NIKOLOV SÜRECİ
Avrupa Birliği vatandaşı sporcuların ülkemizde “Yerli Sporcu” statüsünde forma giymesi
tartışmaları 2000'li yılların başlarından itibaren spor kamuoyumuzca sıkça tartışılmaktadır. “Avrupa
Birliği Vatandaşı Sporcuların Türk Spor Mevzuatındaki Statüsü”1 konulu makalemin de
yayınlandığı bu tartışmanın uluslararası mevzuat ve uluslararası antlaşmalar ile paralel doğrultuda
çözümüne yaklaşıldığı bu günlerde, özünde yine “vatandaşlık” olan ve uzun yıllardır çözüm
bekleyen “Nikolov”2 konusu ne yazık ki halen çözüme kavuşamadı.
Süreç, 1996 Makedonya doğumlu sporcunun henüz 14 yaşındayken 12.07.2010 tarihinde
Robotniçki Skopye Basketbol Kulübü'nden bonservisini alarak, ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelip,
Galatasaray Spor Kulübü'ne transfer olmasıyla başladı. Alt yapı takımlarındaki başarılı
performansıyla basketbol otoritelerinin dikkatini çeken yetenekli sporcu, Galatasaray Spor
Kulübü'nün alt yapısında bu sezona kadar kendisine Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından
lisans verilmemesi sebebiyle forma giyemedi.
Nikolov'a lisans verilmemesinin sebebi tabii ki Makedon vatandaşı olup, Türk vatandaşı
olmamasydı. Lisans verilmemesi üzerine Nikolov, Makedonya'dan Türkiye'ye geldikten sonra Türk
Vatandaşlığına geçti ancak, sporcuya yine de lisans verilmedi. Bu sebeple sportif gelişimi için
müsabakalarda yer almasının en önemli olduğu dönemlerde dahi, uzun bir süre daha kulübü ile
sadece antrenman yapmayla ve yalnızca hazırlık maçlarında oynamayla yetinmek zorunda kaldı.
Türkiye'de basketbol oynamak isteyen Nikolov, yaptığı başvuru sonucunda Makedonya
Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı'nın 05.12.2013 tarih ve 10.1.2- 77136/20 ı3 sayılı kararı ile
Makedonya vatandaşlığından da çıktı ve sadece Türk vatandaşı olarak yeniden Türkiye Basketbol
Federasyonu'na lisans başvurusunda bulundu. Nikolov ayrıca, 12.12.2013 tarihinde Türkiye
Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na hitaben imzaladığı (henüz 18 yaşını doldurmadığı için
velisinin de imzası bulunan) taahhütname ile sadece Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olduğunu,
başka bir vatandaşlığı bulunmadığını, aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü hukuki ve cezai
sorumluluğu kabul ettiğini de beyan etti. Ancak, netice yine menfiydi. 16.12.2010 tarihinden
itibaren birçok kez Türkiye Basketbol Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na
başvurular yapıldı. Benzer durumdaki başka sporcuların başvuruları kabul edildi. Hatta Nikolov'un
kız kardeşi bile bir kulübümüzün alt yapısında voleybol oynamaya başladı. Ancak, ne yazık ki
Nikolov'un başvurusu bir türlü kabul edilmedi.
Tüm hukuki mevzuatı bir an için değerlendirme dışı bırakacak olursak, Uluslararası
Basketbol Federasyonu Başkanlığı seçimi için yarışan iki adayın Makedonya Basketbol
Federasyonu Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı olduğu, Cedi Osman'ın3
Makedonya'dan Türkiye'ye transferi ve Nikolov'un Makedonya basketbolunun geleceği için
önemini beraber değerlendirince, Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı'nın Nikolov gibi bir
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yeteneği Türkiye'ye tabiri caizse “kaptırmamak” için geçerli sebepleri olduğunu görebiliriz.
10.11.2014 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinde bir haber çıktı:
“Dört buçuk yıl önce Türkiye'ye gelen ve Galatasaray ailesine katılan Kristijan Nikolov basketbolcu lisansına
kavuştu. Yıllardır süren hukuk mücadelesi içinde Türk vatandaşı olan, bu uğurda Makedonya vatandaşlığından
vazgeçen 18 yaşındaki basketbolcu henüz hiçbir resmi karşılaşmada kulübünün formasını giyemedi. Nikolov bundan
sonra Türk oyuncu lisansıyla koçlarının ona güvendiği her karşılaşmada özgürce forma giyebilecek.
Nikolov'un Galatasaray forması altında çıkacağı ilk resmi mücadele 11 Kasım Salı günü Ahmet Cömert Spor
Salonu'nda oynanacak İhlas Koleji maçı olacak. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Yıllardı bu anı bekleyen
genç oyuncu, Koç Ergin Ataman şans vermesi halinde A Takımda da yer alabilecek.
Yetenekli yıldız adayı daha önce sadece okul maçlarında forma giyebilirken geçen sezon yaz döneminde A
Takımımızın hazırlık maçlarındaki performansı ile dikkat çekmişti. 1996 doğumlu Nikolov 1,88 metre boyunda olup
guard pozisyonunda görev alıyor.
Kristijan Nikolov'un uzun yıllar sağlıklı bir şekilde Türk basketboluna ve Galatasaray Spor Kulübüne hizmet
vermesini dileriz.”

Nihayet Nikolov'un lisansı çıktı ve Nikolov alt yapı takımlarında oynamaya başladı. Ancak,
bu sefer de A takım ile müsabakalara çıkamıyordu. Her ne kadar Nikolov'un A takım ile
müsabakalara çıkmasının önünde hukuki bir engel kalmamış olsa da, Nikolov'un A takım ile
müsabakalara çıkması konusunda çekinceler olduğu Galtasaray Spor Kulübü'ne sözlü olarak
iletiliyordu.
Yaptığım bu girişten sonra, başarılı sporcunun, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu
kararına rağmen, A Takım ile maça çıkamamasını ve tüm süreci Hukukun Evrensel İlkeleri ve
mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendireceğim.
Türkiye Basketbol Federasyonu Sözleşmeli Sporcular Lisans, Tescil ve Transfer
Yönergesi'nin4 “numerus clausus”(Hukukta Sınırlı Sayı İlkesi) ile Makedon Vatandaşı sporculara
tanınan hak açısından 26.4 maddesi, Türkiye Basketbol Ligi Yönetim Esasları Yönergesi'nin5
doğumdan sonra Türk Vatandaşlığına geçmiş sporcuları istisna olarak kabul eden 21.1.(2) ve yine
aynı yönergenin, yapılan değişiklik ile bir çok kişinin “Nikolov Maddesi” olarak adlandırdığı 22.1.1
maddeleri Nikolov'un statüsünü Türkiye Basketbol Federasyonu mevzuatı açısından
değerlendirmemizde dikkate alınacak hükümlerin bazılarıdır.
Yukarıda değindiğimiz Türkiye Basketbol Ligi Yönetim Esasları Yönergesi'nin “Nikolov
Maddesi” olarak da adlandırılan 22.1.1 maddesi şu şekildedir: “Ülkemizde tescilli her hangi bir kulüpte
ümit, genç veya yıldız basketbol takımında resmi müsabakalarda yer almamış veya oynamış olsa bile oynadığı
dönemde uluslararası mevzuat hükümlerine göre Türk Milli takımlarında oynamasına izin verilmemiş bir
sporcu yabancı uyruklu sporcu olarak sayılır.” (Kırmızı renkli ve koyu harflerle yazılmış kısım, maddede

yapılan değişikliği göstermektedir.) Bu madde, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, Nikolov'un
lisans başvurusuna menfi cevap vermesinin dayanağını oluşturmaktaydı. Bu karar, Galtasaray Spor
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Kulübü ve Nikolov tarafından Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na taşındı.
Söz konusu maddeyi iki şekilde değerlendireceğiz. İlk olarak eski haliyle, yani yukarıda
kırmızı renkle ve koyu harflerle belirtilen değişiklik yapılmadan önceki hali olan “Ülkemizde tescilli
her hangi bir kulüpte ümit, genç veya yıldız basketbol takımında resmi müsabakalarda yer almamış bir sporcu
yabancı uyruklu sporcu olarak sayılır.” kısmıyla değerlendirirsek, madde bu şekliyle Nikolov'un lehine

bir hüküm içeriyordu. Şöyle ki; maddenin henüz değişmediği, bu şekilde olduğu tarihte de Türk
vatandaşlığına sahip olan Nikolov, alt yapı takımlarıyla resmi müsabakalara çıkabilecekti ve alt yapı
takımında bir müsabakaya çıkması halinde “yerli sporcu” olarak Türkiye Basketbol Ligi'nde de yer
alabilecekti. Galatasaray Spor Kulübü Genç Erkek Basketbol Takımı ile bir resmi müsabakada yer
alması, Nikolov'un yabancı uyruklu sporcu sayılmasına sebep olan, alt yapıdan yetişmiş olma
şartını aşmasını sağlayacaktı. Bu paragrafta belirttiğimiz, söz konusu maddenin henüz değişmediği
tarihte Nikolov'un Türk vatandaşı olduğunu unutmayalım. Bu bilgiyi ilerleyen sayfalarda tekrar
kullanacağız.
Ele aldığımız bu maddeyi ikinci olarak mevcut hali olan “Ülkemizde tescilli her hangi bir kulüpte
ümit, genç veya yıldız basketbol takımında resmi müsabakalarda yer almamış veya oynamış olsa bile oynadığı
dönemde uluslararası mevzuat hükümlerine göre Türk Milli takımlarında oynamasına izin verilmemiş bir
sporcu yabancı uyruklu sporcu olarak sayılır.” haliyle incelediğimizde ise bu hüküm Nikolov'un aleyhine
oluyordu. Kırmızı renkle işaretlenmiş ve koyu harflerle yazılmış, maddeye yapılan eklemeyi
gösteren kısım uluslararası mevzuat hükümlerine, yani Uluslararası Basketbol Federasyonu
FIBA'nın mevzuatına atıfta bulunuyor.
Uluslararası mevzuatı incelediğimizde ise FIBA Internal Regulations 2010 - Players and
Officials - Book 36 isimli mevzuatla karşılaşıyoruz. Bu mevzuata yer alan 3.I.20 “A player who has
transferred as a young player according to article 3-52 may not choose until he has reached the age of twenty-one (21)
the national team of any country other that the country from which he transferred.” maddesinde, genç sporcu

olarak transfer edilen sporcuların 21 yaşına kadar transfer edildikleri ülke haricinde bir ülkenin milli
takımını seçemeyecekleri hükmü önümüze çıkıyor.
Tüm bu mevzuat hükümlerini birlikte değerlendirdiğimizde ise karşımıza çıkan sonuç şu
şekilde oluyor:
Nikolov alt yapı takımlarında resmi müsabakaya çıkmamışsa yerli sporcu statüsünde tescil
edilemezdi. Eğer, alt yapı takımlarında resmi müsabakaya çıkarsa da, yukarıda paylaştığım FIBA
mevzuatı hükmüne göre 21 yaşına kadar Türk Milli Takımı'nda oynayamayacağı için yine de yerli
sporcu statüsünde tescil edilemezdi. Zaten, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yürürlükteki
mevzuat hükümlerine göre karar verildi ve Nikolov, Galatasaray Spor Kulübü'ne tescil edilmedi.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bu kararı kulüp ve sporcu tarafından yeniden Spor
Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na taşındı. Yazımızın bundan sonraki kısmında Spor Genel
Müdürlüğü Tahkim Kurulu'nun bu konudaki son ve nihai kararını inceleyeceğiz.
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'nun 30.10.2014 tarihli kararı ile sonuçlanan süreç,
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Nikolov'un Galatasaray Spor Kulübü'ne tescili için Türkiye Basketbol Federasyonu'na başvurulması
ile başladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 13.03.2012 tarih ve 525 sayılı kararı
ile bu başvuru reddetti. Bu reddin gerekçesi olarak ise özetle:
 Uluslararası mevzuat gereğince Nikolov henüz Türk değil.
 Alt yapıda yabancı uyruklu sporcular oynayamaz.
 Nikolov Makedonya Milli Takımı'nda oynayabilir, Türk Milli Takımı'nda oynayamaz.
Bu gerekçelerle, Yerel Ligler Yarışma Yönergesi'nin7 29.1.d maddesi gereğince başvuru
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından reddedildi.
Red kararının dayanağı olan Yerel Ligler Yarışma Yönergesi'nin 29.1.d maddesi ise su
şekildedir:
“d. Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Makedonya, Kosova ve BosnaHersek Cumhuriyetlerinden gelecek sporcu Eğer ülkemize gelmeden önce geldiği ülkenin her hangi bir kategorisinde
milli takımlarında yer almış ve FIBA kayıtlarına geçmiş ise bu haktan yararlanamaz.”

Bu red kararını takiben, Galatasaray Spor Kulübü yeniden Türkiye Basketbol
Federasyonu'na Nikolov'un tescili için başvurdu. Bu seferki başvurusunda kulüp, Nikolov'un
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olduğunu ve Türkiye'de ikamet ettiğini de belirtti.
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 26.06.2012 tarih ve 528 sayılı kararı
ile bu başvuru, talebin Türkiye Basketbol Federasyonu mevzuatına uygun olmaması gerekçesiyle
yeniden reddedildi.
Başvurunun yeniden reddedilmesi sonrası Galatasaray Spor Kulübü tarafından Uluslararası
Basketbol Federasyonu FIBA ile yazışmalara başlandı. Bu yazışmalar neticesinde Uluslararası
Basketbol Federasyonu FIBA, 29.11.2012 tarihli yazısı ile Nikolov'un Türk Milli Takımı'nda yer
alamayacağını belirtti. FIBA'nın yazısı sonucunca Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 14.12.2012
tarih ve 604 sayılı kararı ile Nikolov'un Galatasaray Spor Kulübü'ne tescili için yapılan başvuru
birkez daha reddedildi. Ancak, Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA, 29.11.2012 tarihli
yazısında Nikolov'un Galatasaray Spor Kulübü'ne transferine izin verdi ve sporcunun “Basketbol
Sporu Yapma Temel Hakkını hatırlattı.
Red kararından iki hafta sonra, 27.12.2012 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü, Spor Genel
Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na bir başvuru yaptı. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, bu başvuru
üzerine 11.04.2013 tarih ve 2013/001-056 E.K sayılı kararı ile Türkiye Basketbol Federasyonu'na
bir yazı yazarak Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bu başvuru hakkındaki
kararını istedi.
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Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na cevabı
15.05.2013 tarih ve 543 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince Nikolov'un tescilinin halen Türkiye
Basketbol Federasyonu mevzuatına uygun olmadığı yönünde oldu. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim
Kurulu'nun kararı ise, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 14.12.2012 tarih ve 604 sayılı yazısının,
Nikolov'un Türk Vatandaşlığı'na geçtiği gerekçesiyle uygun görülmediği ve Türkiye Basketbol
Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından yeni bir karar verilmesi gerektiği için dosyanın Türkiye
Basketbol Federasyonu'na gönderilmesine karar verdi..
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararının dayanağını teşkil eden Sicil
ve Lisans Yönergesi8'nin “Yabancı Uyruklu Sporcuların Tescil ve Lisans İşlemleri” ile ilgili 7.
maddesi, 7.2 ve 7.5 Alt bendleri şu şekildedir:
7. Yabancı Uyruklu Sporcuların Tescil ve Lisans İşlemleri
“7.2. Kulüplerin alt yapı kategorilerinde yer almak üzere 18 yaş altındaki yabancı uyruklu sporcular için tescil işlemi
yapılmaz.
İstisna :
(1) Kulüpler Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Makedonya, Kosova ve BosnaHersek Cumhuriyetlerinden bir (1) sporcunun tescilini yaptırabilir.
Bir kulübün haktan yararlanabilmesi için bu Cumhuriyetlerden gelecek sporcunun;
a. Türk asıllı olması ve yaşının alt yapı kategorilerine uygun olması, (Yaş kaydının bu Cumhuriyetlerde bulunan Türk
Büyükelçiliğince onaylanmış olması gereklidir.
Sporcunun yaş kaydında herhangi bir tashih tespit edildiği takdirde sporcu ve idareci Disiplin Kuruluna sevk edilir.)
b. Ülkemizde bir eğitim kurumuna kaydının yaptırılmış olması,
c. Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunmuş olması, (Türk Vatandaşlığı için başvuruda bulunulan sporcu eğer bir
takvim yılı süresi sonunda Türk Vatandaşlık hakkını elde edemez ise bu sporcu, bu tarihten itibaren Türk Vatandaşı
olana kadar bu tescili askıya alınır.) gereklidir.
Eğer ülkemize gelmeden önce geldiği ülkenin milli takımlarında her hangi bir kategorisinde resmi müsabaka
kadrosunda yer almış ve FIBA kayıtlarına geçmiş ise bu haktan yararlanamaz.”
“7.5. Madde 7.2. (1) de yer alan ülkeler de dâhil olmak üzere her hangi bir ülke vatandaşı iken sonradan Türk
Vatandaşlığına kabul edilmiş 18 yaşının altındaki sporcuların tescil işlemleri için Türk milli takımlarında oynamasında
sakınca olmadığına dair daha önce vatandaşı olduğu ülkenin federasyonundan ve transfer işlemlerinin Uluslar arası
mevzuata uygun olarak yapıldığına dair FIBA’dan alınmış belgeler istenir.”

Nikolov'un doğumdan sonra Türk Vatandaşlığı'na geçmiş olması sebebiyle Makedonya
Basketbol Federasyonu tarafından sporcunun Türk Milli Takımı'nda oynamasına izin verilmemesi
ve hatta 18-28 Temmuz 2013 tarihleri arasında Makedonya'da düzenlenen Genç Erkekler Avrupa
Şampiyonası için Makedonya Milli Takımı'na davet edildiği de göz önüne alınarak Uluslararası
Basketbol Federasyonu FIBA'nın 29.11.2012 tarihli kararına göre Türk Milli Takımı'nda
oynayamayacak olması sebebiyle Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, 21.06.2013 tarih ve
2013/001-099 E.K sayılı kararıyla Galatasaray Spor Kulübü'nün, Türkiye Basketbol Federasyonu
kararına karşı yapılan başvurusunu reddetti.
Galatasaray Spor Kulübü ve Nikolov yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu'na başvuru
yaparak tescil talebinde bulundu. Yeniden yapılan bu başvuruda, Nikolov'un artık Makedonya
Vatandaşlığının bulunmaması, sadece Türk Vatandaşı olması bu başvuruyu öncekilerden farklı
kılıyordu. Ancak, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 27.03.2014 tarihli kararı ile
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bu başvuru da önceki başvurular gibi Türkiye Basketbol Federasyonu'nun mevzuatına uygun
olmaması gerekçesiyle reddetti.
Galatasaray Spor Kulübü ve Nikolov, bir kez daha Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim
Kurulu'nun kararına karşı Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na başvurdu. Bu başvuruda
dayanılan temel nokta, Nikolov'un sadece Türk Vatandaşı olmasına rağmen lisans verilmemesinin
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın9 59. maddesini ihlal ettiği iddiasıydı. Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası'nın 59. maddesi şu şekildedir:
“B. Sporun geliştirilmesi ve tahkim
MADDE 59- Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere
yayılmasını teşvik eder.
Devlet başarılı sporcuyu korur.
Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu
tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine
başvurulamaz.”

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, özellikle benzer konumda olan başka kulüp
sporcularının taleplerinin kabul edilmesini de dikkate alarak yeniden Türkiye Basketbol
Federasyonu'na görüş sorulmasına karar verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu, 22.10.2014 tarihli bir yazı ile Türkiye Basketbol
Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 25.09.2014 tarih ve 556 sayılı kararını Spor Genel Müdürlüğü
Tahkim Kurulu'na gönderdi. Bu kararda özetle, 16.12.2010 tarihinden itibaren bu konuda Türkiye
Basketbol Federasyonu'na defalarca çeşitli başvuruların yapıldığını, bu başvuruların reddedildiğini,
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'nun da bu red kararlarını onadığını, durumda herhangi bir
değişiklik olmadığını belirtti. Ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu, Yarışma Yönergesi'nin 10 12.
maddesi hükmü gereğince Nikolov'un yerli sporcu sayılamayacağını ve 24.09.2014 tarihli Türkiye
Basketbol Federasyonu Hukuk Kurulu mütalaasının da bu yönde olduğunu bildirdi.
Yarışma Yönergesi'nin 12. maddesi ise su şekildedir:
12. Sporcuların Ümit, Genç ve Yıldız Takımlardan Yetişmiş Olma Şartları
12.1. Bir sporcunun ümit, genç veya yıldız takımda oynamış veya bu takımdan yetişmiş sayılabilmesi için, o
kulübün ümit, genç veya yıldız takımında en az bir basketbol yılı (sezonu) oynamış olması ve oynadığı
dönemde uluslararası mevzuat hükümlerine göre Türk Milli takımlarında oynamasında bir engel
bulunmaması gereklidir.

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu dosyayı karara bağladı:
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Nikolov için,
mevzuattaki değişiklikler sonucu alt yapıdan yetişmiş sporcu yani yerli sporcu sayılamayacağını
belirtmesine rağmen, sporcunun halen Türk Vatandaşı olmasını, 18 yaşını doldurmuş olmasını da
göz önünde bulundurarak aleyhe değişikliklerin ve 18 yaşından küçük sporculara yönelik
9 http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf
10 http://www.tbf.org.tr/docs/default-source/mevzuat/yonergeler/yarisma-yonergesi-2014-2015.pdf?sfvrsn=6

hükümlerin uygulanamayacağına oybirliği ile karar verdi.
Değişen durum karşısında Galatasaray Spor Kulübü ve Nikolov'un talebinin yeniden
değerlendirilip, Nikolov'un, Galatasaray Spor Kulübü'ne tesciline karar verilmesi gerektiğinden
bahisle 30.10.2014 tarih, 2014/076 Esas ve 2014/256 Karar numaralı kararı ile Galatasaray Spor
Kulübü ve Nikolov'un başvurusunu Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından kabul edildi.
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu ayrıca, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun
27.03.2014 tarih ve 556 sayılı kararının kaldırılmasına hükmetti.
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu kararını takiben Türkiye Basketbol Federasyonu
Yönetim Kurulu, 08.11.2014 tarih ve 568 sayılı kararını Galatasaray Spor Kulübü'ne bildirdi. Bu
karara aşağıdaki gibidir:
“a- Federasyona yapılan başvurudan sonra sporcunun halen Türk Vatandaşlığı kazandığı ve bu gün itibariyle
18 yaşını da doldurduğu, olaydan sonra mevzuatta yapılan aleyhe değişikliklerin ve ilgili yönerge hükümlerinin konu ile
ilgili olarak uygulanamayacağının gözetilmesine,
b- Konunun tekrar ele alını Kulüp ve sporcunun talebinin değişen bu durum karşısında yeniden
değerlendirilmesi ve sporcunun Galtasaray Spor Kulübü adına tescilinin yapılması konusunda karar verilmesi
gerektiği,
kararı dikkate alınarak sporcunun tescil işlemlerinin yapılmasına, oybirliği ile karar verildi.”

Galatasaray Spor Kulübü ise, 28.11.2014 tarihli ve Türkiye Basketbol Federasyonu'na
cevaben yazdığı yazıda Nikolov'un Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun
08.11.2014 tarih ve 568 sayılı kararı neticesinde müsabakalarda yer alacağını bildirdi. Türkiye
Basketbol Federasyonu ise bu yazıya henüz yazılı bir cevap vermedi.
Netice olarak, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'nun kararı ile Nikolov, Türkiye
Basketbol Federasyonu mevzuatında yer alan “Ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından
yetişmiş” sporcu, yani yerli sporcu olarak Galatasaray Spor Kulübü'nün Genç Takımında ve A
Takımda yer alabilir. Hem de, “devşirme” sporcu olarak değil, Galatasaray Spor Kulübü Basketbol
Erkek A Takımı sporcuları Sinan Güler, Ender Arslan, Kerem Gönlüm'den hiç bir farkı olmaksızın
müsabaka kadrolarında yer alabilir. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'nun kararı sonucunda
Nikolov'un, alt yapıdan yetişmiş sporcu, yani yerli sporcu olarak müsabaka kadrolarında yer
almasının önünde hiç bir hukuki engel kalmamıştır.
Kaldı ki Nikolov, 11.11.2014 tarihinde benim de canlı olarak izlediğim müsabakada
Galatasaray Genç Erkek Takımı ile yerli statüsü ile ilk resmi müsabakasına çıkmış ve sakat
olmasına rağmen yerli statüsünde oynayacak olmanın heyecanı ile oynadığı müsabakada 17 sayı, 13
rebound ve 12 asistlik bir performans göstermiştir. Nikolov, halen devam eden sakatlığının sona
ermesini takiben, Galatasaray Spor Kulübü Erkek Basketbol A Takımı müsabaka kadrosunda da yer
alacaktır.

Av. Tutku DİNÇER
İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu ve

