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KONU
Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği tavsiye kararlarına uymayan/uyamayan
ya da KDK’nin istediği bilgi ve belge edinme taleplerine olumlu yaklaşmayan kurum
temsilcilerinin dinlenmesi
1) Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temürlenk’in dinlenmesi
2) Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın dinlenmesi
3)Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Baykan’ın dinlenmesi
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.05
BAŞKAN : Ahmet Salih DAL (Kilis)
BAŞKAN – Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Kamu Başdenetçimiz ve kamu denetçisi
arkadaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, basın mensupları ile kıymetli
katılımcılar; hepiniz hoş geldiniz.
Toplantı yeter sayımız vardır.
Karma Komisyonun 13 Şubat 2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda almış olduğu karar
gereğince kurulan karma alt komisyonun 3’üncü toplantısını açıyorum.
Çok değerli katılımcılar, Kamu Denetçiliği Kurumu, kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve
etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve
davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden
incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulmuştur. Bu yönüyle Kamu Denetçiliği
Kurumu, gerek kurumlar arası gerek kişi ve kurumlar arası çözülemeyen ve bir karara bağlanmayan
birçok konuyu mahkemelere ulaşmadan almış olduğu tavsiye kararları neticesinde sorunları çözmüş ve
zaten çok yoğun olan mahkemelerimizin yükünü de bu şekilde hafifletmiştir ve bu şekilde hem maddi
hem manevi hem de zamandan tasarruf edilmiştir.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli katılımcılar; karma alt komisyonda teamül hâlini almış
bu görüşmelerdeki amacımız, kurumun karar vermesinde büyük önemi olan bilgi ve belge temininin
önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamak suretiyle idarelerin Kamu Denetçiliği Kurumuyla etkin iş
birliği yapmalarını temin etmek ve kurumların Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararlarına uymama
gerekçelerini değerlendirerek çözüm önerileri geliştirmektir. Bildiğiniz üzere, daha önce de 2 toplantı
yapmış, aynı gündemle farklı kurumları dinlemiştik. Bugün de Türkiye Futbol Federasyonu, Biga
Belediyesi ve Kadıköy Belediyesinden gelen yetkili arkadaşlarla bu konuları görüşeceğiz.
Kamu Başdenetçimiz Sayın Şeref Malkoç ve kamu denetçisi arkadaşlar, yine Türkiye Futbol
Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürümüz Sayın Mehmet
Baykan Bey, Kadıköy Belediyesinden Belediye Başkan Yardımcımız buradalar, tekrar “Hoş geldiniz.”
diyorum.
Kamu Denetçiliği Kurumunun 2018 yılı raporunda Kadıköy Belediyesinin Kurumun 2017/12049
şikâyet numaralı başvurusuyla ilgili verdiği tavsiye kararına uymadığı belirtilmiştir. Konuyla ilgili
olarak ilk sözü Kamu Denetçimiz Sayın Yahya Akman Bey’e veriyorum.
Buyurun Sayın Akman.
KAMU DENETÇİSİ YAHYA AKMAN – Çok teşekkür ederim.
Sayın Başkanım, değerli milletvekillerimiz; malumunuz olduğu üzere Kamu Denetçiliği Kurumu
normatif hukuk hükümlerinin yani Anayasa’nın, kanunun, ilgili tüzüklerin, yönetmeliklerin hükümlerinin
yanında biraz önce Sayın Başkanımızın da kanunumuzun 1’inci maddesinde okuduğu ve ifadesini
bulduğu üzere aynı zamanda hakkaniyet anlamında da bir denetim yapmaktadır. Bizim önümüzdeki,
Kadıköy Belediyesine yapmış olduğumuz bu tavsiye kararı da tam olarak bu çerçevedeki bir konuyu
ihtiva etmektedir. Vatandaşlarımızdan birisi devlet lojmanında ikamet ederken bu oturduğu yapıyla
alakalı olarak kentsel dönüşüm yani yıkım kararı verilmesi üzerine buranın tahliye edilmesi, malum
ilgili kanun gereği bu konuların teşviki maksadıyla devlet mevzuat çıkarmış ve bu mevzuat çerçevesinde
belli sürelerle buradan tahliye edilen vatandaşlarımıza kira yardımı yapılması öngörülmüştür. Bu kira
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yardımının yapılacağı tarihlerle alakalı olarak kamu kurumumuz yani Kadıköy Belediyemiz -ki şu anda
yönetimi değişti yani başkanlar değişti bu arada, biz kararı verdikten sonraki tarihte değişti- zamanında
kuruma müracaat etmedikleri gerekçesiyle iki aylık kira yardımını ödememe cihetine gitmiştir. Bizim
de yaptığımız tespitler çerçevesinde vatandaşın burada oturmaya devam ettiği, haddizatında iyi niyetle
davranıp yani vatandaş lehine davranıp hakkaniyet kuralları gereği bunun kaldığı süreyi oradaki tarihte
başvuruyla sınırlı tutmayıp… Kendisinin elektrik faturaları var, burada oturmaya devam ettiğine dair
belgeleri var ve o tarihte yani henüz konut içerisine oturduğu bir tarihte başvurusunu yapmış olmasına
rağmen süresinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle iki aylık kira yardımının yapılmadığı yönündedir.
Nitekim, bizim tavsiye kararımızın, genel anlamda, hakkaniyet gereği doğru bir karar olduğunun bir
ispatı da 3 tane ayrı mevzuat bu tarihten sonra çıkarılmış ve bu 3 ayrı mevzuatın tamamında vatandaş
lehine hükümler devlet tarafından ortaya konmuş. Nitekim en son ortaya çıkan mevzuat da kira yardımı
kılavuzu, bu bahsettiğimiz bir kanun hükmü ihlali değil, bir kılavuzun ilgili maddesi esas alınarak
böyle bir karar veriyor Belediyemiz. En son yapılan değişiklikte “Riskli olarak tespit edilen yapıların
konut ve iş yerlerinden dolayı kira yardımından faydalanabilmek için tahliye tarihinden itibaren bir
yıl içerisinde…” Yani bu tahliye tarihinde başvuru yapmış olduğu hâlde… Ondan sonra bir sene
sonrası için dahi vatandaşın başvuru yapabileceği, sonraki gelen yani bunu lehe olan hüküm gibi
değerlendirebiliriz ama esasında konuyu ele alış tarihinde de hakkaniyet gereği kişinin orada ikamet
etmeye devam ettiği, bunu da özellikle vatandaşın dosya içerisine ibraz etmiş olduğu o tarihteki ödemiş
olduğu elektrik faturalarıyla da açık bir şekilde görülmüş olması nedeniyle biz hakkaniyet gereği bu iki
aylık kira bedelinin Belediye tarafından vatandaşa ödenmesi gerektiği noktasında bir tavsiye kararında
bulunmuştuk. Belediyemiz birazcık şeklî davranıp orada daha önce kendilerinin belirlemiş olduğu tarihi
geçtiği gerekçesiyle bu ödemeyi yapmamıştır. Takdir Karma Komisyonumuzundur. Dediğim gibi, biz
burada biraz kanunun ve mevzuatların açık hükmüyle ilgili idareleri denetlerken aynı zamanda kuruluş
kanunumuzun 1’inci maddesindeki açık hakkaniyet hükmü ve tutum ve davranışları da denetleyebilme
hükmü gereği burada emsal bir karar verdiğimizi düşünüyoruz. Bu emsal karar çerçevesinde vatandaş
ile devlet kurumları arasında hakemlik yapmamız icap ederse burada hakkaniyet gereği vatandaşın
haklı olduğu noktasında bir kanaate varmış durumdayız. Talebimiz, Karma Komisyonumuzun da bu
doğrultuda, hakkaniyet çerçevesinde vermiş olduğumuz karar çerçevesinde bizlere yardımcı olması ve
vatandaşımız lehine bu kararımızın arkasında durmasını emsal olması nedeniyle talep ediyoruz.
Heyetinize saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Şimdi, Kadıköy Belediyemizden gelen Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Onur Temürlenk’e
söz veriyoruz.
Buyurun Sayın Temürlenk.
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ONUR TEMÜRLENK – Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; öncelikle hepinize günaydın diyorum.
Konuya ilişkin Başkanımızın özeti doğrultusunda bir iki ekleme yapma gereği, ihtiyacı duydum.
Şimdi, mevzuattan doğan bir boşluğun değerlendirilmesi noktasında şeklî bir yaklaşım olduğu konusunda
aynı görüşteyim. O dönem itibarıyla benzer vakalarda diğer belediyelerle yapılan görüşmelerde de bu
konuya ilişkin bir uygulama farklılığı görülmüştür. Gerçi şu anda da bunu söylemem gerekiyor, kira
ödemeleri de vatandaşımıza yapılmıştır.
KAMU DENETÇİSİ YAHYA AKMAN – O zaman dostane çözüm olmuş demektir. Bundan da
mutlu olduk yani.

4

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ONUR TEMÜRLENK – Burada tabii,
belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlükleri adına bu ödemeleri aldığı için tabii burada
Bakanlığın çıkarmış olduğu Kira Yardımı Uygulama Kılavuzu’nu da esas almıştır, hatta ilgilinin de
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğüne yazmış olduğu dilekçeye verdiği cevaplarda da Bakanlık
bu noktada Kira Yardımı Kılavuzu’nun esas alınması gerektiğini iletmiştir. Burada da kurumumuz bu
noktadan hareketle bir karar vermiştir. Bir şeyi daha eklemek istiyorum: Gelen tavsiye kararında yasal
bir dayanak tarafımızca tespit edilememiştir, onu da belirtmek isterim.
Teşekkür ederim.
KAMU DENETÇİSİ YAHYA AKMAN – Hakkaniyet… Başkanım, biz de teşekkür ediyoruz,
dostane çözüm oldu.
BAŞKAN – Evet, gerçekten biz de çok mutlu olduk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekilleri
olarak. İnşallah bu tür bütün anlaşmazlık olan konularda ortak bir çözüm yolu bulunur ve mağdurlar
da olmamış olur.
Biz de size teşekkür ediyoruz bu vesileyle.
Şimdi, tabii, ben belediyeleri bitirdikten sonra Sayın Başkanıma söz verecektim. Biga Belediyemiz
yolda, gelmek üzere. Dolayısıyla, Sayın Başkanım, Kamu Denetçiliği Kurumunun amacını ben
konuşmamın başında söyledim ama yani bunun etkinliği, bugüne kadar yapmış olduğu olumlu
yönleriyle ilgili kısa bir açıklama yaparsanız memnun oluruz.
KAMU BAŞDENETÇİSİ ŞEREF MALKOÇ - Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.
Sizi ve değerli milletvekili arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum.
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcımızı, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Gençlik ve
Spor Bakanlığı temsilcimizi ve bütün arkadaşları saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkanım, sizin de ifade buyurduğunuz gibi Kamu Denetçiliği Kurumu vatandaşın hayatını
kolaylaştırmak, insanımızın idare karşısında hakkını, hakkaniyeti korumak için kurulmuş bir kurum. Bu
anlamda altı yıldan beri çalışmalarını sürdürüyor. Tabii, bizim yaşadığımız zorlukların bir kısmı yeni
bir kurum olmamızdan ve yasamıza geçmişteki yasalardan farklı olarak yeni imkânlar tanınmasından
kaynaklanıyor. Biz görev olarak yasada yüklenen birinci görevi, sorumluluğu yerine getirmeye
çalışıyoruz. Vatandaş idare karşısında mağduriyeti var olduğuna inanıyorsa, haksızlığa uğradığına
inanıyorsa bununla ilgili yazılı başvuru alıyoruz ve bunları çözmeye çalışıyoruz. İkinci görevimiz de
Türkiye’de insan hakları konusunda hassasiyetleri gündeme taşımak ve bu noktada kararlarımızda
bunlara yer vermek.
Kanunun yüklediği bu sorumlulukları yerine getirirken vatandaşın bütün başvurularını titizlikle
inceliyoruz ve ana görevlerden biri de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Biz şuna
inanıyoruz: Türkiye’de gerek Anayasa gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı yasalarla
insan hakları konusunda, hak ve özgürlükler konusunda Avrupa’nın birçok ülkesinden iyi durumdayız.
Burada problem uygulamadan kaynaklanıyor. Bazen sizin çıkardığınız bu güzel yasalar veya belediye
başkanlarımızın, başkan yardımcılarımızın yaptığı güzel çalışmalar halkla muhatap olan görevliler
tarafından yeterince anlaşılamıyor. Burada vatandaş mağdur olduğuna inanıyor, o zaman bize geliyor.
Sayın Başkan Yardımcımız biraz önce çok güzel bir şey söyledi, dedi ki: “Biz bu karara uyduk
ama hukukçulara da incelettik, pek yasal dayanak bulamadık.” Şimdi, biz biraz bunun zorluğunu
yaşıyoruz çünkü Anayasa’da “İdarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir.” deniyor.
Bizim kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenlerken bu genel kuralı, anayasal kuralı biraz daha
esnetmiş, şöyle diyor efendim: “İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışları…”
Şimdi, tutum ve davranış tuhaf bir şey, bir bakış veya bir söz, bir el hareketi de tutum, dolayısıyla biz
bunu da inceliyoruz. Devam ediyor: “Kararları verirken insan haklarına ve adalete, hakkaniyete…”

5

Şimdi, malum “hakkaniyet” terimi mahkemelere bile tanınmamış bir hak çünkü hakkaniyetin sınırını
genişlettiğin zaman idareye yerindelik denetimi de yapmak mümkün. O açıdan, Yahya Bey ifade ettiler,
biz bu kararı verirken işte oradaki hakkaniyete dayandık.
Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; bunları idareci arkadaşlarla görüşerek çok
iyi bir noktaya getirdik ve getiriyoruz. Biraz önce burada da örneği görüldüğü gibi, efendim, bizim
en güzel uygulamalarımızdan birisi dostane çözüm. Bize yapılan başvuruların önemli bir kısmını
idarelerle görüşerek, denetçi arkadaşlarımız, uzman arkadaşlarımız görüşerek çözüyor. Çünkü idareye
bakış açısında biraz farklılıklar getiriyoruz, hukuki yorumunu genişletiyoruz. Bunu da memnuniyetle
ifade etmek istiyorum.
Hak arama kültürünü yaygınlaştırma açısından gelen şikâyetleri inceleyip kararlar verdiğimiz gibi
illere gidiyoruz. Örneğin en son gittiğimiz il büyük toplantı açısından Malatya. Malatya’ya gitmeden
önce Malatya Valiliğinden o ilin sivil toplum kuruluşları listesini istiyoruz, muhtarların listesini
istiyoruz ve bütün sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlara davetiye çıkarıyoruz, “Ocağın 20’sinde
filan yerde toplantı yapılacaktır.” diye davet ediyoruz.” Vali, bütün il müdürleri, belediye başkanları
ve bütün oradaki, belediyedeki idare amirleri geliyor, bir serbest kürsü kuruyoruz. Serbest kürsüde
belediye başkanına söylüyor, valiye söylüyor; ardından vali ve belediye başkanlarımız söz alıyor,
“Yanlış anlaşılma var.” veya “Düzelteceğiz…” Her toplantımızda asgari 30 vatandaşımız konuşuyor.
Yani pratikte de hak arama kültürünün yaygınlaşmasının örneklerini yapıyoruz.
Bunun yanında, malum Türkiye’de 8 milyon üniversite öğrencisi var, 207 üniversite var. Biz yakında
başlattığımız bir çalışmayla üniversitelerde ombudsmanlık kulüpleri kurdurduk, 100 üniversitede
kurdurduk, çok kısa zamanda bunu kurdurduk. 2020 yılında niyetimiz bunu bütün üniversitelerde
kurdurmak. Çocuklar, öğrenciler ile okul idaresi arasında ihtilaf çıktığında yardımcı oluyor, bize intikal
ettiriyor ve üniversite öğrencilerine adalet, hakkaniyet, hak arama konusunda bilgi vermeye çalışıyoruz
ve üniversitelerle çok sıkı çalışıyoruz. Liselerde de bu anlamda yarışmalar düzenliyoruz.
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; şunu memnuniyetle ifade ediyorum: Türkiye Büyük
Millet Meclisinden aldığımız destek ve güçle kararlarımıza uyma oranını iyi bir noktaya taşıdık.
Bütün dünyada ombudsmanlığın kararları tavsiye kararıdır. Avrupa’da köklü bir kurum bu, Avrupa’da
kararlara uyma oranı yüzde 80’dir. Bizim ülkemizde Kurum göreve başladıktan sonra yüzde 22’lerdeydi.
Arkadaşlarım ile bizi Parlamento seçtikten sonra Kamu Denetçiliği Kurumunda strateji biriminde
kararlarımızı takip masası oluşturduk. Bunun çok tesiri oldu ama asıl tesir burada sizlerin çalışmaları
oldu efendim. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Kararlarımıza uyma oranı yüzde 22’lerden başladı,
2018’de kararlarımıza uyma oranı yüzde 70’e çıktı. 2019’da, verdiğimiz kararlara uyma oranı da yüzde
78’e çıktı. Bu hem bizim açımızdan çok önemli hem de idarenin hukuka, hakkaniyete uyması açısından
çok önemli.
Efendim, malum, adalete erişimde 3 şey önemli; bir, kolay olması; iki, ucuz veya bedava olması;
üçüncüsü de hani geciken adalet, adalet değildir, kısa sürede olması. Kamu Denetçiliği Kurumu
Yasası’nı Parlamento düzenlerken vatandaşın, insanımızın başvurusunda hiçbir şekil şartı aramamış.
Biz de ona titizlikle dikkat ediyoruz. İki satır yazı da olsa hangi olayda sıkıntı yaşamışsa bize intikal
ettirdiğinde altında imzası ve T.C.’si olsun. Bunu şunun için önemsiyoruz: Nüfus ve vatandaşlıkta
bizim elektronik ortamda irtibatımız var. Acaba bize müracaat eden gerçek kişi mi, haksız şikâyet mi
yapıyor… Ama mahkeme gibi şekil şartı aramıyoruz, yeter ki derdini anlatsın.
İkincisi: Biz başvurularda, yine, yasamızdaki düzenleme sebebiyle başvuru parası, harç, pul parası,
tanık ücreti veya bilirkişi ücreti almıyoruz. Bunun hepsini Kurum karşılıyor. Yine, yasada çok açık
olduğu üzere en geç altı ay içerisinde karar vermek zorundayız. Bunu bir örneklendirmek istiyorum.
2018 yılında bize 17.570 başvuru yapılmış. Biz 2018 yılında 17.500 karar vermişiz yani başvuruları
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yüzde 99 oranında karara bağlamışız. Yüzde 1 nereden kaynaklanıyor? Bilirkişiye göndermişiz,
bilirkişi detaylı inceleme yapacak veyahut da idareden bilgi, belge istemişiz, gelenler yetmemiş,
tekrar… Ama yüzde 99’luk başarı önemli bir başarı. Bu çalışmayı yürüten denetçi arkadaşlarıma ve
yine personelimize huzurunuzda da teşekkür ediyorum efendim, sağ olun.
BAŞKAN – Biz de teşekkür ediyoruz.
Tabii, Türkiye gerek Avrupa’da… Avrupa’da zaten genç nüfusu bakımından ilk sırada yer
alıyoruz. Dünyada da genç nüfusun en çok olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Bu gelişen, büyüyen genç
nüfusuyla beraber de zaman zaman ihtiyaçlar ve sorunlar doğmaktadır. İşte bu sorunların bu ihtiyaç
duyulan konularda gerek yasal gerek hukuki işlerin daha hızlı yapılabilmesi için de 2012 yılında Kamu
Denetçiliği Kurumunu kurduk Türkiye Büyük Millet Meclisinin, milletvekillerinin desteğiyle, bugün
itibarıyla da baktığımızda gerçekten çok faydalı ve çok olumlu işler yaptığını hep beraber müşahede
ediyoruz.
Tabii, Türkiye gerek insan hakları konusunda gerek demokratikleşme konusunda kendini sürekli
yenileyen bir ülke. İşte, en son olarak, şu anda yargı reformu paketini Mecliste görüşüyoruz. Yine,
mahkemelerimizdeki davaların daha hızlandırılması konusunda ve farklı konularda iyileştirmeler
yapıyoruz. Dolayısıyla bu konuda bizim son noktamız yok. Günün ihtiyaçları neyi gerektiriyorsa
Meclis de onları görüşmek için her zaman hazırdır.
Biga Belediyemizdeki arkadaşlar gelmedi herhâlde.
Kadıköy Belediyesiyle ilgili milletvekillerimizin soracağı bir şey var mı?
Zaten anlaşma sağlandı, problem de yok.
HÜDA KAYA (İstanbul) – Ara verelim.
BAŞKAN – Yok, Türkiye Futbol Federasyonuna geçeceğiz.
Şimdi, tabii, Türkiye Futbol Federasyonuna geçmeden önce bir konuyu belirteyim. Özellikle
Kamu Denetçiliği Kurumunun sorun yaşadığı veyahut da anlaşamadığı diyelim, kurumlarımızdan bir
tanesi. Yani Türkiye Futbol Federasyonunun Anayasa’nın 59’uncu maddesine dayanarak bir başka
kurum tarafından denetlenmesi, incelenmesinin mümkün olmadığını, aynı zamanda uluslararası bir
örgüt olan FIFA ve UEFA’ya bağlı olduğunu, bu nedenle de Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan
şikâyetleri bu sebepleri göstererek bilgi ve belge teminini zamanında yapmama veya reddetme gibi
daha önceki başvuruları vardır.
Tabii, Kamu Denetçiliği Kurumu -yani burada hukukçularımız çok daha iyi bilirler ki- zaten
yargılayıcı bir kurum değildir ve aynı zamanda denetim de yapmıyor. Sadece başvurulan dilekçelere
bakarak o dilekçelere dostane bir çözüm, biraz önce Başkanımız özellikle altını vurguladı, dostane bir
çözüm yani kişi ve kurumlar arası ve iki kurum arasındaki anlaşmazlıkları veya uyuşmazlıkları dostane
bir çözüm noktasını bulup halletmektir. Şimdi, bu konuda…
Biga Belediyemiz geldi mi? Peki, o zaman Biga Belediyesi geldiyse biz Biga Belediyesini de
bitirelim çünkü Futbol Federasyonu hakkında belki uzun konuşmalar yapılacaktır.
Hoş geldiniz diyorum değerli arkadaşımıza.
Kamu Denetçiliği Kurumunun 2018/1263 şikâyet numaralı başvuruyla ilgili verdiği kısmen
tavsiye, kısmen ret kararı hakkında bilgi vermek üzere sözü Kamu Denetçimiz Sayın Celile Özlem
Tunçak Hanımefendi’ye veriyorum.
Buyurun Sayın Tunçak.
KAMU DENETÇİSİ CELİLE ÖZLEM TUNÇAK – Teşekkür ediyorum.
Hazırunu saygıyla selamlıyorum.
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Başvuru konumuz, 16/12/2017 tarihli BİMER başvurusu sonrası Biga Belediyesi Başkanlığının
2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait bin lira üzerinde yapılan şartsız bağışların, bağış yapan kişi
veya kurum listesi, bağış tarihini gösterir liste ve bu bağışları yapan kişi ve kurumlar ile adı geçen
belediye başkanlığı arasında varsa yapılan idari işlemler ile belediye meclis ve encümen kararlarına
ait bilgi ve belgelerin tarafına verilmesini talep ettiği ancak bilgi ve belgenin talebinin reddedildiği
iddia edilerek bilgi edinme hakkı kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerin tarafına verilmesi isteğini
kapsamaktadır.
Yaptığımız araştırma, inceleme sonrasında şöyle ki: Demokratik ve katılımcı yönetim anlayışıyla
beraber idarenin yalnızca hukuka uygun işlem tesis etmesi değil, aynı zamanda iyi yönetim ilkelerine
uygun hareket etmesi beklenmektedir. Kurum olarak iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine çok
değer vermekte, önem vermekteyiz. Bu anlamda, İyi Yönetim İlkeleri Rehberi hazırlanmıştır ve
18-19 Kasımda İstanbul’da uluslararası bir sempozyumla “İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık”
konulu geniş katılımlı bir sempozyum düzenlenecektir, hazırlıkları tamamlanmıştır. Bu iyi yönetim
ilkelerinden açıklık ilkesi ve hesap verilebilirlik, ülkelerde kurum ve kuruluşlara güven duyulması,
kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sunulması, kamuoyunun devlet faaliyetleriyle ilgili
değerlendirme yapılabilmesi açısından, denetim mekanizmalarının geliştirilmesi açısından önemlidir.
Bunu sağlamanın en başta gelen yolu ise bütçe olmak üzere diğer mali araçların da açıklık ve hesap
verilebilirlik çerçevesinde uygulanmasıdır.
Somut olayımızda da şartsız bağışlarla ilgili bilgi talebini muhatap idarenin bütçesini oluşturan bir
kalem olarak gördük. Açıklık ve hesap verilebilirlik ilkesi açısından bu hususlar çerçevesinde açıklığın
uygulanması gerektiğini değerlendirdik, önemli olduğunu değerlendirdik. Bu anlamda, mevzuatsal
inceleme sonrasında ise bağış yapan kişi ya da kurum isimlerinin verilmesi talebinin 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “Kişisel veri, kimliği belirli
veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.” hükmündeki kişisel veri tanımından
çıkarılacağı üzere, kişi ve kurumların isimlerinin kişisel veri niteliğinde olduğu, bu nedenle ilgili kişi
ya da kurumların rızası olmadan açıklanabilecek bilgi niteliğinde olmadığı değerlendirilmiştir. Ancak
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun 9’uncu maddesinde belirtilen “İstenilen bilgi veya belgelerde
açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyorsa, bunlar
birbirinden ayrılabiliyorsa söz konusu bilgi veya belgenin açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan
sonra başvuranın bilgisine sunulması gerektiği” hüküm gereğince şartsız bağış yapan kişi ve kurul
isim bilgilerine yer verilmeden sadece bağış tarihi ve tutar bilgisi içeren listenin başvurana verilmesi
gerektiği yönünde idareye tavsiye kararı verilmiştir. Bunun yanında, diğer talepler hakkında ise idarenin
söz konusu öbür talepler için 4982 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Ayrı veya özel bir
çalışma, araştırma ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bilgi veya belge için olumsuz cevap
verilebilir.” hükmü gereğince idarenin yaptığı bu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. Bu nedenle,
başvuranın bu talebi yönünden de ret kararı verilmiştir. Lakin, kısmi tavsiye, kısmi ret kararımızda
ise Biga Belediye Başkanlığının 3 Eylül 2018 tarihindeki yazısında “Kararınız tavsiye niteliğinde
olduğundan bağış tarihi ve tutar bilgilerinin de verilmesi kurumumuzca uygun görülmemiştir.” şeklinde
cevap verilmişti. Biraz evvel Sayın Başdenetçimizin ve sizin yaptığınız açıklamaları tekrar etmiyorum
Kurumumuzun işlevi veya tavsiye kararlarının niteliği anlamında. Bu cevap sonrası konuyu Meclis
Karma Komisyonunun gündemine arz ediyoruz.
Takdirlerinize.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyoruz.
Şimdi, kısmen tavsiye kısmen ret kararıyla ilgili Biga Belediye Başkanlığınca yapılan işlemler
hakkında bilgi vermek üzere sözü Belediye Başkanı Sayın Bülent Erdoğan’a veriyorum.

8

Buyurun Sayın Erdoğan.
BİGA BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT ERDOĞAN – Cümleten selamünaleyküm.
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
31 Mart seçimlerinde yeni görev alan bir belediye başkanı kardeşiniz olarak aranızdayım. Maalesef
bizden önceki arkadaşımız döneminde Sayın Avukat Erdem Tan Beyefendi’nin istemiş olduğu belgeler
-bahsettiğiniz gibi- kendilerine verilmemiş. Biz göreve gelmemiz itibarıyla istenilen belgeleri verdik
ve gerekli yazılarımızı kurumumuza ilettik. Bunların teslim, tebellüğ belgelerinin hepsi elimizde
mevcuttur. Yani şeffaf belediyecilik anlayışıyla biz her Meclis toplantımızda da basına ve tüm halkımıza
“Belediyeyle ilgili öğrenmek istediğiniz ne varsa gelin buyurun.” ifadelerini sık sık tekrarlıyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
KAMU BAŞDENETÇİSİ ŞEREF MALKOÇ – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun Sayın Başkanım.
KAMU BAŞDENETÇİSİ ŞEREF MALKOÇ – Hem bir espri olsun hem de izin verirseniz…
Şimdi, gördüğümüz kadarıyla Kadıköy Belediye Başkanımız da değişti herhâlde, Biga da. Efendim,
gördüğünüz gibi, bizim kararlara uymayan belediye başkanlarımızı halk değiştiriyor.
Tabii yaklaşık 15 belediyeyle ilgili bu tür sorunlar vardı. Biz bunların içerisinde bir Biga
Belediyesini bir de Kadıköy Belediyesini çağırdık. Her ikisine de yaklaşımından dolayı teşekkür
ediyoruz.
METİN NURULLAH SAZAK (Eskişehir) – Değişince artık kapatıyor muyuz defterleri, ne
olduğunu ne bittiğini soruşturamıyor muyuz?
KAMU BAŞDENETÇİSİ ŞEREF MALKOÇ – Yok, hayır, defterler kapanmıyor ama başkanlar
gidiyor.
BAŞKAN – Biga Belediyesine sorusu olan arkadaşlarımız var mı?
HÜSEYİN AVNİ AKSOY (Karabük) – Şimdi, bağışların açıklanabilmesi lazım. Niçin bazı
belediyelerde şöyle şeyler oluyor? Bir şey karşılığı olmaz adı bağış olunca yani hayrına bağış yapmış
olur. Eğer “Bağış yaptım.” diye bir şey verdiyse bunlar açıklanmaz diye düşünüyorum. Hani, konunun
ayrıntısını bilemediğimiz için… Dostane bir çözüm bulunmuş, bilgiler verilmiş yeni başkan tarafından,
buna bir şeyimiz yok. Acaba niye bundan imtina edildi, verilmedi, bunu merak ettim sadece.
Bu arada Kadıköy Belediyesine de teşekkür ederiz, kanuni bir dayanağı olmadan dahi olsa tavsiye
kararına uymuş. Kamu Denetçiliği Kurumuna, Sayın Şeref Malkoç’a teşekkür ediyoruz dostane
çözümler ve çalışmalarından dolayı. Ben merak ettim sadece, bağış açıklanmaktan niye imtina edilmiş,
bunu sormak istedim.
BİGA BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT ERDOĞAN – Sayın Milletvekilim, şimdi, biz de
bizden önceki arkadaşımıza sorduk “Biz gerekli cevabı dilekçeyle verdik.” dedi. Yani, ben o dönemde
belediye meclis üyesiydim. Yani biz belediye meclis üyesi olmamıza rağmen bu konular hakkında bilgi
alamıyorduk, Başkanımızın yönetim tarzı bu şekildeydi.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Anlaşılmıştır.
Peki, teşekkür ediyoruz.
Şimdi Kamu Denetçiliği Kurumunun 2018 yılı raporunda, Türkiye Futbol Federasyonunun
2017/3619, 2017/11462, 2017/14251, 2017/14323 ve 2017/14328 numaralı başvurulara ilişkin olarak
kurumun bilgi ve belge edinme taleplerine olumlu yaklaşmadığı bildirilmiştir. Yine, Federasyon
tarafından Kamu Denetçiliği Kurumuna yazılan bazı yazılarla talep edilen bilgi ve belge taleplerinin
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karşılıksız bırakıldığı anlaşılmıştır. Tabii, bugün Karma Alt Komisyonumuz olarak meseleyi çözüme
kavuşturabileceğimiz inancıyla tarafları bir araya getirmeyi arzuladık ve iki tarafa da -gerek Kamu
Denetçiliğinden Başkanımız ve en üst düzeyde denetçi arkadaşlarımız gerekse de Federasyonda
Yönetim Kurulu Üyesi ve Spor Genel Müdürümüz- üst düzeyde katılım sağladıklarından dolayı
teşekkür ediyoruz. İnşallah, değerli milletvekillerimizin de görüşleriyle bu meseleyi olgunlaştırarak
bugün ciddi bir merhale almayı düşünüyoruz.
Bu konuyla ilgili sözü, Kamu Denetçimiz Sayın Dülger’e veriyorum.
Buyurun Sayın Dülger.
KAMU DENETÇİSİ ARİF DÜLGER – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Değerli milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının saygıdeğer temsilcileri; hepinize hoş
geldiniz diyor ve iyi çalışmalar diliyorum.
Malumlarınız olduğu üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kamu hizmetlerinin
iyileştirilmesine matuf olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşların idarelerinin her türlü eylem ve
işlemleri ile kararlarını, tutum ve davranışlarını incelemek üzere kamu denetçiliği kurumu kurulmuştur.
Kamu denetçiliği kurumu insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde idarenin tüm işlemlerini, tüm
kararlarını hukuka ve hakkaniyete uygunluk bakımından incelemek üzere görevlendirilmiştir.
Kamu denetçiliği kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı bir kurumdur ve bir yargı merci
değildir, asla yargıya alternatif de değildir. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kanunu’muzun 1’inci
maddesi amacımızı açıklamakla birlikte, 3’üncü maddesi idare tanımına yer vermiştir. İdare tanımı
içinde merkezî yönetim kapsamındaki idareler, belediyeler, belediyelere bağlı işletmeler, iştirakler
veya birtakım fonlar yanında, kamu hizmeti yürüten özel hukuk tüzel kişilerini de saymıştır idare
kapsamı içinde. Kanunumuzun 5’inci maddesi ise kamu kurumunun yetki alanı dışında kalan kurum
ve kuruluşları sıralamıştır.
5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre Türkiye
Futbol Federasyonu yani TFF özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliğe sahip özerk bir kuruluş olarak
tanımlanmakta ise de yürüttüğü hizmetlerin kamu hizmeti kapsamında olduğu izahtan varestedir.
Anılan Kanunumuzun 5’inci maddesi kurumun görev alanı dışındaki işlem ve kuruluşları saymıştır. Bu
kurumlar arasında TFF ve faaliyetleri zikredilmemiştir.
Kamu denetçiliği kurumu, Sayın Başkanımızın ve diğer arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi,
Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı olarak çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde
kamu hizmeti yürüten özel ve hukuk tüzel hiçbir kurumun Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimi
dışında sayılması kabul edilebilir bir şey değildir. Yani bunlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki
bütün kamu kurum ve kuruluşları veyahut da kamu hizmeti gören özel hukuk tüzel kişileri Meclisin
denetimine tabidir. Bunu da takdirlerinize arz ediyorum.
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Anayasa ve TFF Teşkilat Kanunu çerçevesinde TFF hakkında
yapılan başvurular kuruluşumuzu ihdasından bugüne kadar incelemeye alınmıştır. 2016 ve 2018 yılları
arasında Türkiye Futbol Federasyonu spor faaliyetleriyle ilgili olarak gerek spor adamları, antrenörler
veya diğer yönetim kurulu üyeleri tarafından Kurumumuza şikâyette bulunulmuştur ancak bu inceleme
esnasında, Kamu Denetçiliği Kanunu uyarınca talep etmiş olduğumuz bilgi ve belgeler TFF tarafından
çeşitli gerekçeler ileri sürülerek gönderilmemiştir, yalnızca bir açıklama yapılmakla yetinilmiştir. TFF
tarafından bu belgelerin gönderilmeme gerekçelerinin hukuka uygun olmadığı değerlendirilmektedir.
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından TFF hakkında 9 tane tavsiye kararı verilmiştir. Bu kararlarımızla
ilgili Sayın Başkanımıza karar tablomuzu arz etmiş bulunuyoruz ancak TFF tarafından bu kararlardan
sadece Yaşar Aşçıoğlu başvurusuna yanıt verilmiş, diğerlerine yanıt verilmemiştir. Bilgi ve belge
taleplerinde verilen yanıtlarda ise TFF’nin karara uymama gerekçeleri ile sunulan iddialarda TFF’nin
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hukuka uygun olmayan tutum ve davranışı sergilemeye devam ettiği görülmektedir. Şöyle ki: TFF
verdiği cevabi yazılarda, örnek olarak Türkiye Futbol Federasyonunun 17/8/2019 tarih ve 13702 sayılı
Kurumumuza verdiği bir cevabi yazıda –ki bu, Yaşar Aşçıoğlu dosyasıyla ilgilidir- TFF’nin idare
olmadığı, kamu hizmeti görmediğini, ayrıca TFF hakkında inceleme ve araştırma yapmanın uluslararası
futbol hukukunun ihlali olduğu, FIFA ve UEFA yaptırımlarıyla karşılaşacağı iddia edilmektedir. Yani
cevap verilmeme veyahut da kararlara uyulmamanın temel gerekçesi olarak bunun gösterilmekte
olduğu anlaşılmaktadır.
FIFA ve UEFA İsviçre’de kurulu dernek niteliğinde yapılardır, uluslararası örgüt değildirler.
UEFA ve FIFA’nın Türkiye Cumhuriyeti devletinin Anayasası üzerinde herhangi bir yaptırımı olamaz.
Türkiye Cumhuriyeti devleti bağımsızdır. FİFA ve UEFA kurallarına uyması gereken TFF’dir. FIFA ve
UEFA’nın ürettiği talimat ve statülere TFF’nin statü ve talimatlarının ne kadar uyduğu ise tartışmalıdır.
Takdir ederseniz bu konularda teknik açıklamaları Uzmanımız Sevgi Hanım siz eğer uygun
görürseniz yapabilir.
Ben müsaade ederseniz bitireyim Başkanım.
BAŞKAN – Yani olabilir, biz de daha önce Sevgi Hanım’la bu konuları görüştük. Kendisi gerek
Avrupa’da, İspanya’da ve birkaç ülkede buradaki federasyonlarla ilgili ciddi bir çalışma başlatmıştı.
Buyurun Sevgi Hanım, size söz verelim o zaman. Siz de beş dakikada bir toparlarsanız…
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU UZMANI SEVGİ SALAR – Sayın vekillerim, Sayın
Başdenetçim, sayın denetçilerim, Sayın Genel Müdürüm; açıkçası, bu kadar erken söz almayı
beklemiyordum. Konuya sayın denetçimin bıraktığı yerden devam edeceğim müsaadenizle.
Sayın denetçimin de ifade ettiği gibi, bizim bilgi, belge taleplerimize ve de tavsiye kararımıza
verilen yanıtlarda TFF’nin idari olmadığı, TFF’nin yaptığı gördüğü işlevin kamu hizmeti kapsamında
sayılmasının mümkün olmadığı ve FIFA ve UEFA içerisinde bir sisteme dâhil olduğu TFF’nin ve
Kamu Denetçiliği Kurumunun yapmış olduğu bu incelemelerin eğer tavsiye kararına uyarsa bu FIFA
ve UEFA yaptırımlarıyla karşılaşabileceği gibi birtakım yanıtlar almış bulunmaktayız. Bunlarla ilgili
araştırmamızı tabii ki de yaparak biz bu kararları hazırladık.
Ben de önünüzdeki tablolardan devam etmek istiyorum, çok da fazla detaya girmeden. Şimdi,
burada bize TFF’yle ilgili gelen ve esasa geçtiğimiz yani incelemeye aldığımız ilk başvuru 2016
senesinde ve başvuru teknik bir konuyla ilgili, bir antrenör başvurusu idi. Pro lisans kursu davetiyle
ilgili bunun herkese gönderilmemesi, sayısının çok az olması ve bunun da çalışma hakkını ihlal ettiği
iddialarıyla gelen bir başvuruydu. Biz burada çalışma hakkının ihlali tespitinde bulunmadık. Ayrıca,
TFF’nin iş ve işlemlerinin hâlihazırda kendilerinin de ifade etmiş oldukları bu uluslararası sistem
dâhilînde uygun olduğunu söyledik ve TFF lehine bir karar verdik fakat TFF bize bir yanıt verdi, ret
kararımıza yanıt verdi, dedi ki: “TFF devletin gözetimi ve denetimi altında kurulmuş bir yapı değildir.”
Şimdi, normalde ret kararına yanıt verilmesi gerekmiyor. Onun dışında, devam ediyorum, bir yönetim
kurulu üyesi başvurusu oldu 2017 senesinde. Başvurana Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel
Disiplin Kurulu tarafından birbiri ardına verilen disiplin cezaları hakkında bir başvuruydu. Bununla
ilgili bazı talepleri oldu başvuranın örneğin bu disiplin cezalarına ilişkin ve çeşitli iddiaları oldu. Biz de
şöyle bir tavsiye kararı verdik, dedik ki: Tahkim Kurulu ve Profesyonel Disiplin Kurulunun FIFA ya da
CAS gibi -hâlihazırda, yine sayın TFF yetkililerinin bize vermiş olduğu, kullanmış olduğu terminoloji
çerçevesinde söylüyorum- uluslararası futbol hukuku çerçevesindeki sistem içerisinde belirlenen
birtakım uluslararası standartlar dâhilinde olmadığı tespitinde bulunmakla buna ilişkin bir çalışmanın
TFF tarafından başlatılması yönünde bir tavsiye ve yine Türkiye Futbol Federasyonunun FIFA’nın etik
koduna benzer bir mevzuat, bir yapılanma kendi içerisinde kurmasının faydalı olacağı yönünde bir
tavsiye kararı çıkarıyoruz. Yani yine TFF’nin bize verdiği yanıtta, yine TFF’nin kamu idaresi olmadığı,
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kamu hizmeti görmediği, kamu gözetim ve denetiminin dışında olduğu, FIFA ve UEFA gibi aynı benzer
cevaplar verildi. Daha fazla vaktinizi almak istemem ama sonraki başvurular ve verdiğimiz kararlara
zaten TFF tarafından yanıt verilmedi. Konuyu şuraya getirmek istiyorum saygıdeğer vekillerim, TFF’nin
bize vermiş olduğu yanıtlarda bizim yapmış olduğumuz tavsiyelerin uygulanamaz olduğu gibi bir
gerekçeler var üç sayfa, dört sayfa. Biz TFF tarafından uygulanamayacak tek bir tavsiye dahi vermedik;
hepsi yine TFF’nin kendi takdir yetkisine, TFF’nin yapısına, TFF’nin özerkliğine saygı duyarak,
Türkiye Büyük Millet Meclisinin vermiş olduğu yetkiyle kurulan Türkiye Futbol Federasyonunun bu
çerçevede kendisine atılı ve kendisine verilmiş olan görevleri daha iyi yapması hususunda birtakım
tavsiye ve önerilerde bulunuyoruz. Bunlar yapılamayacak, uygulanamayacak tavsiyeler değildir.
Daha sonra soru olursa yanıtlayabilirim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Arif Bey, ekleyeceğiniz bir şey kaldı mı?
KAMU DENETÇİSİ ARİF DÜLGER – Sayın Başkanım, biraz daha devam edeceğim, aktaracağım
şeyler vardı müsaade ederseniz.
BAŞKAN – Buyurun.
Biraz daha tabii, toparlarsak meselenin iyice anlaşılması için çünkü bir sorun var, Federasyon
Yönetim Kurulu üyemiz, Genel Müdürümüz de buradalar, o da dinlemiş olsun, ona göre cevaplar versin
diye.
Buyurun.
KAMU DENETÇİSİ ARİF DÜLGER – Özetle Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararında
TFF’ye FIFA’nın etik koduna uyması yönünde çalışma yapması yönünde tavsiyede bulunulmuştur.
Öte yandan, TFF’nin iş ve işlemleri nedeniyle AİHM önünde TFF aleyhine 8 adet derdest başvuru
bulunmaktadır. Bunun en önemli sebebi Anayasa’da yapılan değişiklik ve TFF’nin spor yargılama
sistemindeki zafiyettir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi henüz incelemesini bitirmemiştir. TFF’nin iş
ve işlemlerine karşı bir denetim mekanizması kurulması elzemdir. Ayrıca, TFF’nin Kamu Denetçiliği
Kurumunun tavsiye kararına uymama gerekçelerinden bir tanesi de TFF’nin futbol disiplin talimatıdır.
Ancak Kamu Denetçiliği Kurumu TFF’nin uygulayamayacağı herhangi bir tavsiyede bulunmamıştır.
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından tahkim, Disiplin Kurulu kararlarının kaldırılması, değiştirilmesi
tavsiyesinde de bulunulmamıştır. Yani spor faaliyetlerinin özüne veya kurumun teşkilat yapısına ilişkin
değildir. Çalışma tarzı, UEFA ve FIFA gibi uluslararası dernek statüsündeki kuruluşların etik kodlarına
uygun bir yapılanma yapılması istenmektedir.
Tavsiyelerimiz; TFF teşkilatında yer alan başkan, Yönetim Kurulu üyeleri hakkında yürütülecek
soruşturma ve yargılama iş ve işlemleri için FIFA etik kodu, TFF statüsünün ilgili maddeleri de göz
önüne alınarak hukuka uygun mevzuat düzenlemesinin yapılması. TFF statüsü, Disiplin Kurulu talimatı
ve Tahkim Kurulu talimatında tarafsız ve bağımsızlığı sağlayacak gerekli değişikliklerin yapılması
yönünde çalışmaların başlatılması. TFF Tahkim Kurulunun kararlarını gerekçeli hazırlanması,
bunların taraflara usulünce tebliğ edilmesi ve gerekçeli kararların internet sitesinde yayımlanması. İyi
yönetişim ilkelerinden kanunlara uygunluk, şeffaflık, hesap verebilirlik, nezaket kararlarının gerekçeli
olması ilkelerine uygun davranması hususunda Türkiye Futbol Federasyonuna tavsiyede bulunması
şeklindedir kararlarımızın özeti.
Tavsiyelerin tamamı TFF tarafından uygulanabilir niteliktedir. Bilindiği üzere kurumun tavsiye
kararları ilgili idarenin isterse uyacağı isterse uymayacağı kararlar niteliğinde değildir. Demokratik
hukuk devletinde ilgili idare fiilen uygulanabilir nitelikteki ombudsman kararını uygulamakla
mükelleftir. Biz TFF’yle iyi ilişkiler içinde bulunmak ve iş birliği yapmak istiyoruz kurumsal olarak.
Bu meyanda geçtiğimiz yılın mart ayı başında TFF temsilcilerinin; genel sekreterinin, baş hukuk
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müşavirinin ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı, Sayın Genel Müdürümüzün de Bakanlığı temsilen
katıldığı bir çalıştay yaptık. Bu meyanda olumlu ilişkileri sürdürmek istiyoruz. Çalıştayımız neticesinde
çalıştayımızı kitaplaştırdık. “Sporda Hak İhlalleri Ve Denetim Çalıştay Raporu” olarak kamuoyunun
takdirlerine arz ettik.
Benim söyleyeceklerim bu kadar.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben de teşekkür ediyorum.
Federasyonu da dinleyelim.
KAMU DENETÇİSİ YAHYA AKMAN – Yönetim değişti bu arada Başkanım.
BAŞKAN – Tabii, orada da yönetim değişti.
Sayın Genel Müdürümüzün de bu konulardaki hassasiyetini, gerek kulüplerimizde gerek
Federasyonda şeffaflığın ön planda olmasıyla ilgili hassasiyetini biliyoruz. Dolayısıyla, şimdi sözü
Sayın Genel Müdürümüz Mehmet Baykan Bey’e veriyorum.
Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET BAYKAN – Sayın
Başkanım, sayın milletvekillerim, çok değerli Başdenetçim, Kamu Denetçiliği Kurumu üyelerimiz,
denetçilerimiz; salonda bulunan diğer hazırunu ve sizleri saygıyla selamlıyorum.
Efendim, burada Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve hukuktan sorumlu Yönetim
Kurulu üyesi olarak bulunduğumu ifade etmek istiyorum. Ayrıca, zatıalinizle Sayın Başkanım, önceki
zamanlarda yaptığımız görüşmelerde Türkiye Futbol Federasyonunun olaya bakışını, katılım sağlaması
konusundaki hassasiyetinizi Sayın Bakanımıza ve şahsımla genel müdüre iletmiştiniz. Bu açıdan da
burada en üst düzeyde temsil edilme konusunda hassasiyet gösterildiğini ifade etmek istiyorum.
Sayın Başkanımız Nihat Özdemir Bey’in selam ve hürmetlerini iletiyorum.
BAŞKAN – Aleykümselam.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET BAYKAN – Türkiye’de
Konya’da 2-0 mağlup ettiğimiz, önceki gün Fransa’da Fransa’yla 1-1 berabere kalarak aldığımız
puanın ve grup liderliğinin ülkemizin yaşadığı bu kritik ortamlarda ne kadar sevindirici, ne kadar
birleştirici bir unsur olduğunu görmek, zaten bildiğimizi bir kez daha yaşamak bizleri son derece
mutlu etmiştir. Futbolun ve sporun bu yönleriyle daha çok kamuoyunda konuşulması, tartışılması bizi
mutlu etmektedir. Ama bugün Komisyonunuzda başka bir yönle konuları paylaşacağız. Paylaşırken de
aslında futbol konusunun, ülkenin önemli değerlerinden sporun tamamıyla… Ki olmadığımız alanlarda
jimnastikte elde edilmiş dünya şampiyonluğu ve dünya ikinciliğinin, boksta bayanlar kategorisinde
elde edilmiş dünya şampiyonluğu ve ikinciliklerinin, Goalball Avrupa Şampiyonası’nda kızlarımızın
elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun da bu haftaya denk gelmesinin Mehmetçik’imizin ülke dışında
verdiği mücadele ortamında çok sevindirici olduğunu ifade etmek istiyorum. Yani sporu bu yönleriyle
değerlendirelim, konuşalım diye düşünüyorum. Ama tabii ki önümüzde bir sorun var, bu sorunu da
çözmemiz gerekiyor.
Değerli heyet, Türkiye Futbol Federasyonunun ya da futbol organizasyonunun elbette ülke içerisinde
kurulu bulunan tüm kurum ve kuruluşların denetiminde, gözetiminde yürümesini biz de isteriz. Türkiye
Cumhuriyeti devletinin bir mensubu olarak, bir evladı olarak otuz yılı aşkın bir süredir spor alanında,
farklı alanlarda görev yapmış -STK’ler ve devlet boyutuyla- bir kişi olarak elbette Kamu Denetçiliği
Kurumumuzun, elbette Meclisimizin denetim noktasında ya da tavsiye noktasında etkin olmasını biz
de isteriz ama dünyada spor yönetimlerinin, özellikle futbol yönetiminin evrensel gerçekleri var. Bu
evrensel gerçekleri bir kenara bırakarak ülke içerisinde futbolun yönetim tarzıyla alakalı evrensel
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gerçeklerin üstünde bir muhataplık, Türkiye’de futbolun oynatılması, organize edilmesi adına zararlı
olacaktır. Nitekim FIFA ve UEFA kendi kurallarına uygun hareket etmeyen, çalışmayan ülkelere zaman
zaman üyelikten çıkarma, zaman zaman devre dışı bırakma, zaman faaliyetlerden men etme gibi kararlar
vermektedir. Nitekim, Kuveyt Futbol Federasyonu uzun bir süre devre dışı bırakılmıştır. İran Futbol
Federasyonu bir süre devre dışı bırakılmıştır. Baktığınız zaman, verilen kararlarda tamamıyla FIFA ve
UEFA normlarına uymamak söz konusudur. Türkiye, UEFA statüsünün 5’inci maddesinde yer alan
üye federasyonların kendi ülkelerinde futbolla ilgili tüm hususların düzenlenmesi ve uygulanmasından
sorumlu olması gerektiği düzenlenmesine uymak zorundadır. Türkiye, FIFA statüsünün 14’üncü
maddesi uyarınca, üye federasyonların işlemlerini bağımsız şekilde idare etmek ve kendi işlemlerinin
FIFA statüsünün 19’uncu maddesi kapsamında üçüncü kişilerin etkisi altına alınmamasını sağmakla
yükümlüdür.
FIFA’ya üye olabilmek için federasyonların, ülkelerindeki her tür futbolu organize ve idare
etmekle sorumlu olmaları gerekmektedir. FIFA her ülkeden sadece bir kuruluşu üye federasyon olarak
tanımaktadır. FIFA statüsünde ayrıca bu yükümlülüklerin ihlali hâlinde, üçüncü kişilerin etkisindeki
üye federasyonun kusuru bulunmaması durumunda dahi çeşitli yaptırımlar uygulanabileceği
belirtilmektedir. FIFA statüsünün “Üye Federasyonların ve Organlarının Bağımsızlığı” başlıklı 19’uncu
maddesindeyse üye federasyonların üçüncü kişilerin etkisi olmaksızın işlemlerini bağımsız şekilde
idare etmekle yükümlü oldukları belirtilmektedir.
UEFA statüsünün “Üye Federasyonların Yükümlülükleri” başlıklı mükerrer 7’inci maddesinde
de benzer bir hüküm yer almaktadır. Buna göre, üye federasyonlar işlemlerini, üçüncü şahısların
usule aykırı bir etkisi olmadan, bağımsız olarak yönetir. Üye federasyonlar, kendi statülerinde,
yönetim kurulunun özgürce seçildiği ve diğer organların tamamen bağımsız bir şekilde seçilmesini
veya atanmasını güvence altına alan demokratik bir prosedür sağlar. Bu prosedüre uygun olmaksızın
seçilmemiş veya atanmamış bir kurul veya bir kurul kararı, geçici dahi olsa UEFA tarafından tanınmaz.
Sayın Denetçimin ifadelerinden ben anlıyorum ki aslında konu Türkiye Futbol Federasyonunun…
Evet, Sayın Başkan da ifade ettiler, tavsiyelere uymayan başkanlıklarda, yönetimlerde değişikler
yaşandığını, Türkiye Futbol Federasyonunda da 1 Haziranda…
BAŞKAN – Başkanım, bir araya girebilir miyim?
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET BAYKAN – Buyurun.
BAŞKAN – Özellikle, Kuveyt ve İran’la ilgili, onların niçin FIFA’dan uzaklaştırıldığıyla ilgili
somut bir bilgi var mı?
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET BAYKAN – Ayrıntıları
bilmiyorum ama FIFA kurallarına, UEFA kurallarına uymamaları, statü dışında hareket etmeleri,
vesaire noktasında olduğunu biliyorum ama olayı ayrıntılarıyla bilmiyorum.
BAŞKAN – Anladım.
Buyurun.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET BAYKAN – Gördüğümüz
ve anladığımız kadarıyla -ki Sayın Denetçimin belirttiği panelde ben de konuşmacıydım- bir üslup
ve yaklaşım sorunu vardır. Türkiye Futbol Federasyonunun –tahmin ediyorum- verilen kararlara veya
tavsiyelere cevap dahi vermenin –bunu biraz aşırı görüyorum doğrusu, Futbol Federasyonu tarafındanbir muhataplık oluşturacağı ve UEFA, FIFA standartlarına ya da statüsüne aykırılık oluşturacağı gibi
aşırı bir hassasiyetle hareket ettiklerini düşünüyorum.
BAŞKAN – Doğrudur, biz de öyle düşünüyoruz.
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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET BAYKAN –Bunun
diyalogla, görüşmelerle, karşılıklı fikir teatisiyle aslında bu noktaya, bu sertliğe gelmemesi gerektiğini
düşünüyorum ama diğer taraftan, Sayın Denetçimin ”İllaki Futbol Federasyonu denetlenmelidir.”
yaklaşımını da doğru bulmuyorum.
1988 yılında yürürlüğe giren 3461 sayılı Yasa, Federasyonun bütün faaliyet ve işlemlerini
Başbakanlığın gözetimine verirken 1992’de yürürlüğe giren 3813 sayılı Yasa bu yetkiyi spordan
sorumlu Devlet Bakanlığına vermiştir. 29/11/2007 tarihli ve 5719 sayılı Yasa’yla yapılan değişiklikle
3813 sayılı Yasa’nın 31’inci maddesinin “Bakanlığın Gözetim ve Denetimi” başlığını taşıyan hükmü
tümüyle değiştirilmiş ve spordan sorumlu bakana tanınan bir yetkiye yer verilmemiştir. 5894 sayılı
yeni Yasa’da TFF’nin merkezî idare veya ilgili bakanlıkla ilişkileri konusunda herhangi bir düzenleme
yoktur.
Bununla birlikte, 5894 sayılı Kanun’un “Türkiye Futbol Federasyonunun görevleri” başlıklı
3’üncü maddesinin 1/(f) bendinde, FIFA ve UEFA’nın yetkili organları tarafından konulan kuralların,
gereği gibi uygulanmasını sağlamak TFF’nin görevleri arasında sayılmıştır.
Yani kanunda olan, devletin bakanlığı ya da bakanı vasıtasıyla gözetim ve denetim yetkisi
aşama aşama kanun dışı bırakılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonunun bir; seçimle gelen Denetim
Kurulu denetimi, iki; bağımsız, uluslararası denetçi kuruluşlar tarafından yapılmak üzere iki denetimi
mevcuttur. Asıl denetim, Türkiye Futbol Federasyonunun dört yılda bir seçimli, aradaki üç yılda her yıl
yapılan seçimsiz mali genel kurullarında hesap verdiği Genel Kuruldur.
Gelelim Türkiye Futbol Federasyonunun özel hukuk tüzel kişiliğine ve idari bir işlem yerine
getirip getirmediğine, bu açıdan denetim ya da çok değerli Kamu Denetçiliği Kurumumuzun tavsiye ya
da denetimi tarafından muhatap olunup olunmadığına.
Değerli Başkanım, değerli milletvekillerim; FIFA, UEFA düzenlemeleri doğrultusunda yapılan
kanun değişiklikleri sonrasında, özellikle 5894 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdikten sonra 2010 yılında,
değerli hukukçu Profesör Doktor Sait Güran’ın makalesinde şu ifadeler yer almaktadır: “Orijini 1923’e
kadar giden bugünkü TFF, kuşkusuz bir kanunla oluşturulmuştur. Kurucu yasa 3461 ve 3813 sayılı
yasalarda belirtildiği gibi işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi bir tüzel kişidir. Bir tüzel kişinin
varlığını bir kanunla kazanmış olması, o tüzel kişiyi mutlaka kamu tüzel kişisi veya kamu kuruluşu
yapmaz. Hukukumuzda, kanunla oluşmuş özel hukuk tüzel kişileri vardır ve bunların eylem, işlem
ve sözleşmelerinden çıkan uyuşmazlıklar da adli yargının görev alanına girer. Kızılay ve Türk Hava
Kurumu ilk akla gelen örneklerdir. Uluslararası futbol hiyerarşik yapısının ülkesel birimi konumundaki
Türkiye Futbol Federasyonu da Türk idare teşkilâtına bağlamlı bir idari makam değildir. Yasada,
Türkiye Futbol Federasyonuna verilmiş bir idari görev, yetki de yoktur. Futbol da bu statüdeki TFF’nin,
bu kurallar uyarınca yürüteceği bir sportif faaliyettir. Bu niteliği gereği Türk idare hukuku kapsamında
düşünülebilecek “kamu hizmeti” kavramı ve etkinliğiyle bir ilgisi de yoktur. Olay, futbol adlı global bir
spor faaliyetinin, kendi uluslararası yapısı içinde ve kendi kurallarıyla icrası ve uyuşmazlıklarının da
gene kendisi tarafından çözümlenmesinden ibarettir. Futbol ve TFF, kaynağını doğrudan doğruya ulusal
değil, uluslararası futbol hukuku düzeninden ve düzenlemelerinden almaktadır.”
Bir kez daha tekrarlayalım ki ilk adımı 1988’de 3461’le atılan ve 1992 yılında 3813’le tamamlanan
ve varlığını on altı sene sürdüren bu model, 5894’le yeniden vurgulanarak tescil edilmiştir, idare
hukukuyla hiçbir ilişkisi yoktur.
Yine Sayın Sait Güran’ın 2018 yılında verdiği bir görüş şu satıra kadarki açıklamalarından sonra
ne Kamu Denetçiliğinin kapsamı alanının dışında enternasyonel bir dünyanın konusu olan futbolun
kendisini ne de Türkiye Futbol Federasyonunun futbolu düzenlemesi, organize etmesi ve yönetmesi,
denetlemesi, yaptırım uygulaması şeklindeki faaliyetini; Kamu Denetçiliği Kanunu madde 3, fıkra 1’in
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(e) bendinde tanımlanan ve bu kanunu yaparken yasa koyucu tarafından amaçlanan “idare” kavramı
ve de “kamu hizmeti” kavramı içine dâhil etmeye hukuken olanak yoktur. Kaldı ki aksi yöndeki bir
düşünceden hareketle, Kamu Denetçiliğince, Türkiye Futbol Federasyonu hakkında, mütalaa konusu
sorgulama, inceleme ve işlem yapma cihetine gidilmesi ihtimalinde, böyle bir durum, Türkiye Futbol
Federasyonu, UEFA ve FIFA’nın koyduğu kurallarla yaptırımları içeren ve yeri geldiğinde uyguladığı
uluslararası futbol hukukunu ihlal etmesi şeklinde değerlendirilebileceği gibi; Türkiye Büyük Millet
Meclisinin 2011 yılı Anayasa değişikliğinden daha önce alıntıladığımız kelimeleriyle, Türkiye’nin
küresel egemen addettiği uluslararası spor hukuku kurallarını iç hukukuna yansıtması taahhütlerinin
gereğini yapmaması anlamına gelir.
Sayın Başkanım, idarenin tavsiye üzerine değiştirebileceği bir eylem ve işlemi olmasıyla ilgili
olarak birkaç şey söylemek istiyorum:
Kamu Denetçiliği Kurumu, bir idare bulunması hâlinde bu idarenin işleyişiyle ilgili her türlü
eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını inceler, araştırır ve idareye önerilerde bulunur. Buradan
idarenin söz konusu tavsiye kararı doğrultusunda işlem/eylem yapmaya veya işlem/eylemini bu tavsiye
kararı doğrultusunda değiştirmeye yetkili olması gerektiği anlaşılmaktadır.
Tahkim Kurulu kararları, Anayasa’mızın 59’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sporun
yönetimi ve disipline ilişkin kararları bakımından kesin olup bu kararlar aleyhine herhangi bir yargı
mercisine başvurulamaz. Anayasa Mahkemesi de çeşitli kararlarında Tahkim Kurulu kararları aleyhine
yapılan başvuruları bu sebeple reddetmektedir.
Anayasa’mızın
59’uncu
maddesi
doğrultusunda,
Futbol
Disiplin
Talimatı’nın
“AFFEDİLEMEZLİK” başlıklı 100’üncü maddesi “Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılan kişiler,
bu talimatta öngörülen durumlar dışında hiçbir makam ve kişi tarafından affedilemez ve haklarında
verilen cezalar değiştirilemez.” şeklindedir. Bu sebeple, TFF Yönetim Kurulunun Disiplin Kurulu
tarafından verilen kesinleşmiş bir disiplin cezasını kaldırması söz konusu değildir. Bir diğer değişle,
Türkiye Futbol Federasyonunun 6328 sayılı Kanun kapsamında idare olarak kabul edilmesi hâlinde
dahi başvuruya konu Tahkim Kurulu kararlarını değiştirme yetkisi yoktur.
Diğer yandan, ilgide kayıtlı kararlardaki tavsiyeler, 5894 sayılı Kanun uyarınca statü değişikliği
bakımından Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu, talimat değişikliği bakımından Türkiye Futbol
Federasyonu Yönetim Kurulunun yetkisi dâhilindedir.
FIFA ve UEFA düzenlemeleri uyarınca futbolun otonom şekilde yönetilmesi yani üye
federasyonların UEFA ve FIFA düzenlemelerine uygun olarak futbolun paydaşları tarafından üçüncü
kişilerin etkisi altında kalmaksızın yönetilmesi beklenmektedir.
İki konuyu arz ederek bitirmek istiyorum: Tavsiye olarak Kamu Denetçiliği Kurumu
tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna iletilen konulardan bir tanesi, Yönetim Kurulu üyelerinin
yargılanmasıyla alakalı FIFA etik talimatı doğrultusunda statü değişikliği yapılmıştır, yönetmelik
değişikliği yapılmıştır. Etik Kurul yönetim sevkiyle gerekli soruşturmayı yaparak sonuçlarından
Yönetim Kurulunu bilgilendirmekte ve disipline sevkler Yönetim Kurulu tarafından, hatta sadece
Yönetim Kurulu üyeleri değil yargı kurullarında görev yapan diğer kişilerle alakalı da bu değişiklik
FIFA’ya uygun hâle getirilmiştir.
Diğer taraftan, Tahkim Kurulu kararlarının gerekçeli olması… Gerekçeler sonradan yazılmaktadır
çünkü futbol anlık yaşayan günlük kararlara ihtiyaç duyulan bir alandır. Zaten Tahkim Kurulu
kararlarının Anayasa güvencesi altında bulunması sebeplerinden bir tanesi de budur, gerekçeli kararlar
daha sonra açıklanmaktadır.
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Benim ifade edeceklerim bu kadar ancak bu olayların yaşandığı dönemde, tabii görevde
olmadığımız için eksik bıraktığım, atladığım yerler olabilir. Hukuk Müşavirliğimizden 2 avukat
arkadaşımız da burada. İzin verirseniz kendilerine eksik kalan bir yer var mı, ilave etmek istedikleri bir
şey var mı, sormak istiyorum. Arkadaşlar? Yok.
Peki, Sayın Başkanım, arz etmiş oldum. Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
KAMU BAŞDENETÇİSİ ŞEREF MALKOÇ – Sayın Başkan, birkaç şey ilave etmek istiyorum.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Başkan.
KAMU BAŞDENETÇİSİ ŞEREF MALKOÇ – Öncelikle Mehmet Bey’e çok teşekkür ediyorum.
Mehmet Bey’in yıllardan beri Türk sporuna verdiği katkıyı hep beraber biliyoruz. Türk sporundaki
başarılardaki katkısını biliyorum. Ayrıca kendisi yeni bir hukuk mezunudur. Hukuktaki başarısını da
buradaki ifadelerinde dolayısıyla görmüş olduk. Hukuk hayatında başarılar diliyorum.
Son bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Aslında, bizim yetkisiz olduğumuzu önceki
yönetimdeki arkadaşlar ifade ettiler. Bizim karara uymayacağımızı söylediler, daha sonra bilgi belge
de göndermediler ama pratikte şunu görüyoruz: Bizim tavsiye kararımızı uygulamışlar aslında.
Bizim tavsiye kararlarımız böyle. Biz mahkeme değiliz. İşin daha iyi olması için, Türkiye Futbol
Federasyonunun başarısına bizim de katkımız olsun, o açıdan. Özellikle efendim, Anayasa’nın 59’uncu
maddesi çok vurgulanıyor Sayın Başkan, değerli milletvekillerim. Yalnız, Anayasa’da 59’uncu madde
sadece yok bu konularla ilgili. Mesela, Anayasa’nın bir 79’uncu maddesi var yine çok kritik bir konuyla
ilgili. Anayasa’nın 59’uncu maddesinde “Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararlarına karşı hiçbir
yargı mercisine gidilemez.” diyor. Anayasa koyucu, hepimiz uyacağız buna. Anayasa’nın 79’uncu
maddesinde Yüksek Seçim Kurulu düzenlenmiş. Yüksek Seçim Kurulunun düzenlemesinde de şöyle
diyor: “Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı hiçbir merciye başvurulamaz.” Yani Türkiye Futbol
Federasyonuyla ilgili hiçbir yargı mercisine, Yüksek Seçim Kurulu kararlarında da hiçbir merciye.
Hiçbir yargı mercisi ile hiçbir merci arasındaki denetimi de biz yapıyoruz efendim. Kıdemli bir hukukçu
olarak Mehmet Bey’e bunu, daha doğrusu yönetime hatırlatmak istedim.
İfade ettiğim gibi yani bizim zaten Anayasa’da ve yasada bize verilen görev bütün işlerin
iyi yürümesi; buna spor da dâhil, futbol da dâhil. Biz müsabakaların hangi saatte oynanacağı veya
hangisinin penaltı olup olmadığı, golün geçersiz olup olmadığıyla ilgili değil, diyoruz ki, bu yaptığınız
uygulamalar uluslararası futbol kurallarına da uygun olsun, buna da biz yasa ve Anayasa gereği
bakıyoruz.
Söz almışken kurumla ilgili iki şeyi ifade etmek istiyorum kayıtlara geçmesi açısından: Efendim,
bizim kurum düzenlenirken “Şikâyet üzerine işlem yapıyor.” deniyor. Daha sonra Türkiye İnsan Hakları
ve Eşitlik Kurumu düzenlendi, haklı olarak ona resen inceleme yetkisi de verildi. Dünyada birçok
ombudsmanlıkta resen inceleme yetkisi var. Eğer yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi lütfedip
bize resen inceleme yetkisi verirse biz çok daha güçlü oluruz, idarenin denetiminde daha etkin oluruz.
İkincisi: İnsan hakları açısından kuruma önemli bir sorumluluk verilmiş. Bu anlamda yine ulusal
önleme mekanizmasını da yasama Meclisimizden talep ediyoruz. Tabii, bunlarla birlikte ağır sorumluluk
ve görevleri olan bu arkadaşların fiilî durumuna mütenasip düzenlemeleri de talep ediyoruz.
Türkiye bir hukuk devleti, Anayasa da öyle belirtiyor. Yine Anayasa’nın 74’üncü maddesinde
idarenin -Futbol Federasyonu dâhil buna çünkü Türkiye Futbol Federasyonunun finansmanı bu
milletin gelirlerinden oluyor- her türlü eylem ve işlemlerine karşı vatandaşın şikâyet dilekçesi yazılı.
Bütün vatandaşlar buna, hatta vatandaş olmayanlar da buna sahip. Dolayısıyla, spor adamlarının da bu
kapsama girdiği kanaatindeyim.
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Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
Tabii, sorun da burada zaten.
KAMU BAŞDENETÇİSİ ŞEREF MALKOÇ – Efendim, Kuveyt ve İran’la ilgili detaya
girmiyoruz. Sayın Mehmet Bey çok iyi bir avukat olacak inşallah.
BAŞKAN - Portekiz’le ilgili de bir karar var mıydı?
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET BAYKAN – Efendim, ben
şu açıdan ifade etmek istedim onu. Yani İran, Kuveyt özeli ya da Portekiz özeli değil de FIFA, UEFA
uygulamalarında federasyonların faaliyetlerine üçüncü kişilerin müdahalesiyle ilgili kurallara, hep
statülerde maddeler olduğunu ifade etmek için söyledim. Yani o olaydan, bu olaydan, farklı bir olaydan
olmuştur. Bir şey diyemiyorum. Onun özeline girmiyorum.
BAŞKAN – Yani dikkat çekici, özellikle gerek Türkiye’de gerekse de Avrupa’da futbol çok
büyük bir mali bütçeye sahip ve bu mali bütçe kimden toplanıyor? Tabii ki insanların vergilerinden
veya yardımlarından toplanıyor ve insanlar istiyorlar ki… Bu kadar büyük bir bütçeye sahip olan
bir kurumun şeffaflığıyla ilgili hassasiyetleri var. İşte biz de bu hassasiyetler konusunda ve bir de
Tahkim Kurulunun özellikle verdiği kararların tartışmasız olması noktasında birçok eski futbolcuyla
yaptığımız görüşmelerde bundan şikâyetçiler, o eski hakemlik yapan arkadaşlardan. Mecliste de
bugün -hem Milliyetçi Harekât Partisinde hem de AK PARTİ’de- 2 millî futbolcumuz var. Yani onlarla
görüştüğümüzde de birçok karardan onlar da şikâyetçiler. Şimdi, şikâyetçi sayısı çoğalınca o zaman
bunun bir çözüme kavuşturulması gerekir. Yani bu gerekirse sizin nezdinizde Avrupa’daki uluslararası
toplantılarda FIFA’ya da UEFA’ya da bildirilebilir. Yani diğer ülkelerin de mutlaka bu konuyla ilgili
rahatsızlıkları vardır ve talepleri vardır.
Ben sözü çok uzatmadan şimdi değerli milletvekili arkadaşlara veriyorum.
Buyurun Mustafa Bey.
MUSTAFA KENDİRLİ (Kırşehir) – Teşekkür ediyorum.
Çok kıymetli Başkanım, çok kıymetli Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanımız, kıymetli heyet,
değerli hazırun; ben de hepinizi öncelikle saygıyla selamlıyorum.
Tabii Başkanım da biraz evvel ifade etti, kıymetli Başkanımız da ifade etti. Sayın Genel
Müdürümüzü çok severiz ama yeni bir yönetim. Ben şu ana kadar dinlediklerimin neticesi olarak tam
da Futbol Federasyonu ile Kamu Denetçiliği Kurumu arasında bugüne kadar gelişmiş olan diyaloğu bir
futbol tabiriyle vurgulamak istiyorum: Burada Federasyon topu taca atmış. Ben öyle görüyorum. Yani
niye taca atmış? Burada bir denetim faaliyeti yok, bir cezai müeyyide yok. Bir de şu beni çok üzdü:
UEFA ve FIFA’ya bu kadar teslimiyet görüyorum. Bu da doğru bir şey değil. Başkanım biraz evvel
ifade etti. Evet, çok büyük bir bütçe. Bütün dünyada, Türkiye’de de futbol üzerine ciddi bir bütçe var
ama bir de bunların tarafları var. Taraflar kim? Bu işten geçimini sağlayan kişiler. Takıldıkları yerde,
Federasyonla uyuşamadıkları alanda -işte bir sporcunun, bir antrenörün bir teknik direktörün lisansıyla
alakalı konular falan- yani takıldığı yerde “Biz FIFA’dan ve UEFA’nın verdiği kararlar dışında karar
veremeyiz.” deyip de o kararın önüne bir duvar, bir set çekilmesi yerine -böyle güzel bir kuruma sahip
olan bir ülkeyiz elhamdülillah- buradan tavsiye kararlarıyla istişareli bir şekilde, biraz evvel üstüne
basa basa söyledik, işte belediyelerle olan hadiselerde de dostane çözümleri birlikte üretmemizde ne
UEFA’nın ne de FIFA’nın buna müdahil olmayacağını ben düşünüyorum, tabii ki uluslararası futbol
hukuku çerçevesinde yapacağımız işlerde. Bir de şunu -işte İran’dan örnek verildi, Portekiz’den örnek
verildi- kamu denetçiliği yapan ülkelerin federasyonuyla alakalı böyle çalışmalar yapılıp yapılmadığının
da bir araştırılmasını ben özellikle sizlerden rica ediyorum.
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BAŞKAN – Var.
MUSTAFA KENDİRLİ (Kırşehir) – Şunu söyleyerek bitirmek istiyorum: UEFA’nın kararları,
yaptırımları, FIFA’nın kararları, yaptırımları bizi o kadar da korkutmamalı. Millî maçta en son
Fransa’da aslanlarımız -maşallah diyorum- haklı grup liderliğini aldılar, geldiler. Tabii hassas bir
süreçten geçiyoruz ülke olarak. Dolayısıyla, asker selamıyla selamladılar. UEFA da -bilginiz vardır
Sayın Genel Müdürüm- dün akşam itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonuna bir soruşturma açtı. Kendi
futbolcularının asker selamına hiç kimse bir şey demiyor, böyle hassas bir süreçte bize soruşturma dahi
açabiliyorlar.
Şunu söyleyip bitireceğim: Mesele diyalog noktası, mesele hakkaniyetli iş yapabilmek. Biz
yaptırımlardan korksaydık şu an haklı mücadelemizi, terörle mücadelemizi sınır dışında Mehmetçik’imiz
operasyonlarda teröristlerle mücadele yapmazlardı diyorum. Mehmetçik’imize de başarılar diliyorum.
Hem asker hem sivil şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bir an evvel hiçbirinin burnu kanamadan
hepsinin yurda başarıyla dönmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey.
Soruları hep soralım mı yoksa cevap alıp daha sonra mı soruya dönelim?
FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) – Hayır, toptan versinler efendim.
BAŞKAN – Tamam.
O zaman şimdi sözü İYİ PARTİ Konya Milletvekilimiz Sayın Fahrettin Yokuş’a veriyorum.
Buyurun Sayın Yokuş.
FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) – Sayın Başkan, değerli hazırun; hepinize saygılar sunuyorum
öncelikle.
Güzel bir gün. Sayın Başkanımız burada. Gerçekten Futbol Federasyonumuz ve ombudsman
teşkilatımız arasındaki bu anlaşmazlık oldukça üzücü. Şu manada üzücü: Bir kere buradaki iddialar
yani “Biz, efendim, kamu kurumu değiliz.” ya da “Biz kamu yararına kurum değiliz, kamu hizmeti
vermiyoruz.” ifadeleri büyük talihsizlik. Neden? Futbol Federasyonunun kullandığı bütün alanlar
devletimizin alanları, spor sahalarından tutunuz da her yere kadar. Kaldı ki -yanılıyorsam Mehmet Bey
düzeltsin- bütün federasyonlar yani spor federasyonları ne kadar çok lisans alırsa devlet artı para verir,
lisanslı sporcuya katkı sağlar. Bir kere burayı bir düzeltelim. İkincisi, uluslararası hukuk ya da FIFA,
UEFA şartlarıyla alakalı değil bizim konumuz. Yani biz bir Tahkim Kurulu kararını tartışmıyoruz ya
da biz spor camiasının dış hukukla ilgili yani evrensel hukukla ilgili bir konusunu tartışmıyoruz. Biz
diyoruz ki burada: Meclisin verdiği -tam da denetim de değil- bir yetkiyle denetimi bizim Kurumumuz
yani Kamu Denetçiliği Kurumu, tanımına uygun olarak, bütün kamu kurum ve kuruluşları, ilgili
kurumlar üzerinde yapıyor ve burada neden kaçıyorlar? Bir kere, bir üniversite hocasının bir görüşü
burada ifade edilerek “Buna göre biz karar alıyoruz” yaklaşımını ben çok yadırgadım. 40 profesör,
üniversite hocası spor camiasının genel konularında yazılar yazmıştır. Birimiz de çıkarız onun tersine
yazdığını koyarsak bu bir norm olmaktan çıkar.
Şunu konuşmak lazım: Bir kere Futbol Federasyonu Başkanlığı, Allah aşkına, Ombudsmanlık
Kurumunu tanımıyor ise -burada bize verilen bilgiler doğrultusunda iki tane cevap vermişler, değil
mi efendim- ha şu mu var yani? “İstediğime cevap veririm, istediğime vermem, istediğimi uygularım,
istediğimi uygulamam.” İyi o zaman. O zaman bu şu anlama da geliyor: Ey Meclis -yani ey Türkiye
Büyük Millet Meclisi- sizin Kamu Denetçiliğine verdiğiniz yetkiyi de Kamu Denetçiliği kanalıyla
tanımıyorum demektir. Yani İran örneğini, Kuveyt örneğini bize gösterecek arkadaşların bu örneğin
altını şöyle doldurmaları lazımdı: Yani bir tavsiye kararı kamu kurumundan o federasyonlara yazı
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yazılmış, bu şikâyet konusu olmuş FIFA’da, bilmem nerede, bu yüzden bu kurumlar uyarılmış, ceza
almış. Yok böyle bir şey. Yani somut bir savunma maalesef -kusura bakmayın- alamadık biz Mehmet
Bey’den.
BAŞKAN – Fahrettin Bey, bir araya gireyim müsaade ederseniz.
Biraz önceki ifadeniz belki biraz sert olmuştur. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisini tanımıyor
anlamında değil de…
FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) – Benim anlayışıma göre.
BAŞKAN – Mecliste belki ilk defa bu konuyu gündeme getirip tarafları bir araya getirip üst
seviyede…
FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) – Mutlaka.
BAŞKAN – Daha önce böyle olmamış olabilir.
FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) – Şunu anlatmaya çalışıyorum: Yani bir irade beyanının Meclis
tarafından verilen bir beyanın veya yetkinin tanınmaması anlamında, burayı elbette konuşacağız.
Ombudsman Başkanımızın ifade ettiği eğer eksiklik neredeyse de Meclise düşen görevimizi yapacağız.
BAŞKAN – Evet.
FAHRETTİN YOKUŞ (Konya) – Ama Sayın Ombudsman Başkan Yardımcımız, Futbol
Federasyonunun verdiği bir cevabı tarihiyle hatırlattılar. Gerçekten o cevap hiç yakışık almamıştır yani
çok doğru bir cevap değildir. Bu yüzden biz Meclis olarak Futbol Federasyonumuzun biraz keyfe keder
tavrını doğru bulmuyoruz. Ombudsman teşkilatımızın ne kadar iyi niyetli çalıştığını hepimiz biliyoruz.
Yani ben Meclise girmeden önce de biliyorum ve buradaki çözülen sorunların pek çoğu gerçekten
kamuda uygulamalardaki bazı arızaların neler olduğunu biliyoruz. Eğer ombudsman teşkilatımız
birçok konuyu hızlı bir şekilde çözebilse vatandaşlarımız Meclise bu kadar dilekçe yollamaz, BİMER’e
milyonlarca dilekçe gitmez. Allah aşkına, kamuda her şey şeffaf olsa, idarelerimiz görevlerini düzgün
yapsa, herkes kanunların verdiği yetkinin dışına çıkmasa niye Meclisimize bu kadar dilekçe gelsin,
niye BİMER’e bu kadar insan şikâyette bulunsun? İşte, bütün bunların altında şu yatıyor: Bazı
kurumlarımızın –yani bunu sadece Futbol Federasyonu açısından söylemiyorum- maalesef idari yönden
ya yönetim tarzından, şeffaf olamayışından ya da başka nedenlerle biz birçok konuyu burada zaman
kaybederek tartışmış oluyoruz. Aslında –yine ifade ediyorum- Ombudsmanlık Kurumumuz çok önemli
mesafe almıştır ve bütün kurumlar bunu kabullenmiştir, Futbol Federasyonunun da kabullenmesi
gerekiyor. Bazısına cevap vermek, bazısına cevap vermemek keyfiyettir, bu keyfiyeti de bizim burada
kabul etmemiz mümkün değildir.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Biz teşekkür ediyoruz.
Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir Milletvekilimiz Metin Nurullah Sazak Beyefendi’ye
sözü veriyoruz.
Buyurun.
METİN NURULLAH SAZAK (Eskişehir) – Sayın Malkoç Başkanıma, değerli yöneticilere ve
Federasyonumuzun Başkanına hoş geldiniz diyoruz, teşekkür ediyoruz verdikleri bilgiler için.
Şimdi, elbette Türkiye Futbol Federasyonu FIFA ve UEFA’ya uymak durumundadır çünkü orada
alınan kararlar doğrultusunda birliktelikleri vardır. Fakat önünde “Türkiye” ismi ve “Türk” ismi olduğu
takdirde Türkiye devletine karşı, milletine karşı ya da gerekli kurumlarına karşı da gerekli hesabı
vermesi gerekir. Burada UEFA’ya veya FIFA’ya tam teslimiyet gibi bir şey olamaz çünkü başında
“Türk” kelimesi, “Türkiye” kelimesi mevcuttur. Tabii ki bunun uyum içerisinde olması gerekir yani
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Türkiye’nin, ulusun vereceği kararların FIFA’nın kararlarına tam ters bir şekilde gelmemesi gerekiyor
fakat uyumu sağlayabilecek Federasyon yöneticilerinin olması gerekiyor. Mesela Millî Takım’ımıza
teşekkür ediyoruz, bahsettiler. Bir asker selamı ya da bozkurt işareti yaptılar diye yarın bize UEFA bir
yaptırımla geldiği takdirde burada direnebilecek millî bir şuurun olmasını istiyoruz biz Türkiye Futbol
Federasyonundan. Tabii ki hakkaniyet içerisinde olmamız gerekiyor; personelimizin, sporcularımızın
maddi ya da diğer haksızlık konularında da dikkatli olmaları gerekir çünkü UEFA ya da FIFA bize yanlışı
emrettiği takdirde yanlış yapmadığımızı en azından dile getirip ikna ve uzlaşma yoluna da gitmeleri
gerekir gibi düşünüyorum. Tabii, bu konuda çok fazla, yeterli bilgim olmadığı için Federasyonla ilgili,
bu konuları da size…
Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Metin Bey.
Şimdi sözü Cumhuriyet Halk Partisi Karabük Milletvekilimiz Hüseyin Avni Aksoy Bey’e
veriyorum.
Buyurun Sayın Aksu.
HÜSEYİN AVNİ AKSOY (Karabük) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım ve sevgili
Kamu Denetçiliği Kurumu yöneticileri ve Sayın Genel Müdürüm; şimdi, konuştuğumuz konu, Türkiye
Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Mustafa Kemal Atatürk,
cumhuriyetimizin kurucusu. Hiçbir şey hukukun üzerinde değildir, Futbol Federasyonu da hukukun
üzerinde değildir.
Evet, özel kanunla Tahkim Kurulu kararları Anayasa’da bağlanmış bazı denetimlerden muaf
tutulmuş ama başka federasyonlar da var, onları hiç konuşmuyorsunuz, sadece Futbol Federasyonu.
Demek ki Kamu Denetçiliği Kurumuna karşı bir tavır var. Bu tavrın özellikle yapıcı bir şekle
dönüştürülmesi lazım. Bu Türkiye Cumhuriyeti hepimizin. İşte, Fransa maçından sonra hepimiz
gururlandık, şu anda lideriz, bundan mutluluk duyuyoruz. Sporun diğer dallarında da başarılarımız
var, bunları da mutlulukla anıyoruz. Şunu unutmamamız lazım: Anayasa hepimizin, Büyük Millet
Meclisi hepimizin. Eğer milletteyse egemenlik kayıtsız şartsız olarak -ki öyle, biz buna inanıyoruzFutbol Federasyonun da “Evet, bana çok yetki verildi. Bu yetkilerle ben biraz daha uzlaşmacı tavra
gireyim.” demesini bekliyoruz dostane biz çözüm olarak benim şahsi kanaatim. İster istemez aklıma
şu da geliyor: Diğer federasyonların bütçelerinden çok büyük bir maddi bütçeye hükmetmeleri acaba
Federasyonda biraz daha emrinde çalışan herkesle… Yani bir karar verdiği zaman, bu Tahkim olsa,
Hakem Kurulu olsa mutlaka bir insan hakları yönünden gözden geçirilmesi lazım. Bunlarda da insan
hakları ihlali olunca mutlaka hukuk devreye girer yani denetim olmaz, “Ben yaptım, böyle yaptı.”
olmaz. Ben en azından Sayın Milletvekilimizin dediği gibi adında “Türkiye” olan Federasyonumuzun
da Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Kamu Denetçiliği Kurumuna yaklaşımını gözden geçirmesi
gerektiğine inanıyorum.
Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz, sağ olun.
Buyurun Sayın Başkan.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET BAYKAN - Sayın
Başkanım, değerli milletvekillerim; doğrusu, konunun dışarıya teslim olmak, UEFA’ya teslim olmak ya
da Türkiye’nin haklı menfaatlerini yeterince savunmamak noktasına evrilmesinden rahatsız olduğumu
ifade etmek istiyorum.
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Bir kere, UEFA ve FIFA normlarını, statülerini ifade ederken verilen kararlardaki uygunluğun ya
da uygunsuzluğun tartışılır hâle gelmemesi… Kuralları biz koymamışız, kuralları FIFA’yı, UEFA’yı
oluşturan üye federasyonlar birlikte koymuşlar. Türkiye de bu kurallara uymak için biraz önce ifade
ettiğim gibi aşama aşama -1993, 2002, 2007- kanunlarla bu normlara uygun hâle gelmek için çabalar
göstermiş ki otuz yıla yakın STK’ler dâhil faaliyet gösteren spor adamı olarak bunların hepsini de
yaşayarak gelen birisiyim. Ama Fransa’da Paris’te, Avrupa’nın göbeğinde üstelik asker selamı
verebilmek için gol atmayı ayrıca isteyen, ayrıca arzu eden millî bilince sahip futbolculara sahip olan
bir ülke olarak gol attıktan sonra UEFA’nın, FIFA’nın uygulamaya çalıştığı disiplin yöntemlerine de
pabuç bırakacak bir ülke ve Federasyon değiliz, bu kesin.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET BAYKAN – Çünkü
Arnavutluk maçından sonra çıkan söylentilerle UEFA Yönetim Kurulunda Türkiye’yi temsilen bulunan
Birinci Başkan Vekilimiz Servet Yardımcı üstünden de UEFA nezdinde bu girişimler yapılmış ve
herhangi bir soruşturma olmadığı ifade edilmiştir. Fakat Fransa maçından sonra geldiğimiz nokta,
alınan netice, ülkemizin üstüne… Ben bir bürokratım, spor adamıyım, siyasetçi değilim ama işin Futbol
Federasyonu Başkan Vekilliği tarafından baktığımızda da –siyasi tarafı da vardır- alınan neticeler,
geldiğimiz durum, 34’üncü dakikada statta bulunan tüm Türk seyircilerinin, seyircilerimizin organize
bir şekilde ışıkları yakarak aslında sayılmayan rakamı -neredeyse 35 bin kişinin görüntüleri de mevcut
bende- bir tabloyu ortaya koymaları rahatsızlığı iyice büyütmüştür. Nitekim hemen asker selamıyla
ilgili çıkacak, karşımıza gelecek konularla ilgili yaptığımız araştırmalar sonucunda, dün Sayın
Bakanım da Fransız Millî Takımı kaptanının Rusya’da 2018’de elde edilen dünya şampiyonluğundan
sonraki selamını ortaya koymuştur. Kosova bilincine ilişkin yapılan bir işarete verilen ifadeler vardır.
Baktığınız zaman asker selamının dünya genelinde bir genelleme olduğu ama bizim aslanlarımızın
ortaya koyduğu anlayışın çok da farklı olduğunu, devre arasında Cenk’in “Asker selamı vermek için
gol atmamız lazım.” ifadesinin de bir ateşleyici unsur olduğunu ifade etmek isterim. Dolayısıyla,
böyle baktığımızda Türkiye Futbol Federasyonunun elbette bir millî bilince, elbette ülke menfaatlerini
savunma konusunda gerekli hassasiyete sahip olduğunu ifade etmek istiyorum.
İlk bölümdeki konuşmamın içerisinde de söyledim: “Diyalog eksikliği.” Evet, cevap
vermeyebilirsiniz, cevap vermeyi mevcut UEFA, FIFA normları doğrultusunda doğru görmeyebilirsiniz
ama bunu söyleyerek cevap verirsiniz ya da Sayın Başkanımızla, sayın üyelerimizle diyaloglarla,
ziyaretle, davetle bir araya gelerek bu konuları konuşabilirsiniz. İş bu noktaya gelmezdi fakat bir kere
daha ifade etmek istiyorum: Elbette doktrinde Türkiye Futbol Federasyonunun kamu kurumu ya da
özel hukuk tüzel kişisi olduğu yönünde farklı görüşler var, bunu biliyoruz. Kamu hizmetini tarif eden
bir yasa olmadığı gibi içtihatlarda da genelgeçer bir tarif yoktur. Sadece yargının değişik vesilelerle
belirli hizmetlerin kamu hizmeti olup olmadığı yönünde kararları vardır. Bu nedenle Türkiye Futbol
Federasyonuyla ilgili yargı kararlarına bakmak gerekmektedir. 2009 yılındaki kanun değişikliği
sonrasında 2011 yılında Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu ve 26/2/2011 tarihli Resmî Gazete’de
yayınlanan bir kararda 5894 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin çeşitli fıkralarının iptali istemiyle
Anayasa Mahkemesi davaya bakmakla görevli kabul edilmiş. Bu sebeple karşı oyda belirtilen, TFF’yi
bir kamu kurumu, Tahkim Kurulu kararlarını idari işlem kabul eden görüşe çoğunluk katılmamıştır.
Şimdi, burada işte, tüm ifadeler ya da ortaya konulmaya çalışılan tüm gerekçeler, Türkiye Cumhuriyeti
devletinin bir hukuk devleti olduğu ve bu ülkede faaliyet gösteren tüm kurum kuruluşların hukuk
devletine uygun hareket etmesi gerekliliğinden yola çıkılarak söylenmektedir. Elbette, görüşlerin ifade
edilmesi…
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Son bir şeyle bitirmek istiyorum: Aslında konuya sebep olan olaylar, bir Yönetim Kurulu üyesinin
kamuoyuna yaptığı, Federasyon Başkanını, yönetimi ilzam eden sözlerinden, açıklamalarından
dolayı Yönetim Kurulu üyeliğinin düşürülmesi… O gün için FIFA Etik Kurulu Talimatı Futbol
Federasyonunda uygulanır noktada olsaydı belki de bu noktaya gelinmeyecekti. Diğer 4 hakem ve
gözlemcinin ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra o günün şartlarında çeşitli ilintileri görülerek,
bulunarak görevlerinden el çektirilmesi noktasındadır. Bunun da dikkate alınması gerekliliğini ifade
etmek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Biz de teşekkür ediyoruz.
Ben öncelikle, bu toplantıya göstermiş olduğu hassasiyetlerden dolayı değerli milletvekili
arkadaşlarıma, Kamu Başdenetçimize, denetçi arkadaşlarımıza, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan
Vekiline, Biga Belediye Başkanımıza, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcımıza, tüm değerli uzman
arkadaşlarımıza ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum.
Burada, karma alt komisyonun çalışmalarının bir raporla Karma Komisyona sunulmasını
redaksiyon yetkisiyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
Değerli katkılarından dolayı tüm alt komisyon üyelerine teşekkür ediyoruz.
Görüşülecek başka konu olmadığından dolayı toplantıyı kapatıyorum.

Kapanma Saati: 12.43
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