
ESPOR VE HUKUKİ BOYUTU 

 

I. ESPOR’A GENEL BAKIŞ 

 

Spor, belirli kurallar çerçevesinde yapılan ve içinde çeĢitli aktivitelerin bulunduğu 

faaliyetlere verilen genel addır.
1
Espor kavramı ise hayatımıza son yıllarda son derece hızlı bir 

Ģekilde giren bir olgu haline gelmiĢ bulunmaktadır. BaĢlarda Elektronik Spor olarak 

isimlendirilirken, zamanla hem kullanımda hem de çalıĢmalarda Espor ismi oturmuĢ 

bulunmaktadır. Özellikle gerek dünyada gerekse ülkemizde genç neslin yoğun olarak ilgi 

gösterdiği bu alana hukuki bir tanımlama yapmak gerekirse; video bazlı oyunların, belirli 

kurallar çerçevesinde bireysel veya takım olarak karşılıklı rekabet içerisinde karşılaşmalar 

şeklinde gerçekleştirilmesi yada dijital veya internet ortamında, takım halinde ya da bireysel 

olarak amatör-profesyonel düzeyde oynanan ve kendine has kurallara sahip olan bir spor 

dalıdır
2
olarak yapılabilir.  

Son olarak yayınlanan Türkiye 2020 oyun sektörü raporuna
3
 göre ülkemizde oyun 

sektörü çoğu dünya ülkesinden çok daha hızlı bir geliĢim içerisinde bulunmaktadır. Özellikle 

20 yaĢ altı genç nesilde hızla yayıldığı görülse de sadece bununla sınırlı değil, hemen hemen 

her yaĢ grubu oyunlara büyük ilgi göstermektedir. Pandemi nedeni ile 2020 yılı içerisinde 

insanların daha çok evde kalmasının bu yükseliĢte önemli bir etkisi olduğu göz ardı edilemese 

de bu durumu sadece Covid etkisine bağlamak yanıltıcı olacaktır. Zira oyun sektörü son 5 

yılda her yıl katlanarak bir büyüme evresi içerisinde bulunmaktadır.  

Türk oyun sektörüne baktığımızda sadece oyuncu anlamında değil üretici tarafında da 

firmaların boy gösterdiği görülmektedir. Özellikle Rollic Games firmasının ABD firması olan 

Zygna’ya 168 milyon dolara satılmıĢ olması ve en son Türk Peak Games firmasının yine 

Zynga firması tarafından 1.8 milyar dolar gibi rekor bir ücretle satın alınmıĢ olması oyun 

sektörünün gözlerinin Türk oyun firmalarına çevrilmesini sağladı. 2020 verilerine göre Türk 

oyuncuların sadece mobilde 35 milyon sayısını aĢtığı görülmektedir. 
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Espor birçok özelliği ile bildiğimiz spor dallarından çok farklı özellikler göstermektedir. 

En ön palana çıkan farklılık ise sporcuların fiziksel olarak değil bilgisayar, oyun konsolu
5
 

veya mobil cihazlarla birbirlerini görmeden ve genellikle duymadan karĢı karĢıya geliyor 

olmalarıdır. Bir açıdan bakıldığında fiziksel aktivitenin de minimum düzeyde olması da 

özellikle Esporun bir spor olarak kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütleri ve karĢı 

görüĢleri ortaya çıkarmaktadır. Özellikle ülkemizde Espor federasyonunun kurulmuĢ 

olması
6
ile aslına bakılırsa bu tartıĢma en azından Türk hukuk sistemi açısından anlamsız hale 

gelmiĢtir zira Spor Bakanlığınca Espor hukuki açıdan spor olarak tanımlanmıĢ durumdadır.
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Genel açıdan değerlendirmek gerekirse, UluslararasıOlimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 

henüz tanınmamıĢ olmasına karĢın özellikle 2030 olimpiyatları için adının geçiyor olması ve 

Avrupa ve Dünya Espor federasyonlarının kurulmuĢ olması konunun uluslararası spor hukuku 

yönünden de tanınma yolunda olduğunu göstermektedir. Fiziksel açıdan sportif bir faaliyet 

olmadığı söylensede, özellikle refleksin ve beyinsel faaliyetin yoğun kullanıldığı ve bu açıdan 

satranç sporuna benzetilebileceği görüĢü ağır basmaktadır. 

Ancak burada ayırtına varılması gereken en önemli husus bir oyunun Espor 

kategorisinde nitelenebilmesi ve onu oynayan kiĢilerin sporcu olarak tanımlanabilmesi için, 

oyunu Ģahsi aletlerinde oynayanların dıĢında bunun bir organizasyon içerisinde, belirli 

kuralları olan, adil yarıĢmaya imkan sunan ve belli bir denetim içinde karĢılıklı olarak 

gerçekleĢmesinin gerekmesidir. Örneğin Futbolu online olarak oynayan taraflar, bunu bir 

Ģampiyona gibi veya lig Ģeklinde gerçekleĢtirmeli, haksız avantaj teĢkil edecek hile içeriğe 

sahip programlar kullanmadan ve maç sonucuna göre belli bir puanlama usulü olması 

gerekmektedir.
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II. ESPOR’UN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Spor Hukuku, sportif faaliyetlerin yanında spor süjeleri arasındaki iliĢkileri düzenleyen 

genç ve karma bir hukuk dalıdır
9
. Espor hukuku Ģeklinde ayrı bir tanımlama yapılmasının 

gerekli olup olmadığı tartıĢmalı bir konudur zira spor hukuku içerisinde değerlendirilmesi 

daha doğru olacaktır. Bununla birlikte bu konuda bir tanımlama yapmak gerekirse; Espor adı 
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altında yapılan faaliyetlerin belirli kurallar çerçevesinde ilerlemesini sağlayan ve Espor 

süjeleri arasındaki ilişkileri de düzenleyen yeni bir spor hukuku alt dalıdır
10

. 

Espor diğer spor dalları ile kıyaslandığında sadece online veya offline olarak ifa 

edilmesi değil, bunun yanında her ne kadar bu konu da kurulmuĢ federasyonlar olsa da, 

oyunun sahibinin federasyonlar olmaması ile ayrılmaktadır. Zira bu alanda karĢımızda diğer 

spor dallarından farklı olarak oyun üretici firmalar çıkmaktadır. Örneğin Futbolun dünyada 

tek söz sahibi ve düzenleyicisi FĠFA olmasına rağmen Espor’da sistem en azından Ģu an için 

böyle iĢleyememektedir. Bilinen ve Espor alanın da karĢılaĢmalarda oynan bütün oyunların, 

her ne kadar karĢılaĢmaları düzenleyen organizatörler Federasyonlar veya özel teĢebbüs olsa 

da, sahibi baĢka bir firma olmaktadır. Bu durum futbolu ve organizasyonlarının her ne kadar 

dünya da FĠFA düzenliyor olsa da Futbol sporunun üçüncü bir Ģirket tarafından hukuken 

sahibinin olması Ģeklinde örneklendirilebilir.  

Bu durumda genel olarak Esporun paydaĢlarını sıralamak gerekirse karĢımıza Ģu Ģekilde 

çıkmaktadır; 

1. Oyun Firmaları 

2. Uluslararası Federasyonlar 

3. Ulusal Federasyonlar 

4. Takımlar 

5. Oyuncular 

6. Sponsorlar  

7. Yayıncılar  

 Oyun firmaları, bu iĢi doğal olarak ticari amaçlarla yerine getirmektedir. Bireysel 

oyuncular dıĢında bu firmalar kendilerine ait turnuva veya ligler tesis etmekte, bu 

organizasyonlara takımların katılmasına izin ve teĢvik etmektedirler. Nitekim bu turnuvalarda 

oyuncu ve kulüplere belirli katılım bedelleri ve ödüller ödenmektedir. Aslına bakılırsa eğer 

Espordan bir profesyonel spor dalı olarak bahsedilecek ise bunu sağlayan oyun firmalarıdır. 

Oyunun sadece para harcanan bir platform olmaktan çıkarak para kazanılabilir bir hale 

gelmesi, profesyonel açıdan oyuncuların ve takımların ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. 

Takımların ortaya çıkması ise bir süre sonra Federasyonların oluĢmasına zemin hazırlamıĢtır. 

Takımların ve Federasyonların oluĢması ayrıca bu iĢten para kazanan profesyonel oyuncularla 

takımlar arasındaki hukuki bağın yani sözleĢmelerin ve bunların sonucunda ortaya çıkan 

hukuki ihtilafların ortaya çıkmasını sağlaması ile Espor hukukun ilgilenmesi gereken bir alan 

haline gelmiĢtir.  

Günümüzde artık profesyonel Esporcular, kulüpler arası ciddi bedellerle transfer 

olabilmekte ve birkaç milyon Euroluk sözleĢmelere imza atabilmektedir.
11

Bu durum 

yapılacak sözleĢmeleri önemli hale getirerek avukatların iĢin içine girmesini, ayrıca kulüpler 

arası çıkacak ihtilaflar içinde federasyonların düzenleme yapmasını zorunlu hale 

getirmektedir.  

Ülkemizde Spor Bakanlığına bağlı olarak kurulmuĢ Türkiye Espor Federasyonu 

bulunmaktadır. ġu ana kadar Espor’un özel yapısı nedeni ile Federasyonlar sınırlı olarak 

oyuna etki edebilmektedir. Daha önce değinildiği üzere bazı oyun firmaları kendi 
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organizasyonlarını düzlenmektedirler. Bu tür organizasyonlarda ödül havuzunu bu firmalar 

bizzat finanse etmekte ve ciddi ödüller dağıtabilmektedir. Hatta bu açıdan çoğu spor dalını 

geride bırakmıĢ olan Espor’un gelecekte bu konuda futbol gibi branĢlarla dahi boy 

ölçebileceğini öngörmek çok da zor değildir. Ülkemizde kurulan federasyonların her ne kadar 

Türk hukuk sisteminden aldıkları bir güç bulunsada, bu tür oyu firmaları tarafından 

düzenlenen organizasyonlar üzerinde hiçbir etkileri bulunmamaktadır. Zira bu oy firmalarının 

hemen hepsi yurt dıĢı merkezli olmaktadır.  

Klasik anlamda sporda tüm düzenleme yetkileri Federasyonlarda iken Espor da 

federasyonların oyunu değiĢtirme veya etkileme gücü bulunmamaktadır. Oysa ki oyun firması 

oyun üzerinde her türlü hakka sahip olduğundan istediği değiĢiklikleri hiçbir düzenlemeye 

bağlı olmadan yapabilmektedir. Bu durum ise federasyonların bu konu da ki etkisini ciddi 

ölçüde kısıtlamakta ve ancak oyun firmaları ile uyumlu bir Ģekilde çalıĢmaları halinde belli 

ölçüde düzenleyici konumunda bulunmalarına imkan vermektedir. ġu an için Federasyonun 

etkisi sadece oyuncuları lisanslama da görülmektedir. Ancak ilerleyen dönem de özellikle 

uluslararası alanda yaĢanacak geliĢmeler nedeni ile ülke federasyonlarının etkisinin 

aratacağını düĢünmek yanlıĢ olmayacaktır. 

Bireysel oyuncuların transfer olmaları ve kulüpleri ile sözleĢme imzalamaları bu konu 

da ki hukuki problemleri de beraberinde getirmektedir. Bura da özellikle tartıĢılması gereken 

husus Espor oyuncularının Türk hukuk sistemine göre “sporcu” olarak tanımlanıp 

tanımlanamayacağında toplanmaktadır. Bu durum hukuki uyuĢmazlıklar açısından ciddi önem 

arz etmektedir. Zira iĢ kanununa göre eğer bir kiĢi sporcu olarak tanımlanıyorsa o kiĢi iĢ 

kanunu dıĢında kalmaktadır.
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 Bu durumda ise iĢçilerin yararlanabileceği kıdem, ihbar, fazla 

mesai ve iĢe iade davası açabilme hakkı gibi haklardan faydalanmamaktadır. Sporcu 

sayılmamaları halinde ise bu durumda normal bir iĢyerinde çalıĢan iĢçi gibi 

değerlendirilmeleri gerekmektedir.    

Bu soruya verilecek cevabın ister lisans alsınlar ister almasınlar Espor olarak 

niteleyeceğimiz organizasyonlar içinde yer alan bundan para kazanan yani profesyonel olarak 

nitelenebilecek, ister bir kulübe bağlı isterse bireysel olsun, oyuncular hiç kuĢkusuz sporcu 

olarak nitelenmelidir. Zira Espor bir spor olarak kabul görüyorsa bu iĢi iĢtigal eden 

oyuncularda sporcu olarak tanımlanmalıdır.  

Espor oyuncularının maaĢ, prim ve ödül gibi kazançlarının yanı sıra bireysel olarak 

yaptıkları yayınlardan da para kazandıkları görülmektedir. Sosyal medya platformlarından 
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bireysel yayın yapan Esporcular bu platformların sağladığı çeĢitli yöntemlerle gelir elde 

edebilmektedirler. Ayrıca izleyen kiĢilerin çeĢitli yöntemlerle direk olarak oyunculara maddi 

kazanç gönderebildiği sosyal medya platformları da bulunmaktadır. Bu durumun ise 

vergilendirme ve fikri sınai haklar konusunda da çeĢitli hukuki düzenlemeleri berberinde 

getireceğini ön görmek güç değildir.  

III. SONUÇ 

Espor, hiç kuĢkusuz son yılların en hızlı geliĢim gösteren spor dalıdır. Doğal olarak 

hukuki düzenlemelerin olguların gerisinden geldiği düĢünüldüğünde, zamanla Esporun 

hukukun ilgi alanına girmesi doğal olacaktır. ġu an emekleme aĢamasında olan Esporun 

kurumsal ve hukuki yönünün bundan önceki kadar yavaĢ ilerleyemeyeceği ve bu konu da 

gerek akademik gerekse hukuki çalıĢmaların yapılması çok değerli ve önemli olacaktır.  

Özellikle bu düzenleme eksikliğinin oyuncuların yaĢ skalasının genellikle 18 altı veya 

yakın olması nedeni ile mağduriyetlere yol açması kaçınılmazdır. Ayrıca bu oyuncuların yine 

emeklilik yaĢının 20 yaĢların ortası olduğu düĢünüldüğünde, bu oyuncuların daha sonraki 

hayatlarında zorluk çekmemesi açısından gereken eğitimi almaları mutlaka sağlanmalıdır. Bu 

noktada kurulmuĢ olan federasyonların özellikle talimatları ile bu konuları ayrıntılı olarak 

düzenlemesi ve bahsi geçen konularda çalıĢmalar ve projeler geliĢtirmesi büyük öneme 

sahiptir. 
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