TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU VE TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU’NDA SPORCU
TEMSİLCİLİĞİ DÜZENLEMELERİNİN İNCELENMESİ

SPORCU TEMSİLCLİĞİ SÖZLEŞMELERİ
GİRİŞ
Bu çalışmada, sporcu ve kulüp arasında hukuksal bağ kurma konusunda önemli yeri bulunan sporcu
temsilcileri, yaygın kullanımı ile menajerler ve özellikle bu bağın kurulması için sporcu veya kulüplerin,
menajerler ile imzalamış oldukları sporcu temsilciliği sözleşmeleri spor hukuku kapsamında ele
alınacaktır.
Sporcunun ve kulüplerin haklarını korumak ve yükümlülüklerini ifada ona yardımcı olmak, desteklemek
açısından
günümüzde
hem
spor
kulüplerinin
hem
oyuncuların
temsilcilere
ihtiyaç
duymaktadır. Sporcuların ve kulüplerin temsilciler ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi önemli hale
gelmiştir. Burada Federasyonların iç mevzuatlarının uygulanabilirliği ayrıca tartışma konusudur.
Sporcu temsilciliği sözleşmelerinin, Türk Hukukunda hangi tip sözleşme içine girmesi gerektiği
sorununun yanı sıra, sporcuların ve kulüplerin yabancı uyruklu olması durumunda sözleşmelerin
uluslararası boyut kazanması ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde hangi yargı yolunun
etkin olacağı sorunu da tartışmalıdır. Diğer bir sorun ise, spor dallarının çeşitliliğinin, sözleşmenin şeklini
ve çeşitliliğini etkileyip etkilemediğidir. Bunların dışında, spor temsilciliğinde var olan etik problemler,
özellikle lisanslı temsilcilerin yanında oyuncu temsilciliği hizmetinin imajına zarar veren lisanssız
temsilcilerin varlığı, tip sözleşmelerin uygulanması gibi sorunlar karşısında Spor Federasyonlarının
konuya yaklaşımı da bahsedilmeye değer olacaktır.
Bu nedenle, sporcu temsilciliği sözleşmelerinin değerlendirilmesinde yukarıda sıraladığım konular
üzerinde durmak üzere, karşılaştırma ve açıklamaları oyuncu temsilciliği sözleşmelerinin en yaygın
kullanıldığı Futbol ve Basketbol menajerliği üzerinden yapmanın gerekli olduğunun kanısındayım.
Dolayısıyla, Sporcu Temsilciliği Sözleşmelerinin Türk Hukuku’ndaki yeri ve hukuksal boyutu hakkında
kısa bir bilgi verildikten sonra Futbol ve Basketbol Menajerliği’nin ilgili mevzuatlara göre karşılaştırmalı
olarak incelenecektir.
I- Sporcu Temsilciliği Sözleşmelerinin Türk Hukukundaki Yeri ve Hukuksal
Boyutu:
Sporcu Temsilciliği Sözleşmeleri, yapısı itibariyle vekâlet ilişkisine dayanmaktadır. Oyuncu ya da kulüp,
menajerin vermiş olduğu hizmetini kabul etmesiyle bir temsilci aracılığıyla hukuksal işlemlerinde temsil
edilmektedir. Bunun karşılığında, temsilci genel kural olarak vermiş olduğu hizmete karşılık bir ücret
kazanmaktadır. Bu sözleşmelerin isimlendirilmesi uygulanacak hukuk açısından önemlidir. Sporcu
temsilciliği sözleşmeleri, Türk hukukunda mevcut olan; komisyon sözleşmesi, acentelik sözleşmesi,
tellallık sözleşmesi ve vekâlet sözleşmesi türlerinden kısmi özellikler taşımaktadır. Dolayısıyla, sporcu
temsilciliği sözleşmelerini karma nitelikte ve ismen tanımlanmamış bir sözleşme olduğu sonucuna
varabiliriz. Sonuç itibariyle, bu sözleşmeler sui generis sözleşmeler değildir.
Sözleşmeler, federasyonların iç mevzuatlarıyla ve kanunlarla düzenlenmektedir. Ancak, kanunlar ve
federasyonların iç mevzuatları arasında bir dağınıklığın bulunduğu da gerçektir. Bu sözleşmelerin
uygulanmasında ve yorumlanmasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmede genel olarak hangi yargı
yolunun yetkili olduğu sözleşmelerin ait olduğu spor dalı ve federasyonların mevzuatlarıyla doğru
orantılıdır. Örnek vermek gerekirse, Türk Basketbol Federasyonu’nca ( TBF) belirlenen tek tip
sözleşmeye uygun olarak düzenlenmiş sporcu temsilci sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkları
çözümlemeye TBF’de yer alan yargı kurumları yetkili kılınmıştır. Bunun dışında, bu tip sözleşmeler

dışında kalan sporcu temsilcileri sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar Genel Mahkemeler tarafından
çözümlenmektedir.
II- Türk Basketbol ve Futbol Federasyonu Tarafından Düzenlenen Sporcu Temsilciliği
Yönetmelikleri ve Sözleşmeleri:
Türkiye’de futbol, gerek kodifikasyonun diğer branşlara oranlara üst düzeyde olması, gerekse kitlelerin
ilgisi açısından diğer spor branşlarının önünde yer almaktadır. Bunun dışında, dünyada ve Türkiye’de
son yıllarda futbolla beraber diğer branşlara nazaran basketbol sporu yükselmektedir. Dolayısıyla
karşılaştırmada esas olarak alınacak olan Türkiye Futbol Federasyonu Futbolcu Temsilcileri Talimatının
(TFFTT)1 ilgili maddeleri ile Türkiye Basketbol Federasyonu Oyuncu Temsilciliği Yönergesi (TBFTY)2 ve
bu federasyonların düzenlemiş oldukları standart oyuncu temsilci sözleşmeleri olacaktır.
Karşılaştırmalı inceleme bu tür sözleşmelerin hukuki yapısını biçimlendirmek ve bir sonuca varmak
açısından faydalı olacaktır.
a) Temsilci olabilme koşulları;
TFFT’nin 5-a maddesine göre; futbolcu menajeri olabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
veya en az 2 yıl Türkiye’de yasal ikametgâhı olması ve çalışma izninin olması gereklidir.3
TBF’da ise, TBFTY’nin 12-5 maddesine göre; basketbol menajeri olabilmek için sayılmış olan 3 koşuldan
herhangi birine sahip olmak gereklidir. Bunlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya çalışma iznine
sahip olmak veya en az 5 yıl süre ile Türkiye’de ikamet ediyor olmaktır.4
Her iki talimatta menajer olabilmek için en az lise mezunu olmayı şart kılmıştır.
Bunların dışında, TFFTT’ye göre, menajer olabilme kriterleri arasında, Uluslararası Futbol
Federasyonu’nun (FIFA) dillerinden en az birini bilmek gerekli iken, TBFTY’de yabancı dil şartı
bulunmamaktadır.
Türkiye Basketbol Federasyonu, basketbol sporcu temsilcisi olabilmek için yukarıdaki koşulları sağlamış
olan adayların değerlendirilmesi ve lisans verilebilme şartını yapılacak olan sınavdan başarılı olma
koşuluna bağlamamıştır. Oyuncu temsilcisi seçimi TBF yönetim kurulu veya onun görevlendirdiği bir
komisyon tarafından yönergedeki kriterlerin temsilci adayına uygun olup olmadığı şeklindeki
değerlendirme sonucu ile yapılmaktadır. Türk Futbol Federasyonu’nda da ise değerlendirmeden öte
başvuruya hak kazanan adaylar bir sınava tabii tutulmaktadır. TFFTT’nin 7. maddesine göre; ön
değerlendirmede başvuruları uygun bulunan sporcu temsilci adayları bir sınava davet edilmekte
sınavdan başarılı olanlara ise futbol menajeri olabilme hakkı tanınmakta ve lisans verilmektedir. Yapılan
bu sınavda FIFA etkin bir rol üstlenmektedir. Sorulacak soruları seçerek, yapılan sınavda uluslararası bir
kriter getirmektedir. TFF tek bir sistem üzerinde sınavı yapılandırmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla, TFF,
menajer seçiminde oldukça objektif bir yön izlemektedir. Oysa, TBF’deki uygulama tamamen sübjektif
yoruma açık bir durumdadır.
İki federasyon arasındaki bu konu ile ilgili başka bir fark ise, Türk Futbol Federasyonunun her yıl tüm
lisanslı futbolcu temsilcilerinin listesini FIFA’ya bildirirken, Türk Basketbol Federasyonu’nun bu listeleri
FIBA’ya herhangi bir bildirimde bulunmaz ve böyle bir zorunluluğu yoktur.Bunun nedeni Türkiye
Basketbol Federasyonu’nun ,kendi hazırladığı ve yayınladığı ,oyuncu Temsilciliği Yönergesinin
uygulamamasıdır.
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b) Sporcu Temsilci Sözleşmeleri ile Temsil Edilebilme Hakları Olan Kişiler:
Genel olarak sporcu temsilcileri, oyuncuları temsil etmektedirler. Bununla beraber, kulüpler, teknik
direktörler, teknik direktör yardımcıları ve antrenörler sporcu temsilcileri tarafından temsil edilebilme
hakları spor branşlarının uygulamalarına göre değişmektedir.
Türk Futbolu açısından, futbolcu temsilcisi kulübü temsil etme hakkına sahiptir. Ancak, Türk basketbol
federasyonunda ise ilgili talimatın 13. maddesine göre oyuncu temsilcisi sadece oyuncuyu temsil etme
hakkına sahiptir.Oysa FIBA içtüzüğünün H.5.1, H.3.1 ve H.3.2. maddelerine göre FIBA Lisanslı
menajerler, oyuncuları,antrenörleri ve kulüpleri temsil edebilirler.5
Teknik direktörler, teknik direktör yardımcıları ve antrenörler de TFFTT’nin 19. maddesine uygun olarak,
futbolcu temsilcilerinin vermiş oldukları hizmetlerden faydalanabilirler. Ancak, TBFTY 13.4’e göre ise,
oyuncu temsilcisi hiçbir antrenör adına kulüplerle görüşme yapamaz. Bu tür hizmetler için antrenörler
ancak avukatlardan destek alabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, basketbolcu temsilcileri hakkında,
sözleşmesi bulunan oyuncunun, federasyon nezdinde idari işlem ve kararlar açısından başvuruda
bulunma hakkına sahip olup olmadığı hakkında bir açıklama da ilgili talimatnamede yer almamaktadır. 6
c) Sporcu Temsilci Sözleşmeleri:
Gerek TFF, gerekse TBF’de temsilci veya oyuncu bu talimatlar kapsamında oyuncu- temsilci ilişkisinden
faydalanmak için öncelikle federasyon tarafından hazırlanmış standart temsilci sözleşmesini imzalamak
durumundadır. Bununla birlikte, her iki federasyonda standart sözleşmeye ek bir sözleşme eklenmesi
imkanını tanımaktadır.
Bu standart sözleşmelerin süresi TFFTT’nin 14. maddesine göre en fazla iki yıl olabilmektedir. Türk
Basketbol federasyonu ise bu sözleşmelerin süresini, imzalanacak olan standart sözleşmeye eklenmiş
olan 3. madde de düzenlemektedir. Bu maddeye göre, oyuncu ile kulüp arasında gerçekleşen kontratın
süresinin sonuna kadar oyuncu ile temsilci arasında imzalanan standart temsilci sözleşmesinin devam
edeceğini, oyuncu ile kulüp arasındaki sözleşme uzarsa, temsilci ile oyuncu arasındaki sözleşmenin de
kontrat bitimine kadar uzayacağını belirtmiştir.7
Tescille ilgili olarak, TFFTT’nin 14. maddesi uyarınca, taraflar arasında 4 (dört) nüsha olarak imzalanmış
olan bu standart sözleşmelerden biri 30 gün içinde TFF’ye tescil, diğeri ise kulüp ve oyuncunun tescilli
olduğu ulusal federasyona tescil için gönderilmektedir. Ancak, TBF’de tescil için böyle bir şart yoktur.
TFFT 14. Maddeye ilşikin olarak , tescil edilmemiş oyuncu temsilciliği sözleşmelerinin geçerli
olmayacağına ilişkin,TFF, UÇK kararını oratdan kaldıran, ve iradelerin uyuşması sonucu oyuncu temsilci
sözlşemesini geçerli kılan, TFF, Tahkim Kurulunun Kararları vardır.Nitekim TFF, Tahkim Kurlunun
2009/191 E, 2009/263 K sayılı ve 07.05.2009 tarihli kararında, “…Bu sebeple talimatın düzenlediği
anlamda şekle bağlı ve bir takım zaruri unsurları olan, tescil edilmesi gereken sözleşme ile uyuşmazlık
konusu olayda olduğu gibi temsilcilik ilişkisinin bir anlamda sonucu olan ve kulübün kendi iradesiyle
imzalayıp temsilciye verdiği borç ödeme şeklini gösteren taahhütname niteliğindeki belgeler hukuki
nitelik ve hükümleri yönünden farklıdır.” bU kararlar TFF, Tahkim Kurulu bir anlamda hukuk yaratarak,
içtihat oluşturmuştur.8 Aynı şekilde TFF, Tahkim Kurulunun 2009/289 E, 2009/335 K sayılı ve 25.05.2009
tarihli kararı.9
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d) Münhasırlık:
Türk Futbol ve Basketbol Federasyonlarının sporcu temsilcileri ile ilgili yapmış oldukları düzenlemelerde
en önemli fark münhasırlık yetkisinde ortaya çıkmaktadır
Zira, TBFTY’nin 15/2 maddesine göre ve standart oyuncu sözleşmesinin 5/2 maddesine göre ‘Bir oyuncu
aynı anda sadece bir oyuncu temsilcisi ile sözleşme imzalayabilmektedir’’ hükmü ile TBF’ de temsilcisi ile
sözleşmesi bulunan oyuncu münhasır olarak imzaladığı temsilcisine bağlı kalmaktadır.10
Oysa, TFF’de ise, futbolcuya veya kulübe, sözleşme imzaladığı temsilcisi hakkında bu şekilde bağlayıcı
bir şarta yer vermemektedir. Futbolcu temsilci sözleşmesinin 3. maddesi gereğince; taraflar, işbu
sözleşme ile temsilciye tanınan hakkın münhasır olup olmadığı konusunu kendi aralarında
kararlaştırılabilme hakkına sahip kılınmaktadır.
TFFT’nın 12. Maddesine göre ,Futbolcu veya kulüp ile arasında imzalanan sözleşmede kendisine
münhasır yetki verilmeyen futbolcu temsilcisi, hizmetlerinden yararlanılarak imzalanan transfer
sözleşmesini yanında katıldıkları taraf ile birlikte açık kimliğini ve sıfatını da yazmak suretiyle imzalamaz
ise, bu sözleşmeden dolayı herhangi bir hak iddiasında bulunamamaktadır.11
TFF Tahkim Kurulu münhasırlık ile ilgili örnek kararlara imza atmıştır. TFF Tahkim Kurulunun 2009/180
E, 2009/360 K sayılı ve 10.06.2009 tarihli kararında , “….Futbolcu temsilcisi davacı, futbolcuyla
münhasır bir temsilcilik sözleşmesi imzalamış ve süresi içerisinde federasyona tescil ettirmiş olmakla
birlikte, kulüp futbolcu ve temsilci arasında borcun nakline ilişkin olarak herhangi bir sözleşme olmadığını
ve tarafların bu yönde bir irade beyanında da bulunmadıklarını , bu durumda, futbolcu temsilcisinin
ücrete ilişkin taleplerini futbolcuya yöneltmesi gerekirken kulübe karşı dava açtığını belirterek pasif
husumet yönünden davanın reddine dair verilen UÇK Kararını ,onamıştır.12 Aynı şekilde TFF Tahkim
Kurulu, temsilcinin münhasırlığı ile ilgili olarak, 2009/725 E, 2009/97 K ve 25.02.2010 tarihli kararı
dikkate değerdir..Çünkü bu kararda FİFA Oyuncu Temsilciliği Talimatına atıf yapılarak , bir anlamda TFF,
Kurulları vasıtasıyla verdiği kararların, FIFA düzenlemelerine uygunluğunu da ortaya koymuştur.13
e) Yabancı Oyuncu Temsilciliği:
Bir diğer önemli fark ise yabancı oyuncu temsilcilikleri ile ilgilidir. TFFTT’de yerli veya yabancı oyuncu ile
temsilcileri arasında düzenlenen sözleşmeler ile ilgili olarak bir ayırım bulunmazken, TBFTY’nin 17.
maddesi yabancı oyuncu temsilciliğini ayrıca düzenlemiştir. Buna göre; Türkiye’ye transfer olmak isteyen
her yabancı oyuncunun, Türkiye’de çalıştığı sertifikalı oyuncu temsilcisi bulunması zorunludur.
(31.08.2006 tarihinde TBFTY de yapılan değişiklik ile eklenmiştir.) 14 .Uygulamada böyle bir durumun
olmadığını belirtmekte fayda vardır.TBF Sertifikalı Oyuncu Temsilciliği Yönergesi olmasına rağmen,TBF
Sertifikalı Oyuncu Temsilcisi olmadığı için, yabancı oyuncu transferinde FIBA Lisanslı Oyuncu
Temsilcileri, Türkiye Basketbol Federasynu Liglerindeki takım yöneticilerini tanıyan insanlarla temasa
geçmekte ve tamamen, düzenleme dışı yöntemlerle, transfer sonuçlandırılmaktadır.TBF Yönetimi bu
durumu bildiği halde müdahale etmemekte adeta ,bu düzensizliğe kayıtsız kalmaktadır.
f) Sözleşmelerin Feshi:
Sözleşmelerin feshi konusunda da Türk Basketbol Federasyonu ile Türk basketbol Federasyonu’nda
ayırım bulunmaktadır.
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TBFTY 13/5 ve 15/3 maddeleri temsilciler ile oyuncu arasındaki sözleşmenin feshi maddelerini
düzenlemektedir. Basketbolcu ve temsilcisi TBF tarafından ilan edilmiş transfer dönemi dışında olmak ve
15 gün öncesinden bildirmek şartı ile sözleşmeyi her zaman tek taraflı olarak sona erdirebilmektedir. Bu
işlemi 5 gün içinde TBF’ye de bildirmek durumundadır. Ancak oyuncu temsilcisinin münhasırlık
özelliğinden dolayı sözleşmeden doğan hakları saklıdır.15
TFFTT’de ise sözleşmenin taraflardan birinin isteği ile her zaman fesih edileceğine dair bir hüküm
bulunmamakla birlikte yapılacak bir ek sözleşme ile bunu kararlaştırmak mümkündür. TFFTT’nin 12.
maddesinin son fıkrası sadece münhasırlık maddesi olan sözleşme sahibi oyuncu temsilcisinin haksız
fesihte tazminata hak kazanacağını belirtmektedir.16
g) Oyuncu Temsilciliğinde Ödenecek Komisyon (Ücret):
TFFTT’nin 14. maddesi komisyon için alt ve üst sınırı belirlememiştir. Ancak sözleşmeden ücret tutarı
anlaşılamıyorsa veya bu konu belirlenmemişse komisyon oyuncunun yıllık brüt gelir üzerinden %5
olarak hesaplanır. Bu brüt gelire, ev, araba, ikramiye dâhil edilmez.17
TBFTY’nin 15.5 maddesi gereğince basketbolcu temsilcisine oyuncu tarafından ödenek olan komisyon
bedeli en az %3 en fazla % 6 olabilecektir. Bu tutarın hesaplanmasında oyuncunun kulüple yapmış
olduğu baz sözleşme tutarı esas alınır.18
TBFTY’nin 15.6 maddesine göre oyuncu, kulüp ile yapılan görüşme esnasında, transferin gerçekleşip
gerçekleşmediğine bakılmaksızın, temsilciye masraf, komisyon veya başka bir adla hiçbir ilave ödeme
yapmak durumunda değildir.
TBFTY oyuncunun temsilcisine ne kadar süre içinde ödeme yapacağını da düzenlemiştir. İlgili
Yönerge’nin 15.4 maddesine göre oyuncu kulüple yapmış olduğu sözleşmede belirlenen ödemelerin
kendisine yapılmasını takip eden 10 gün içerisinde, temsilciye ödeme yapmakla yükümlüdür.
Daha önceden de üzerinde durduğum münhasırlık konusu ve sözleşmedeki münhasırlık şartı, temsilcinin
alacağı komisyon ile ilgili bazı farkları da beraberinde getirmektedir. Örneğin, TFFTT’nin 14. maddesine
göre münhasırlık yetkisi bulunmayan futbolcu temsilcisi, futbolcu ile kulüp arasında imzalanacak olan
sözleşmede açık kimliği ve sıfatı bulunmadığı durumda, bu sözleşmeden dolayı herhangi bir hak
talebinde bulunamamaktadır.
h) Yabancı Oyuncu Temsilcilerinin Hizmet Bedeli:
TFFTT ile TBFTY arasındaki diğer bir fark, yabancı oyuncuların temsilci hizmet bedelinde ortaya
çıkmaktadır. TFFTT’de standart oyuncu temsilci sözleşmesi ile yabancı oyuncu temsilci sözleşmesindeki
temsilciye ödenecek ücret arasında bir fark yoktur. Ancak, TBFTY’nin 18 maddesi ile yerli
basketbolcuların aksine yabancı basketbolcuların transferinde, temsilcilere ödenecek hizmet bedelini,
sözleşme bedelinin en fazla brüt %10 oranında ödenmesini hükme bağlamıştır. Yabancı oyuncu
temsilcilik hizmet bedeli konusunda TBFTY’nin 18. maddesinin 2. fıkrası kulüplere de sorumluluk
yüklemektedir.
i) Cezai Hükümler:
Cezai hükümler ile ilgili olarak Türk Futbol Federasyonu oyuncu temsilcileri ile futbolcu ve kulüpler
arasında ayırım yapmıştır. Türk Futbol Federasyonun ilgili talimatnamesinin 15. maddesinde futbolcu
15

Bkz. Ek 2 de bulunan ,TBFTY 13/5 ve 15/3. Maddeleri,
Bkz. Ek 1 de bulunan TFFTT’nin 12. maddesi.
17
Bkz. Ek 1 de bulunan TFFTT’nin 14. maddesi
18
TBFTY’de uygulanan %3-%6 oranı ,NBA’de uygulanan oran olup,NBA’de transfer ücretlerinin yüksek olması bu oranı kabul
edilebilir yaparken, TBFTY’de aynı oranın kullanılması ,transfer ücretleri düşünüldüğünde kabul edilebilir değildir.Nitekim
uygulamada bu oranlar kulanılmamaktadır.
16

temsilcilerinin, 16 maddesinde ise futbolcu ve kulüplerin bu talimat kapsamı dışında hareket etmeleri
halinde uygulanacak müeyyideleri açıklamaktadır.
TFFTT’nin 15. maddesine göre; talimatta belirlenen kurallar aleyhine davranıp yükümlülüklerini yerine
getirmeyen futbolcu temsilcileri hakkında, uyarı, kınama, para cezası, lisansın askıya alınması, lisansın
iptali yaptırımları tek tek veya birlikte uygulanacaktır. Lisansın iptal edilmesinin hukuki sonucu ise
temsilcinin tüm haklarının ortadan kalkmasıdır. İptal tarihinden itibaren 2 yıl süre ile temsilci sınava kabul
edilmez.
TFFTT 16. maddesi ise futbolcular ve kulüplerin ancak geçerli lisansı bulunan temsilciler ile temsilcilik
sözleşmesi imzalayabileceklerini, aksi takdirde uyarma, kınama, para cezası, bir aya kadar hak
mahrumiyeti cezalarından biri veya birkaçına maruz kalacaklardır.
Basketbolda ise, TBFTY’nin 16 maddesi basketbol oyuncu temsilcilerine ilişkin cezai hükümleri
düzenlemektedir. Bu hüküm temsilci – oyuncu, kulüp ayırımı yapmadan sadece oyuncu temsilcisinin
aykırı hareketleri sayılmış ve cezai müeyyideler belirlemiştir. TBFTY 16. maddesi TFFTT’nin 15.
maddesine göre daha ayrıntılıdır. Bu maddede sayılan davranışları gerçekleştiren oyuncu temsilcileri
hakkında, kınama, ihtar, para cezası, oyuncu temsilcisi sertifikasının askıya alınması, iptali birini veya
birkaçını sıra takip edilmeksizin uygulanabilmektedir. Sertifikanın iptal edilmesi durumunda 3 yıl süre ile
tekrar başvuruda bulunulamaz.19
TBFTY 16.2. maddesi ise, kendilerine sağlanan hak ve yükümlülükleri kötüye kullanan veya bu yönerge
ile belirlenen görevi yerine getirmeyen antrenörler, oyuncular, oyuncu temsilcileri, kulüpler ve yöneticiler
TBF disiplin kurulu tarafından cezalandırılır denileceğini oyuncu temsilcileri dışında kulüplere,
yöneticilere, oyunculara ve antrenörlere cezai sorumluluklar yükleyeceğini belirtmektedir.
j) İhtilafların Çözümü:
TFFTT’nin 18. maddesi, futbolcu temsilcileri ile futbolcular ve/veya kulüpler arasındaki ihtilaflarda karar
yetkisini, TFF Yönetim Kurulu’na vermiştir. Futbolcu temsilcilerinin çalışması hakkında yapılan tüm
şikâyetlerin ilgili olayın vuku bulduğu tarihten itibaren iki yıl içinde ve her halükarda ilgili futbolcu
temsilcisinin faaliyetinin son bulmasından sonra altı aydan geç olmamak üzere Federasyona yazılı
olarak bildirme zorunluluğu bulunmaktadır.20
TBFTY’nin Anlaşmazlıkların Halli Başlıklı 19. maddesi; oyuncu- ve oyuncu temsilcileri arasında
imzalanan Standard Oyuncu- Temsilci Sözleşmesi’nden doğan anlaşmazlıkların çözümü için TBF’ye
başvurabilme imkânı tanımaktadır. Ancak, TBF bu tür uyuşmazlıklara bakmak için ilgili talimatnamenin
20 ve 21. maddesinde sayılan başvuru koşullarının yerine getirilmiş olması şartını aramaktadır.
Dolayısıyla başvuru koşullarını yerine getirememiş olan örneğin usulüne uygun olarak yapılmayan
başvurular TBF tarafından incelenmeyecektir.21
Taraflar ayrıca uyuşmazlıkların çözümü için, 5105 sayılı Kanunla belirlenen tahkim yoluna
gidebilmektedir. Benzer durum TFFTT’nın 18/2. Maddesinde de sözkonusudur.Bu maddeye göre,
Yönetim Kurulu Kararlarına karşı yasal süresi içinde Futbol Federasyonu Tahkim Kuruluna
başvurulabileceği ve Tahkim Kurulu kararlarının kesin olduğu belirtilmiştir.
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Bkz. Ek 1 de bulunan TFFT madde 15 ve Ek 2 TBFTY madde 16.
Bkz. Ek 1 de bulunan TFFT madde 18.
21
Bkz. Ek 2 de bulunan TBFTY madde 19,20,21. Maddeleri.
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III- SONUÇ
Türk Hukuku’nda sporcu temsilciliği sözleşmeleri ile ilgili olarak uygulamada en çok görülen futbol ve
basketbol oyuncu temsilciliği sözleşmeleri ile ilgili olan iki federasyonun karşılaştırmalı olarak analiz
edilmiştir. Türk Futbol Federasyonu birçok konuda Türk Basketbol Federasyonu’na nazaran daha etkin
çözümler bulmakta, konuya daha profesyonel yaklaşmaktadır. İç yönetmeliklerini oyuncu temsilciliği
sözleşmeleri ile ilgili olarak FIFA ile uyumlu hale getirmesi, oyuncu temsilcilerinin listesini her yıl FIFA’ya
sunması ve oyuncu temsilciliği seçimlerinde FIFA’nın uygulamış olduğu sınav sistemini uygulanması,
TFF’nin bu konuya göstermiş olduğu özeni göstermektedir. TFF yukarıda örneklerini verdiğimiz gibi,
kurulları aracılığı ile örnek kararlara imza atmaktadır.Özerk bir federasyonun sorumluluğunu ve özen
yükümlülüğünün nerdeyse tüm unsurlarını yerine getirmektedir. Hatta TFF UÇK ve TFF Tahkim
Kurulunun verdiği kararlara, Türk Yargı Kararları arasında örnek olacak türdendir.
Ancak TBF tarafından hazırlanmış oyuncu temsilciliği yönergesi, FİBA oyuncu temsilciliği ile ilgili
düzenlemelere yönelik hiçbir atıfta bulunmamaktadır. Oyuncu temsilciliği listesi, FIBA’ya sunulmamakta,
seçimler oldukça sübjektif değerlendirmeler ile yapılmakta ve uygulama ile denetim arasındaki bağ
oldukça zayıf tutulmaktadır. Daha açık bir anlatımla, TBF bu yönergeyi uygulamamakta, sorumluluklarını
yerine getirmemektedir.
Bunların dışında, TBF’nin kayıtsız kalması sonucunda, oyuncu temsilcileri tarif edilen şartları yerine
getirmemekte ve birçok basketbol oyuncu temsilcisinin lisansı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, oyuncuyla
temsilci arasında imzalanması öngörülen standart oyuncu temsilciliği sözleşmesi (tip sözleşme)
uygulamada yer bulmamaktadır. Türk Basketbol Federasyonu bu konuda ciddi bir duyarsızlık içindedir.
Türkiye’de basketbolun gelişiminin artmasına rağmen, basketbolun bu konudaki hukuksal yapısı, zayıfıtr.
En kısa zamanda uygulamanın uluslararası düzeye getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, lisanssız
oyuncu temsilciliği sorunu bir etik problem olarak karşımızda duracaktır. Özellikle, yabancı oyuncu ve
temsilcileri karşısında kurumsal bir hizmet verilememektedir. Bu durum, Türkiye’yi yabancı oyuncular ve
temsilciler gözünde riskli ülke konuma getirmekte ve Türk Basketbolunu olumsuz etkilemektedir.
Diğer taraftan, genel olarak kanuni mevzuat ile federasyonların iç mevzuatları arasındaki kopukluk
uygulamada bir çok sorun yaratmaktadır. Standard sözleşme dışındaki sözleşmelerden doğan
uyuşmazlıkların federasyonlar tarafından çözümlenmemesi, meseleyi genel mahkemeler önüne
getirmektedir. Türk Yargı Sisteminde spor hukukuyla ilgili ihtisas mahkemelerinin bulunmamasından
dolayı da, etkin çözümler bulunamamaktadır. Bu nedenle, federasyonlar ilgili sorunların
çözümlenmesinde herhangi bir kısıtlama koymadan anlaşmazlıkların çözümüne eğilmelidir..
Sporcu temsilcilerinin, 1. ve 2. liglerde sınırlı sayıdaki kulübe hizmet verdiği düşünülürse, TBF’nda
kendilerine muhattap bulamamaları, sorunlarının çözümsüz kalmasına yol açmaktadır..Haklarını
alamadıkları için kulüpleri genel mahkemeler önünde dava etmeleri, gelecek sezonlarda iş
bulamamalarına yol açacaktır. Bu duruma, TBF gibi özerk federasyonların kayıtsız kalması ve oyuncu
temsilcilerini ve sorunlarını yok sayması düşündürücüdür.
Sonuç itibarıyla, sporcu temsilci sözleşmeleri Türk hukukunda olması gereken yerde değildir. Ancak,
üzerinde durduğum sorunlar ve etik problemler gerekli resmi müdahalelerle aşılacak niteliktedir. Türk
Sporunun dünya çapında giderek artan başarısı hiç kuşkusuz sadece sporcuların başarıları sayesinde
değil aynı zamanda spora hizmet eden kişi ve kurumların etkin birlikteliğine ve başarılı olmasına bağlıdır.
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EKLER
EK-1
FUTBOLCU TEMSİLCİLERİ TALİMATI
I. GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 - Amaç

Bu talimatın amacı, Futbolcu Temsilcisi Lisansı edinme şartlan ile futbolcu temsilciliği faaliyetinin
yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Madde 2 - Tanımlar ve Kısaltmalar
Bu talimattaki:
a) TFF

: Türkiye Futbol Federasyonu'nu,

b) Yönetim Kurulu

: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nu,

c) Tahkim Kurulu

: Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nu,

d) PFDK

: Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol

Disiplin Kurulu'nu,
e) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu

: Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm

Kurulu'nu,
f) Futbolcu Temsilcisi

: Bu talimat ve FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin

Düzenleme (FIFA Players' Agents Regulations) uyarınca elde edilen lisansla, bir ücret karşılığında,
profesyonel futbolcu sözleşmesi müzakeresi yürütmek amacıyla bir futbolcu ile bir kulübü veya bir
transfer sözleşmesi müzakeresi yürütmek amacıyla iki kulübü bir araya getiren gerçek kişiyi,
g) Lisans

: Bir gerçek kişinin futbolcu temsilcisi faaliyeti

yürütebilmek için bu talimat kapsamında TFF'den temin etmesi gereken "Futbolcu Temsilcisi
Lisansı"nı,
h) Sigorta

: İşbu talimat kapsamında Futbolcu temsilcisi tarafından

yaptırılması gereken Profesyonel Sorumluluk Sigortasını,
i) Sigorta poliçesi

: Profesyonel Sorumluluk Sigorta Poliçesini,

j) Temsilci Sözleşmesi

: Futbolcu temsilcilerinin kulüp, futbolcu, teknik sorumlu

veya antrenörler ile imzalayacakları örneği TFF tarafından hazırlanmış yazılı sözleşmeyi,
k) Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi

: Profesyonel futbolcu ile kulüp arasında yapılan ve TFF

tarafından tescil edilen sözleşmeyi
1) Aday

: Futbolcu temsilcisi olarak faaliyet gösterebilmek için

lisans başvurusu yapan gerçek kişiyi
ifade eder.
II. FUTBOLCU TEMSİLCİSİ SIFATININ KAZANILMASININ KOŞULLARI

Madde 3 -Başvuru Şartları
(1) Futbolcu temsilcisi olmak isteyen gerçek kişiler, TFF tarafından yapılacak sınava katılabilmek için
aşağıdaki şartları haiz olmalıdırlar:
a) Türk vatandaşı olmak veya Türkiye'de yasal ikametgaha ve çalışma iznine sahip olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki (2) yıldan fazla süreyle hapis cezasına veya Devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya
karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum edilmemiş olmak (Yukarıda sayılan yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm
giymiş kişilerin cezaları ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa bile futbolcu
temsilcisi olamazlar)
d) FIFA, UEFA, TFF, herhangi bir kulüp veya bunların herhangi bir kurulunda fahri veya ücretli
olarak görevli bulunmamak,
e) Mesleki, sosyal ve ahlaki yönlerden iyi anılmak,
f) TFF tarafından belirlenecek diğer şartlan yerine getirmek,
(2) Aktif futbol hayatı devam eden futbolcuların, teknik adamların ve futbol faaliyeti içerisinde bulunan
diğer kişilerin doğrudan veya iştigal konusu içerisinde futbolcu temsilciliği bulunan bir şirkete ortak
olmak da dahil olmak üzere dolaylı olarak futbolcu temsilciliği faaliyetinde bulunmaları yasaktır. Bu
kişiler ancak aktif futbol faaliyeti sona erdikten sonra ve işbu talimat hükümleri çerçevesinde
futbolcu temsilciliği lisansına sahip olmaları şartıyla futbolcu temsilciliği faaliyetinde bulunabilirler.
Madde 4 - Gerekli Belgeler
(1) Adaylar girecekleri her sınav için başvuru aşamasında aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak TFF'ye
sunmak zorundadır:
a) Başvuru dilekçesi
b) 4 adet vesikalık fotoğraf
c) İkametgâh Belgesi
d) Tasdikli Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Vatandaşı olmayan kişiler için Tasdikli Pasaport Örneği)
e) Başvuru tarihinden en erken 1 ay önce alınmış Adli Sicil Kaydı
f) Diploma Örneği (Noterden Tasdikli) (Yurt dışından alınan diplomaların Noter tasdikli Türkçe
tercümesi ve denkliğini tevsik eden belgeler)
g) TFF tarafından talep edilebilecek diğer belgeler

(2) Yukarıda sayılan belgelerin faks ve fotokopi suretleri ile işlem yapılmaz. Adaylar yazılı başvurularını
TFF'nin belirlediği son başvuru tarihine kadar, ilgili departmana elden veya posta yolu ile
yapabilirler.
Madde 5 - Ön Değerlendirme
(1) Lisans için başvuru talebini alan TFF, başvurunun bu talimatta belirlenen şartlara uygun olup
olmadığını inceler, başvurulan uygun bulunan adaylar yazılı sınava davet edilirler.
(2) Ön değerlendirme neticesinde başvuruları uygun bulunmayan kişilerin başvurulan reddedilir.
Başvurulan reddedilen adayların ret kararlarına karşı FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin
Düzenleme'nin (FIFA Players' Agents Regulations) 7. maddesi kapsamında itiraz hakkı saklıdır.
Madde 6 - Sınavlar
(1) Yazılı sınavlar Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kere FIFA tarafından belirlenen
tarihlerde Türkçe yapılır. Bununla beraber, adaylar, talep etmeleri halinde sınavlara İngilizce,
Almanca, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birinde de girebilir.
(2) Sınav tarihleri ve sınav ücretinin ödenmesi gereken son tarih sınav tarihinden bir ay öncesinden
TFF'nin resmi internet sitesi www.tff.org'da ilan edilerek adaylara duyurulur.
(3) Sınav ücretleri her yıl için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve her sınav için ayrı ödenir.
Adaylar, sınav ücretini süresi içinde yatırıp buna ilişkin dekontu TFF'ye sunmadıktan takdirde sınava
alınmazlar.
(4) Futbolcu temsilcisi adayı, sınavda ancak FIFA tarafından belirlenen asgari puanı alırsa başarılı kabul
edilir.
(5) Sınavda başarısız olan futbolcu temsilcisi adayı müteakip sınava girebilir. Aday, girdiği ikinci
sınavda da başarılı olamazsa, tekrar sınava girmek için iki sınav dönemi geçmedikçe başvuruda
bulunamaz. Aday üçüncü kez sınav için başvuruda bulunması halinde bu sınava TFF veya FIFA
nezdinde girmeyi talep edebilir.
(6) Üçüncü sınavda da asgari puanı almayı başaramayan aday iki yıl boyunca sınava giremez.
(7) Sınavlar Genel Sekreter, Baş Hukuk Müşaviri, Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürü ve Hukuk
Müşavirliği mensubu 2 avukattan oluşan Futbolcu Temsilcisi Sınav Komisyonu tarafından
değerlendirilir.
Madde 7 - Sigorta
(1) Sınavda başarılı olan adaylar muteber bir sigorta şirketinden kendi adlarına mesleki sorumluluk
sigortası yaptırmak ve sigorta poliçesinin aslını TFF'ye ibraz etmekle yükümlüdürler.
(2) Sınavdan itibaren altı ay içerisinde sigorta poliçesini ibraz etmeyen adaylar tekrar sınava girip
başarılı olmadıkça lisans alamazlar.

(3) Sigorta poliçesi, futbolcu temsilciliği faaliyetine özgü tüm riskleri karşılayacak ve TFF tarafından
belirlenecek asgari şartları taşıyacak şekilde düzenlenir. Sigorta poliçesi, özellikle, bu talimat
hükümlerine ve sair ulusal-uluslararası kurallara aykırı futbolcu temsilciliği faaliyetleri nedeniyle
futbolcular, kulüpler veya başka futbolcu temsilcilerinin tazminat taleplerini karşılayacak şekilde

düzenlenmelidir.
(4) Sigorta poliçesinin, süresi içinde meydana gelen riskler ile ilgili olarak süresinin bitiş tarihinden
sonra ileri sürülecek tazminat taleplerini de kapsar şekilde düzenlenmesi şarttır.
(5) Sigorta teminat tutarı futbolcu temsilcisinin yıllık cirosu üzerinden saptanır. Bu meblağ, hiçbir
koşulda lOO.OOO.-CHF'den az olamaz.
(6) Sigorta poliçesi, süresiz veya süreli olarak tanzim edilebilir. Poliçenin süreli olarak düzenlenmesi
halinde, süresinin sona erdiği anda kesintiye uğratılmadan yenilenmesi ve yenilenen poliçe aslının,
sigorta primlerinin tamamının ödendiğini gösterir belge ile birlikte TFF'ye derhal ibrazı zorunludur.
(7) Sigorta poliçesini kesintiye uğramayacak şekilde yenilemeyen futbolcu temsilcisinin lisansı, sigorta
poliçesinin sona erdiği tarihten itibaren sigorta yenilenip poliçe TFF'ye ibraz edilinceye kadar
kendiliğinden askıya alınır. Askı süresi içerisinde futbolcu temsilcisi faaliyeti yürütülemez.
(8) Futbolcu temsilcisi, faaliyetlerini lisansın iptali ve iadesi neticesinde tamamen sona erdirmedikçe
yaptırmış olduğu mesleki sorumluluk sigortası poliçesini iptal edemez. Bununla birlikte, futbolcu
temsilcisi, faaliyetini sona erdirdikten sonra dahi, futbolcu temsilciliği faaliyeti esnasındaki bir
durumdan kaynaklanan herhangi bir tazminat talebinin sigorta poliçesi kapsamında karşılanmasını
sağlamakla sorumludur.
Madde 8 - Banka Garantisi
(1) Futbolcu temsilcisi mesleki sorumluluk sigortasını yukarıda belirlenen şartlara uygun şekilde
yaptıramadığı takdirde bir İsviçre Bankasından asgari 100.000.-CFIF tutarında banka garantisi temin
edebilir. Bu garanti geri alınamaz nitelikte olmalıdır.
(2) Bu banka garantisi mesleki sorumluluk sigortası ile aynı amaca yönelik olup sadece FIFA tarafından
kullanılabilir.
(3) Banka garantisinin zararı karşılamaya yetmediği hallerde karşılanamayan zararı bizzat futbolcu
temsilcisi gidermekle yükümlü olacaktır.
(4) Garanti tutarının, herhangi bir sebeple azalması durumunda futbolcu temsilcisinin lisansı, garanti
tutarı asgari lOO.OOO.-CFIF'ye yükseltilinceye kadar kendiliğinden askıya alınır. Askı süresi
içerisinde futbolcu temsilcisi faaliyeti yürütülemez.

Madde 9 - Taahhütname
Futbolcu temsilcisi adayının lisans alabilmesi için faaliyetleri sırasında FIFA ve TFF talimat ve
düzenlemelerine ve mesleğin temel ilkelerine uymayı taahhüt ettiği örneği Ek-l'de yer alan Mesleki
Ahlak İlkeleri Taahhütnamesini imzalaması ve TFF'ye ibraz etmesi zorunludur.

III. FUTBOLCU TEMSİLCİSİ LİSANSI
Madde 10 - Lisans

(1) Yukarıda anılan tüm şartlan yerine getiren futbolcu temsilcisi adayı için "Futbolcu Temsilcisi
Lisansı" düzenlenir. Aday Yönetim Kurulu tarafından belirlenen işlem giderini ödemediği sürece
lisansını teslim alamaz.
(2) Lisanslı futbolcu temsilcileri ad ve soyadlarından sonra "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Lisanslı
Futbolcu Temsilcisi" unvanını kullanmak zorundadırlar. Temsilcilerin her türlü basılı evrak ve
kartvizitlerinde TFF tarafından izin verilecek logoları kullanabilirler. Bununla beraber "FIFA" isim
ve logosunun kullanılması yasaktır.
(3) Lisanın, bir üçüncü kişiye devri yasaktır.
Madde 11-İlan
TFF tarafından lisans verilen tüm futbolcu temsilcilerinin listesi www.tff.org adresinde ilan edilir.
TFF her bir sınav döneminden sonra tüm lisanslı futbolcu temsilcilerinin listesini FiFA'ya gönderir
ve resmi internet sitesindeki futbolcu temsilcileri listesini günceller.
Madde 12 - Lisansın yenilenmesi
(1) Futbolcu temsilcisi lisansının geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren beş yıldır. Ayrıca
lisansın her yıl vize edilmesi zorunludur. Futbolcu temsilcisi, TFF Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen yıllık vize ücretini ödemek ve TFF tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri TFF'ye
sunmakla yükümlüdür. Futbolcu temsilcisinin söz konusu vize ücretini ödememesi veya talep edilen
bilgi ve belgeleri sunmaması halinde futbolcu temsilcisinin lisansı askıya alınır.
(2) Futbolcu temsilcisi, lisansının geçerlilik süresi sona ermeden sınava tekrar katılmak amacıyla 4.
maddede belirtilen belgelerle beraber TFF'ye yazılı olarak başvuruda bulunmak zoru ndadır. Aksi
takdirde lisansı süresi sonunda kendiliğinden askıya alınır. Futbolcu temsilcisinin lisansının geçerlilik
süresi sona ermeden tekrar sınava girmek için başvuruda bulunması halinde, lisansı bir sonraki sınav
sonuçlarının ilan tarihine kadar geçerliliğini muhafaza eder.
(3) Futbolcu temsilcisinin lisansının yenilenmesine imkan tanıyacak sınavda başarılı olamaması halinde
lisansı kendiliğinden sınavda başarılı olduğu tarihe kadar askıya alınır.
(4) Futbolcu temsilciliğinin yenilenmesine ilişkin sınavlarda herhangi bir üst sınırlama mevcut değildir.
Madde 13 - Lisansın Yitirilmesi
(1) Futbolcu temsilcisi, lisansın alınması için gerekli koşullardan herhangi birini sonradan kaybetmesi,
temsilcilik faaliyetinin iradi olarak sona erdirilmesi, bir disiplin soruşturması neticesinde veya işbu
talimat kapsamında belirtilen sair hallerde lisansını yitirebilir.
(2) Lisansın alınması için gerekli koşullardan herhangi birinin sonradan yitirilmesi halinde aksine özel
bir düzenleme bulunmadığı sürece eksik koşulun tamamlanması için futbolcu temsilcisine uygun ve
nihai bir süre verilir. Verilen süreye rağmen eksikliğin giderilmemesi halinde lisans iptal edilir.
Madde 14 - Lisansın Temsilci Tarafından İade Edilmesi
Faaliyetini sona erdirmeye karar veren futbolcu temsilcisi, lisansını TFF'ye iade etmek zorundadır.
Futbolcu temsilcisinin iade yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde lisansı TFF tarafından iptal
edilir, durum ilgililere bildirilir ve ilan edilir.

IV. TEMSİLCİ SÖZLEŞMESİ Madde
15 - Temsilci Sözleşmesi
(1) Futbolcu temsilcisi, temsil ettiği kulüp veya futbolcu ile yazılı bir sözleşme yapmak zorundadır.
(2) Reşit olmayan futbolcuların futbolcu temsilcileri ile yaptıkları sözleşmelerin geçerliliği yasal
temsilcilerinin bu sözleşmeyi imzalamalarına bağlıdır.
(3) Sözleşme, en fazla iki senelik bir süre için yapılabilir bununla birlikte süresinin sonunda tarafların
yazılı mutabakatı ile en fazla iki senelik bir süre için daha uzatılabilir Sözleşmenin süresinin
bitiminde kendiliğinden uzayacağına dair hükümler geçersizdir. Taraflar sözleşmesel ilişkilerini
devam ettirmek isterlerse süresi iki yılı geçmeyen yeni bir sözleşme yapmak zorundadırlar.
(4) Temsilci sözleşmesi tarafların isimlerini, sözleşme tarihini, süresini, temsilcinin ücretini, ödeme
koşullarını, futbolcu temsilcisinin edimlerini ve tarafların imzalarını ihtiva etmek zorundadır.
(5) Futbolcu temsilcileri TFF tarafından hazırlanan ve tavsiye edilen Standart Temsilci Sözleşmesi'nden
(Ek-2) yararlanabilirler.
(6) Futbolcu temsilcisine yapılacak ödemeler doğrudan temsil ettiği futbolcu veya kulüp tarafından
yapılır. Futbolcu Temsilcisi'nin temsil etmediği taraftan ücret alması yasaktır. Bununla beraber
temsilcinin bir futbolcuyu temsil etmesi halinde temsile konu işlemlerin tamamlanmasından
sonra
futbolcu kendisi adına futbolcu temsilcisine ödeme yapılması için kulübe yazılı bir muvafakat
verebilir. Futbolcu adına gerçekleştirilen ödeme, futbolcu ile temsilci arasında imzalanmış olan
sözleşmeye uygun olarak yapılır.
(7) Sözleşmenin asgari üç nüsha olarak düzenlenmesi ve tümünün taraflarca imzalanması şarttır. Birer
nüsha taraflarda kalmak kaydıyla diğer nüshanın sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç
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gün içinde tescil için TFF'ye sunulması şarttır. Sözleşme yapılan kulüp veya futbolcunun yabancı
olması halinde sözleşme 4 nüsha olarak imzalanır ve 4. nüsha sözleşme yapılan kulüp veya
futbolcunun tescilli olduğu ulusal federasyona sunulmalıdır. TFF'nin asgari şartlan içermeyen veya
TFF ya da FIFA düzenlemelerini ihlal eden sözleşmelerde değişiklik yapılmasını talep etme ya da
sözleşmeyi tescil etmeme hakkı saklıdır.
Madde 16 - Temsilcinin İsminin Müzakerelerine Katıldığı Sözleşmede Belirtilmesi
Futbolcu temsilcisinin katıldığı görüşmeler neticesinde bir transfer sözleşmesi veya profesyonel
futbolcu sözleşmesi imzalanırsa, söz konusu sözleşmede temsilcinin ismi ve sıfatı açıkça
belirtilmelidir.

Madde 17 - Ücret
(1) Futbolcu temsilcisine ödenecek ücret tutarının ve ödeme koşullarının sözleşme ile belirlenmesi
zorunludur.
(2) Sözleşmede hüküm bulunmaması halinde futbolcu adına hareket eden futbolcu temsilcisinin
ücreti
futbolcunun yıllık taban brüt geliri üzerinden hesap edilir. Söz konusu yıllık taban brüt gelirin
hesabında diğer kazandırmalar (taşınır veya taşınmazların karşılıksız kullandırılması ya da
mülkiyetlerinin nakli), başarı primleri veya bonus ya da imtiyaz gibi garanti edilmemiş olan
menfaatler dikkate alınmaz.
(3) Temsilci sözleşmesinin futbolcu temsilcisi ile futbolcu arasında kurulması halinde ücretin
profesyonel futbolcu sözleşmesinin başlangıcında toplu olarak defaten mi, yoksa profesyonel
futbolcu sözleşmesinin her bir sözleşme yılının sonunda taksitler halinde mi ödeneceği temsil
sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir. Ücretin profesyonel futbolcu sözleşmesinin başlangıcında
defaten ödenmesine karar verilmemişse ve futbolcunun profesyonel futbolcu sözleşmesinin
süresi
futbolcu temsilciliği sözleşmesinin süresinden daha uzun ise futbolcu temsilcisi temsilci
sözleşmesinin sona ermesinden sonra da yıllık ödemelerin ifasını talep hakkına sahiptir. Bu durumda
futbolcu temsilcisinin talep hakkı, profesyonel futbolcu sözleşmesi sona erene kadar veya
futbolcunun bu futbolcu temsilcisinin katılımı olmaksızın yeni bir profesyonel futbolcu sözleşmesi
imzalamasına kadar devam eder. Tarafların ücretin profesyonel futbolcu sözleşmesinin başlangıcında
toplu olarak defaten mi yoksa profesyonel futbolcu sözleşmesinin her bir sözleşme yılının sonunda
taksitler halinde mi ödeneceği sözleşmede belirtilmemişse ücretin toplu olarak defaten
ödenmesi
esastır.
(4) Bir kulüp, sözleşme imzaladığı futbolcu temsilcisine, hizmetleri için anlaşılmış olan ücreti aksine
açık bir anlaşma yoksa defaten ödemekle yükümlüdür.
(5) Futbolcu temsilcisi ile futbolcu, ödenecek ücret tutarı üzerinde anlaşamazlar ise ya da t arafların
kararlaştırdıkları ücret sözleşmeden anlaşılamıyor ise, futbolcu temsilcisi, kendi katılımı ile
imzalanan sözleşmeden futbolcunun 2. fıkrada belirtilen usulle hesaplanan yıllık brüt gelirinin % 3'ü
tutarında ücret talep edebilir.

V. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 18 - Futbolcu Temsilcisinin Hakları
(1) Futbolcu temsilcileri:
a) Başka bir futbolcu temsilcisi ile münhasır bir temsil sözleşmesi bulunmayan futbolcu veya
kulüplerle temasa geçebilirler;
b) Bir futbolcunun veya kulübün kendisinden talep etmesi halinde söz konusu futbolcu veya kulüp
nam ve hesabına sözleşme müzakereleri yürütebilir, noter vekaletnamesi ile yetkilendirildiği takdirde
sözleşme imzalayabilirler;
c) Kendilerini yetkilendiren herhangi bir futbolcunun veya kulübün menfaatlerini temsil edebilir,
gerekli vekaletnameyi ibraz etmek kaydı ile futbolcu adına TFF nezdinde idari işlem ve kararlar
açısından başvuruda bulunabilirler.
(2) Futbolcunun üçüncü kişiler ile ihtilaflarına ilişkin ve yargısal netice doğuracak talep ve başvuruları
ancak futbolcunun kendisi veya avukatı tarafından yapılabilir.
Madde 19 - Futbolcu Temsilcisinin Yükümlülükleri
Futbolcu temsilcileri hak ve yetkilerini kullanırken,
a) Mevzuata, FIFA, UEFA ve TFF'nin statü ve talimatlarına, Mesleki Ahlak İlkeleri
Taahhütnamesi'ne, FIFA ve TFF'nin yetkili kurulları tarafından verilen tüm kararlara uymak,
b) Katılımı ile yapılan her işlemin mevzuata FIFA, UEFA ve TFF'nin statü ve talimatlarına uygun
olmasını sağlamak,
c) Bir kulüp ile sözleşmesi devam eden bir futbolcunun, profesyonel futbol sözleşmesini süresinden
önce feshetmesini veya sözleşmesel yükümlülüklerini ihlal etmesini temin için veya bu sonucu
doğurabilecek şekilde faaliyetler yürütmemek, özellikle futbolcunun sözleşmesi olan kulübün açık
yazılı iznini almaksızın futbolcu adına başka bir kulüple görüşmemek (Aksi futbolcu temsilcisi
tarafından ispatlanmadıkça, profesyonel futbolcu sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın
fesheden
bir futbolcunun fesihte müdahalesi bulunan temsilcisinin futbolcuyu söz konusu sözleşmeyi feshe
teşvik ettiği varsayılır),
d) Temsil ettiği kulüp veya futbolcunun rızası olmadan transfer görüşmelerine girmemek, temsil
ettiği kulüp veya futbolcuyu her nevi sözleşme müzakeresi ile ilgili detaylar ve olaylardan haberdar
etmek ve temsil ettiği kişinin hukuki menfaatlerini en iyi şekilde korumak,
e) Katılımı ile yapılan tüm sözleşmelerde kendi isim ve imzası ile temsil ettiği tarafın (kulüp ya da
futbolcunun) adının açıkça belirtilmesini sağlamak,
f) Talep halinde TFF'ye ve FIFA' ya gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vermek,
g) TFF ve FIFA tarafından düzenlenen tüm eğitim çalışmalarına katılmak,
h) Futbolcu temsilcisi faaliyetini bizzat yürütmek,

i) Gerçek kişi olarak faaliyetlerini tek başına sürdürmek ve futbolcu temsil ciliği faaliyeti ile
bağlantılı idari işlerinin yürütülmesi amacı dışında başkaca bir kişi istihdam etmemek (sadece
futbolcu temsilcisinin kendisi kulüpleri veya futbolcuları temsil edebilir, başka kulüpler veya
futbolcular nezdinde temsil ettiği kulüp veya futbolcunun menfaatine çalışabilir),
j) Kendi lisansı ile lisanssız kişilerin futbolcu temsilciliği faaliyeti yürütmesine veya lisansının
sağladığı haklardan yararlanmasına engel olmak,
k) Futbolcu temsilcisi faaliyetleri sırasında her türlü menfaat çatışmasından kaçınmak, bir işlemde
sadece bir tarafı temsil etmek, bir transfer sözleşmesi veya profesyonel futbolcu sözleşmesi
müzakeresi sırasında karşı taraflarla veya onların temsilcileri ile temsil, işbirliği veya herhangi bir
ortak çıkar ilişkisi içerisinde bulunmamak,
1) Adli sicil kaydını her yıl TFF'ye göndermek,
m) Lisansının askıya alındığı veya iptal edildiği dönem içerisinde doğrudan veya dolaylı olarak her
türlü futbolcu temsilciliği faaliyetinden kaçınmak,
n) TFF nezdindeki adres ve sair iletişim bilgilerini güncel tutmak (TFF'ye bildirilen tebligata esas
adrese ilişkin değişikliğin bildirilmemesi halinde TFF'de kayıtlı adrese yapılan tebligatlar geçerli
kabul edilecektir.)
zorundadırlar.
Madde 20 - Futbolcuların Hak ve Yükümlülükleri
Futbolcular,
a) Mevzuata FIFA, UEFA ve TFF'nin statü ve talimatlarına, FIFA ve TFF'nin yetkili kurulları
tarafından verilen tüm kararlara uymak,
b) Sadece lisanslı futbolcu temsilcilerinin hizmetlerinden yararlanmak, doğrudan veya dolaylı olarak
lisanssız hiçbir kişinin onlar ad ve hesabına kulüpler ile sözleşme müzakere etmesine veya temsilcilik
faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek işlemler yürütmesine izin vermemek,
c) Bir futbolcu temsilcisi ile herhangi bir sözleşmesel ilişkiye girmeden önce söz konusu futbolcu
temsilcisinin hâlihazırda bu faaliyeti yürütebilecek şekilde lisanslı olduğunu, lisansının iptal
edilmediğini ve askıda olmadığını kontrol etmek,
d) Talep halinde TFF ve FIFA' ya gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vermek,
e) Futbolcu temsilcileri ile yaptığı tüm sözleşmelere riayet etmek,
f) Yaptığı tüm profesyonel futbolcu sözleşmelerinde lisanslı bir futbolcu temsilcisinin o sözleşme
kapsamında kendisine hizmet sunup sunmadığını açıkça belirtmek, söz konusu söz leşmede bir
futbolcu temsilcisinin katılımı mevcutsa bu temsilcinin isim ve unvanının sözleşmede açıkça
belirtilmesini temin etmek
zorundadırlar.

Madde 21 - Kulüplerin Hak ve Yükümlülükleri
Kulüpler,
a) Mevzuata, FIFA, UEFA ve TFF'nin statü ve talimatlarına, FIFA ve TFF'nin yetkili kurulları
tarafından verilen tüm kararlara uymak, fahri veya ücretli görev yapan tüm görevlilerinin bunlara
uymasını temin etmek,
b) Sadece lisanslı futbolcu temsilcilerinin hizmetlerinden yararlanmak, doğrudan veya dolaylı olarak
lisanssız hiçbir kişinin onlar ad ve hesabına kulüpler veya futbolcular ile sözleşme müzakere
etmesine veya temsilcilik faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek işlemler yürütmesine izin
vermemek,
c) Yürüttükleri sözleşme müzakereleri sırasında karşı taraflarında bulunan futbolcular veya
kulüplerin sadece lisanslı temsilciler aracılığıyla sözleşme müzakerelerinde bulunmasını sağlamak,
lisansı bulunmayan kişilerin bu müzakerelere girmesine müsaade etmemek, lisanssız kişilerle
doğrudan veya dolaylı hiçbir sözleşmesel ilişkiye girmemek,
d) Bir futbolcu temsilcisi ile herhangi bir sözleşmesel ilişkiye girmeden önce söz konusu futbolcu
temsilcisinin hâlihazırda bu faaliyeti yürütebilecek şekilde lisanslı olduğunu, lisansının iptal
edilmediğini ve askıda olmadığını kontrol etmek,
e) Talep halinde TFF ve FIFA' ya gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vermek,
f) Futbolcu temsilcileri ile yaptığı tüm sözleşmelere riayet etmek,
g) Yaptığı tüm profesyonel futbolcu sözleşmelerinde lisanslı bir futbolcu temsilcisinin o sözleşme
kapsamında kendisine hizmet sunup sunmadığını açıkça belirtmek, söz konusu sözleşmede bir
futbolcu temsilcisinin kendisinin veya futbolcunun nam ve hesabına müzakerelere katılımı mevcutsa
bu temsilcinin isim ve unvanının sözleşmede açıkça belirtilmesini temin etmek,
h) Futbolcuyu, futbolcu temsilcisi ile yaptığı sözleşmeye aykırı davranmaya teşvik etmemek
zorundadırlar.
VI. CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 22 - Genel Olarak
(1) İşbu talimat ve FIFA Futbolcu Temsilcileri Talimatı ile FIFA, UEFA veya TFF'nin sair mevzuatına
aykırı hareket eden futbolcu temsilcileri, futbolcular, kulüpler ve sair kişiler disiplin cezası ile
cezalandırılmak üzere PFDK'ye sevk edilirler. PFDK kararlarına karşı ancak Tahkim Kurulu'na
itiraz edilebilir.
(2) Uluslararası niteliği bulunan futbolcu temsilciliği faaliyetleri kapsamında gerçekleşen ihlallerde,
FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Düzenleme (FIFA Players' Agents Regulations) ve FIFA
Disiplin Kodu hükümleri çerçevesinde FIFA Disiplin Komitesi yetkilidir. Yetkiye ilişkin ihtilaflarda
karar mercii de FIFA Disiplin Komitesi'dir. Lisansını TFF'den almış bir futbolcu temsilcisinin;
TFF'ye tescilli iki kulüp arasında veya TFF'ye tescilli bir kulüp ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
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bir futbolcu arasında yürütülen sözleşme müzakerelerinde taraflardan birini temsil etmesi halleri
ulusal nitelikte futbolcu temsilciliği faaliyetleri olarak değerlendirilir.
(3) TFF'nin futbolcu temsilciliğine ilişkin düzenlemelerinin ihlal edildiği şüphesiyle yürütülen
soruşturmalar kapsamında soruşturma organları ve disiplin kurulları basın ve yayın organlarında
çıkan haber, fotoğraf, video görüntüleri de dahil olmak üzere her türlü delilden yararlanabilir ve
bu
delilleri serbestçe takdir eder.
(4) Haklarında disiplin ihlali gerçekleştirdiklerine dair kuvvetli şüphe bulunan futbolcu temsilcileri,
futbolcular veya kulüpler yürütülen disiplin soruşturması ve yargılaması sırasında talimat
hükümlerine uygun olarak hareket ettiklerini ispat ile mükelleftirler.
Madde 23 - Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Ceza Hükümleri
İşbu talimat ve FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Düzenleme (FIFA Players' Agents Regulations) ile
FIFA, UEFA veya TFF'nin sair mevzuatına ve işbu talimatın 9. maddesi uyarınca imzaladıkları
taahhütnameye aykırı hareket eden futbolcu temsilcileri hakkında:
a) İhtar,
b) Kınama,
c) 50.000.-TL'den az olmamak üzere para cezası,
d) Hak mahrumiyeti cezası,
e) Lisansın askıya alınması cezası,
f) Lisansın iptali cezası,
verilebilir. Bu cezalara ihlalin ağırlığı, niteliği, tekrar durumu dikkate alınarak birlikte ya da ayrı ayrı
hükmedilebilir.
Madde 24 - Futbolculara İlişkin Ceza Hükümleri
İşbu talimat ve FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Düzenleme (FIFA Players' Agents Regulations) ile
FIFA, UEFA veya TFF'nin futbolcu temsilcilerine ilişkin sair mevzuatına aykırı hareket eden
futbolcular hakkında:
a) İhtar,
b) Kınama,
c) Süper Lig futbolcuları İçin 50.000.-TL'den, TFF l.Lig futbolcuları için 25.000 TL.'den, TFF 2.Lig
futbolcuları için 10.000 TL.'den ve TFF 3.Lig futbolcuları için 5.000 TL.'den az olmamak üzere para
cezası,
d) Müsabakadan men cezası,
e) Futbolla ilgili her türlü faaliyetten men cezası
verilebilir. Bu cezalara ihlalin ağırlığı, niteliği, tekrar durumu dikkate alınarak birlikte ya da ayrı ayrı
hükmedilebilir.
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Madde 25 - Kulüplere İlişkin Ceza Hükümleri
İşbu talimat ve FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Düzenleme (FIFA Players' Agents Regulations) ile
FIFA, UEFA veya TFF'nin futbolcu temsilcilerine ilişkin sair mevzuatına aykırı hareket eden kulüpler
hakkında;
a) İhtar,
b) Kınama,
c) Süper Lig İçin 100.000,-TL'den, TFF l.Lig için 50.000 TL.'den, TFF 2.Lig için 25.000 TL.'den
ve TFF 3.Lig i.in 10.000 TL.'den az olmamak üzere para cezası,
d) Transfer yasağı cezası,
e) Puan tenzili cezası,
f) Bir alt lige düşürme cezası
verilebilir. Bu cezalara ihlalin ağırlığı, niteliği, tekrar durumu dikkate alınarak birlikte ya da ayrı ayrı
hükmedilebilir.
VII. - SON HÜKÜMLER
Madde 26 - Talimat Kapsamında Olmayan Kişiler
Futbolcunun ebeveynleri, kardeşleri ya da eşi, futbolcu adına bir profesyonel futbolcu sözleşmesi
müzakere edebilir. Futbolcunun ebeveynleri, kardeşi ya da eşi tarafından yürütülen bu tip faaliyetlere
FIFA ve TFF'nin futbolcu temsilciliğine ilişkin düzenlemeleri uygulanmayacağı gibi, bu faaliyetler FIFA
veya TFF'nin yetkisinde değildir.
Madde 27 - FIFA' ya Bildirim
TFF, etkinliği sona eren futbolcu temsilcilerini, futbolcu temsilcileri ile ilgili ihtilafları ve disiplin
soruşturmalarını FIFA' ya bildirmekle yükümlüdür.
Madde 28 - Yürürlük
TFF Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bu talimat TFF'nin resmi internet sitesi olan www.tff.org
adresinde 19.03.2010 tarihinde ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.
TFF Yönetim Kurulu'nun 08.12.2010 tarih ve 98 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın 3.
maddesine 2. fıkra eklenmiş; bu değişiklik 21.12.2010 tarihinde TFF'nin resmi internet sitesi olan
www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
TFF Yönetim Kurulu'nun 23.08.2011 tarih ve 6 sayılı toplantısında aldığı karar ile bu talimatın EK2'sinde yer alan standart temsilci sözleşmesinin 5. maddesi değiştirilmiş; bu değişiklik 24.08.2011
tarihinde TFF'nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Madde 29 - Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
İşbu talimatın yürürlüğe girmesiyle, 12.06.2003 tarih ve 25151 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak
yürürlüğe giren Futbolcu Temsilcileri Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
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Geçici Madde 1
Bu talimatın yürürlüğünden önceki işlemler ile ilgili ihtilaflar, 12 Haziran 2003 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan "FIFA Futbolcu Temsilcileri Talimatı" hükümlerine göre çözümlenir.
Geçici Madde 2
İşbu Talimat'ın yürürlüğe girmesinden önce süresiz olarak lisans almış olan futbolcu temsilcilerinin
lisanslarının geçerlilik süresi, FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Düzenleme'nin (FIFA Players' Agents
Regulations) yürürlüğe girdiği tarih olan 01.01.2008 tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir. Söz konusu
futbolcu temsilcileri bu sürenin sonunda işbu talimatta belirtilen hükümler çerçevesinde yeniden
sınava girmek zorundadırlar.
Geçici Madde 3
İşbu Talimat'ın yürürlüğe girmesinden sonra, FIFA tarafından FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin
Düzenleme'de (FIFA Players' Agents Regulations) bir değişiklik gerçekleştirilmesi durumunda, İşbu
Talimat da tadil edilerek FIFA düzenlemeleri ile uygunluk sağlanır.

EKİ
Mesleki Etik İlkeleri Taahhütnamesi
ı.

Futbolcu temsilcisinin, faaliyetlerini dürüstçe yürütmesi; mesleğinde ve diğer işlerinde saygıdeğer
ve mesleğe yakışır bir şekilde davranması gerekir.

2. Futbolcu temsilcisi, FiFA'nın, konfederasyonların ve ilgili federasyonların statülerine, talimatlarına,
direktiflerine ve yetkili organlarının kararlarına koşulsuz olarak uymayı kabul eder.
3. Futbolcu temsilci, temsil ettiği kişiyle, müzakere ettiği kişilerle ve sair kişilerle ilişkilerinde gerçeğe,
açıklığa ve tarafsızlığa her zaman bağlı kalacaktır.
4. Futbolcu temsilcisi, temsil ettiği kişinin menfaatlerini yasal mevzuata uygun şekilde ve hakkaniyete
anlayışı içerisinde korumalı, açık hukuki ilişkiler kurmalıdır.
5. Futbolcu temsilcisi, müzakere ettiği kişilerin ve üçüncü kişilerin, haklarına mutlaka saygılı
olmalıdır. Özellikle, meslektaşlarının sözleşmesel ilişkilerine saygı duymalı ve temsil edilen kişileri
diğer taraflardan ayartmaya yönelik her türlü davranıştan imtina etmelidir.
6. a) Futbolcu temsilcisi, faaliyetleriyle ilgili olarak, asgari bir muhasebe kaydı tutmak zorundadır.
Özellikle, faaliyetlerine ilişkin kanıtları, herhangi bir zamanda, belgeler ve sair kayıtlar halinde
sunabilecek şekilde hazır bulundurmalıdır.
b) Futbolcu temsilcisi tüm kayıtlarını dürüstçe tutmalı ve diğer kayıtlarda faaliyetlerini gerçeğe
uygun şekilde detaylandırmalıdır.
c) Futbolcu temsilcisi, herhangi bir disiplin soruşturması veya sair bir ihtilafla ilgili soruşturma
yürüten yetkililer tarafından talep edilmesi halinde,yürütülen soruşturma ile doğrudan ilgili
olan
defterlerini ve kayıtlarını sunmalıdır.
d) Futbolcu temsilcisi, temsil ettiği kişinin ilk talebi üzerine, ücretlerini, harcamalarını ve diğer
masrafları gösteren bir fatura düzenlemelidir.
7. Futbolcu temsilcisi, bir ihtilafı FIFA Statüsü'nde de belirtildiği şekilde genel mahkemelere
taşıyamaz; tüm taleplerine ilişkin başvuruları ilgili federasyon veya FiFA'nın yetkili
organlarına yapmalıdır.
İmzasıyla, futbolcu temsilcisi yukarıdaki belirtilen hükümleri kabul eder.
Yer ve tarih : ..........................................................................................
Futbolcu temsilcisi : .............................................................................
Türkiye Futbol Federasyonu adına : ....................................................................................
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EK 2
BASKETBOL OYUNCU TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ

BÖLÜM-I GENEL HÜKÜMLER
1. Amaç
Bu Yönergenin amacı, kulüpler ile sözleşme imzalayacak oyuncuların temsil edilmesi ile ilgili olarak
Temsilcilik, Menajerlik ve Danışmanlık müessesesinin oluşturulması ve uygulamaya ait esas ve usullerin
belirlenmesidir.
2. Kapsam
Bu Yönerge, sözleşmeli oyuncuların yer aldığı liglere katılan kulüpleri, bu kulüplerin yöneticilerini, bu
kulüplerde yer alan yerli ve yabancı sporcuları ve Oyuncu Temsilciliği Sertifikası sahibi oyuncu temsilcilerini
kapsar.
3. Dayanak
Bu Yönerge, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün(GSGM) Teşkilat Görevleri Hakkındaki
Kanunu'na 5105 sayılı kanun ile eklenen Ek-9 Maddesine göre özerk olan Türkiye Basketbol Federasyonu' nun
(TBF) Yönetim Kurulu kararına dayanarak hazırlanmıştır. Basketbol Federasyonun yönetmeliği, Yönergeleri ve
kararlar; kulüpler, kulüp görevli ve temsilcileri, oyuncular, antrenörler ve oyuncu temsilciliği sertifikasına aday
veya sahip oyuncu temsilcileri için bağlayıcıdır.
4. Tanımlar
Bu Yönergede adı geçen;
Genel Müdürlük-GSGM
Federasyon-TBF FIBA

: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü' nü
: Özerk Türkiye Basketbol Federasyonu'nu
: Tüm dünyada Basketbol Sporunu yöneten ve TBF'nin bağlı olduğu
uluslararası kuruluşu

FIBA-Avrupa
Kulüp
Basketbol Müsabakaları
Yönetici

: FIBA'ya bağlı olarak basketbolu Avrupa'da yöneten uluslararası kuruluş :
Sözleşmeli sporcuların yer aldığı liglerde faaliyet gösteren spor kulüplerini :
TBF tarafından belirlenen Yönerge ve statüye uygun olarak düzenlenen lig
ve diğer faaliyetleri
: Spor kulüplerinin basketbol branşındaki yetkili şahısları : Oyuncu adına
transfer görüşmeleri yapmak yetkisine ve Oyuncu Temsilciliği

Oyuncu Temsilcisi

Sertifikası'na sahip kişileri Oyuncu Temsilciliği Sertifikası : Bu Yönerge
hükümleri kapsamında yer alan kriterleri sağlayan kişilere verilen
belgeyi
Oyuncu
Transfer
Sözleşme
Tahkim Kurulu

: Basketbol kulüplerinde sözleşmeli olarak spor yapan kişileri : Bir sporcunun
kurallara uygun olarak kulüp değiştirmesi : Bir oyuncunun, bir kulüp adına
basketbol müsabakalarına katılabilmesi için
kulübü ile arasındaki şartları belirleyen anlaşmayı : GSGM'nin 3289 sayılı
kanununa ek olarak çıkarılan 5105 sayılı kanun ile
GSGM bünyesinde oluşturulan kurulu ifade eder

5. Disiplin ve Tahkim Hukuku ilkeleri:

6. Davranış Kaideleri:
Kulüpler, kulüp görevli ve temsilcileri, oyuncular, antrenörler ve oyuncu temsilciliği sertifikasına sahip
oyuncu temsilcileri; sporun evrensel değerlerine uygun, dürüstlük, fair-play, sadakat ve sportmenlik zihniyeti
çerçevesi ve kurallarına uygun davranmakla yükümlüdürler.
7. Sorumluluk:
Kulüpler, kulüp görevli ve temsilcileri, oyuncular, antrenörler ve oyuncu temsilciliği sertifikası sahibi
oyuncu temsilcileri kendilerini ilgilendiren her türlü mevzuatı bilmekle yükümlüdürler. Söz konusu kişiler, işbu
Yönerge kapsamına giren konularla ilgili her türlü hususta mesuliyet sahibidirler. Sorumlu oldukları konularda
aykırı davranışta bulunanlar hakkında cezai tedbirler uygulanır. Ayrıca bu kişiler sorumlu oldukları konularda
TBF tarafından çıkarılacak uyarı ve genelgelere riayet etmek zorundadırlar.
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8. Uygulamanın Ana Prensipleri:
Kulüplerle olan transfer görüşmelerinde; oyuncuyu, kendisi dışında, sadece geçerli Oyuncu Temsilciliği
Sertifikası'na haiz ve Oyuncu ile standart Oyuncu Temsilcisi kontratı imzalamış bir Oyuncu Temsilcisi temsil
edebilir.
Sertifikalı Oyuncu Temsilcisi, temsilcisi bulunduğu oyuncuların kulüplerle olan transfer görüşmelerinde
oyuncu adına hareket eder; ulusal ve uluslar arası açılardan mali, hukuki, sportif ve benzeri konularda
bilgilendirir ve önerilerde bulunur. İmza altına alınmış kontrat maddelerinin layıkıyla uygulanmasında kendisine
yardımcı olur. Sertifikalı Temsilci ayrıca, oyuncunun kulüple süregelen kontratının sonlandırılması görüşmelerinde
ve standart Oyuncu-Temsilci kontratında belirlenen reklam ve tanıtım konularında bireysel kontrat
görüşmelerinde bulunabilir.

BÖLÜM-II ESAS HÜKÜMLER

Birinci Kısım Oyuncu Temsilciliği
İle İlgili Kurallar
9. Genel:
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından verilmiş ve geçerli bir Oyuncu Temsilciliği Sertifikasına sahip
Oyuncu temsilcileri, standart Oyuncu-Temsilci kontratı imzaladıkları oyuncular adına kulüplerle transfer
görüşmeleri yapmak, kendilerini temsil etmek hak ve yetkisine sahip olurlar.
10. Sertifika Zorunluluğu:
10.1. Oyuncuların, bu tür hizmetler için sertifikası olmayan temsilci kullanmalarına izin verilmez
10.2. Oyuncu Temsilciliği Sertifikası için sadece gerçek kişiler başvuru yapabilir.
10.3. Oyuncu Temsilciliği Sertifikası almaya hak kazanan bir kişi bu hakkını hiçbir biçimde bir başkasına
devredemeyeceği gibi hiçbir biçimde de başkalarına kullandıramaz
11. Sertifika Başvurusu ve Değerlendirme:
11.1. Oyuncu Temsilcisi olarak hareket etmek isteyen kişiler TBF'ye hitaben yazılmış bir dilekçe ile talepte
bulunur; Başvuru Formunu eksiksiz doldurur ve başvuru ekinde istenen belgeleri teslim ederler.
11.2. TBF, eksiksiz yapılmış başvuruları 45 gün içerisinde sonuçlandırarak sonucu başvuru sahibine bildirir.
Lüzumlu görülen hallerde ek belge-döküman istenebilir. TBF, gerektiğinde başvuru sahibine haber
vererek bu süreyi iki katına çıkarabilir.
11.3. Sertifika için yapılmış olan başvuru talebini, TBF Yönetim Kurulu veya onun görevlendirdiği bir
komisyon inceler ve madde 11.7 ve madde 12'de belirtilen kriterlere dayanarak karara bağlar.
Gerek
görülmesi durumunda başvuru sahibi ile mülakat yapılabilir. İnceleme sonucunda ve/veya yapılacak
mülakatta yetersiz bulunan başvuru sahibinin talebi reddedilir. Başvurusu yetersiz bulunup da temsilci
olmaya hak kazanamayanlar bir sene süreyle temsilci olma için tekrardan başvuru yapamazlar.
11.4. İnceleme sonucunda yeterli bulunarak sertifika almaya hak kazanan oyuncu temsilcileri, TBF
tarafından hazırlanan ve bu Yönergenin yansıttığı davranış, sorumluluk, ana prensipler, ahlaki değerler
dahilinde ve basketbola zarar verecek davranışlardan kaçınarak görev ve sorumluluklarını yerine
getireceklerine dair TBF tarafından hazırlanmış standart Taahhütname’yi imzaladıktan sonra
faaliyetlerine başlarlar.
11.5. Sertifika almaya hak kazananlar ve faaliyet gösterenler, her yıl sezon başlamadan önce, Sözleşme
altına alarak temsil ettikleri oyuncu listesini TBF'ye bildirmekle yükümlüdürler.
11.6. Sertifika almaya hak kazanan Oyuncu Temsilcisi, Sertifikasını almadan önce TBF'nin kabul edeceği bir
bankadan taahhütlerin yerine getirilmesinin teminine yönelik alınmış 25,000.-YTL'lik kati ve süresiz
banka teminat mektubunu TBF'ye sunulacaktır.
11.7. Oyuncu Temsilcilerinin temsil ettikleri oyuncularla ilgili olarak üstlenecekleri sorumluluğun
önemine
binaen TBF ve yetkili organları, sadece bu görevi layıkıyla, sadakatla ve doğrulukla yerine

getirebilecek kişilerin sertifika sahibi olmalarını istemektedir. Bu nedenle, TBF ve/veya başvuruları
değerlendirecek komisyon, aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı kalmamak üzere, şu kriterlerden en az
bir tanesine dayanarak her türlü başvuruyu reddetme hakkına sahiptir:
(i) Müracaat sahibinin Başvuru Formunda ve/veya mülakatta yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunması,
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(ii) Müracaat sahibinin zimmete para geçirme, hırsızlık, sahtekarlık ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere
karıştığının ortaya çıkması,
(iii) Müracaat sahibinin usulsüz veya yasa dışı kaynaklara sahip olduğunun anlaşılması, (iv) Müracaat
sahibinin, kendi saygınlığına gölge düşürecek, oyuncuları bütünlük ve yeterlikle temsil
edebilmesine engel olacak işlemlere karışmış olmasının saptanması, (v) Müracaat sahibinin bu
Yönergeye, ilgili mevzuata ve ileride yapılabilecek değişikliklere riayet etme
konusunda isteksiz davranacağının belirlenmesi.
12. Oyuncu Temsilcisinde Aranan Şartlar:
12.1. FIBA, FIBA-Avrupa ve TBF' de veya herhangi bir kulüpte veya bu kuruluşlarla ilgili bir organizasyonda
görevi bulunanlar, görevleri devam ettiği sürece aday olamazlar.
12.2. Başvuru sahibi en az lise veya dengi okul mezunu olmalıdır.
12.3. Sabıka kaydı ve/veya kötü şöhreti olmamalıdır.
12.4. GSGM Ceza ve TBF Disiplin Kurulları tarafından toplamda 6 ay'dan fazla hak mahkumiyeti cezası
almamış olmalıdır.
12.5. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye'de geçerli çalışma müsaadesine sahip bulunmak
veya ülkemizde en az beş yıl müddetle ikamet etmiş olmak zorundadır.

İkinci Kısım Hak ve
Yükümlülükler
13. Oyuncu Temsilcileri:
13.1.

Oyuncu Temsilcileri;
(i) Karşılıklı anlaşma sonucunda oyuncu ile kontrat imzalayabilirler, (ii)
Temsil ettikleri oyuncular için kulüplerle görüşmelerde bulunabilirler,
(iii) Oyuncuları tanıtım ve reklam konularında temsil edebilirler,

13.2.
13.3.
13.4.

Oyuncu Temsilcilerinin ancak standart Oyuncu-Temsilci kontratı imzaladıkları oyuncuyu temsil
etmeye yetkileri vardır.
Oyuncu Temsilcisi, sertifikasına dayanarak yapacağı tüm iş ve işlemlerde Federasyonun statü ve
Yönergelerine uymakla yükümlüdür.
Oyuncu Temsilcisi;
(i) Temsilcisi olmadığı hiçbir oyuncuya transfer teklifi götüremez,
(ii) Bir kulüp ile kontratı devam eden ve temsilcisi olduğu bir oyuncuya mevcut kontratını
ihlal
etmesi için veya sözleşmesinde yazılı bulunan görev ve yükümlülüklere aykırı davranması için
girişimde, telkinde ve/veya öneride bulunamaz, (iii) Hiçbir antrenör ile Temsilcilik Sözleşmesi
imzalayamaz, kulüplere antrenör atama girişiminde
bulunamaz, tavsiye edemez, (iv) Kulüplerle yapacağı ve temsilcisi olduğu oyuncularla ilgili
transfer görüşmelerinde muhatap
olarak TBF'ye isimleri yazılı olarak bildirilmiş kulüp veya basketbol branşı yöneticilerini alacaktır.

13.5.

Oyuncu Temsilcisi, Oyuncu-Temsilci Sözleşmesini, -TBF tarafından ilan edilmiş transfer dönemi
dışında olmak ve 15 gün önceden resmi tebligat yapılmak kaydıyla- Sözleşme'nin herhangi bir
zamanında sözleşmede aksine hüküm bulunmaması halinde tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Fesih
işlemlerinin 5 iş günü içinde TBF' ye yazılı bildirilmesi zorunludur.

13.6.

13.7.
13.8.
13.9.

Sertifika almaya hak kazanmış Oyuncu Temsilcisi, temsil ettiği her kategorideki Milli oyuncuların,
Türk Milli Takımlarının özel veya resmi müsabaka hazırlıklarına ve kamplarına istekli bir şekilde
katılmalarını teşvik etmek, Milli Takım hazırlık ve maç programına uyulması hususuna özen
göstermek zorundadır.
Oyuncu Temsilcileri, maçların oynandığı dönemde oyuncuların maçlara olan konsantrasyonu
etkileyecek şekilde oyuncularla iletişim kuramaz; telkinde veya tekliflerde bulunamaz.
Oyuncu Temsilcileri, TBF tarafından açılacak ve davet edildikleri tüm seminer, bilgilendirme
toplantıları ve eğitim faaliyetlerine katılmak zorundadırlar.
TBF, gerekli gördüğü zamanda ve sıklıkta her hangi bir neden göstermeksizin Oyuncu Temsilcisine
veya onun bağlı bulunduğu kuruluşa faaliyetleri ile ilgili olarak dosyalarını açmasını isteyebilir veya
denetçiler gönderebilir.
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13.10. Oyuncu Temsilcileri miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bedeli ödeyerek
sertifikalarını vize ettirmek zorundadırlar.
13.11. Oyuncu Temsilcileri 18 yaşını doldurmamış sporcularla ve aileleriyle temsil ve transfer konuları için
temasa geçemez, görüşemez ve sözleşme imzalayamaz.
13.12. Oyuncu temsilcileri herhangi bir müzakerede çıkar çatışmasını engelleyecek durumda davranmak
zorundadır.
14. Kulüpler:
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

14.6.

Kulüpler, her sezon bitiminden sonra, transfer döneminde oyuncu ve/veya Oyuncu Temsilcileri ile
transfer görüşmeleri yapmaya yetkili en az iki yöneticiyi Yönetim Kurulu kararı ile belirleyecekler ve
TBF'ye yazılı olarak bildireceklerdir. Bu kişilerden en az bir tanesi idari veya mali yönetici olmalıdır.
Kulüpler, transfer görüşmelerinde bulundukları oyuncular için oyuncunun temsilcisine, her ne
ad
altında olursa olsun, herhangi bir komisyon veya ücret ödeyemezler.
Oyuncu Temsilcisi, hizmetleri neticesinde hak kazandığı komisyonu/ücreti oyuncudan tahsil
edecektir.
Bir oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüp, sporcunun kendisi dışında sadece oyuncunun Sertifikalı
Temsilcisi ile görüşebilir.
Bir kulübün, oyuncu transferinden dolayı diğer bir kulübe yetiştirme ve geliştirme
tazminatı
ödemekle yükümlü olduğu durumlarda bu meblağ TBF aracılığı ile ödenecektir. Bu transferden
dolayı Temsilciye yapılacak ödeme oyuncu tarafından yapılacağı için hiçbir şekilde bu meblağdan
kesilerek Temsilciye ödeme yapılamaz.
Kulüpler, antrenörlerle yapacakları transfer görüşmelerini Sertifikalı Oyuncu Temsilcileri ile
yapamazlar. Antrenörler, kulüplerle yapacakları görüşmelerde ve sözleşmelerde avukatlar vasıtasıyla
hukuki destek alabilirler.

15. Oyuncular:
15.1.
15.2.
15.3.

15.4.
15.5.
15.6.

Oyuncular, kulüplerle olan transfer görüşmelerini Kendileri veya Oyuncu-Temsilci belgesi
imzaladıkları oyuncu temsilcileri vasıtasıyla yapabilirler.
Bir oyuncu aynı anda sadece bir oyuncu temsilcisi ile Oyuncu-Temsilci Sözleşmesi imzalayabilir.
Oyuncular, Oyuncu Temsilcisi Sözleşmelerini,-TBF tarafından ilan edilmiş transfer dönemi dışında
olmak ve 15 gün önceden resmi tebligat yapılmak kaydıyla- Sözleşme'nin herhangi bir zamanında
tek taraflı olarak sona erdirilebilir. Fesih işlemlerinin 5 iş günü içinde TBF' ye yazılı bildirilmesi
zorunludur. Oyuncu temsilcisinin sözleşmeden doğan diğer hakları saklıdır.
Oyuncu Temsilcileri sadece oyuncudan komisyon alabilir. Oyuncu temsilciye yapacağı komisyon
ödemelerini ödemelerin yapılmasından sonraki 10 gün içerisinde ödeme takvimine uygun yapar.
Oyuncu, Standart Oyuncu-Temsilci Sözleşmesi imzaladığı oyuncu temsilcisine, hizmetleri karşılığı en
az %3 (yüzde üç), en fazla %6 (yüzde altı) komisyon ödeyebilir.
Oyuncu, kulüp ile yapılan transfer görüşmeleri esnasında transferin gerçekleşip gerçekleşmemesine
bakılmaksızın Temsilciye, masraf, komisyon veya başka bir adla hiçbir ilave ödeme yapmak zorunda
değildir.

16. Cezalar:
16.1.
16.2.

16.3.

Bu Yönergede yer alan kuruluş ve kişiler TBF Disiplin Hukukuna ve GSGM Tahkim Hukukuna
tabidirler.
Kendisine sağlanan hak ve yetkileri kötüye kullanan veya bu Yönerge ile belirtilen görev ve
sorumluluklarını yerine getirmeyen antrenörler, oyuncular, oyuncu temsilcileri, kulüpler
ve/veya
yöneticileri, TBF Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılır.
Bu Yönergenin amacına uygun yürütülebilmesi için Oyuncu Temsilcileri aşağıda belirtilen yasaklara
da tabidirler;
(i) Oyuncu veya Kulüplerle olan görüşmelerde, sertifika sahibi olmayan veya sertifika başvurusu
reddedilmiş kişilerin hazır bulunmasına izin vermek, (ii) Kulüplerle yapılan transfer
görüşmeleri sırasında oyuncunun bilgisi ve rızası dışında kulüp

menfaatleri doğrultusunda oyuncuyu yanlış yönlendirmek, (iii) Temsil ettiği oyuncunun hak
ve çıkarlarına aykırı olarak her hangi bir kulüpten para istemek
veya her hangi bir değerli eşya almak, (iv) Temsil ettiği oyuncunun, bilgisi dahilinde olan
sağlık, askerlik ve sporculuk yaşantısını olumsuz
etkileyecek sorunlarını kulüpten gizlemek,
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(v)

Oyuncu-Temsilci Sözleşmesinde beraberce tespit edilen hizmet bedelinden daha fazlasını
almak için girişimlerde bulunmak.

(vi) Oyuncunun istemi dışında girişimlerde bulunmak ve bu konuda ısrarcı olmak, (vii) Kanun dışı
uygulamalara girmek ve/veya dürüst olmayan, sahtekarlık, düzenbazlık, yanlış
temsil ya da kendisinin oyuncu temsilcisi olarak konumuyla ilgili sıkıntı yaratacak veya TBF'
nin prestijini zedeleyecek davranışlarda bulunmak, (viii) TBF, TBF uygulamaları, TBF' nin
faaliyetlerinde görev yapan hakem ve gözlemciler hakkında
yazılı veya görsel medyada hakikate aykırı görüş, yorum veya beyanatlarda bulunmak. 16.4. Disiplin
Kurulu, bu durumlarda aşağıdaki cezalardan birini veya birden fazlasını sıra takip etmeksizin uygulayabilir: (i)
Kınama ve/veya ihtar (ii) Para Cezası
(iii) Oyuncu Temsilcisi Sertifikanın askıya alınması
(iv) Oyuncu Temsilcisi Sertifikasının iptali (Bu cezaya çarptırılan kişi yeniden hak sahibi olmak için 3
yıl süreyle başvuruda bulunamaz)

Üçüncü Kısım
Yabancı Oyuncular
17. Yabancı Oyuncuların Temsili:
17.1.
17.2.

17.3.

Türkiye'ye transfer yapmak isteyen her yabancı oyuncunun Türkiye'de çalıştığı bir sertifikalı oyuncu
temsilcisi bulunması zorunludur.
Kulüpler, yabancı oyuncuların transfer işlemleri için oyuncunun kendisi, oyuncunun
Türkiye'de
sertifikalı olarak faaliyet gösteren temsilcisi oyuncunun yabancı uyruklu temsilcisi ve/veya yabancı
uyruklu oyuncu temsilcisinin ülkemizde faaliyet gösteren temsilcisi veya ortağı ile görüşme
yapabilirler.
Yabancı oyuncular için ülkemizde doğrudan veya oyuncunun yabancı temsilcisi adına kulüplerle
transfer görüşmeleri yapacak kişilerin bu Yönerge hükümleri kapsamında alınmış Oyuncu Temsilciliği
Sertifikasına ve yabancı oyuncu veya yabancı temsilci adına görüşmeler yapmak üzere yetki
belgesine sahip olması zorunludur.

18. Yabancı Oyuncu Temsilcisi Hizmet Bedeli:
18.1.

18.2.

Yabancı oyuncuların transferinde, sözleşme bedelinin en fazla brüt %10' u (yüzde on) oranında
hizmet bedeli ödemesi yapılabilir. Ödenecek hizmet bedeli, oyuncunun yabancı uyruklu temsilcisi,
varsa ülkemizde görüşmeleri sürdüren sertifikalı oyuncu temsilcisinin alacağı toplam miktar olup,
herhangi bir nedenle veya adla bu oranın üstünde kulüpten ve/veya oyuncudan ilave bir bedel
talep
edilemez.
Yabancı oyuncuların transfer işlemlerinden doğan hizmet bedeli ya sadece oyuncu tarafından ya da
oyuncu ve kulüp tarafından ödenir.

Dördüncü Kısım
Anlaşmazlıkların Halli

19. Genel:
Oyuncu ve Oyuncu Temsilcisi arasında imzalanan Standart Oyuncu-Temsilci Sözleşmesi'nin manası, yorumu ve
uygulamaları konularında bir anlaşmazlık doğduğu hallerde taraflar anlaşmazlığın halli için TBF'ye
başvurabilirler.

20. Başvuru:
Anlaşmazlıkların çözümünün talebi halinde Oyuncu veya Oyuncu Temsilcisi'nin ekinde belgeleriyle birlikte yazılı
başvurusu gerekir. Başvuruda, şikayet nedenleri basit ve anlaşılır bir ifadeyle yer almalı, şikayet konusu ilgili
hükümler ve talep edilen çözüm önerisi yer almalıdır. Başvurular doğrudan veya taahhütlü posta ile TBF'ye
yapılacaktır.
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21. Başvurunun İşleme Alınması ve Karar:
21.1.

21.2.

21.3.
21.4.

Başvurunun işleme alınabilmesi için; başvurunun usulüne uygun yapılmış, Oyuncu-Temsilci
arasında
geçerli bir Standart Oyuncu-Temsilci Sözleşmesinin imzalanmış ve TBF tarafından
belirlenecek
inceleme harcının TBF'ye yatırılmış olması gereklidir.
Kendisi aleyhine şikayette bulunulan taraf, sözkonusu şikayetin kendisine resmi olarak
tebliğinden
itibaren 15 gün içinde savunmasını yapar ve savunmasıyla ilgili belgeleri TBF'ye sunar. TBF gerekli
gördüğü hallerde tarafları davet ederek görüşür.
Dosya, yetkili alt kurullarca incelenmesini müteakiben TBF Yönetim Kurulu tarafından
karara
bağlanır. Karar ilgililere tebliğedilir.
Taraflar için 5105 sayılı kanunla belirlenen tahkim yolu açıktır.

_______________________________ BÖLÜM - III SON HÜKÜMLER___________________________________
22. Yönergede Yer Alamayan Hususlar:
Bu Yönergede yer almayan hususlar hakkında yorumlama ve karar alma yetkisi Federasyon Yönetim
Kuruluna aittir.
23. Yürürlük:
Bu Yönerge, TBF Yönetim Kurulu tarafından yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
24. Yürütme:
Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu yürütür.
Geçici Madde-1
Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Oyuncu Temsilcisi olmak isteyen adaylar TBF'ye başvuruda
bulunacaklardır. Bu kişiler, temsil etmek istedikleri oyuncuların listesini her bir oyuncu için muvaffakat da
alarak 7 gün içinde TBF' ye yazılı olarak bildireceklerdir. Ayrıca oyuncu temsilciler her yeni sözleşme imzalayıp
temsil etmeye başladığı oyuncuyu Federasyona 7gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Adaylar, temsil
etmek istedikleri oyuncularla ilgili olarak TBF'den Geçici Temsil Belgesi alacaklardır. Geçici Temsil Belgesi'yle
temsil edilecek oyuncuların listesi TBF'nin internet sitesinden yayınlanacaktır. Oyuncu Temsilcisi Adayları,
Oyuncu Temsilcisi Sertifikası almaya hak kazanmaları halinde listelerindeki oyuncularla bu Yönerge
hükümleri kapsamında sözleşme yapabileceklerdir. .
TBF başvuru sahiplerine Geçici Temsil Belgesi verip vermemekte serbesttir.
Geçici Temsil Belgeleri başvuruların sonuçlanmasıyla birlikte geçerliliğini yitirir.
Geçici Madde-2
Oyuncu temsilcisi olmak üzere başvuruda bulunan gerçek kişiler, başvurularından itibaren 15 gün
içerisinde dosyalarını tamamlayacaklardır.
Bu Yönergeye göre adaylık başvurusunu yapan ancak Sertifika almaya hak kazanamayan kişilerin Geçici
Temsil Belgesi ile elde ettikleri haklar sona erer.

EK 3
Standart Temsilci Sözleşmesi
Taraflar

(Futbolcu Temsilcinin adı, soyadı, açık adresi)
........................................................................... (işbu sözleşmede bundan böyle futbolcu temsilcisi

olarak anılacaktır)
ve

(Oyuncunun adı (ve varsa lakabı), soyadı, açık adresi ve doğum tarihi ya da kulübün adı ve açık
adresi)
........................................................................... (işbu sözleşmede bundan böyle

duruma göre

"futbolcu" veya "kulüp" olarak anılacaktır.)
aşağıdaki maddelerden oluşan bir temsilci sözleşmesi imzalamak hususunda anlaşmışlardır:

1)SÜRE
İşbu sözleşme ............................................... (toplam ay sayısı, en fazla 24) süre boyunca geçerli
olacaktır.
Sözleşme ............................. (kesin tarih) tarihinde yürürlüğe girecek ve ................................ (kesin
tarih) tarihinde sona erecektir.
2) ÜCRET
Futbolcu temsilcisinin sonuçlandırmış olduğu iş karşılığı ödenecek olan ücreti sadece temsil ettiği
futbolcu veya temsil ettiği kulüp ödeyebilir.
a) Temsil edilen futbolcu ise;
Futbolcu temsilcisi, oyuncunun, kendisi tarafından müzakereleri gerçekleştirilmiş olan profesyonel
futbolcu sözleşmeleri dolayısıyla hakedeceği yıllık taban brüt gelirinin % ....... tutarında komisyon
alacaktır. Söz konusu komisyon aşağıdaki şekilde ödenecektir.

Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinin başlangıcında götürü usulü bir ödeme: ( )
Her bir sözleşme yılının bitiminde yıllık ödemeler: ( ) (uygun olanı işaretleyiniz)
b) Temsil edilen kulüp ise;
Futbolcu temsilcisi, bir defada .................................. (kesin tutar ve kur) komisyon alacaktır.
3) MÜNHASIRLIK
Taraflar iş bu sözleşme ile temsilciye tanınan hakkın
Münhasır olduğunu ( )
Münhasır olmadığını ( )
(uygun olanı işaretleyiniz)
karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmiştir.
4) DİĞER ANLAŞMALAR
Futbolcu Temsilcileri Talimatında yer alan esaslara uygun olan tüm sair anlaşmalar, işbu sözleşmeye
eklenecek ve sözleşme ile birlikte ilgili Federasyona ibraz edilecektir.
5) ZORUNLU MEVZUAT
Taraflar, FiFA'nın, konfederasyonların ve ilgili federasyonların statülerine, talimatlarına,
direktiflerine ve yetkili organlarının kararlarına; federasyonun bulunduğu ülkede geçerli olan
çalışma mevzuatına ve sair yasal mevzuata ve uluslararası hukuka ve anlaşmalara bağlı kalacaklarını
kabul ve taahhüt ederler.
Taraflar, işbu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
Talimatı çerçevesinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun yetkisini kabul edip etmemekte serbesttirler.
6) NİHAİ HUSUSLAR
İşbu sözleşme dört nüsha olarak düzenlenmiş ve nüshaları aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır.
1.

Futbolcu temsilcisinin kayıtlı olduğu federasyon:

(açık isim / unvan)
2. Temsil edilenin kayıtlı olduğu federasyon:

(açık isim / unvan)
3. Futbolcu temsilcisi
4. Temsil edilen futbolcu / kulüp

EK-4

STANDART
OYUNCU - TEMSİLCİ
SÖZLEŞMESİ
1- Taraflar
Bir
tarafta
sözleşmeli
basketbolcu
olarak
sporunu
icra
etmekte
olan
ve
.................................................................................................................................... adresinde mukim
basketbolcu........................................................ile (bundan böyle Oyuncu olarak adlandırılacaktır), diğer
taraftan Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan (bundan böyle TBF olarak adlandırılacaktır) almış olduğu geçerli
Oyuncu
Temsilciliği
Sertifikası’na
haiz
ve
......................................................................................................................... adresinde mukim Oyuncu
Temsilcisi...................................................(bundan böyle Temsilci olarak adlandırılacaktır), aşağıdaki şartlar
çerçevesinde işbu sözleşmeyi gerçekleştirmişlerdir.
2- Konu
İşbu sözleşmenin konusu, Sertifikalı Oyuncu Temsilcisi’nin, oyuncunun kulüplerle olan transfer görüşmelerinde
Oyuncu adına hareket etmesi, bilgilendirmesi ve önerilerde bulunmasıdır. Temsilci, Oyuncu’nun kulübüyle
imzaladığı kontrat maddelerinin layıkıyla uygulanmasında kendisine yardımcı olur. Sertifikalı Temsilci ayrıca,
oyuncunun kulüple süregelen kontratının sonlandırılması görüşmelerinde ve reklam ile tanıtım konularında
Oyuncu adına bireysel kontrat görüşmelerinde bulunabilir.

Bu Sözleşme’nin geçerli olabilmesi için Oyuncu’nun Sözleşmeli Sporcular lisans, Tescil ve Transfer Talimatı’nda
belirlenen şartlara uygun, Temsilci’nin ise TBF Oyuncu Temsilciliği Talimatı kapsamında geçerli Oyuncu
Temsilciliği Sertifikası’na haiz olması gereklidir.
İşbu Sözleşme TBF’nin 30 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren Oyuncu Temsilciliği Talimatı’na uygun olarak
hazırlanmıştır. Taraflar TBF tarafından yapılacak değişiklikleri uygulayacaklarını peşinen kabul ederler.
3- Sözleşmenin Geçerlilik Süresi
3.1 Bu sözleşmenin geçerlilik süresi imzalandığı tarihte başlar ve işbu Sözleşme doğrultusunda oyuncu ve
kulüp arasında gerçekleştirilen bir kontratın süresinin sonuna kadar devam eder. Oyuncunun kulübüyle
yapmış olduğu kontratın uzatılması halinde bu sözleşmenin süresi de kontrat bitimine kadar uzamış olur.
Her iki taraf da karşı tarafa yapılan yazılı bir ihbarı takip eden 15 günün sonunda sözleşmeyi tek taraflı olarak
fesh edebilir.
İşbu Sözleşme, süresinden önce taraflardan biri tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi halinde, taraflar
Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.
4- Temsilci’nin Hak ve Sorumlulukları
4.1 Temsilci, işbu sözleşme uyarınca, Oyuncu’nun basketbol hayatına ilişkin her türlü hak ve menfaatlerini
işbu standard tip sözleşme ve oyuncu temsilciliği müessesesinin görev ve sorumlulukları çerçevesinde
korumayı ve kollamayı, buna ilişkin her türlü ihtimamı en üst derecede göstermeyi kabul ve taahhüt eder.
4.2 Temsilci, Oyuncu ile yapılan işbu sözleşme ile Oyuncu adına hareket etmeye, yurt içi ve yurt dışındaki
basketbol kulüpleri ile her türlü transfer görüşmeleri yapmaya, bu görüşmeler çerçevesinde Oyuncu için en
elverişli olan sözleşme metinlerini kural, kanun, yönetmelik ve talimatlara uygun bir biçimde oluşturmaya
yetkili ve görevli kılınmıştır.
Temsilci, iki tarafın da rızası ile Oyuncu ile kulüp arasında transfer sözleşmesi imzalanmasını sağlar.

4.3 Oyuncunun kulübüyle bir kontrat imzalamasından sonra Temsilci, Oyuncunun kontratta belirtilen haklarını
kullanabilmesi için her türlü danışmanlık ve destek hizmetini vermeye devam eder.
4.4 Temsilci, transfer veya sözleşme çalışmaları sırasındaki tüm gelişmeleri Oyuncuya aktarmak
mecburiyetindedir. Hiçbir hal ve koşulda, Oyuncu’nun bilgisi ve onayı olmadan Temsilci, Oyuncu adına özgürce
hareket edip onun adına kontrat görüşmelerini sonuçlandıramaz.
5- Oyuncu’nun Hak ve Sorumlulukları
5.1 Oyuncu, işbu sözleşmeyi imzalayıp Temsilci’ye verdikten sonra, Temsilci’sinin bir basketbol kulübüyle
imzalamasını sağladığı sözleşme şartları çerçevesinde Temsilci’ye 6. maddede belirtilen ödeme yükümlülüğü
altına girmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2 Oyuncu, sözleşme süresi boyunca, kendisinin yetkili kıldığı ve geçerli Oyuncu Temsilciliği Sertifikası’na haiz
Temsilci dışında hiçbir şahıs ve/veya aynı ve/veya benzer nitelikteki bir kuruluş ile basketbol branşında
Temsilcilik veya benzeri bir prensip içerisinde çalışamaz, sözleşme imzalayamaz, taahhüt altına giremez ve
transferini 3. kişiler aracılığı ile yapamaz.
5.3 Oyuncu, sportif faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeden Temsilci’sini haberdar etmek, gerekli hallerde
hazırlanması gereken evrak ve dokümanları tamamlayarak makul süresi içinde vakit geçirmeksizin Temsilci’ye
tevdi etmekten sorumludur.
6- Temsilci’nin Hizmet Bedelleri
6.1 Oyuncu, almış olduğu hizmetlerin bedeli olarak Temsilci’ye aşağıdaki şekilde ödeme yapacaktır:
Taraflar (Temsilci ve Oyuncu), Temsilci’nin temsil ettiği Oyuncu’nun basketbol kulüpleri ile anlaşma
yapmasını gerçekleştirmesi halinde, normal veya geçici transfer olmasına bakılmaksızın, Oyuncu’nun kulüple
yapmış olduğu bir sezonluk baz sözleşme tutarı üzerinden Temsilci’nin, Oyuncu’dan, minimum %3 (yüzde üç),
maksimum %6 (yüzde altı) hizmet bedeli alması konusunda anlaşmaya varmışlardır. Üzerinde anlaşılan yüzde

aşağıda belirtilmeli ve Taraflarca imzalanmalıdır.

(Taraflar aşağıda belirtilen hizmet bedeli yüzdesi üzerinde anlaşmışlardır) :
Transfer ücreti : ________________TL__

Komisyon: ___%

Oyuncunun İmzası

: _____________________

Temsilcinin imzası

: _____________________

6.2 Baz sözleşme tutarı ile bir sezonda alınacak yıllık temel ücret ve o’na esas olmak üzere imza anında alınan
peşinat kasdedilmektedir.
6.3 Temsilci, doğrudan veya dolaylı olarak Kulüplerden herhangi bir ücret ödemesi talep ve tahsil edemez.
Kulüple, Oyuncu’dan olan alacağını garanti altına alacak bir anlaşma yapamaz. Ayrıca, Oyuncu Temsilcisi’nin
alacağı hizmet bedeli yüzdesi ve miktarı Kulüplerle kesinlikle tartışılamaz.
7- Temsilci’nin Ücretinin Ödenmesi
7.1 Temsilci, Oyuncu adına imzalamış olduğu ve hizmet bedeli olarak almaya hak kazandığı ücreti ancak,
oyuncunun, bu ücreti oluşturacak kısmi sözleşme ödemelerini tahsil etmesinden sonra Oyuncu’dan peyderpey
talep ve tahsil edebilir.
7.2 Oyuncu, kulüple yapmış olduğu sözleşmede belirlenen ödemelerin kendisine yapılmasını takip eden 10
günü içerisinde, Temsilci’ye ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedeli miktarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın
Temsilci’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
8- Masraflar
Oyuncu Temsilcisinin, Oyuncu’nun transfer çalışmaları için yapmış olduğu tüm masraflar kendisi tarafından
karşılanacak ve Oyuncu’dan tahsil edilmeyecektir.

9- Sözleşmenin Feshi
8.1 Taraflar, transfer dönemi harici olmak üzere, birbirlerine 15 gün önceden noter kanalıyla yazılı ihbarda
bulunmak suretiyle sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptirler. Ancak bu durumda Oyuncu,
Temsilci’nin kendisine sağlamış olduğu son kontratı ile ilgili doğan yükümlülüklerini yerine getirmek
zorundadır.
8.2 Taraflardan birinin Sözleşmeyi feshetmesi halinde, fesheden taraf ilgili gelişmeyi 5 iş günü içerisinde
TBF’ye bildirmekle yükümlüdür.
10- Sözleşmenin Devir Yasağı
Taraflar, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen hiçbir şekil altında 3.
kişilere devredemez. Aksine davranışlar taraflardan herhangi birine Sözleşmeyi fesih hakkını verir.
11- Anlaşmazlıkların Çözümü
Taraflar arasında bu sözleşme hükümlerinin uygulanması esnasında herhangi bir anlaşmazlık olması halinde,
ilgili taraf TBF’ye başvurur. TBF ve/veya yetkilendireceği bir kurul anlaşmazlığı inceler, taraflardan ek bilgibelge isteyebilir ve/veya görüşmeler yapabilir ve dosya hakkında kararını verir.
12- Sözleşmenin Bütünlüğü
İşbu Sözleşme, taraflar arasında yapılan anlaşmanın tümünü içermektedir. İşbu sözleşmenin şartları sözlü
olarak değiştirilemez ve ilave yapılamaz. Sözleşme üzerinde elle yapılmış düzeltmeler bir tahrifat olarak kabul
edilir ve sözleşmeyi geçersiz kılar.
TBF tarafından Oyuncu Temsilciliği Talimatı’nda ve ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikler sonucunda işbu
standart sözleşme şartları da TBF tarafından değiştirilebilir.
13- Tebligat Adresleri
Tarafların kanuni tebligat adresleri işbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilenler olup, taraflar tebligat
adreslerinin aksini yazılı olarak bildirmedikleri sürece bu adreslere yapılan tebligatlar hukuki olarak geçerli
sonuçlar doğurur.
İşbu sözleşme ve eki (Oyuncu Temsilcisinin Sertifikası) taraflarca 13 madde 4 sayfa olarak birlikte tanzim
edilmiş olup ......./......./.........tarihinde üç nüsha olarak karşılıklı imza altına alınmıştır.
(Kopyalardan bir tanesi imzaların tamamlanmasından sonraki üç iş günü içerisinde TBF’ye verilecektir).

Oyuncu

Temsilci

......................................................
İsim:

.................................................
İsim:

......................................................

..................................................

İmza:

İmza:

Yer ve Tarih : .........................................
Futbolcu temsilcisi
(imza)

Futbolcu / Kulüp :
(imza)

Sözleşmenin teslim alındığına dair onay
Yer ve Tarih : ..........................................

Futbolcu temsilcisinin kayıtlı olduğu
federasyon :

Temsil edilen futbolcu / kulübün kayıtlı olduğu
federasyon:

(kaşe ve imza)

(kaşe ve imza)

