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Özet: Basketball Arbitral Tribunal (BAT), profesyonel basketbol sözleşmelerinden 

kaynaklanan uyuşmazlıklarda sıklıkla kullanılan bir tahkim kurumu haline gelmiştir. BAT 

kararlarına uyulmaması halinde, uymayan tarafa FIBA tarafından muhtelif cezalar verilmesi 

söz konusudur. Dolayısıyla, basketbol kulüplerini, oyuncularını, menejerlerini ve koçlarını 

temsil eden hukukçuların BAT kararlarını takip etmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Bu 

çalışma, Türk tarafları ilgilendiren BAT kararlarını incelemek üzere kaleme alınmıştır. 

Summary: Basketball Arbitral Tribunal (BAT) is an arbitration institute that is frequently 

referred to for disputes concerning professional basketball contracts. FIBA imposes various 

sanctions on the parties not abiding by the decisions of the BAT. Hence, lawyers of basketball 

clubs, players, agents and coaches must follow BAT decisions. This article examines the 

decisions of the BAT, which a party of the dispute is Turkish. 

 

I- Basketball Arbitratral Tribunal (BAT) 

 

“Basketball Arbitral Tribunal”, kısaca BAT, FIBA tarafından tanınan; oyuncular, 

menejerler, koçlar ve kulüpler arasındaki uyuşmazlıkların, tarafların BAT tahkimine 

başvurmak konusunda anlaşması ve sözleşmelerinde bu yönde bir hüküm bulunması 

durumunda, kısa zamanda basit biçimde çözümünü sağlayan ve merkezi Cenevre olan 

basketbol tahkimi kurumudur1. FIBA Statüsü’nün 7. kısmında düzenlenen BAT kararlarının 

uygulanmaması durumunda, kararı uygulamayan taraf FIBA tarafından cezalandırılır2. Sadece 

başvuru üzerine duruşmanın öngörüldüğü BAT tahkimi, basketbol camiasında sıklıkla 

başvurulan hızlı bir uyuşmazlık çözüm yolu haline gelmiştir. Dolayısıyla, Türk basketbol 

takımlarının, oyuncuların, menejerlerin ve koçların hukuki temsilcilerinin BAT kararlarından 

haberdar olması büyük önem taşımaktadır.  

 

BAT tahkimi tek hakemle yürütülür ve hakem, tarafların talep etmemesi durumunda 

duruşmasız olarak tahkim sürecini tamamlar. Tahkim sürecinden sonra, BAT kuralları 

kapsamında 6 hafta içinde karar verilir3. Ayrıca, uyuşmazlığın değerinin 30.000 EURO’dan az 

olması halinde, kararın gerekçesiz verilmesi öngörülmüştür. Tarafın, kararın kendisine 

tebliğinden 10 gün içinde BAT Sekreteryası’nın belirttiği masrafları karşılaması halinde 

gerekçeli kararı talep etme hakkı bulunmaktadır. BAT, bu bağlamda yargılamanın hızlı 

olmasına öncelik vermiştir.  

 

Hakem, tarafların ikameti nerede olursa olsun, ikamet yerlerinin hukukuna göre değil, 

hakkaniyete dayalı olarak karar verir ve kararlar İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu 

kapsamında değerlendirilir. Hakkaniyete dayalı tahkim, İsviçre hukukuna göre genel tahkime 

göre farklılık arz eder. Hakkaniyete dayalı tahkimde, hakemler yürürlükteki olan kanunlara 

dayalı bir adalet anlayışıyla karar vermez. Hatta verilen kararlar bu kanunlarla çelişebilir4. 

Hakem, herhangi bir ulusal veya uluslararası hukuka atıf yapmadan, adalet ve hakkaniyet nasıl 

                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. EKŞİ Nuray, Spor Tahkim Hukuku, İstanbul 2015, s. 106. 
2 FIBA Statüsü’nün BAT’ı ilgilendiren kuralları için bkz. http://www.fiba.com/en/Module/c9dad82f-01af-45e0-

bb85-ee4cf50235b4/9ea322e1-97c8-4e66-8237-2315301a0dec (Erişim Tarihi: 21 Ekim 2016). 
3BAT Tahkim kuralları için bkz. http://www.fiba.com/en/Module/c9dad82f-01af-45e0-bb85-

ee4cf50235b4/3109bb9c-53bc-4cbc-99a8-a67e9f861277 (Erişim Tarihi: 21 Ekim 2016). 
4 JdT (Journal des Tribunaux), III. Droit cantonal, 3/1981, p. 93. 

http://www.fiba.com/en/Module/c9dad82f-01af-45e0-bb85-ee4cf50235b4/9ea322e1-97c8-4e66-8237-2315301a0dec
http://www.fiba.com/en/Module/c9dad82f-01af-45e0-bb85-ee4cf50235b4/9ea322e1-97c8-4e66-8237-2315301a0dec
http://www.fiba.com/en/Module/c9dad82f-01af-45e0-bb85-ee4cf50235b4/3109bb9c-53bc-4cbc-99a8-a67e9f861277
http://www.fiba.com/en/Module/c9dad82f-01af-45e0-bb85-ee4cf50235b4/3109bb9c-53bc-4cbc-99a8-a67e9f861277
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gerektiriyorsa öyle karar verir. Ancak tarafların, belirli bir hukuk seçiminde anlaşması halinde 

de tarafların anlaşmasına riayet edilir5. 

 

II- BAT Kararları 

 

Profesyonel basketbolcuların sözleşmelerinin olmazsa olmazı primden doğan 

uyuşmazlıkların önüne geçmek için, kulübün, primler konusunda yanlış anlaşılmaya yer 

vermemesi ve açık olması gerekmektedir. Bir uyuşmazlıkta oyuncu, diğer talepleriyle beraber 

kulüp başkanının sözlü olarak prim vaadinde bulunduğunu ileri sürmüş ve bu primi kulüpten 

talep etmiştir. Bu talebini kulüp yetkilisinin: “…söz verilen primleri henüz kimseye ödemedik” 

ve “…diğer oyuncularla beraber primini ödeyeceğiz” ifadelerini kullandığı e-postalar ile 

desteklemiştir. Hakem, bu e-postalar olmasa “söze karşı söz” olduğu için primin 

istenemeyeceğini, fakat mezkur e-postalar sayesinde 90.000USD’lik primin varlığının 

kanıtlandığını belirtmiştir. Dolayısıyla, kulüplerin e-posta yoluyla iletişimde de son derece 

dikkatli olması gerekmektedir6. 

 

Primle ilgili bir başka uyuşmazlıkta, kulüp yönetimi, play-off’larda final oynarken son 

maçtan çekilme kararı almış ve bunun sonucunda rakip takım şampiyon olmuştur. Hakem, 

oyuncunun şampiyonluk primine hak kazanmadığına karar vermiştir. Bunun nedeni, primin 

şartı olan şampiyonluğun kazanılmaması ve de şampiyonluk primlerinin ödeneceğine dair 

pazarlıklar yapılsa da primin verilmesine karar getirildiğine dair somut hiçbir kanıt olmaması 

şeklinde açıklanmıştır7. 

 

Oyuncuların profesyonellik seviyelerine yakışmayacak biçimde davranışları da 

kulüpler tarafından gerekli hukuki tedbirler alınarak karşılanmalıdır. Bir uyuşmazlıkta, 

oyuncunun sözleşmesi; (ı) oyuncunun takım hakkında menfi bir tweet atması, (ıı) oyuncunun 

soyunma odasında koçun otoritesinin aleyhinde davranış sergilemesi, (ııı) oyuncunun maç 

esnasında koça doğru havlu fırlatması sonrasında feshedilmiştir. Oyuncu, kulübün 

sözleşmesini bu davranışları yüzünden değil, kulüpten alacağını talep ettiği için feshettiğini 

ileri sürerek tazminat talep etmiştir. Hakem, her ne kadar bu davranışları haksız bulsa da, bu 

davranışların her birinden sonra kulüpten hiçbir yazılı uyarı gelmemesi yüzünden kulübü 

haksız bulmuş, oyuncuya yaklaşık 400.000USD’lik ödeme yapılmasına karar vermiştir. 

Hakem, kulüplerin oyunculara disiplin cezası verirken veya kulüplerin, oyuncu sözleşmelerini 

disiplin gibi nedenlerle feshederken; hakkaniyet çerçevesinde gerekli bildirimleri ihmal 

etmemesi gerektiğini ve iş hukukunun temel ilkelerinin çiğnenmemesi gerektiğini 

vurgulamıştır8. 

 

 BAT tarafından görülen uyuşmazlıkların çoğu, menejerin veya oyuncunun ücretinin 

ödenmemesinden kaynaklanmıştır. Bir uyuşmazlıkta oyuncu, kulübün ücretini ödememesi 

nedeniyle sözleşmesini feshetmiştir. Birkaç ay sonra da başka bir takımla anlaşmıştır. Hakem, 

oyuncunun sözleşmesini haklı sebeple feshettiği hallerde, oyuncunun bu fesihten 

faydalanmaması gerektiğini ve kulüp bulmak suretiyle zararını olanakları dahilinde 

sınırlandırması gerektiğini belirttikten sonra, oyuncunun yeni kulüple anlaşmasındaki ücreti -

primler de dahil olmak üzere- kulübün ödemesi gereken miktardan indirmiştir. Kulüp, haksız 

fesih için ödediği tazminatın yanında oyuncunun başvuru giderleri ve vekalet ücreti için de 

                                                           
5 Millage v. Torku Konyaspor, 0720/15. 
6 Zellous, Dyke, Baptiste v. Galatasaray, BAT 0605/14. 
7 Erceg v. Galatasaray, BAT 0747/15. 
8 Smith ve Wasserman Media Group v. Galatasaray, BAT 0640/14. 
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8.000EUR ödemek zorunda kalmıştır9. 

 
 Kulüplerin, özellikle ücretin nispeten düşük olduğu hallerde uyuşmazlığı BAT’a 

taşımadan uzlaşma yoluna gitmesini doğru bulmaktayız. Zira, 25.000USD’lik borcu ödemeyen 

bir kulüp; bu borcun yanında başvuru giderleri, hakem ücreti, vekalet ücreti toplamında 

10.500USD daha ödemek zorunda bırakılmıştır10. Aynı şekilde bir başka kulübün menejere 

ödemesi gereken miktar yaklaşık 6.000USD olduğu halde, kulüp bu miktara ek olarak yaklaşık 

4.000EUR yargılama masrafı ödemek zorunda kalmıştır11. Kararın değeri 30.000EUR’dan az 

olduğu için de, karar gerekçesiz verilmiştir12. Kararın değerinin 30.000EUR ile 200.000EUR 

arasında olduğu hallerde de, davalının gider avansını ödememesi halinde, davacının talebi ile 

hakem gerekçesi karar verebilir ve yargılama giderlerini indirebilir13. 

 

 BAT kararlarında vurgulanan en önemli ilke pacta sunt servanda, yani ahde vefadır. 

Hakem, tarafların aralarındaki sözleşmenin aynen uygulanmasını sağlamaya çalışır. Bu 

bağlamda taraflardan birinin içinde bulunduğu mali sıkıntılar, sözleşmede mali sıkıntı 

durumunda taraflara çıkış yolu sunulmadığı için, yükümlülükleri yerine getirmemek için haklı 

sebep sayılamaz14. Oyuncu, BAT’ta çözümlenen bir uyuşmazlıkta kulüp temsilcisiyle olan 

WhatsApp konuşmasını kanıt olarak sunmuş, kulüp temsilcisinin oyuncuya kulüpte nakit para 

olmadığını ve yeni başkan seçildiğinde ödeme yapılacağını yazmasının, kulübün ödeme 

yapmaması için haklı bir sebep olmadığı hakem tarafından karara geçirilmiştir15.  

 

BAT içtihatları, oyuncu sözleşmesinde belirtilmese bile temerrüt faizi olarak yıllık 

%5’lik oranı kabul etmiştir16. Oyuncunun, ihtar çekerek ücretini istemesi durumunda alacağı 

olan primleri de talep etmesi gerekir. Yoksa, primler için temerrüt faizi ihtarla başlamaz. 

Temerrüt faizi sadece ihtara konu ücret için oluşur17. Oyuncunun, ihtar çekerken faizi de talep 

etmesi gerekir. Faizi, tahkim başvurusunda bulunana kadar talep etmemişse, faiz ancak tahkim 

talebinde bulunulan gün itibarıyla işler18. 

 

 Oyuncu ile kulüp arasında hem TBF lisansı için akdedilen sözleşme, hem de özel bir 

sözleşme varsa, TBF lisansı için yapılan sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit 

etmek için önem teşkil eder. Fakat bir uyuşmazlıkta, tarafların hiçbiri bu sözleşmenin, özel 

sözleşmenin hükümlerinden önce geldiğini öne sürmediği için hakem özel sözleşmeye göre 

karar vermiştir19. Başka bir uyuşmazlıkta ise taraflar, önce 13 Eylül 2013 tarihinde bir sözleşme 

imzalamış; bu sözleşmede taraflar arasındaki herhangi başka bir sözleşmenin geçersiz kabul 

edileceği belirtilmiştir. Taraflar sonra 26 Eylül 2013’te TBF sözleşmesini imzalamıştır. 

Oyuncu, ilk imzalanan sözleşmedeki hükme dayanarak sonraki sözleşmenin geçersiz olduğunu 

ileri sürse de, hakem bu sözleşmenin sadece daha önce imzalanan sözleşmelerin yerine 

geçtiğini ve bu sözleşmenin sonraki tarihli sözleşmeler için geçerli olamayacağını 

                                                           
9 Vougioukas v. Galatasaray, BAT 0644/15. 
10 Stoll v. Trabzonspor, BAT 0645/15. 
11 Octagon, Dimitropoulos v. Torku Konya Selçuk Üniversitesi, BAT 0686/15.  
12 Bir başka gerekçesiz karar için bkz. Kariyer, Pensack, Holman v. Uşak Sportif, BAT 0670/15;  

  Kariyer, Fleisher v. Beşiktaş, BAT 0671/15; Kariyer, Tarle v. Beşiktaş, BAT 0672/15. 
13 Bu kapsamda verilen bir karar için bkz. Hairston v. Galatasaray, BAT 0680/15. 
14 Jawai ve Wasserman Media Group v. Galatasaray, BAT 0650/15. 
15 Macvan v. Galatasaray, BAT 0651/15. 
16 Lyttle, Carreras, Players Sports M.A.S.L, BAT 0773/15;  

   Macvan v. Galatasaray, BAT 0651/15. 
17 Gordon v. Galatasaray, BAT 0667/15. 
18 Gueye, Garcia, Kurdoglu v. Fenerbahçe, BAT 730/15. 
19 Gueye, Garcia, Kurdoglu v. Fenerbahçe, BAT 730/15. 
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belirtmiştir20. 

 

 Kulübün oyuncuya borcu olduğu ve kulüp ile oyuncu arasında yeni bir sözleşme 

yapıldığı durumda, oyuncunun kulübün borçlu olduğunu kanıtlaması için alacaklarından 

feragat etmediğine dair kayıt düşmesi gerekir. Yoksa, aynı takımla yeni sözleşme imzalayan 

oyuncunun kulüpten alacağı olduğunu kanıtlaması imkansızdır. Hakem, bu durumda kulübün 

iyi niyetli biçimde, oyuncunun alacağından feragat ettiğine kanaat getirdiğini düşünebileceğine 

karar vermiştir 21 . Oyuncunun, kulüpten alacağını alamaması sebebiyle haklı fesih yoluna 

gideceği hallerde ise, oyuncunun bu hakkı kullandığını bildirmesi ve kulüpte basketbol 

oynamaya devam etmemesi gerekmektedir22. 

 

 Oyuncuların için en önemli husus, sakat olmamaları ve oynamaya hazır durumda 

olmalarıdır. Kulüplerin, sözleşmelerde sakatlık meselesini de ele almaları gerekmektedir. Bir 

uyuşmazlıkta, uyuşmazlığın tarafı olan kulüp, oyuncunun sağlık geçmişinin parlak olmadığı 

ve sağlık testinde bazı sorunların tespit edildiği bir durumda, sözleşmeye özel bir hüküm 

koyarak oyuncunun sağlık sorunlarının oynaması önünde engel oluşturacağı halde fesih 

hakkını saklı tutmuştur. Kulüp, buna rağmen oyuncuya fesih bildiriminde bulunmamıştır. Bu 

yüzden hakem, sözleşmenin feshedilmediğine karar verilmiştir. Hakem, pacta sunt servanda 

ilkesi ışığında kulübün oyuncuya fesih bildiriminde bulunması ve oyuncuya cevap hakkı 

tanınması gerektiğini karara bağlamıştır. Ayrıca hakem, oyuncunun kulüpten ayrıldıktan sonra 

iki takımda daha oynamasının, oyuncunun sağlık sorunlarının ciddiyetine şüphe düşürdüğünü 

belirtmiştir23. 

 

III- Sonuç 

 

BAT, basketbol sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkları hızlı biçimde sonuçlandırmak 

için kurulmuştur. Usul kuralları, uyuşmazlıkların son derece basit şekilde çözümlenmesi için 

yazılmıştır. Bu hızlı ve basit çözüm yolu, tüm profesyonel basketbol camiası tarafından iyi 

incelenmelidir. BAT kararlarının FIBA tarafından uygulanmasının sağlanması, BAT 

uyuşmazlık çözüm yolunu zamanla daha da yaygın kılacaktır.   

 

İncelenen tüm uyuşmazlıklarda Türk kulüpleri haksız bulunmuştur. Bunun sonucunda, 

kulüplerimiz yüksek miktarda yargılama gideri ödemek durumunda kalmıştır. Dolayısıyla 

kulüplerin, ileride daha da yaygın hale gelecek olan BAT yargılaması ve içtihatları hakkında 

daha kapsamlı çalışmalar yapması, gerekirse Türkiye Basketbol Federasyonu’nun bu kararlar 

hakkında kulüplere çeşitli bilgilendirmelerde bulunması gerekmektedir. Konu hakkında 

yapılacak bilgilendirici çalışmalar, ileride yaşanabilecek uyuşmazlıkların Türk kulüpleri 

aleyhine sonuçlanmasının önüne geçilebilmesini sağlayacaktır. 

  

 

                                                           
20 Millage v. Torku Konyaspor, 0720/15. 
21 Bajramovic v. Beşiktaş, BAT 0726/15. 
22 Millage v. Torku Konyaspor, 0720/15. 
23 Millage v. Torku Konyaspor, 0720/15. 


