Hukuku (I. Cilt-Genel Hükümler), 6. 
Baskı, Sermet Matbaası, İstanbul 1976, s. 215; Tuğ, Adnan: Türk Özel Hukukunda 
Şekil, 2. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya 1994, s. 3; Tercier, Pierre/Pichonnaz, 
Pascal/Develioğlu, H. Murat: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, On İki Levha Yayınları, 
İstanbul 2016, s. 66; Oğuzman, M. Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku (Genel 
Hükümler) Cilt I, 20. Baskı, İstanbul 2016, s. 138. 
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zorunluluğudur17. Türk Borçlar Kanunu’nun 12’nci maddesinde şekil kuralı 
düzenlenmektedir. Kıbrıs Hukuku’nda da Kıbrıs Sözleşmeler Yasası’nın 
10’uncu maddesindeki düzenleme dikkate alındığında, şekil serbestisi kural; 
şekil zorunluluğu ise istisnadır. 

Profesyonel yabancı uyruklu futbolcu sözleşmesinin yazılı şekilde 
yapılması gerekmektedir. PYUFT’nin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının 
ikinci cümlesindeki, “Her profesyonel yabancı uyruklu futbolcunun kulübü 
ile yazılı sözleşme imzalaması zorunludur.” ifadesi ile yine PYUFT’nin 
10’uncu maddesinin (a) fıkrasındaki, “Tarafların imzaladıkları sözleşmeyi 
KTFF’ye tescil ettirmeleri zorunludur.” ifadesinden bu sonuca varılmak-
tadır. Sözleşmedeki yazılı şekil, adi yazılı şekildir. Adi yazılı şekilde söz-
leşme metni ve tarafların imzası yeterli olmaktadır18. Yabancı uyruklu fut-
bolcu sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması bir geçerlilik şartıdır. 

PYUFT’nin 10’uncu maddesinin (b) fıkrasında on sekiz yaşından 
küçük futbolcuların yapacağı sözleşmelerde, bu futbolcunun adına babası, 
babası olmaması halinde annesi veya yasal olarak temsil yetkisi bulunan 
kişinin imzalaması gerekmektedir. Görüldüğü gibi, on sekiz yaşından küçük 
futbolcular bakımından ayrı bir düzenlemeye yer verilmiştir.  

Sözleşmenin geçerli olabilmesi yazılı şekilde yapılmasına bağlı olmakla 
birlikte ayrıca PYUFT’nin 10’uncu maddesinin (c) fıkrasında sözleşmenin 
geçerliliğine ilişkin başka bir düzenleme vardır. Buna göre, yabancı uyruklu 
futbolcu ile sözleşme imzalayan kulüp, bu sözleşmenin geçerliliğini sağlık 
muayenesinin olumlu sonuçlanması veya çalışma izni alınmış olmasına bağ-
layamaz. Başka bir ifadeyle taraflar arasında yapılan sözleşme koşula (şarta) 
bağlanamaz. Bu düzenlemede geciktirici koşul söz konusudur. Geciktirici 
koşul, hukuki işlemin sonuçlarının doğmasının gelecekte gerçekleşmesi 
objektif olarak şüpheli bir olaya bağlanmasıdır19.  

                                                           
17  Altaş, Hüseyin: Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Giderilmesi, Yetkin Yayınları, 

Ankara 1998, s. 46. 
18   Berki, Şakir: Borçlar Hukuku (Umumî ve Hususî Hükümler), Akıncı Matbaacılık, 

Ankara 1956, s. 54 vd.; von Tuhr, Andreas: Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı (Cilt 1-
2), Çev: Cevat Edege, Olgaç Matbaası, Ankara 1983, s. 234; Kılıçoğlu, Ahmet M.: 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 2016, s. 121; 
Eren, s. 288; Oğuzman/Öz, s. 142 vd.  

19  Sirmen, Lale: Türk Özel Hukukunda Şart, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1992, s. 53. 
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D. Sözleşmenin Süresi 

Profesyonel yabancı uyruklu futbolcu sözleşmesinin süresi ile ilgili 
olarak PYUFT’nin 10’uncu maddesinin (b) fıkrasında bir düzenleme vardır. 
Bu düzenlemeye göre, taraflar arasında yapılacak olan sözleşme üç yıllık 
yapılıp bu sözleşmenin süresi en fazla beş yıl olarak belirlenebilir. Düzenle-
mede dikkat çeken husus, “Sözleşmeler üç yılık olarak yapılıp…” ifadesidir. 
Bu ifadeden çıkan sonuç sözleşmenin üç yıldan az olamayacağıdır. Ancak 
sözleşme özgürlüğü kapsamında, sözleşme süresinin daha kısa olarak belir-
lenmesi mümkün olmalıdır. Bununla birlikte sözleşmenin en fazla beş yıl 
olarak yapılacağı belirtilmiştir. Görüldüğü gibi sözleşme süresi bakımından 
bir üst sınır getirilmiştir.  

Buraya kadar ifade edilenler, on sekiz yaşından büyük futbolcular için 
söz konusudur. Talimatın 10’uncu maddesinin (b) fıkrasında, on sekiz yaşın-
dan küçük futbolcular bakımından sözleşme süresiyle ilgili olarak farklı bir 
düzenleme söz konusudur. Buna göre, on sekiz yaşından küçük olan futbol-
cular ile imzalanacak olan sözleşmenin süresi en fazla üç yıl olabilir. Bu 
sözleşmeler üç yıldan fazla yapılamaz. Ayrıca (b) fıkrasının iki cümlesinde 
düzenlendiği üzere, on sekiz yaşından küçük futbolcuların yapacağı sözleş-
meleri babası, babası olmaması halinde annesi veya yasal olarak temsil yet-
kisi bulunan kişinin, bu futbolcular adına, imzalaması gerekmektedir.  

Sözleşmenin bitiş tarihi de ilgili maddede belirtilmiştir. Buna göre 
sözleşmenin bitiş tarihi, sözleşme süresinin son yılında 30 Haziran20 olarak 
belirlenmelidir. Örneğin on sekiz yaşından büyük olan bir futbolcu ile 4 
yıllık olarak yapılan sözleşmenin bitiş tarihi, dördüncü yılın sonundaki 30 
Hazirandır.  

E. Ücret 

Ücrete ilişkin farklı tanımlar olmakla birlikte bir hizmet veya emeğin 
karşılığı olarak ödenen para veya verilen mala ücret denir21. PYUFT’nin 
2’nci maddesinde de ücret, “Futbolcunun sözleşmedeki edimleri karşılığı 

                                                           
20   Bu tarih, liglerin bitim tarihidir.  
21  Farklı alanlardaki ücret tanımları için bkz., Çoğuroğlu, Çağlar: Ücret ve Korunması, 

Turhan Kitabevi, Ankara 2013, s. 9 vd. 
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hak kazandığı para ve para ile ölçülebilir değerler” şeklinde tanımlanmıştır. 
PYUFT’nin 12’nci maddesinde de profesyonel yabancı uyruklu futbolcu 
sözleşmesinde ücret ile ilgili ayrı ve ayrıntılı bir düzenleme mevcuttur. Bu 
düzenlemeye göre ücret, sözleşmede belirlenmesi zorunlu olan ve futbolcuya 
aylık asgari ücret tutarının altında olmamak kaydıyla her ayın başında mak-
buz karşılığı ödenen tutardır.  

Profesyonel yabancı uyruklu futbolcu sözleşmesinde ücretin sözleş-
mede belirlenmesi zorunludur. Ücretin sözleşmede açıkça belirtilmesi gerek-
mektedir. Futbolcuya ödenecek ücret, aylık asgari ücret tutarından da az 
olamaz. Ayrıca ücret, her ayın başında ödenmektedir. Ancak sözleşme öz-
gürlüğü kapsamında, ücretin ödenme zamanı, taraflarca farklı şekilde karar-
laştırılabilir22. Bununla birlikte ücret, makbuz karşılığında ödenir. Makbuz 
karşılığında ödemenin yapılması ifanın gerçekleştiği ve ispat noktasında 
kolaylık sağlar.  

F. Sözleşmenin İbrazı 

Profesyonel yabancı uyruklu futbolcu sözleşmesinin ibrazı ile ilgili 
düzenlemeler, PYUFT’nin 11’inci maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlen-
miştir. Maddenin (a) fıkrasına göre sözleşmenin, imzalandığı transfer ve tes-
cil dönemi23 içerisinde ilgili kulüp tarafından KTFF’ye sunulması zorunlu-
dur. Kulübün yanı sıra futbolcu da aynı süre içerisinde sözleşmeyi KTFF’ye 
sunma hakkına sahiptir. 

Maddenin (b) fıkrasına göre futbolcunun, mevcut kulübü ile transfer ve 
tescil dönemine bağlı kalmaksızın sözleşme imzalaması mümkündür24. Bu 

                                                           
22  Örneğin ücretin ayın ortasında ya da sonunda ödeneceği taraflarca sözleşmede serbestçe 

kararlaştırılabilir.  
23  Transfer ve tescil dönemi, Futbolcunun kulüplere transfer, vize veya tescil (kayıt) 

yapılabileceği tarihleri kapsayan süreyi ifade eder. 
24  PYUFT’nin 10’uncu maddesinin (e) fıkrasında da “Mevcut kulübüyle sözleşmesi devam 

eden futbolcuyla sözleşme imzalama niyetinde olan başka bir kulüp, futbolcuyla görüş-
melere başlamadan önce futbolcunun sözleşmesel ilişkisi devam eden kulübünün yazılı 
iznini almak zorundadır. Yazılı izin almaksızın görüşmelere başlayan kulüp, futbolcu, 
futbolcu temsilcisi ve diğer kişiler hakkında KTFF Disiplin Talimatı hükümleri uygu-
lanır.” şeklinde bir düzenleme mevcuttur. 
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sözleşmenin de imza tarihini takip eden ilk transfer ve tescil döneminin 
sonuna kadar KTFF’ye sunulmalı ve kulüp tarafından tescil edilmelidir.  

Maddenin (c) fıkrasında, “Mevcut kulüp ile imzalanan yeni sözleşmenin 
tescili esnasında, imzalandığında yürürlükte olan sözleşmenin bakiye süresi 
ile yeni sözleşmenin süresi birlikte dikkate alınır ve toplam sürenin beş yılı 
aşması halinde yeni sözleşme, toplamda beş yılı aşmayan kısım için tescil 
edilir. Ancak, yürürlükte olan sözleşme sezon sonunda sona erecek ise, 
mevcut kulüple beş yıl süreli olarak yapılan yeni sözleşme tescil edilir.” 
denilmektedir. Düzenlemeye göre, mevcut sözleşmenin kalan süresi ile yeni 
sözleşmenin süresinin toplamı beş yılı aşarsa, yeni sözleşmenin beş yılı 
aşmayan kısmı için tescil edilmesi gerekir25. Örneğin, futbolcu ile kulüp 
arasında mevcut olan sözleşmenin kalan süresi iki yıl ve yeni sözleşmenin 
süresi de dört yıl ise; bu iki süre birlikte dikkate alınır ve toplam süre olan 
altı yılın, beş yılı aşmayan kısmı için tescil yapılıp geriye kalan bir yıl için 
tescil gerçekleşmez. On sekiz yaşından küçük futbolcular bakımından bu 
sürenin hesabında üç yılı aşması halinde, üç yıl aşmayan kısmı için tescilin 
gerçekleştirilmesi gerekir.  

Bununla birlikte yürürlükteki sözleşme sezon sonunda sona erecekse, 
mevcut kulüple imzalanan beş yıllık yeni sözleşme tescil edilir. Örneğin 
mevcut sözleşme 3 yıllık olarak yapılmış ve bu sözleşmenin son yılına 
(üçüncü yılına) girilmişse yapılacak olan yeni 5 yıllık sözleşme doğrudan 
tescil edilebilir ve de kalan süre ile yeni sözleşme süresinin birlikte değer-
lendirilerek bir hesaplanmanın yapılması gerekmez. 

Maddenin (d) fıkrasında ise, “Bir futbolcunun aynı sezon için birden 
fazla kulüp ile sözleşme yapması halinde herhangi bir kulüp adına tescil 
yapılmaz. Uyuşmazlığın taraflar arasında ilgili transfer ve tescil dönemi içe-
risinde çözüme kavuşturulamaması halinde futbolcu, ilgili transfer ve tescil 
döneminin başlangıcından itibaren 2 yıl süreyle hiçbir kulüpte oynayama-
yacağı gibi ikinci sözleşmeyi yapan kulüp hakkında da KTFF Disiplin 
Talimatı hükümleri uygulanır.” şeklinde bir düzenleme mevcuttur. Buna 
göre bir futbolcunun aynı sezon için birden fazla kulüp ile sözleşme imzala-

                                                           
25  Bu düzenleme, PYUFT’nin 10’uncu maddesinin (b) fıkrasındaki düzenleme ile uyum-

ludur. Şöyle ki; on sekiz yaşından büyük futbolcuların sözleşmesi en fazla beş yıl olarak 
akdedilmektedir. 
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ması mümkün değildir. Eğer böyle bir durum ortaya çıkmış ve bu durum 
ilgili transfer ve tescil dönemi içerisinde çözüme kavuşturulamamışsa fut-
bolcu, bu transfer ve tescil döneminin başlangıcından itibaren iki yıl süreyle 
hiçbir kulüpte oynayamaz. Ayrıca futbolcuyla ikinci sözleşmeyi yapan kulüp 
hakkında KTFF Disiplin Talimatı’nın hükümleri26 uygulanır. 

II. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

A. Kulübün Hak ve Yükümlülükleri 

Profesyonel yabancı uyruklu futbolcu sözleşmesinde, kulübün hak ve 
yükümlülüklerinin neler olduğu PYUFT’nin 14’üncü maddesinde düzenlen-
miştir. Kulüp, sözleşmenin kendisine yüklediği edimlerin yanı sıra, ilgili 
maddede düzenlenen hususlara da uymalıdır. 

Maddenin (a) fıkrasına göre, kulüp ilgili futbol sezonunun başlangı-
cında profesyonel yabancı uyruklu futbolcular için KTFF’ye lisans müracaa-
tını takip eden bir ay süre zarfında resmi makamlardan temin edeceği oturma 
ya da çalışma izninin fotokopisini federasyona ibraz etmelidir. Oturma veya 
çalışma izninin27, futbolcunun pasaportu ile ibraz edilmesi gerekmektedir. 
Şayet lisans müracaatını takip eden bir ay içerisinde bu izin belgeleri 
KTFF’ye ibraz edilemezse, yabancı uyruklu futbolcunun lisansı iptal edilir. 
Bu fıkrada Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı futbolcular için bir istisnaya yer 
verilmiştir. Futbolcu, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olup Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti sınırları içerisinden ikamet etmiyorsa, bu futbolcudan oturma 
ve/veya çalışma izni koşulu aranmaz. Örneğin futbolcu Güney Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde ikamet ediyor; ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’ndeki bir takımda futbol oynamak istiyorsa, bu futbolcu Kıbrıs Cumhu-

                                                           
26  KTFF Disiplin Talimatı Madde 46/1: “Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, KTFF 

düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı 
ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin cezaları ile cezalan-
dırılır.” 

27  Kıbrıs Hukuku’nda çalışma izni açısından dikkate alınması gerek düzenleme, Yabancı-
ların Çalışma İzinleri Yasası’dır. Ayrıca yabancı sporcuların Türk Hukuku bakımından 
çalışma hakları ile ilgili olarak bkz., Erten, Rifat: Milletlerarası Özel Hukukta Spor, 
Adalet Yayınevi, Ankara 2007, s. 174 vd.   
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riyeti vatandaşı olduğundan dolayı, oturma veya çalışma izin belgesi aran-
maz ve KTFF’ye bu belgenin ibraz edilmesi gerekmez.  

Maddenin (b) fıkrasında, kulübün sezon başlamadan en geç bir hafta 
önceden, bir sonraki sezon uygulanacak olan iç yönetmelikleri ve/veya 
disiplin talimatlarını KTFF’ye sunması gerektiği belirtilmiştir. Buradaki 
“…bir sonraki sezon…” ifadesinden başlayacak olan sezon anlaşılmalıdır. 
KTFF’ye sunulan ve tescil ettirilen iç yönetmelikler ve/veya disiplin tali-
matları imza karşılığından doğrudan futbolcuya verilmeli ya da tasdik 
memuru (noter) aracılığıyla futbolcuya tebliğ edilmelidir. 

Maddenin (c) fıkrasında kulübün futbolcunun sağlığıyla ilgilenmesi, 
maç antremanları ile kamp ve seyahat programları ile gerekli tedbirleri 
alması gerektiği belirtilmektedir. Futbolcunun sağlığı ile ilgili durumlarda 
kulüp, hastalık ve sakatlığa ilişkin düzenlemeleri dikkate almalıdır. 

Maddenin (d) fıkrasında kulübün, futbolculara futbol ile ilgili gerekli 
spor malzemelerini sağlaması gerektiği düzenlenmiştir. Kulübün istediği 
başarıya ulaşabilmesi için futbolculara gerekli ve yeterli malzemeleri temin 
etmesi şarttır. Örneğin forma, top, ayakkabı vb. malzemelerin sağlanması 
durumunda futbolcuların motivasyonu artar ve müsabakalara daha iyi hazır-
lanırlar. 

Maddenin (e) fıkrası kulübün futbolculara vermiş olduğu cezalarla ilgi-
lidir. Buna göre kulüp, futbolculara verdiği para cezalarına ait kararları, 
sebep ve miktarlarını, karar tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili 
futbolcu ve KTFF’ye bildirmek zorundadır. Yedi gün içinde gönderilmeyen 
cezalar geçerli olmaz. Ayrıca para cezası verilmekle birlikte bu cezanın 
sebebi ya da miktarı açıkça gösterilmemişse, yine bu ceza dikkate alınmaz. 

Maddenin (f) fıkrası kadro dışı kalan futbolcular bakımından kulübün 
yükümlülüğünü düzenlemiştir. Buna göre kulüp, kadro dışı kalan futbolcu-
ların antreman yapabilmelerine olanak sağlamalı ve antreman yapabilmeleri 
için en az bir antrenör eşliğinde hakkın kötüye kullanılmasını teşkil etme-
yecek şekilde saha tahsis etmelidir. Kadro dışı kalmış futbolculara bu durum 
tasdik memuru aracılığıyla tebliği edilir.  

Maddenin (g) fıkrasına göre, sezon sonunda küme düşmüş olan süper 
lig takımlarında oynayan profesyonel yabancı futbolcular, sözleşmeleri 
bitene kadar kulübün futbolcuları sayılırlar ve kulüp, bu futbolculara karşı 
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sözleşmedeki tüm taahhütleri yerine getirmekle yükümlüdür. Küme düşen 
kulüp, futbolcusunu sözleşmesi boyunca geçici (kiralık)28 olarak başka bir 
takıma kiralayabilir. Futbolcusunu başka bir kulübe kiralayan kulüp, sezon 
sonu ya da sözleşme bitene kadar tekrar üst lige çıkarsa ilgili futbolcu 
sözleşmesi bitene kadar tekrardan kulübü futbolcusu sayılır.  

Maddenin (h) fıkrasında süper lig kulüplerinin, sezon sonunda küme 
düşmüş olmaları halinde, tescilli olan yabancı uyruklu futbolcularına sözleş-
meleri bitene kadar yeni sözleşme yapamayacakları ya da imzalattırama-
yacakları belirtilmiştir.  

Maddenin (i) fıkrası, “Küme düşmüş kulüplerin sözleşmesi devam eden 
yabancı uyruklu futbolcuları, sözleşmesi devam etse bile ve/veya kulübü 
tarafında sözleşme yükümlülükleri yerine getirilse bile bulunduğu ligde 
kesinlikle futbol oynayamaz.” şeklindedir. Bu düzenlemenin neyi ifade 
etmek istediği tam olarak anlaşılmamıştır. (g) fıkrası ile birlikte değerlen-
dirildiğinde, örneğin bir süper lig takımında oynayan yabancı futbolcu, 
takımının küme düşmesi sebebiyle bir başka takıma kiralanmak isterse, 
kiralık olarak gideceği takım, bir süper lig takımı olamaz. Düzenlemedeki 
“…bulunduğu ligde”n kasıt, küme düşmeden önce kulübün yer aldığı lig 
olsa gerektir.  

Maddenin (j) fıkrasında, “Kulüpler, ilgili sezon öncesi KTFF tarafın-
dan talep edilen Form 18’i29 doldurup, yabancı uyruklu futbolcuyu transfe-
rin son günü KTFF’ye bildirmek zorundadır. Bildirmeyen kulüplerin, lisans 
çıkardığı yabancı uyruklu futbolcular dışında kalan yabancı uyruklu futbol-
culardan herhangi bir transfer bedeli talep edemez. Ancak adına bulundur-
duğu ve lisanslamadığı yabancı uyruklu futbolcuların, tüm iaşe-ibade ve 
ikamet masraflarının tümünün ilgili kulüp tarafından karşılanacağını kulüp 
taahhüt eder.” şeklinde bir düzenleme mevcuttur. Buna göre kulüplerin 
yabancı uyruklu futbolcularını belirtilen formu doldurarak KTFF’ye bildir-
meleri gerekmektedir. 

                                                           
28  Geçici (Kiralık) transfer, bir futbolcunun mevcut kulübünden başka bir kulübe sezon 

sonu dönmek üzere geçici olarak kulüp değiştirmesini ifade eder. 
29  Form 18 için bkz., EK-1. 
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B. Futbolcuların Hak ve Yükümlülükleri 

Yabancı uyruklu futbolcuların hak ve yükümlülükleri, PYUFT’nin 
15’inci maddesinde düzenlenmektedir. Yabancı uyruklu futbolcular da tıpkı 
kulüplerde olduğu gibi, profesyonel futbolcu sözleşmesinin kendilerine yük-
lediği edimlere uygun hareket etmek zorundadır. Bunun yanı sıra, madde-
deki belirtilen hususlara da uygun davranmaları gerekir. 

Maddenin (a) fıkrasına göre futbolcu gerek KTFF’nin gerekse kulübün 
kendisine verdiği emir, talimat ve kuralları bilmek ve bunlara uymak zorun-
dadır. Bir spor kulübünün başarıya ulaşabilmesi için gerekli olan şartlardan 
ilki disiplinli olmaktır. Kulüpler bu disiplini sağlayabilmek açısından bazı 
kurallar koymaktadırlar. Futbolcuların bu kurallara uyması, emir ve talimat-
lara riayet etmeleri gerekmektedir. Aynı durum federasyonlar tarafından 
getirilmiş kurallar için de geçerlidir.  

Maddenin (b) fıkrasında, futbolcuların; federasyon, hakem, kulüp, ida-
rece ya da diğer sporcuların manevi şahsiyetini rencide edecek her türlü 
yazılı ve sözlü beyan ve davranışlardan kaçınmaları gerektiği belirtilmiştir. 
Futbolcular gerek federasyon gerek kulüp gerekse idarece ya da diğer spor-
cular hakkında, onların kişilik haklarına zarar verecek açıklamalardan kaçın-
malıdır. 

Maddenin (c) fıkrasında futbolcuların, kulübün yurt içi veya yurt 
dışında yapacağı her türlü resmi veya özel müsabakaya katılmaları gerektiği 
düzenlenmiştir. Futbolcu, sakatlık veya müsabakada yer almasını engelle-
yecek herhangi bir durum olmadığı sürece yurt içi veya dışında yapılacak 
olan bütün müsabakalarda yer almalıdır.  

Maddenin (d) fıkrasına göre futbolcular antreman ve çalışmalara 
düzenli olarak katılmalıdır. Futbolcular ya da daha genel ifadeyle sporcular 
açısından antreman ve çalışmalar son derece önemlidir. Yapılan antreman ya 
da çalışmalar neticesinde sporcular form tutmakta, performansları artmakta 
ve müsabakalarda kulüpleri adına daha verimli işler yapmaktadırlar. Bu 
sebepten dolayı futbolcuların (sporcuları) antreman ve çalışmalarını düzenli 
ve eksiksiz bir şekilde yapmaları gerekmektedir.  

Maddenin (e) fıkrasındaki düzenlemeye göre futbolcular kulübün onayı 
olmadıkça herhangi bir sportif faaliyet içinde yer alamazlar. Örneğin düzen-
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lenen bir sportif organizasyonda futbolcunun yer alabilmesi için öncelikle 
kulübünün onayı gerekmektedir.  

Maddenin (f) fıkrasında futbolcuların müsabakalarda yer alabilmek için 
kendileri tarafından yapılması gereken işlemleri takip etmesi, tamamlaması 
ve gerekli olan belgeleri temin etmesi gerektiği belirtilmektedir. Örneğin 
futbolcunun adresi değiştiğinde bu durumu iadeli taahhütlü bir mektupla 
kulübe bildirmek zorundadır30. 

Maddenin (g) fıkrasına göre futbolcular Milli takımlar için verilen 
malzemeleri iyi kullanmalıdır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki yabancı 
uyruklu bir futbolcunun, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli takımında oynaması 
mümkün değildir. Ayrıca futbolcuların yurt içi ve dışı kamp, antreman ve 
müsabakalarda sporculukla bağdaşmayan davranışlarda bulunmamaları 
gerektiği belirtilmiştir. Futbolcuların özellikle müsabakalarda rakip takım 
futbolcuları, hakemler ve diğer ilgililere karşı saygılı olmaları şarttır. 

Maddenin (h) fıkrasında futbolcunun geçici transfer olduğu (kiralan-
dığı) yeni kulübüne karşı edimlerini yerine getirmesi gerektiği düzenlenmek-
tedir.  

Maddenin (i) fıkrasına göre futbolcunun hastalık ya da sakatlık sebe-
biyle aldığı istirahat raporunun üç gün içinde kulübe ve federasyona bildir-
mesi zorunludur. Üç gün içerisinde bildirimde bulunulmadıysa futbolcu bir 
hak iddia edemez. 

Maddenin (j) fıkrasında ise, “Bir futbolcu faal futbol hayatı devam 
ettiği sürede herhangi bir başka görevde (yönetici, antrenör vb.) buluna-
maz.” şeklinde bir düzenleme mevcuttur. Futbolcunun faal futbol hayatı 
devam ettiği sürece herhangi bir başka görevde yer alamayacağı belirtil-
miştir. Örneğin futbolcunun, futbol hayatı devam ettiği sürece aynı zamanda 
hakemlik yapması yasaktır. İlgili düzenlemeye bakıldığında “…bir başka 
görev...” ifadesine açıklık getirmek için parantez içerisinde “(yönetici, 

                                                           
30  PYUFT Madde 10/d: “Tarafların birbirlerine yapacakları her türlü tebligat, sözleş-

mede gösterilen adreslerine iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Taraflar adreslerinde 
olabilecek değişiklikleri, iadeli taahhütlü bir mektupla birbirlerine ve KTFF’ye bildir-
mek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yer alan adreslere yapılan tebligat geçerli 
sayılır.” 
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antrenör vb.)…” örneklerinin verildiği görülmektedir. Özellikle düzenle-
mede parantez içinde verilen “antrenör” örneğinden yola çıkarak, yabancı 
uyruklu futbolcunun kendi kulübünde hem antrenör hem de futbolcu olarak 
çalışamayacağı düşünülmektedir. Ancak ülkemizde de rastlanıldığı gibi bir 
sporcunun kendi kulübünde hem antrenör hem de futbolcu (antrenör-fut-
bolcu) olarak çalışmasında bir engel yoktur31.  

III. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 

A. Karşılıklı Fesih 

Fesih, sürekli bir borç ilişkisinin geleceğe etkili olarak ortadan kaldırıl-
masıdır32. Fesih, tek taraflı ve varması gerekli bir irade beyanıyla kullanılan 
bozucu yenilik doğuran bir haktır33. PYUFT’nin 16’ncı maddesinin başlığı 
“Karşılıklı Fesih” olup madde ifadesinde sözleşmenin karşılıklı olarak 
feshedilebilmesi için tarafların her ikisinin de ıslak imzalı ve tasdik memuru 
onaylı fesih ihbarnamesi hazırlamaları gerektiği belirtilmiştir. Hem fesih 
kavramı hem de maddedeki tanım birlikte değerlendirildiğinde, sözleşmeyi 
sona erdirme şeklinin fesih değil bozma sözleşmesi olduğu sonuca varıl-
maktadır. Şöyle ki, fesih, yukarıda da belirtildiği üzere tek taraflı irade beya-
nıyla kullanılmaktadır. Ancak 16’ncı maddeye göre sözleşmenin sona ermesi 
için her iki tarafın da fesih ihbarnamesi hazırlaması gerekmektedir. Bu 
sebepten dolayı kanaatimizce madde başlığının yanlış verilmiş olup bu 
başlığın bozma (ikale) sözleşmesi şeklinde değiştirilmesi gerektiği düşünül-
mektedir. 

                                                           
31  İngiltere’de sıkça rastlanan antrenör-futbolcu (hem kulübün futbolcusu hem de 

antrenörü) örneklerine Türk futbolu da şahit olmuştur. Yusuf Şimşek'in ayrılığı sonrası 
Antalyaspor'da futbolcu Samuel Eto'o, antrenör-futbolcu şeklinde çalışmıştır.  

32  Seliçi, Özer: Borçlar Kanunu’na Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin 
Sona Ermesi, Fakülteler Matbaası, Ankara 1976, s. 115; Buz, Vedat: Medeni Hukukta 
Yenilik Doğuran Haklar, Yetkin Yayınları, Ankara 2005, s. 330; Serozan, Rona: 
Sözleşmeden Dönme, 2. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010, s. 120; Tunçomağ, s. 
1158; Eren, s. 1285. 

33  Bkz., Kılıçoğlu, s. 22; Buz, s. 193; Eren, s. 1285. 
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Tarafların karşılıklı olarak anlaşıp sözleşmeyi sona erdirmelerine 
bozma sözleşmesi adı verilir34. PYUFT’nin 16’ncı maddesi taraflara, profes-
yonel yabancı uyruklu futbolcu sözleşmesini bozma sözleşmesi yapmak 
suretiyle ortadan kaldırma imkânı tanımıştır. Maddeye göre, “Sözleşmelerin 
karşılıklı olarak feshi için tarafların her ikisinin de ıslak imzalı ve tasdik 
memuru onaylı hazırlanan fesih ihbarnamesinin tasdik memuru onay tari-
hinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Federasyon İdare Amirliğine ibrazı 
zorunludur.” Görüldüğü gibi profesyonel yabancı uyruklu futbolcu sözleş-
mesinin, tarafların anlaşması neticesinden sona ermesinden sonra üç gün 
içerisinde Federasyon İdare Amirliği’ne ibraz edilmesi gerekir.  

B. Kulübün Fesih Hakkı 

Kulübün fesih hakkı PYUFT’nin 17’nci maddesinde düzenlenmek-
tedir35. Maddenin birinci fıkrasında, kulübün sözleşmeyi feshedebilmesi için 
haklı neden teşkil edebilecek durumlar örnekleme yoluyla sayılmıştır. 
Kulüp, haklı bir sebep olmaksızın sözleşmeyi feshederse, PYUFT’nin 
20’inci maddesindeki sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir36. 

Maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre, futbolcunun futbol faali-
yeti dışındaki vaki hastalığı ve istirahat hali altı ayı aşarsa kulübün sözleş-
meyi feshetme hakkı olur. Görüldüğü gibi futbol faaliyeti dışında ortaya 
çıkmış bir hastalık varsa ve bu hastalık süresi altı ayı aşmışsa, futbolcunun 

                                                           
34  Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi (Genel Hükümler), 9. Baskı, Sayram Yayınları, 

Konya 2016, s. 292; Astarlı, Muhittin: İş Hukukunda İkale, Ankara 2013, s. 5; EREN, s. 
1284. 

35  Türk Spor Hukuku’nda profesyonel futbolcu sözleşmesinin kulüp tarafından feshi için 
bkz., Aydos, Oğuz Sadık: “Sporcu Sözleşmesinin Feshi”, AÜHFD, C. 62, S. 3, Y. 2013, 
s. 658 vd.  

36  PYUFT Madde 20/2: “Haksız feshin kulüp tarafından yapılması veya futbolcuyu feshe 
yönelten veya sözleşmenin feshine neden olan kulüplere fesih tazminatı (Kulüp tara-
fından Futbolcuya sözleşmede verilmeyi taahhüt edilen tüm miktarlar) ödeme yüküm-
lülüğünün yanı sıra sportif yaptırımlar da uygulanabilir. Önceki sözleşmesini haklı bir 
sebep olmaksızın sona erdiren profesyonel yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imza-
layan kulübün aksi ispat edilmedikçe futbolcuyu sözleşmesini feshe yönelttiği varsayılır. 
Bu durumda, kulüp, iki transfer ve tescil dönemi boyunca yeni bir profesyonel yabancı 
uyruklu futbolcu transfer etmekten men edilir.” 
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sözleşmesi feshedilebilir. Ancak futbolcunun hastalığı, futbol faaliyeti ile 
ilgili ise, bu maddeye dayanarak kulübün sözleşmeyi feshetme hakkı bulun-
maz. Benzer şekilde futbolcunun istirahati altı ayı aşacak olursa, sözleşmesi 
kulüp tarafından fesholunabilir. 

Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde, “Futbolcunun en az altı ay 
müddetle kesinleşmiş hak mahrumiyeti veya müsabakadan men cezası almış 
olması”nı fesih sebebi saymaktadır. Futbolcu, en az altı ay süreyle kesinleş-
miş bir hak mahrumiyeti cezası almışsa, sözleşmesi kulüp tarafından fesh-
edilebilir. Hak mahrumiyeti, KTFF Disiplin Talimatı’nın 25’inci maddesinde 
düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında hak mahrumiyeti, “Kişinin, 
stadyumlara girmek de dahil olmak üzere futbolla ilgili idari, sportif veya 
sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesi.” şeklinde tanımlan-
mıştır. Müsabakadan men ise yine Disiplin Talimatı’nın 22’nci maddesinde, 
“Futbolcunun veya diğer gerçek kişilerin resmi müsabakalara katılmaktan 
men edilmesi” şeklinde ifade edilmiştir. Gerek kesinleşmiş hak mahrumiyeti 
gerekse müsabakadan men cezası en az altı ay ise, futbolcunun sözleşmesi 
feshedilebilir. 

Maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde futbolcunun PYUFT’nin 
15’inci maddesinde düzenlenen hak ve yükümlülüklerini ağır surette ihlal 
etmesi durumunda sözleşmesinin kulüp tarafından feshedilebileceği belirtil-
miştir37.  

Maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde, (b) bendine benzer bir düzen-
leme söz konusudur. Futbolcunun daimi olarak hak mahrumiyeti cezası 
alması durumunda, sözleşmesi haklı nedenle kulüp tarafından feshedilebilir. 
Üç yıldan fazla hak mahrumiyeti cezası, daimi (sürekli) hak mahrumiyeti 
cezası olarak nitelendirilir38. Ayrıca bir kararla hükme bağlanan cezaların 
toplamı üç yıldan fazla olursa, bu cezalar da daimi (sürekli) hak mahrumiyeti 
cezası olarak infaz edilmektedir. (b) bendi ile (d) bendi arasındaki farka 
bakıldığında, (b) bendinde hak mahrumiyeti cezası sebebiyle sözleşmenin 
feshedilebilmesi için en az altı ay olması gereken cezanın kesinleşmesi 
gerekirken; (d) bendinde daimi hak mahrumiyeti alan bir futbolcunun, bu 

                                                           
37  Bu hak ve yükümlülüklerin neler olması gerektiği için bkz., Futbolcuların Hak ve 

Yükümlülükleri başlığı. 
38  Bkz., KTFF Disiplin Talimatı Madde 25/2-2. cümle. 
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cezasının kesinleşip kesinleşmemesinin gerekip gerekmediği noktasında bir 
açıklama yoktur.  

Maddenin ikinci fıkrasında, “Futbolcu sözleşmeden kaynaklanan edim-
lerini ifada temerrüde düştüğü takdirde, kulüp sözleşmesini feshetmek arzu-
sunda ise, futbolcuya imza edeceği bir ihtarname ile ihbar tebliğ tarihinden 
itibaren edimini 7 gün içerisinde yerine getirmesini bildirmek zorundadır. 
Futbolcu, söz konusu ihbara rağmen edimlerini yerine getirmediği takdirde, 
kulüp ihbar tebliğ tarihinden itibaren belirtilen 7 gün sonunda futbolcunun 
sözleşmesini feshedebilir.” şeklinde bir düzenleme vardır. Futbolcu, profes-
yonel yabancı uyruklu futbolcu sözleşmesinden doğan edimlerini yerine 
getirmede temerrüde düşerse ve kulüp de sözleşmenin feshedilmesi arzu-
sunda ise futbolcuya yapılacak bir ihtar ile birlikte yedi gün içerisinde 
edimlerini yerine getirmesi kendisinden istenebilir. Şayet futbolcu tebliğ 
tarihinden itibaren sözleşmeden doğan edimlerini yedi gün içerisinde yerine 
getirmezse kulüp, yedi günlük sürenin sonunda sözleşmeyi feshedebilir.  

Maddenin üçüncü fıkrasında kulübün fesih hakkını kullanma süresini 
düzenlenmiştir. Kulüp, fesih hakkının doğduğu tarihten itibaren beş gün 
içinde bu hakkını kullanmalıdır. Maddenin ikinci fıkrasında feshin, yedi 
günlük sürenin sonunda gerçekleştirilebileceği dikkate alındığında, üçüncü 
fıkrada belirtilen beş günlük sürenin, birinci fıkrada belirtilen haklı nedenler 
için olduğu söylenebilir. Kulüp, fesih hakkının doğduğu tarihinden itibaren 
beş gün içinde fesih hakkını kullanmazsa, sözleşme gereği futbolcunun 
doğacak hak ve alacaklarını ödemek zorundadır.  

C. Futbolcunun Fesih Hakkı 

Yabancı uyruklu futbolcunun sözleşmeyi feshetme hakkı PYUFT’nin 
18’inci maddesinde düzenlenmektedir39. Maddenin birinci fıkrasına göre 
kulüp futbolcunun ücretini ödemede temerrüde düşerse, futbolcu sözleşmeyi 
feshetmek arzusunda ise sezon sonunda kulübüne ve bilgilendirme için 
KTFF’ye ihtarname göndererek ücretinin on beş gün içinde ödenmesini 
isteyebilir. Kulüp, söz konusu ihtara rağmen futbolcunun ücretini ödemezse, 
futbolcu ihbar süresinin sona ermesinden itibaren beş gün içinde sözleşmeyi 
                                                           
39  Türk Spor Hukuku’nda profesyonel futbolcu sözleşmesinin futbolcu tarafından feshi için 

bkz., Aydos, s. 662 vd. 
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feshedebilir. Başka bir ifadeyle futbolcu, on beş günlük ihbar süresinin sona 
ermesinin ardından, beş gün içerisinde fesih hakkını kullanmalıdır. Madde-
nin ikinci fıkrasında da belirlenmiş olan bu sürelerin futbolcu aleyhine 
değiştirilemeyeceği belirtilmiştir. Ancak sürelerde futbolcu lehine değişiklik 
yapılmasında sakınca yoktur.  

Maddenin üçüncü fıkrası, birinci fıkrasındaki düzenlemeye ilişkindir. 
Buna göre, “KTFF, kendisine 1. fıkra kapsamında gönderilen ihtarnameyi 
tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde faks ya da herhangi bir 
şekilde kulübe bildirir. 1. fıkra kapsamındaki süreler KTFF bildirimi ya da 
noter ihtarından kulübe hangisi daha erken tebliğ edilmiş ise onun tebliği 
tarihinden itibaren işlemeye başlar. Ayrıca KTFF, kulübe yaptığı bildirimin 
tarihini gösterir belgeyi veya ihtarnameyi imza eden futbolcuya ya da veki-
line gönderir.” KTFF, bilgilendirme amacıyla kendisine gönderilen ihtarı 
(futbolcunun ücretinin ödenmediği hususunu içeren) tebliğ tarihinden 
itibaren yedi gün içinde kulübe göndermek zorundadır. 18’inci maddenin 
birinci fıkrasında belirtilen süreler, KTFF ya da kulübe yapılan ihtarlardan 
hangisi daha önce ulaşmışsa, bu tebliğ tarihinden işlemeye başlayacaktır. 
Örneğin KTFF bildirimi 01.01.2016 tarihinde, kulübe çekilen ihtarname ise 
03.01.2016 tarihinde tebliğ edilmişse, sürelerin işlemeye başlamasında 
01.01.2016 tarihi dikkate alınmalıdır.  

Düzenlemede KTFF tarafından yapılacak olan bildirimin faks ya da 
herhangi bir şekilde olabileceği belirtilmektedir. Bildirimin herhangi bir 
şekilde yapılmasının içine sözlü şekilde girmektedir. Ancak sözlü şekilde 
yapılacak olan bildirimin, bir uyuşmazlık halinde ispatı imkânsız olabilece-
ğinden dolayı, bu bildirimin yazılı yapılması uygun olur.  

Maddenin 4’üncü ve son fıkrasında40 futbolcunun sözleşmeyi feshet-
mesi için sportif olarak haklı bir sebebi varsa, bu feshi ilgili sezondaki son 
müsabakayı takip eden on beş gün içerisinde gerçekleştirmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Futbolcu da tıpkı kulüp gibi sözleşmeyi haklı neden olmaksızın 
feshederse kendisine sportif yaptırımlar uygulanabilir41. 

                                                           
40  PYUFT’nin 18’inci maddesinin metninde bu fıkra, hatalı olarak “5.” fıkra şeklinde 

gösterilmiştir. 
41  PYUFT Madde 20/1: “Haksız feshin futbolcular tarafından gerçekleştirilmesi halinde 

futbolcuya altı ay süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilir. Ağırlatıcı sebep-
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D. Fesih Usulü 

Tarafların profesyonel yabancı uyruklu futbolcu sözleşmesini fesheder-
ken uymaları gereken usulleri, Talimat’ın 19’uncu maddesi düzenlemiştir. 
Maddeye göre, fesih hakkını kullanmak isteyen tarafın, fesih açıklamasını 
tasdik memuru kanalıyla bir ihbarname imza etmek suretiyle gerçekleştir-
mesi ve bu ihbarnamenin bir suretini bilgi için KTFF’ye göndermesi gerekir 
(PYUFT 19/1). KTFF, anılan ihbarnamelerin suretlerini tebellüğ ettiğinde 
feshi kayıtlarına işler ve bu işlemi taraflara bildirir (PYUFT 19/2). Fesih 
halinde futbolcu, ancak transfer olacağı kulübün feshin hukuki ve sportif 
cezai sonuçlarından müteselsilen sorumlu olduğunu kabul ettiğini belirten 
taahhütnameyi imzalaması halinde transfer olabilir (PYUFT 19/3). Son 
fıkrada da görüldüğü gibi futbolcunun transferine ilişkin bir düzenlemeye 
yer verilmiştir. 

SONUÇ 

Profesyonel yabancı uyruklu futbolcu ile kulüp arasında imzalanan 
sözleşmeye, profesyonel yabancı uyruklu futbolcu sözleşmesi denir. Kıbrıs 
Türk Futbol Federasyonu, profesyonel yabancı uyruklu futbolcu sözleş-
meleri için 2015 yılında eski talimatı revize ederek, yeni ve ayrı bir talimat 
yayımlamış (Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Transfer ve Tescil 
Talimatı) ve de sözleşmeyle ilgili kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. 

Profesyonel yabancı uyruklu futbolcu sözleşmesini düzenleyen mad-
deler, talimatın 10 ila 22’nci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu madde-
lerde, sözleşmenin süresi, profesyonel yabancı uyruklu futbolcunun alacağı 
ücret, profesyonel yabancı uyruklu futbolcu ile kulübün hak ve yükümlü-
lükleri ve profesyonel yabancı uyruklu futbolcu sözleşmesinin sona ermesi 
ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

                                                           

lerin varlığı halinde, söz konusu men cezasının süresi on iki aya çıkarılabilir. Bu sportif 
cezalar futbolcuya ve ilgili kulüplere tebliğ edilir ve tescilli olduğu kulübün; devre 
arasından sonraki ilk resmi müsabakasından, sezonun ikinci devresinde veya sezon 
bittikten sonra sportif cezanın verilmiş olması halinde ise takip eden yeni sezonun ilk 
resmi müsabakasından itibaren infaza başlanır.” 
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Sporun ve buna bağlı spor hukukunun gelişimiyle birlikte böylesi 
düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 
da profesyonel yabancı uyruklu futbolcu sözleşmesiyle ilgili yapmış olduğu 
bu düzenleme, bazı aksak ve hatalı noktalar bulunsa da son derece yerinde 
olmuştur.   

 

EK-1           Form 18 

 

YABANCI UYRUKLU FUTBOLCU BİLDİRİM LİSTESİ (2015-2016): 

……………………………………………………………. Spor Kulübü; 
kulübümüz nezdinde lisanslı olarak bulunacak olan yabancı uyruklu 
futbolcuların isim listesi aşağıdaki gibidir.  

 

 ADI SOYADI: UYRUĞU: PASAPORT No: 

1-     

2-     

 

Varsa Sözleşmeli Kıbrıs Cumhuriyeti uyruklu lisanslı futbolcular için 
bildirim: 

 

 ADI:  SOYADI: UYRUĞU: PASAPORT No: 

1-     

2-     

*  Süper Lig takımları Kıbrıs Cumhuriyeti uyruklu lisanslı futbolcu 
kontenjan sayısı 1 futbolcudur. 

**  1.Lig takımları Kıbrıs Cumhuriyeti uyruklu lisanslı futbolcu için 
kontenjan sayısı 2 futbolcudur. 

***  2.Lig takımları Kıbrıs Cumhuriyeti uyruklu lisanslı futbolcu için 
kontenjan sayısı 1 futbolcudur. 
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Yukarıda detaylı bilgileri yazılı yabancı uyruklu futbolcuların, 
KKTC’de bulundukları sürece tüm masrafları (maaş, konaklama, vb.) 
kulübümüz tarafından karşılanacağını kabul ve taahhüt ederiz. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

Kulüp Başkanı/Temsilcisi:   Tarih:  

Adı - Soyadı:  Mühür: 

İmzası:  

 

 



1076                                                                                Arş. Gör. Hakkı Mert DOĞU 

 

 

KAYNAKÇA 

Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi (Genel Hükümler), 9. Baskı, Sayram 
Yayınları, Konya 2016. 

Altaş, Hüseyin: Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının Giderilmesi, Yetkin 
Yayınları, Ankara 1998. 

Astarlı, Muhittin: İş Hukukunda İkale, Ankara 2013. 

Aydos, Oğuz Sadık: “Sporcu Sözleşmesinin Feshi”, AÜHFD, C. 62, S. 3, Y. 
2013, s. 643-689. 

Berki, Şakir: Borçlar Hukuku (Umumî ve Hususî Hükümler), Akıncı 
Matbaacılık, Ankara 1956. 

Buz, Vedat: Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Yetkin Yayınları, 
Ankara 2005. 

Çağlayan, Ramazan: Spor Hukuku (Spor Hukuku Temel Metinleri), Asil 
Yayın Dağıtım, Ankara 2007. 

Çoğuroğlu, Çağlar: Ücret ve Korunması, Turhan Kitabevi, Ankara 2013. 

Doğu, Hakkı Mert: Teknik Direktörlük Sözleşmesi, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara 2014. 

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Baskı, Yetkin Yayınları, 
Ankara 2016. 

Ertaş, Şeref/Petek, Hasan: Spor Hukuku, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, 
Ankara 2011. 

Erten, Rifat: Milletlerarası Özel Hukukta Spor, Adalet Yayınevi, Ankara 
2007. 

Erten, Rifat: “Türk Sporunun Yapısal Düzeni”, Gazi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, C. X, S. 1-2, Y. 2006, s. 117-136. 

Gülşen, Recep: Spor Hukuku, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2013. 

Günal, A. Nadi/Küçükgüngör, Erkan: Türk Spor Hukukunun Genel 
Esasları ve İlgili Mevzuat, Yetkin Yayınları, Ankara 1998. 



Kıbrıs Spor Hukuku’nda Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Sözleşmesi      1077 

Gürten, Kadir/Erenel, S. Ege: “Lex Sportiva: Spor Hukukunun 
Küreselliği”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 3, S. 1, Y. 
2012, s. 295-315. 

Kılıçoğlu, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. Baskı, Turhan 
KitabeviAnkara 2016. 

Küçükgüngör, Erkan/Akgül, Barış: “Futbol Kulüplerinin Halka Açılması”, 
Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Av. Ömer Remzi Arıkan 
Armağanı, Ed: Tacar Çağlar, Ankara 2013. 

Oğuzman, M. Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) Cilt I, 
20. Baskı, İstanbul 2016 

Petek, Hasan: Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 
2002. 

Seliçi, Özer: Borçlar Kanunu’na Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç 
İlişkilerinin Sona Ermesi, Fakülteler Matbaası, Ankara 1976. 

Serozan, Rona: Sözleşmeden Dönme, 2. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 
2010. 

Sirmen, Lale: Türk Özel Hukukunda Şart, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1992. 

Tercier, Pierre/Pichonnaz, Pascal/ Develioğlu, H. Murat: Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2016. 

Tuğ, Adnan: Türk Özel Hukukunda Şekil, 2. Baskı, Mimoza Yayınları, 
Konya 1994. 

Tunçomağ, Kenan: Türk Borçlar Hukuku (I. Cilt-Genel Hükümler), 6. 
Baskı, Sermet Matbaası, İstanbul 1976. 

von Tuhr, Andreas: Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı (Cilt 1-2), Çev: 
Cevat Edege, Olgaç Matbaası, Ankara 1983. 

 



  

 


