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Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14/6/2010 tarihinde kararlaştırılan “Sporda Şid-
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Gereğini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan
GENEL GEREKÇE

21 inci Yüzyılda uluslar arasındaki aşılması zor sınırlar ortadan kalkmış, ulaşım ve teknoloji
başta olmak üzere diğer alanlardaki gelişme ve bütünleşmelerle birlikte hem ulusal alanda hem de
uluslararası alanda insanlar sosyal yaşamlarında spora daha çok zaman ayırmaya başlamışlardır.
Günlük yaşamda sporun daha çok alan kapsaması sporda ortaya çıkan sorunları daha çok arttırmıştır. 

Spor alanında faaliyet gösteren kişilerin ve taraftarların haklarının korunması ve ortaya çıkan
düzensizlik ve şiddet olaylarının önlenmesi basit bir asayiş sorununun ötesinde olağanüstü bir hal
olduğundan genel ceza hükümleriyle sporda şiddet ve düzensizlikler önlenememekte, bu alanın özel
olarak ele alınması gerekmektedir. 

Spor karşılaşmalarının ülke sınırları dışında da etkin bir şekilde gerçekleştirildiği de gözönüne
alındığında bütün ülkelerde spor mevzuatının benzer bir biçimde düzenlenme gerekliliği ortaya
çıkmıştır. Ulusal mevzuatların da uluslararası spor örgütlerinin benimsediği ilke ve talimatlara uygun
olması gerekliliği bulunmaktadır. 

Spor alanında yaşanan holiganizm, ırkçılıkla mücadele, organize suçlar, şike ve teşvik primi,
spor alanında düzenin sağlanması, hakem, sporcu ve diğer ilgililere karşı eylemli ve sözlü saldırılar
gibi fiiller uluslararası alanda sporun temel sorunu olarak kabul edilmiştir. 

Son zamanlarda sıklıkla yaşanan ve geçmişte de yaşandığına tanık olduğumuz spor
karşılaşmalarında, özellikle futbolda, yaşanan şiddet ve düzensizlik fiillerinin nicelik ve nitelik olarak
arttığını ve kamuoyu gündeminde önemli bir yer işgal ettiği gözlemlenmektedir. 

Sporun yaşam açısından sağlık ve mutluluk kaynağı olması dışında, hem sporcular hem de
izleyiciler için büyük bir keyif alanı oluşturarak spor faaliyetlerinin sosyal açıdan genişlemesi ve
daha geniş kitlelere yayılması spora duyulan ilgiyi her geçen gün daha da arttırmakta ve spor
ekonomisini geliştirmektedir. 



Sporun profesyonel olarak icra edilmesine başlanmasıyla birlikte, spor sadece zevk için yapılan
bir faaliyet olmaktan çıkıp meslek olarak değerlendirilen ve kazanç elde etme amacı güdülen bir
uğraş haline de dönüşmüştür. Sporun meslek olarak seçilmesi ile birlikte bilimsel yöntemlerle
incelenmesi ve yazılı hukuk kuralları ile düzenlenmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır. 

Sporun temel amacı, insanın beden ve ruh sağlığını geliştirmek, iradesini güçlü kılmak ve
toplumda barış, kardeşlik ve dayanışma duygusunu yaygın hale getirmektedir. Sporun sayılan
özellikleri sportif faaliyet ve organizasyonların sporun ruhuna ve spor ahlakına uygun, sportmenlik
duyguları içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik yaygın bir sosyal beklentiyi de gündeme
getirmektedir. 

"Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve
Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi" 25/9/1986 tarihinde imzalanmış ve bu Sözleşmenin
onaylanması 3608 sayılı Kanunla uygun bulunmuştur. Anayasanın 90 ıncı maddesinin son fıkrası
hükmüne göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir.
Anayasanın 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında Devletin, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden
ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alacağı ve sporun kitlelere yayılmasını teşvik edeceği
belirtilmiştir. 

İfade edilenler çerçevesinde sportif faaliyet ve organizasyonlarda düzenin sağlanarak, sporun
kitlelere yayılmasının teşvik edilmesi Anayasal görevin yerine getirilmesi anlamına da gelmektedir. 

Bu amaçla yürürlüğe konulmasına karşın 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, kabul edildiği 2004 yılından bu yana spor müsabakalarında
şiddet ve düzensizliği önlemede yetersiz kalmış ve uygulamada ortaya çıkan problemler, üzerinden
geçen altı yıllık süre içerisinde giderilemediği gibi zaman içerisinde eksiklikler de görülmüştür. 

5149 sayılı Kanunun kapsamı taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde
bulundukları yer ve mekanlar ile müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahlarını
kapsamamaktadır. Spor müsabakalarında şiddet ve düzensizlikler, sadece müsabaka alanı içerisinde
gerçekleşmemekte müsabaka alanı dışında taraftarların cadde ve meydanlarda toplu halde
bulundukları yerler ile müsabakalara gidiş ve geliş güzergahlarında da gerçekleşmektedir. Bu nedenle
Kanunun kapsamı bu alanları da içine alacak şekilde genişletilmiştir. 

5149 sayılı Kanunda şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza
kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmemiştir. Bu Kanun ile şike ve teşvik primi fiilleri suç
olarak düzenlenmiş ve ayrıca bu suçlarla etkin mücadele açısından Ceza Muhakemesi Kanununda
düzenlenen iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması maddesinin de uygulanacağı hüküm altına
alınmıştır. 

5149 sayılı Kanun içerisinde belirtilen, müsabakada teknik donanımların kurulması gerektiği;
taraftar temsilcilerinin güvenlik güçlerine yardımcı olmaları gerektiği; müsabakada görev yapan diğer
kişilere karşı söz veya hareketlerle aşağılayıcı tahrik ve taciz edici kötü söz niteliğindeki slogan
atılması ve çirkin tezahüratta bulunulmasının yasak olduğu düzenlenmiş fakat bunlara aykırı
davrananlara ceza öngörülmediğinden Kanunun bu hükümleri uygulama kabiliyeti bulamamıştır. Bu
Kanun ile yasaklanan eylemlerin cezaları açıkça düzenlenerek Kanunun etkin uygulanabilirliği
amaçlanmıştır. 
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5149 sayılı Kanunda düzenlenen yasak fiillere yaptırım olarak idari para cezası öngörülmesi ve
bu cezaların spor güvenlik kurulları tarafından verilmesi nedeniyle, uygulamada Kanun gerek genel,
gerekse de özel önleme fonksiyonunu yerine getirememiştir. Bu itibarla bu Kanun ile yasak fiillere
ağırlıklı olarak hapis ve adli para cezası verilmesi düzenlenmiş ve konusu suç teşkil eden fiillerin
ihtisaslaşmış ceza mahkemelerince yargılanması öngörülmüştür. 

5149 sayılı Kanundaki spor müsabakalarını seyirden men cezasının uygulanmasına yönelik
yasaklı kişinin müsabakanın başlamasından iki saat önce bulunduğu yerin karakoluna giderek
müsabaka sonuna kadar beklemesine ilişkin hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından " .... Hangi
spor dalında ve hangi kategoride olduğuna ilişkin hüküm taşımaması nedeniyle "kurallarda belirlilik
ve öngörülebilirlik" ve "ölçülülük" ilkelerine aykırı olduğu ve bu nedenle hukuk devleti ilkesi ile
bağdaşmadığı …." ve "….İdare, kişi hürriyetini kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide
uygulayamaz…." gerekçeleriyle iptal edilmesi nedeniyle müsabakadan men cezasının
uygulanabilirliği ortadan kalkmıştır. Kanun ile Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi de gözönünde
bulundurularak seyirden yasaklanma cezası Anayasaya uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Kanun içerisinde, uluslararası sözleşmelerde belirtilen ve güncel olarak spor alanında gelişmiş
ülkelerin düzenlemelerinde bulunan, kişinin yurtdışındaki spor müsabakalara izleyici olarak
katılmasını engellemeye yönelik pasaportunun ve seyahat belgesinin teslimi, seyirden yasaklanma
cezası alan kişilerin karakola giderek imza atma yükümlülüğü ve kulüpler için kulüp polisinin
görevlendirilmesi gibi yeni düzenlemelere yer verilmiştir. 

5149 sayılı Kanunun uygulanması döneminde ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi, uluslararası
sözleşmelere ve gelişmelere paralellik sağlanması ve sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi
amacıyla; konuya ilişkin diğer ülkelerin ve uluslararası spor örgütlerinin düzenlemeleri ve teamülleri
göz önünde bulundurularak bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile; Kanunun amacı belirtilmiştir.
Madde 2- Madde ile; Kanunun kapsamı 5149 sayılı Kanundan daha geniş bir şekilde

düzenlenmiştir. Bu çerçevede Kanunun kapsamı, sadece müsabaka anında ve müsabaka alanında
gerçekleştirilen şiddet ve düzensizlik eylemleri olarak değil, aynı zamanda müsabaka öncesinde,
esnasında ve sonrasında, spor alanları ile bunların çevresinde, tarafların sürekli veya geçici olarak
gruplar halinde bulundukları yer ve mekânlarda veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş
güzergâhlarında gerçekleştirilen taraflar eylemleri olarak belirlenmiştir. Madde içerisine dahil edilen
müsabaka dışı alanlar uluslararası düzenleme ve uygulamalara paralel biçimde düzenlenmiştir. Ayrıca
Kanunun kapsamına giren kişi ve kuruluşlar belirtilmiştir. 

Madde 3- Madde ile; Kanun içerisinde kullanılan bazı ibareler tanımlanarak Kanunun daha iyi
anlaşılması amaçlanmıştır. 

Madde 4- Madde ile; il ve ilçe spor güvenlik kurullarının kimlerden oluşacağı belirlenmiştir.
Madde 5- Birinci fıkrada ev sahibi spor kulüplerinin yükümlülükleri düzenlenmiştir. 
İkinci fıkrada, spor kulüplerinin spor güvenlik kurullarının müsabaka güvenliğini sağlamak

amacıyla alacağı kararları yerine getirmekle yükümlü oldukları belirtilmiştir. 
Üçüncü fıkrada, spor kulüplerinin müsabaka güvenliğini sağlamak amacıyla yapacağı başlıca

yükümlülükler düzenlenmiştir. 
Dördüncü fıkrada, spor müsabakalarının yapıldığı alanlara girişi sağlayacak biletlerin elektronik

sistem üzerinden oluşturulacağı, elektronik sistemde bulundurulması gerekli unsurların neler olduğu,
spor müsabakalarına seyircilerin elektronik kart ile girebileceği, spor müsabakasına izleyici olarak
girecek kişilerin bilet kontrolünü ev sahibi kulübün yapacağı, ev sahibi olmayan müsabakalarda bu
yükümlülüğün müsabakaya katılan her iki kulüp tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir. 

Beşinci fıkrada, spor alanlarında güvenliğin sağlanması ve Kanuna aykırı davrananların tespiti
amacıyla gerekli teknik donanımların kurulacağı ve bunların yer ve sayısının spor güvenlik kurulları
tarafından belirleneceği belirtilmiştir. 

Altıncı fıkrada, dördüncü ve beşinci fıkralardaki sistemle ilgili teknik donanımların kurulmasının
futbol için en üst lig ve bir altındaki lig ile basketbol, voleybol ve hentbol dalları için ise en üst ligde
bulunan kulüplerin kendi sahalarındaki müsabakalar açısından zorunlu olduğu düzenlenerek;
düzenlemenin mefhumu muhalifiyle fıkrada belirtilmeyen yerlerde yapılacak müsabakalarda söz
konusu sistemin uygulanmasının zorunlu olmadığı belirtilmiştir. 

Yedinci fıkrada, bekletme odası ve kontrol odasının hangi kulüplerin müsabakalarında zorunlu
olduğu, kontrol odasında kimlerin bulunabileceği ve kontrol odasında kayıt altına alınan görüntü ve
dokümanların kimlere verileceği düzenlenmiştir. 

Sekizinci fıkrada, dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarda belirtilen güvenlik sistemlerinin ve
odalarının giderlerinin kimler tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. 

Dokuzuncu fıkrada, spor sistemlerinde hangi güvenlik sistemi veya teknik donanımın
uygulanacağının ilgili federasyonun bağlı olduğu uluslararası spor örgütlerinin düzenlemeleri
çerçevesinde yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir. 

Onuncu fıkrada, spor alanları ile çevresinde bu alanlara sokulması yasak maddelere ve eşyalara,
yasak olan davranışlara ve bu alanlarda elektronik takibin yapıldığına ilişkin uyarı levhalarına yer verileceği
ve bu yükümlülüğün spor alanının kullanımında olan kulüp tarafından yerine getirileceği belirtilmiştir. 
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Madde 6- Birinci fıkrada, spor kulüplerinin genel kolluk ile birlikte görev yapmak üzere güvenliği
sağlamaya yetecek sayıdaki özel güvenlik görevlilerini müsabaka öncesinden müsabakanın
tamamlanıp seyirci ve sporcuların tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde, müsabakanın yapılacağı
yerde bulundurmakla ve spor alanının iç güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. 

İkinci fıkrada, spor kulüplerinin özel güvenlik görevlileri dışında müsabakalarda seyirci sağlığını
ve emniyetini ilgilendiren konularda çalıştırmak üzere, özel güvenlik görevlileri dışında kulüp
görevlileri de bulundurmaları gerektiği belirtilmiştir. 

Üçüncü fıkrada, spor kulüplerinin Kanunda yer alan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla
özel güvenlik hizmeti satın alabilecekleri belirtilmiştir. 

Dördüncü fıkrada, spor alanlarında görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 10/6/2004 tarihli
ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen görev ve yetkileri haiz olduğu ve
Kanundan doğan görevlerinin ifası sırasında, ateşli silah taşımalarının yasak olduğu belirtilmiştir. 

Madde 7- Birinci fıkrada, müsabaka amirinin spor müsabakalarında alınacak güvenlik
önlemlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi konularında, müsabakanın güvenliği ile ilgili tüm kişi ve
kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamakla yetkili ve görevli olduğu belirtilmiştir. 

İkinci fıkrada, spor birimi amirinin, futbolda en üst lig ve bir altındaki lig için, basketbol,
voleybol ve hentbol dalları için ise en üst ligde bulunan kulüpler için bir kolluk görevlisini kulüp
kolluk görevlisi olarak belirlemek zorunda olduğu ve belirlenen kulüp kolluk görevlisinin ilgili
kulübün deplasman maçları dahil bütün maçlarında görevlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Üçüncü fıkrada, müsabaka alanında genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlilerinin,
müsabaka amirinin emir ve denetiminde birlikte görev yapacakları ve müsabaka amirinin her zaman
tribünlerdeki genel kolluk görevlilerinin sayısının arttırılmasına karar verebileceği belirtilmiştir.

Dördüncü fıkrada, il veya ilçe spor güvenlik kurullarının müsabaka alanında kulüplerin
bulundurmakla yükümlü oldukları özel güvenlik görevlilerinin sayısını ve görev alacakları yerleri
belirlemekle yetkili olduğu belirtilmiştir. 

Madde 8- Birinci fıkrada, taraftar derneklerinin Kanunun amacına aykırı faaliyette
bulunamayacakları belirtilmiştir. 

İkinci fıkrada, taraftar derneklerinin eğitici faaliyetler düzenlemesi öngörülmüştür.
Madde 9- Birinci fıkrada, 5149 sayılı Kanunda taraftar arasından seçilmesi gereken taraftar

temsilcisinin spor kulüplerinin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi ve bu yükümlülüğün yerine
getirilmemesi halinde taraftardan sorumlu temsilciye düşen yükümlülüklerin, kulüp başkan ve
yönetim kurulu üyelerinin tamamı tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür. 

İkinci fıkrada, taraftardan sorumlu temsilcilerin yükümlülükleri düzenlenmiştir.
Madde 10- Maddede, açık alanlarda yapılan spor müsabakalarında; müsabaka alanının çevresinde

bulunan ve insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerde müsabakaların seyredilmemesi için
il veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından gerekli önlemler alınması gerektiği belirtilmiştir. 

Madde 11- 5149 sayılı Kanunda ve ceza hükmü içeren diğer kanunlarda suç olarak belirtilmeyen
şike ve teşvik primi bu madde ile suç haline getirilmiştir. 

Birinci fıkrada, şike suçu düzenlenmiştir. Kendisine menfaat temin edilen kişinin de bu suçtan
dolayı müşterek fail olarak cezalandırılacağı ve kazanç veya sair menfaat temini hususunda
anlaşmaya varılmış olması halinde dahi suçun tamamlanmış gibi cezaya hükmolunacağı belirtilmiştir. 
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İkinci fıkrada, şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda
sonuçlanmasına katkıda bulunan kişilerin de birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılacağı belirtilmiştir. 

Üçüncü fıkrada, kazanç veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulması halinde, anlaşmaya
varılamadığı takdirde, suçun teşebbüs aşamasında kalmış olması dolayısıyla cezaya hükmolunacağı
belirtilmiştir. 

Dördüncü fıkrada, suçun; nitelikli halleri sayılarak bu durumda verilecek cezanın yarı oranında
arttırılacağı belirtilmiştir. 

Beşinci fıkrada, teşvik primi düzenlenmiş ve bu suça verilecek cezanın şike için verilecek
cezanın yarısı oranında indirileceği belirtilmiştir. 

Altıncı fıkrada, milli takımların veya milli sporcuların başarılı olmasını ve spor kulüpleri
tarafından kendi takım oyuncularına veya teknik heyetine müsabakada başarılı olabilmelerini
sağlamak amacıyla prim verilmesi veya prim vaadinde bulunulması halinde teşvik primi
hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Yedinci fıkrada, suçun spor kulüplerinin veya sair bir tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi
halinde ayrıca Türk Ceza Kanununun tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacağı
belirtilmiştir. 

Madde 12- Birinci fıkrada, spor alanlarına sokulması yasak olan maddeler düzenlenmiştir. 
İkinci fıkrada, müsabaka güvenliğinin sağlanması amacıyla, genel kolluk görevlileri ile bunların

gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlilerinin mülki amirin yazılı emrine istinaden, spor
alanına girişte izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol
edebileceği ve arayabileceği belirtilmiştir. 

Üçüncü fıkrada, spor müsabakası öncesinde, esnasında ve sonrasında spor alanının çevresinde
taraftarların üzerinin ve eşyasının Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun önleme aramasına ilişkin
hükümlerine göre aranabileceği belirtilmiştir. 

Dördüncü fıkrada, Ceza Muhakemesi Kanununun adli aramaya ilişkin hükümlerinin saklı olduğu
belirtilmiştir. 

Beşinci fikrada, genel kolluk görevlilerinin birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri kapsamına giren
alet veya maddeleri spor alanı çevresinde satan, satışa arz eden, dağıtan veya dağıtmak için
bulunduran kişileri bu alandan uzaklaştırmakla yükümlü oldukları belirtilmiştir. 

Madde 13- Birinci fıkrada, bulundurulması esasen suç oluşturan silahların spor alanlarına
sokulması halinde uygulanacak ceza hükmü belirtilmiştir. 

İkinci fıkrada, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamına giren alet veya
maddeleri spor alanlarına sokan kişiye uygulanacak ceza hükmü belirtilmiştir. 

Üçüncü fıkrada, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamına giren alet veya
maddeleri seyircilere temin etmek amacıyla spor alanına sokan veya spor alanında seyircilere temin
eden kişiye uygulanacak ceza hükmü belirtilmiştir. 

Dördüncü fıkrada, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamına giren alet veya
maddeleri müsabaka düzenin bozacak şekilde spor alanında kullanan kişiye fiili daha ağır cezayı
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde uygulanacak ceza hükmü belirtilmiştir. 

Madde 14- Birinci fıkrada, taraftarların grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef
veya muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan kişilerin rencide olmasını sağlayacak tarzda aleni
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olarak söz ve davranışlarda bulunmaları halinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç
oluşturmadığı takdirde, failler hakkında uygulanacak ceza hükmü belirtilmiştir. Söz konusu suçun
takibinde şikayet şartının aranmaması öngörülmüştür. Suçun işlenmesi için fiilin spor alanlarının
içerisinde, çevresinde veya herhangi başka bir yerde gerçekleştirilmesinin bir önemi
bulunmamaktadır. Kanunun amaç ve kapsam maddeleri dikkate alındığında taraftarların sürekli veya
geçici olarak gruplar halinde bulundukları yer ve mekânlarda veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş
ve geliş güzergâhlarında da bu suç işlenebilecektir. 

İkinci fıkrada, spor alanlarında veya çevresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken
veya mezhep farkı gözeterek tahkir edici söz ve davranışlarda bulunan kişiye, fiili daha ağır cezayı
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde uygulanacak ceza hükmü belirtilmiştir. 

Üçüncü fıkrada, birinci ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların yazılı pankart taşınması veya
asılması ya da duvarlara yazı yazılması suretiyle işlenmesi halinde, daha ağır ceza verileceği
belirtilmiştir. 

Madde 15- Birinci fıkrada, Kanun hükümlerine göre temin edilmiş bileti olmaksızın spor
müsabakalarını izlemek amacıyla spor alanlarına giren kişiye uygulanacak ceza hükmü belirtilmiştir.
Suçun spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişi tarafından işlenmesi halinde
daha ağır ceza verileceği belirtilmiştir. Bu fıkra elektronik bilet sisteminin uygulanıp
uygulanmadığına bakılmaksızın Kanun kapsamındaki tüm spor müsabakalarına biletsiz giren kişiler
hakkında uygulanacaktır. 

İkinci fıkrada, spor alanlarına spor müsabakalarını izlemek amacıyla Kanun hükümlerine aykırı
olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sağlayan kişiye uygulanacak ceza hükmü
belirtilmiştir. Suçun spor müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişi lehine işlenmesi
halinde, verilecek cezanın arttırılacağı belirtilmiştir. 

Üçüncü fıkrada, açıkça anlaşılabilecek şekilde alkollü olduğu veya keyif verici madde kullandığı
anlaşılan kişileri spor alanlarına kabul eden kişiye uygulanacak ceza hükmü belirtilmiştir. 

Dördüncü fıkrada, kendisine ait elektronik kartı bir başkasının spor müsabakasına seyirci olarak
girmesini sağlamak amacıyla kullandıran kişinin birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılacağı
belirtilmiştir. 

Beşinci fıkrada, spor müsabakalarına seyirci olarak girişi sağlamak amacıyla elektronik kartı
yetkisiz olarak üreten, satan, satışa arz eden, devreden, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişiye
ve ayrıca bu kartı kendi kullanımı için kabul eden ve bulunduran kişiye uygulanacak ceza hükümleri
belirtilmiştir. 

Madde 16- Birinci fıkrada, müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından itibaren
müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki zaman zarfında yetkisiz olarak müsabaka alanına,
soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişiye uygulanacak ceza
hükmü belirtilmiştir. 

İkinci fıkrada, birinci fıkrada belirtilen fiilin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozması
halinde, faile uygulanacak ceza hükmü belirtilmiştir. 

Madde 17- Birinci fıkrada, spor alanlarında kasten yaralama suçunun veya mala zarar verme
suçunun işlenmesi halinde şikayet şartı aranmaksızın Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre
cezaya hükmolunacağı düzenlenerek, spor alanlarının ve bu alanlardaki eşyanın, mala zarar verme
suçu bakımından kamu malı hükmünde olacağı belirtilmiştir. 
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İkinci fıkrada, birinci fıkra kapsamına giren suçların işlenmesi suretiyle spor alanlarına ve bu
alanlardaki eşyaya zarar verilmiş olması halinde, meydana gelen zararların tazmini hususunda zarar
veren kişilerin ve onların taraftarı olduğu spor kulübünün meydana gelen zarardan müteselsilen
sorumlu olduğu ve zararı gideren kulübün sorumlu taraftarlarına rücu hakkı saklı bulunduğu
belirtilmiştir. 

Madde 18- Birinci fıkrada, kişinin, Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili
kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde hakkında güvenlik tedbiri olarak spor
müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verileceği belirtilmiştir. Seyirden yasaklanma
ibaresinden kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin
yasaklanmasının anlaşılacağı düzenlenmiştir. Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden
yasaklanma yaptırımının süresinin cezanın infazı tamamlandıktan itibaren iki yıl geçmesiyle sona
ereceği belirtilmiştir. Bu güvenlik tedbirine ceza verilmesine yer olmadığı kararı ile birlikte
hükmedilmesi halinde, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl geçmesiyle bu güvenlik tedbirinin
uygulanmasına son verileceği düzenlenmiştir. Güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını yasaklama
kararının Adli Sicil Kanunu hükümlerine göre kaydedileceği belirtilmiştir. 

İkinci fıkrada, bu madde hükümlerinin taraftar gruplarınca spor alanlarının dışında işlenen kasten
yaralama, hakaret, çirkin ve kötü tezahürat ve mala zarar verme suçları bakımından da uygulanacağı
belirtilmiştir. Madde hükmünün uygulanması açısından bu fıkrada belirtilen suçların spor alanlarının
içerisinde, çevresinde veya herhangi başka bir yerde işlenmesinin bir önemi bulunmamaktadır.
Kanunun amaç ve kapsam maddeleri dikkate alındığında taraftarların sürekli veya geçici olarak
gruplar halinde bulundukları yer ve mekanlarda veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş
güzergahlarında işlenen suçlar bu madde kapsamında değerlendirilecektir. 

Üçüncü fıkrada, bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde
şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulacağı
belirtilmiştir. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının, kovuşturma evresinde ise mahkemenin
bu tedbirin kaldırılmasına karar vermediği takdirde bu yasağın uygulanmasına koruma tedbiri olarak
devam edileceği düzenlenmiştir. 

Dördüncü fıkrada, soruşturma ve kovuşturma evresinde şüpheli veya sanık hakkında uygulanan
spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirinin Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde tutulan bu
amaca özgü elektronik bilgi bankasına derhal kaydedileceği belirtilmiştir. 

Beşinci fıkrada, koruma tedbiri olarak uygulanan spor müsabakalarını seyirden yasaklanma
tedbirinin hangi hallerde kaldırılacağı belirtilmiştir. 

Altıncı fıkrada, bu madde hükümlerine göre spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişinin,
yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu
takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir
saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.
Fıkraya göre kişinin genel kolluk birimine başvurmakla yükümlü olduğu müsabakalar, seyirden
yasaklanmasına neden teşkil eden taraftarı bulunduğu kulübün ilgili spor branşındaki takımının
müsabakalarıyla sınırlıdır. 

Yedinci fıkrada, spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişinin taraftarı bulunduğu kulübün
ve A milli takımın yurtdışında katıldığı müsabakalara gitmesini engellemeye yönelik olarak, kendisi
veya altsoyu veya üstsoyu veya eşi veya kardeşlerinden birisinin tedavi, eğitim, öğrenim, ticaret,
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bilimsel araştırma veya bir kamusal görevi nedeniyle yurtdışına çıkmak zorunda bulunduğu haller
hariç olmak üzere, pasaportunu ve ilgili seyahat belgesini müsabakanın beş gün öncesinde en yakın
genel kolluk birimine teslim etmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. 

Sekizinci fıkrada, altıncı ve yedinci fıkralardaki yükümlülüklere aykırı hareket eden kişiye
uygulanacak ceza hükmü belirtilmiştir. 

Dokuzuncu fıkrada, Kanun hükümlerine göre hakkında güvenlik tedbiri olarak spor
müsabakalarını seyirden yasaklanma kararı verilen kişinin spor kulüplerinde ve federasyonlarda
yönetici olamayacağı, spor müsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemci olarak görev
yapamayacağı belirtilmiştir. 

Madde 19- Madde ile; Kanuna göre bir spor kulübüne veya spor kulübünün mensubuna ceza
verilmesinin, bu kulübün bağlı olduğu federasyonunun yaptırım uygulama yetkisini ortadan
kaldırmayacağı belirtilmiştir. 

Madde 20- Madde ile; spor müsabakalarında görev yapan hakem, gözlemci ve temsilcilerin bu
görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacağı
belirtilmiştir. 

Madde 21- Birinci fıkrada, müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurma yükümlülüğüne
aykırı hareket eden spor kulüplerine uygulanacak ceza hükmü belirtilmiştir. 

İkinci fıkrada, Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarında öngörülen
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak ceza hükmü belirtilmiştir. 

Üçüncü fıkrada, elektronik bilet uygulamasına geçilmemiş müsabaka alanlarına biletsiz veya
kapasiteden fazla seyirci alınması halinde, ilgili spor kulübüne uygulanacak ceza hükmü belirtilmiştir.
Bu nedenle spor müsabakasının düzeninin bozulması halinde ise verilecek cezanın üç katına kadar
arttırılacağı belirtilmiştir. 

Dördüncü fıkrada, bilet satışı sırasında müsabaka alanında kendisi için tahsis edilen yerden başka
yerde oturan seyirciye uygulanacak ceza hükmü belirtilmiş ve tutumunda ısrar eden seyircilerin
kolluk görevlileri tarafından zor kullanılarak dışarı çıkarılacağı düzenlenmiştir. 

Madde 22- Birinci fıkrada, spor müsabakalarının güvenlik veya düzenini bozabilecek ya da
spor müsabakalarının taraflarını, müsabakalardaki görevlileri, kulüp veya federasyon yöneticilerini
rencide edecek ya da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde basın ve yayın
yoluyla açıklamada bulunan kişilere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, uygulanacak ceza hükmü
belirtilmiştir. Maddede düzenlenen suç özgü suç olmayıp herkes tarafından işlenebilecektir. Özellikle
basın ve yayın kuruluşlarında program yapan sunucu, yorumcu, muhabir ve sair basın ve yayın
mensuplarıyla spor kulübü başkan ve yöneticileri, sporcuları, teknik adamları gibi sair mensupları
tarafından işlenebilecektir. 

İkinci fıkrada, birinci fıkra kapsamına giren fiillerin kulüp veya federasyon yöneticileri
tarafından işlenmesi halinde birinci fıkra hükmüne göre verilecek cezanın beş katına kadar
arttırılacağı belirtilmiştir. 

Üçüncü fıkrada, birinci fıkra kapsamına giren fiilleri işleyen kişilerin, ayrıca idari tedbir olarak
spor müsabakalarını seyirden yasaklanacağı düzenlenmiştir. Bu yasak kararının verildiği tarihten
itibaren üç ay süreyle uygulanacağı belirtilmiştir. Koruma tedbiri olarak yasak kararının
uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin, bu tedbir bakımından da uygulanacağı düzenlenmiştir. Ancak

– 9 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 646)

tansel durak-646-(1-46) /



18 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümlerinin bu kişiler bakımından uygulanmayacağı
belirtilmiştir. Bu fıkra düzenlemesiyle özellikle spor ile ilgilenen basın ve yayın kuruluşlarının
mensupları ile spor kulüplerinin mensupları hakkında seyirden men yasağının uygulanacağı fakat bu
kişilere genel kolluk birimine bildirimde bulunma ve yurtdışındaki müsabakalar katılmalarının
engellenmesi amacıyla pasaportlarını ve ilgili seyahat belgelerini teslim yükümlülüğünün
uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Madde 23- Birinci fıkrada, Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı yargılama yapmaya
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği asliye veya ağır
ceza mahkemelerinin yetkili olacağı belirtilmiştir. 

İkinci fıkrada, şike ve teşvik primi suçları açısından Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci
maddesi hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Üçüncü fıkrada, Kanun hükümlerine göre idari para cezasına ve diğer idari yaptırımlara karar
vermeye, Cumhuriyet savcısının yetkili olduğu belirtilmiştir. 

Madde 24- Madde ile; Kanun kapsamında yer alan spor dalının bağlı bulunduğu federasyon,
spor kulüpleri, taraflar dernekleri ve müsabaka amirlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile saha içi
ve dışında alınacak güvenlik önlemleri, biletlerin basılması ve satışa sunulması, müsabaka alanlarının
düzenlenmesi, spor alanlarına giriş ve çıkışlar ile uygulanacak güvenlik sistemleri, sağlık, emniyet
ve itfaiye teşkilatının alacağı önlemler ve Kanunun kapsamına giren diğer konular hakkındaki usul
ve esaslar, ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün
bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle
düzenleneceği belirtilmiştir. 

Madde 25- Madde ile; 28/4/2004 tarihli ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir. 

Geçici Madde 1- Madde ile; bu Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve yedinci
fıkralarında öngörülen yükümlülüklerin; en üst futbol liginde bulunan kulüpler tarafından bir yıl,
diğer kulüp veya kuruluşlar tarafından ise iki yıl içerisinde yerine getirileceği, bu yükümlülüklerin
süresinde yerine getirilmemesi halinde spor kulüpleri hakkında 21 inci madde uyarınca idari para
cezası uygulanacağı belirtilmiştir. 

Madde 26- Yürürlük maddesidir.

Madde 27- Yürütme maddesidir.
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Adalet Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Adalet Komisyonu 23/2/2011
Esas No.: 1/990
Karar No.: 33

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

"Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı (l/990)", 6/1/2011 tarihinde
Başkanlığınızca esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak da İçişleri Komisyonu
ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmiştir. Tasarı, Komisyonumuzun
25/1/2011 tarihli 67 nci toplantısında Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Faruk ÖZAK ve İçişleri
Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel
Komutanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Barolar
Birliği temsilcilerinin katılımı ile görüşülmeye başlanmıştır. Tasarı üzerinde ayrıntılı incelemelerin
yapılabilmesini temin amacıyla Komisyonumuzca beş üyeden müteşekkil bir Alt Komisyon
kurulmuştur. Alt Komisyon, 2/2/2011 tarihli toplantısında İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Barolar Birliği temsilcileri
ile Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlileri Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ ve Prof. Dr.
Cumhur ŞAHİN'in katılımlarıyla Tasarıyı görüşmüştür. Alt Komisyon tarafından görüşmeler
neticesinde tanzim edilen rapor ve metin 8/2/2011 tarihinde Başkanlığımıza tevdi edilmiş ve
Komisyonumuz görüşmelerine, kabul edilen rapor ve metin üzerinden 16/2/2011 ve 17/2/2011 tarihli
70 ve 71 inci toplantılarında devam etmiştir. Komisyon görüşmelerinin tamamı tutanağa bağlanmıştır. 

Tasarının geneli üzerinde yapılan görüşmelerde aşağıdaki görüşler ileri sürülmüştür.

- Türkiye'deki spor müsabakalarında -başta futbol müsabakaları olmak üzere- son zamanlarda
artan şiddet ve düzensizliklerin önüne geçilmesinin ve mümkün olan asgari seviyeye indirilmesinin
zaruri olduğu tartışmasızdır. Ancak bu tür şiddet ve düzensizliklerin önüne geçilmesi zaruretinin
yoğun olarak hissedilmesine rağmen son zamanlarda belli müsabakalarda cereyan eden belirli
olaylara istinaden Tasarının derhal Komisyon gündemine alınması ve alelacele görüşülmeye
başlanması, Tasarıdan beklenen amacın gerçekleşme ihtimalini azaltabilecek ve belki de bu amaca
gölge düşürebilecek niteliktedir. 

- Halihazırda yürürlükte bulunan 28/4/2004 tarihli 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun yürürlüğe girmesinin üzerinden henüz yedi yıl gibi kısa
bir süre geçmiş olmasına rağmen bu Kanunu yürürlükten kaldıran Tasarının Komisyonda görüşülüyor
olması da yasama faaliyetinin aceleye getirilemeyecek ve bazı münferit olaylara karşı bir tepki olarak
yapılamayacak kadar ehemmiyetli bir mefhum olduğunu gözler önüne sermektedir. 

- Tasarının amacının her ne kadar son zamanlarda belli müsabakalarda cereyan eden belirli
olaylara istinaden görüşülmekte olduğuna ve derhal Komisyon gündemine alınmasının ve alelacele
görüşülmeye başlanmasının belli amaçlardan kaynaklandığına dair düşünceler ileri sürülmüşse de
Tasarının hazırlanmasının bir buçuk yılı aşkın bir zaman zarfına yayılması, Tasarının Bakanlar
Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkinin mezkur müsabakadan çok daha önce olması,
halihazırda yürürlükte bulunan 28/4/2004 tarihli 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve
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Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda da benzer hükümlerin bulunması, bu düşüncelerin yerinde
olmadığını göstermektedir. 

Geneli üzerinde müzakerelerden sonra Tasarı benimsenmiş ve maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
Tasarının maddeleri üzerinde aşağıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda değişiklik yapılmıştır.

Alt Komisyonca Tasarının 1 inci maddesinde "yer ve mekanlarda" ibaresi, yer ve mekan
kelimeleri aynı anlamı taşıdığından "yerlerde" şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik,
Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

Alt Komisyonca Tasarının 2 nci maddesinde geçen "yer ve mekanlarda" ibaresi, l inci maddede
yapılan değişikliğe paralel olarak "yerlerde" şeklinde, "resmi" ibaresi mevzuata uygunluk sağlamak
amacıyla "genel kolluk" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul
edilmiştir. 

Alt Komisyonca Tasarının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına; müsabaka alanının tanımını
yapmak amacıyla yeni (f) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, yapılan bu
değişikliğin devamında, (d) (e) ve (ğ) bendinde tanımı yapılan "Merkezi spor birimi," "Müsabaka
amiri" "Spor birimi" ibarelerinde esas amacının güvenlik olduğundan hareketle bu ibareler, yapılan
tanımlara uygun olarak Tasarı metninin tamamında "Merkezi spor güvenlik birimi," "Müsabaka
güvenlik amiri," "Spor güvenlik birimi" şeklinde değiştirilmiş, (ı) bendi anlam karışıklığını önlemek
amacıyla yeniden düzenlenmiş, (j) bendinde tanımı yapılan "Taraftardan sorumlu temsilci" ibaresi,
yapılan tanıma uygun olarak "Taraflardan sorumlu kulüp temsilcisi" olarak değiştirilmiştir. Alt
Komisyonca yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüş; ayrıca maddenin (e)
bendinde tanımlanan "müsabaka güvenlik amirinin" kim tarafından görevlendirileceği belirsiz
olduğundan, bu belirsizliğin giderilmesi amacıyla "mülki idare amiri tarafından" görevlendirilmesini
temin amacıyla Komisyonumuzca bu yönde değişiklik yapılmıştır. 

Alt Komisyonca 4 üncü maddede aşağıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda değişiklik
yapılmış, Alt Komisyonun bu tasarrufu Komisyonumuzca da uygun görülmüştür: 

Maddenin birinci fıkrası, il spor güvenlik kurullarına kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bir
hukukçunun katılımını sağlamanın kimi zaman mümkün olamayacağından hareketle, vali tarafından
belirlenecek bir hukukçunun katılımını sağlayacak şekilde ve amatör spor kulüpleri konfederasyon
temsilcilerinin de söz konusu kurullara katılımını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Maddenin ikinci fıkrası, yukarıdaki fıkrada yapılan değişikliğe uygun olarak ilçe spor güvenlik
kurullarında, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bir hukukçu yerine, kaymakam tarafından
belirlenecek bir hukukçu ile gerekli görüldüğünde davet edilecek basın kuruluşlarının ve ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Maddede Komisyonumuzca ayrıca, il spor güvenlik kurullarının oluşumunda il milli eğitim
müdürlüğü temsilcisinin de bulunması gerektiğinden bahisle, maddeye "il sağlık müdürlüğü"
ibaresinden sonra gelmek üzere, "il milli eğitim müdürlüğü" ibaresi eklenmiş, bunun yanında,
uygulamada ortaya çıkması muhtemel karışıklığın önlenmesi ve açıklığın sağlanması amacıyla
maddenin birinci ve ikinci fıkralarına "spor kulüplerine mensup" ibarelerinden sonra gelmek üzere
"taraflardan sorumlu kulüp temsilcisi olan" ibareleri eklenmiştir. 

Alt Komisyonca Tasarının 5 inci maddesinin; üçüncü fıkrasının (b) bendinde anlam bütünlüğü
sağlamak amacıyla "görüşü" ibaresinden sonra gelmek üzere "alınarak," ibaresi eklenmiş, dördüncü
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fıkrasının son cümlesi, milli müsabakalarda yükümlülüğün ilgili federasyonda olacağı yönünde bir
hüküm eklenerek yeniden düzenlenmiş, yedinci fıkrasının ilk cümlesinde geçen "spor alanlarında;
diğer" ibaresi "spor alanlarında bu Kanunda sayılan diğer" olarak değiştirilmiş, böylece fıkradaki
düzenlemenin bu kanunda sayılan diğer spor branşları ile sınırlı olması amaçlanmış, sekizinci fıkrası
mülkiyet hakkına sahip olmayan kulüpler için kullanım hakkına sahip olmaları yeterli görülerek
"mülkiyetine" ibaresi "kullanım hakkına" olarak değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikler
Komisyonumuzca da benimsenmiştir. Komisyonumuzca ayrıca maddenin üçüncü fıkrasının (ç)
bendinin üçüncü cümlesinde yer alan "Spor alanlarına" ibaresi, tanımlar başlıklı 3 üncü maddenin (g)
bendinde yapılan tanımına göre çok geniş bir alanı kapsaması ve bu bağlamda bendin
uygulanmasında ortaya çıkması muhtemel sorunların önüne geçilmesi amacıyla, "Müsabaka
alanlarına" ibaresi olarak değiştirilmiş, ayrıca maddenin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde yer
alan "olarak ancak bu" ibaresi, cümleye açıklık sağlanması amacıyla fıkra metninden çıkarılmış;
maddenin altıncı fıkrası, aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir: 

"İlgili fıkralardaki teknik donanımın futboldaki en üst lig ve bir altındaki liglerdeki kulüpler için
zorunlu kurulması ve buna karşın belirtilen diğer spor dallarındaki kulüplerin durumu ve spor
dallarındaki tarafların durumu göz önünde bulundurularak elektronik kart yükümlülüğü hariç diğer
teknik donanım kurulmasının sağlanması amaçlanmıştır." 

Alt Komisyonca, 6 ncı maddede spor kulüpleri için ağır bir yükümlülük olacağı düşüncesiyle
spor alanının iç güvenliğini sağlamak bakımından özel güvenlik görevlisi bulundurma
yükümlülüğünü sadece profesyonel spor dallarında yapılan müsabakalara katılanlar ve basketbol en
üst ligindeki kulüplerle sınırlı tutmak amacıyla "spor kulüpleri" ibaresinden önce gelmek üzere
"Profesyonel spor dallarında yapılan müsabakalara katılanlar ile basketbol en üst liginde" ibaresi
eklenmiştir. Alt Komisyonca yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.
Komisyonumuzca ayrıca maddenin üçüncü fıkrasında, spor müsabakalarının güvenliğinin
sağlanmasında, özel güvenlik görevli sayısının yeterli olmadığı durumlarda, bu eksikliğin giderilmesi
bağlamında genel kolluk görevlilerinden, görevde olmayanların da görevlendirilebilmelerini
sağlamak amacıyla değişiklik yapılmıştır. 

Alt Komisyonca, Tasarının 7 nci maddesinin ikinci fıkrası, spor güvenlik birimi amirinin kolluk
görevlisi görevlendirme yükümlülüğünü, sadece futbolla sınırlandırmak amacıyla yeniden
düzenlenmiştir. Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde geçen "müsabaka alanında" ibaresi "müsabakanın
yapıldığı spor alanında" biçiminde değiştirilmiştir. Ayrıca dördüncü fıkrada yer alan "müsabaka alanında"
ibaresi "spor alanında" şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Alt  Komisyonca Tasarının 9 uncu maddesinde geçen "taraflardan sorumlu temsilci" ibareleri,
3 üncü maddenin (j) bendinde yapılan değişikliğe paralel olarak madde başlığı dahil "taraflardan
sorumlu kulüp temsilcisi" olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesinde, il veya ilçe spor güvenlik kurullarının, sadece açık alanlarda
yapılan spor müsabakalarında gerekli olan seyir güvenlik önlemlerinin alınması noktasında
görevlerinin sınırlandırılmasının uygun olmayacağı düşüncesinden hareketle maddenin birinci
fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "Açık alanlarda yapılan" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır 

Alt Komisyonca Tasarının 11 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen cezai müeyyide,
kulüpler bakımından telafisi güç ve spor faaliyetlerine engel olacak şekilde yaptırımlara sebep olacağı
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düşüncesiyle yeniden düzenlenmiştir. Bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir.
Komisyonumuzca ayrıca, maddede hükme bağlanmış suç tipi açısından etkin pişmanlık hükmünün
uygulanabilmesini temin amacıyla maddeye fıkra eklenmiştir. 

Alt Komisyonca Tasarının 12 nci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik
yapılmıştır: 

Maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen "veya çevreyi kirletebilecek" ibaresi çok geniş
yorumlanabileceği düşüncesiyle metinden çıkarılmış, (c) bendinden sonra gelmek üzere yeni (ç)
bendi uyuşturucu veya uçucu maddelerle alkollü içeceklerin spor alanlarına sokulmasını engellemek
amacıyla fıkraya eklenmiş, beşinci fıkrasına, belediye zabıtasının bu madde kapsamında genel kolluk
görevlileriyle birlikte hareket etmelerini teminen "görevlileri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve
belediye zabıtası" ibaresi eklenmiş, maddeye eklenen yeni (ç) bendine binaen "(b) ve (c) bentleri"
ibaresi "(b) (c) ve (ç) bentleri" olarak değiştirilmiştir. 

Komisyonumuzca maddenin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü, çok geniş biçimde
yorumlanabileceği gerekçesiyle madde metninden çıkarılmış, maddenin üçüncü fıkrasında, 14/7/1934
tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun önleme aramasına ilişkin hükümlerine göre
arama yapacakları yerler arasına, müsabakanın yapılacağı yer gidiş ve geliş güzergahlarının da
eklenmesi amacıyla maddede değişiklik yapılmış; maddenin beşinci fıkrasında ise birinci fıkranın (b)
ve (c) bentleri kapsamına giren alet veya maddeleri spor alanı çevresinde satan, satışa arz eden,
dağıtan veya dağıtmak için bulunduran kişilerle ilgili olarak bu fiillerden dolayı sadece "seyyar
olarak" satan kişilerle sınırlı tutulmasını temin amacıyla maddede bu yönde değişiklik yapılmıştır. 

Alt Komisyonca Tasarının 13 üncü maddesine, 12 nci maddeye eklenen yeni (ç) bendinde belirtilen
yasak maddelerin sokulması halinde uygulanacak cezai müeyyidenin düzenlenmesi amacıyla yeni beşinci
fıkra eklenmiştir. Maddeye eklenen bu fıkra Komisyonumuzca kabul edilmekle birlikte 12 nci maddenin
birinci fıkrasının uygulama alanına açıklık sağlanması amacıyla "müsabaka sırasında" ibaresi eklenmiş;
ayrıca maddeye spor alanına sokulması yasak olmayan maddelerin kullanılarak, müsabaka düzeninin
bozulması durumunun yaptırıma bağlanmasını temin amacıyla yeni beşinci fıkra eklenmiş, maddeye
eklenen bu fıkra doğrultusunda Alt Komisyonca eklenmiş beşinci fıkra teselsül ettirilerek altıncı fıkra
olarak kabul edilmiş; ayrıca yeni eklenen beşinci fıkra hükümlerine paralel olarak madde başlığında
değişiklik yapılmıştır. 12 nci maddenin birinci fıkrasının madde metninden çıkarılan (c) bendi
doğrultusunda bu maddede (c) bendine yapılan atıftar mezkur gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir. 

Alt Komisyonca Tasarının 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, kanunun koruduğu hukuki yarar
ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca
kısmen kabul edilmiş; taraftarların grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap
alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak tarzda
aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları fiillerinden dolayı yaptırımla karşı karşıya kalacağı
alanın belirlenmesi amacıyla birinci fıkranın başına "Spor alanlarında veya çevresinde" ibaresi
eklenmiş; kişilerin yaptırıma bağlanacak fiilleri açısından belirsizliğin giderilmesi amacıyla Alt
Komisyonca maddenin birinci fıkrasına eklenen " ... tarafından tahkir edici davranış olarak ... " ibaresi
" ... tarafından hakaret olarak ... " şeklinde değiştirilmiş, buna bağlı olarak maddenin ikinci fıkrasında
ve madde başlığında değişiklik yapılmış, ayrıca maddenin ikinci fıkrasına, cinsiyet farkı gözeterek
hakaret olarak algılanacak tarzda söz ve davranışlara da müeyyide uygulanmasını temin amacıyla
"etnik köken" ibaresinden sonra gelmek üzere, "cinsiyet" ibaresi eklenmiş; ikinci fıkraya göre, spor

– 14 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi               (S. Sayısı: 646)

tansel durak-646-(1-46) /



alanlarında veya çevresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı
gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi için uygulanması öngörülen cezai
müeyyidenin alt ve üst sınırlarında, kanunun koruduğu hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak
değişiklik yapılmıştır. 

Alt Komisyonca Tasarının 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları işlenen suçlar ile
verilecek cezalar arasında kanunun koruduğu hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak yeniden
düzenlenmiştir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün tasarrufunda bulunan seyirci yerleri
bakımından birinci ve ikinci fıkra hükümlerinin uygulanmaması hususunda, maddeye ikinci fıkradan
sonra gelmek üzere üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. Maddenin
mevcut üçüncü fıkrası bu maddede düzenlenen hükümlerle bağlantılı olmadığından, 18 inci maddeye
yedinci fıkra olarak eklenmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüş, ayrıca
maddenin beşinci fıkrasının son cümlesinde öngörülen cezai müeyyidenin üst sınırında, kanunun
koruduğu hukuki yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 16 ncı ve 17 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Alt Komisyonca Tasarının 18 inci maddesinde aşağıda belirtilen gerekçelerle değişiklik yapılmış,
yapılan bu değişiklikler Komisyonumuzca da uygun görülmüştür: 

Maddenin birinci fıkrasında geçen "iki yıl" ibaresi "bir yıl", "üç yıl" ibaresi "bir yıl" olarak
değiştirilerek işlenen suçlar verilecek cezalar arasında orantı sağlanması amaçlanmıştır. Üçüncü
fıkrada geçen "mahkemece" ibaresi Türk Ceza Kanunu ile terim birliği sağlamak amacıyla "mahkeme
tarafından" şeklinde değiştirilmiştir. Spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri, koruma tedbiri
olarak uygulandığından ve güvenlik tedbiri olarak hükmedildiğinden, dördüncü fıkrada geçen
"Soruşturma ve kovuşturma evresinde şüpheli veya sanık hakkında uygulanan" ibaresi çıkarılmış
yerine "Koruma tedbiri olarak uygulanan ve güvenlik tedbiri olarak hükmedilen" ibaresi eklenmiştir.
Beşinci fıkrasının (a) bendinde geçen "mahkemece" ibaresi Türk Ceza Kanunu ile terim birliği
sağlamak açısından "mahkeme tarafından" olarak değiştirilmiş, (c) bendinde geçen "mahkeme
tarafından" ibaresi, beraat ve düşme kararının sadece mahkeme tarafından verildiğinden hareketle
metinden çıkarılmış, yine bentde geçen "üzerine" ibaresi "halinde" olarak değiştirilmiştir. Beşinci
fıkrasından sonra gelmek üzere altıncı, 15 inci maddenin dördüncü fıkrası da yedinci fıkra olarak
eklenmiştir. Eklenen altıncı fıkra ile hangi durumlarda seyirden yasaklama tedbirinin uygulamasına
devam edileceği hüküm altına alınmış yedinci fıkra ise yeniden düzenlenerek işlenen suçlar ile
verilecek cezalar arasında orantı sağlanması amaçlanmıştır. Dokuzuncu fıkrası spor müsabakasını
seyirden yasaklanan kişi açısından, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği
müsabakanın tarafı olan kulübünde müsabakalarına gitmesini engelleyecek şekilde yeniden
düzenlenmiştir. Maddeye eklenen yedinci ve sekizinci fıkralara binaen onuncu fıkrasında geçen
"altıncı" ve "yedinci" ibareleri "yedinci" ve "sekizinci" olarak değiştirilmiş ve suçlar ile verilen cezalar
arasında orantı sağlamak amacıyla "ikiyüzelli" ibaresi "yirmibeş" olarak değiştirilmiştir. Onbirinci
fıkradaki düzenlemeyle getirilen yasakların süresini belirtmek amacıyla "kişi," ibaresinden sonra
gelmek üzere "yasak süresince" ibaresi, hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı
verilen kişinin taraftar derneklerine de yönetici olmasını engellemek amacıyla "federasyonlarda"
ibaresinden sonra gelmek üzere "ve taraftar derneklerinde" ibaresi eklenmiştir. 

Komisyonumuzca ayrıca maddenin ikinci fıkrasında, 14 üncü maddede yapılan değişikliğe
paralellik sağlanması amacıyla değişiklik yapılmış; maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hükmedilen
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spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde tutulan bu
amaca özgü elektronik bilgi bankasına derhal kaydedilen bu bilgilerin ilgili spor kulüplerine ve
yurtdışında yapılacak müsabaka öncesinde müsabakanın yapılacağı ülkenin yetkili mercilerine
bildirilmesini temin amacıyla hüküm eklenmiş ve bu bağlamda maddenin dokuzuncu fıkrası madde
metninden çıkarılmıştır. Alt Komisyonca Tasarının 15 inci maddesinin mevcut üçüncü fıkrası, söz
konusu 18 inci maddeye yedinci fıkra olarak eklenmiş; eklenen sözkonusu fıkranın ilk cümlesinde,
Komisyonumuzca spor güvenliğini ve düzenini bozacağı önceden belli olan kişilerin müsabakalara
alınmasının önüne geçilmesi amacıyla değişiklik yapılmış, dokuzuncu fıkranın da madde metninden
çıkarılmasından dolayı, madde içinde yer alan atıflarda değişiklik yapılmıştır. 

Tasarının 19 ve 20 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Alt Komisyonca Tasarının 21 inci maddesinin; ikinci fıkrasının (c) bendinde geçen "mülkiyetine
veya" ibaresi 5 inci maddenin sekizinci fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak metinden
çıkarılmış, dördüncü fıkrası işlenen suç ile verilecek ceza arasında orantı sağlamak amacıyla yeniden
düzenlenmiştir. Bu değişiklik Komisyonumuzca da benimsenmiştir. Komisyonumuzca ayrıca
maddenin üçüncü fıkrasında elektronik bilet uygulamasında ortaya çıkması kuvvetle muhtemel
aksaklıkların giderilmesi amacıyla değişiklik yapılmış; bunun yanında kanunun koruduğu hukuki
yarar ve fiilin ağırlığı dikkate alınarak idari yaptırımların alt ve üst sınırlarında değişikliğe gidilmiştir. 

Tasarının 22 nci maddesi, suç oluşturan fiillerle sadece tazminatı gerektiren haksız fiiller arasında
yer alan gri bir alanı oluşturabilecek fiillere açıklık getirilmesi amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 23, 24 ve 25 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Alt Komisyonca Tasarının 5 inci maddesinde geçen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin uzun
bir süreç alacağı göz önünde bulundurularak geçici 1 inci maddesinde geçen "iki" ibaresi "üç" olarak
değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik Komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 

Tasarının 26 ve 27 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının maddeleri üzerinde redaksiyon yapılmıştır. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere Başkanlığınıza saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü

Ahmet İyimaya Hakkı Köylü Ali Öztürk

Ankara Kastamonu Konya

(Son oylamada bulunamadı) (Son oylamada bulunamadı)

Kâtip Üye Üye

İlknur İnceöz Ahmet  Aydın Zekeriya Aslan
Aksaray Adıyaman Afyonkarahisar

Üye Üye Üye

Osman Ertuğrul Hakkı Suha Okay Mehmet Fatih Atay
Aksaray Ankara Aydın

(Son toplantıya katılamadı) (Muhalefet şerhim eklidir, (Muhalefet şerhim eklidir)

son oylamada bulunamadı)
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Üye Üye Üye

Yılmaz Tunç Mehmet Emin Ekmen Mehmet Tunçak
Bartın Batman Bursa

Üye Üye Üye

Mehmet Salih Erdoğan Celal Erbay Hüseyin Tayfun İçli
Denizli Düzce Eskişehir

(Muhalefet şerhim eklidir,

son oylamada bulunamadı)

Üye Üye Üye

Fuat Çay Veysi Kaynak Mevlüt Akgün

Hatay Kahramanmaraş Karaman

(Muhalefet şerhim eklidir, (Son oylamada bulunamadı)

son toplantıya katılamadı)

Üye Üye Üye

İhsan Koca Cüneyt Yüksel Mustafa Hamarat
Malatya Mardin Ordu
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MUHALEFET ŞERHİ 
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısının, Adalet Komisyonunda

yapılan görüşmelerinde ifade ettiğimiz gerekçeler ile birlikte muhalefet şerhimiz aşağıda arz edilmiştir. 

Sporda şiddet, taşkınlık ulusal değil, uluslararası bir sorundur. Ülkemiz tarafından 25.9.1986
tarihinde Strasbourg'da imzalanan "Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında
Seyircilerin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi" 24.1.1990 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlanan 3608 sayılı "Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında
Seyircilerin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulduğuna Dair Kanunla", uyulması zorunlu bir iç hukuk mevzuatı haline gelmiştir. Ayrıca söz
konusu Avrupa Sözleşmesine göre kurulmuş daimi Komisyon tarafından da Tavsiye Kararları kabul
edilerek üye ülkelere bildirilmektedir. Bu tavsiye kararları sadece Avrupa'da değil dünyanın birçok
ülkesinde uygulanmaktadır. 

Avrupa Konseyi Tavsiye Kararları; maç düzenleyici tarafların sorumlulukları, stat standartları,
bilet sistemleri, holigan tespit sistemleri, seyirci eğilimleri, aile koridorları, kulüp-taraflar ilişkileri,
kulüplerin toplum içerisindeki etkileri, kulüp-polis ilişkileri, stat güvenlik ve sağlık birimleri,
yasaklanmış madde ve banerler, alkol yasakları, acil müdahale birimleri, stat operasyon merkezi ve
irtibat grupları gibi birçok konuyu kapsamaktadır. Tavsiye Kararları, UEFA ve FIFA Talimatlarına
ek olarak daha çok "eğitim sistemi üzerine yoğunlaşmıştır. " 

Öte yandan UEFA tarafından kabul edilip Nisan 2000'de yayınlanan "Stadyumlarda Güvenliğin
Sağlanması ve Kitle Hareketlerinden Korunmak Amacı ile UEFA Kupalarında Oynanan Tüm
Müsabakalara Katılan Kulüpler, Federasyonlar ve Maç Düzenleyicilerinin Tabi Olduğu Stadyum
Güvenlik ve Emniyet Tedbirlerine İlişkin Talimat" da uyulması gerekli bir diğer uluslararası kurallar
manzumesidir. 

TBMM de konuya duyarlı olmuştur. 5149 sayılı "Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin
Önlenmesine Dair Kanun" bu amaçla kabul edilmiştir. 7.5.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5149 sayılı
Kanun, 5.5.2005 tarihli 5340 sayılı ve 8.2.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile iki kez değişikliğe
uğratılarak günün koşullarına uyumlu hale getirilmiştir. 

Öte yandan sporda şiddet ve taşkınlığın önlenmesi; şike, teşvik primi gibi iddiaların araştırılması
amacıyla verilen 2003 tarihli meclis araştırma önergeleri TBMM Genel Kurulunca kabul edilerek bir
araştırma komisyonu kurulmuştur. Araştırma komisyonunun "TÜRK SPORUNDA ŞİDDET, ŞİKE,
RÜŞVET VE HAKSIZ REKABET İDDİALARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN (10/63, 113, 138, 179, 228) ESAS
NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU" 10.6.2005 tarihli olup, sorunun
çözümüne ışık tutacak niteliktedir. Ayrıca 23. Dönemde kurulan "Spor Kulüplerinin Sorunları ile
Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan
Meclis Araştırması Komisyonu (10/80, 91, 267, 674, 714, 737, 739, 876, 877, 878, 879, 880)" da hala
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu Komisyonun çalışmaları rapora bağlanmadan böyle bir Kanun
Tasarısının Komisyona sevki Komisyon üyeleri ve TBMM'ye saygısızlıktır. 

Kanun tasarısının özeti aktarılan mevzuat ve olgularla birlikte değerlendirilmesi zorunludur.
Bakanlar Kurulunca, 27.12.2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan, 1/990
esas numaralı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı"na aşağıda
belirtilen gerekçelerle muhalifiz. 
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1) Alt komisyonda ve komisyonda profesyonel ve amatör spor kulübü temsilcilerinin
bulunmaması; spor kulüpleri ile taraftar derneklerinin temsilcilerinin görüşlerinin alınmaması büyük
bir eksikliktir. Sorunun taraflarının katılımlarının olmaması bir demokrasi sorunudur. 

2) 5149 sayılı "Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"
yürürlükte olduğu gibi bu konuları düzenleyen uluslararası mevzuat iç hukukumuzun bir parçasıdır.
5149 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılması, uluslararası mevzuata ve Anayasamızda belirtilen temel
hak ve özgürlüklere aykırı olarak yeni bir kanun tasarısının komisyonca kabulü Anayasaya aykırıdır.
Gereksinim duyulan konularda kanunda değişiklik yapmak veya kanuna yeni bir madde ilave etmek
yerine yürürlükte olan bir kanunun yürürlükten kaldırılması doğru olan bir yöntem değildir. 

3) Tasarının bazı hükümleri Anayasa'nın 5, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 26, 38, 59 uncu madde hüküm-
lerine aykırıdır. 

4) Tasarının isminde, "Amaç" başlıklı 1. Maddesinde ve "Kapsam" başlıklı 2. maddesinde yer
alan "düzensizlik" kavramı soyut bir kavram olup taraf olduğumuz "Sportif Karşılaşmalarda ve
Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa
Sözleşmesi" hükümlerine aykırıdır. Düzensizlik kavramı uluslararası sözleşmede tanımlandığı üzere
"taşkınlık" olarak değiştirilmelidir. 

5) Tasarının 11. Maddesinde "Şike ve teşvik primine" ilişkin düzenlemeye yer verilmişken;
tasarının "amaç" başlıklı 1. Maddesinde "şike ve teşvik ve diğer yasak fiil ve davranışlara" yer
verilmemiştir. 

6) Tasarı ile "Yasaklar" kural "özgürlükler" istisna haline getirilmiştir. Bu tasarı baskıcı ve
yasakçı bir görüşün ürünüdür. Tasarının 5. Maddesi ile getirilen "Elektronik kart" uygulaması ile
"kamera ve benzeri donanımlarla" seyircilerin kayıt altına alınması Komisyonda ayrıntıları arz edilen
gerekçelerle çok sakıncalıdır. Çok küçük bir topluluğun taşkınlıklarını önleme adına büyük bir seyirci
topluluğunun sınırlamalara tabi tutulması, özgürlüklerinin kısıtlanması kabul edilemez. Temel hak ve
hürriyetlerde yapılan bu sınırlamalar "ölçülülük ilkesine" aykırıdır. Şiddet uygulayan, taşkınlık yapan
azınlık bir gruba karşı önlem alma adına toplumun geneli yasakçı, izlenen ve kayıt altına alınarak bir
uygulama ile karşı karşıya kalacaktır. 

7) Şike ve teşvik primine ilişkin düzenlemenin bu Kanunda yer alması sakıncalıdır. Cezanın
niteliği, suçun unsurları vb. gibi hususlar dikkate alınarak bu suç TCK içerisinde düzenlenmelidir.
Tasarının 11. maddesinde düzenlenen şike ve teşvik suçu ile ilgili olarak CMK 135. Maddesinin
uygulanması çok sakıncalıdır. 

8) Tasarının 12. ve 13. Maddelerinin bazı düzenlemeleri çok büyük sakıncalar taşımaktadır. 
9) Tasarının 18. maddesinin 3 fıkrası da masumiyet karinesine aykırıdır. Bu hükümle, yargı

yetkisi kolluk güçlerine devredilmiştir. 
10) Tasarıda taraftarın eğitimi ile ilgili düzenlemeler ve yükümlülüklere yer verilmemiştir.

Sporda şiddet ve teşvikin zararlı sonuçlarına ilişkin basın yayın yolu ile yapılması gereken eğitici
faaliyetlere ilişkin düzenlemelere yer verilmemesi sorunun sadece yasakçı bir anlayışla
çözülebileceğine inanılması Tasarının bir başka eksik yönüdür. 

Bu sebeplerle Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısına muhalif
olduğumuzu saygılarımızla bildiririz. 22 Şubat 2011 

Hakkı Suha Okay Mehmet Fatih  Atay H. Tayfun İçli
Ankara Aydın Eskişehir

Fuat Çay
Hatay
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN
ÖNLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında
spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların
sürekli veya geçici olarak gruplar halinde
bulundukları yer ve mekanlarda veya müsabakanın
yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahlarında
şiddet ve düzensizliğin önlenmesidir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Kanun; müsabaka

öncesinde, esnasında veya sonrasında, spor
alanları ile bunların çevresinde, taraftarların
sürekli veya geçici olarak gruplar halinde
bulundukları yer ve mekanlarda veya
müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş
güzergahlarında, takımların kamp yaptığı
yerlerde uygulanacak güvenlik önlemlerini,
şike, teşvik primi ve diğer yasak fiil ve
davranışları, bunlara uygulanacak yaptırımları,
spor kulüplerinin, spor kulübü yöneticilerinin,
sporcularının ve diğer görevlilerinin, resmi veya
özel güvenlik görevlilerinin, hakemlerin,
taraftarların, taraftar derneklerinin, taraftar
temsilcilerinin, spor federasyonlarının, yazılı
veya görsel ya da işitsel kitle iletişim kuruluşları
ile mensuplarının ve diğer ilgili kişi ve
kurumların spor müsabakalarında şiddet ve
düzensizliğin önlenmesine ilişkin hususlardaki
görev ve sorumluluklarını kapsar. 

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 
a) Federasyonlar: Gençlik ve Spor Genel

Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren
federasyonları, özerk spor federasyonlarını ve
Türkiye Futbol Federasyonunu, 

b) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünü, 

c) İl spor güvenlik kurulu: Her ilde
oluşturulan spor güvenlik kurulunu, 

ç) İlçe spor güvenlik kurulu: Spor kulübü
bulunan ilçelerde oluşturulan spor güvenlik
kurulunu, 
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ADALET KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN
ÖNLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı;

müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında
spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların
sürekli veya geçici olarak gruplar halinde
bulundukları yerlerde veya müsabakanın
yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahlarında
şiddet ve düzensizliğin önlenmesidir.

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu Kanun; müsabaka

öncesinde, esnasında veya sonrasında, spor
alanları ile bunların çevresinde, taraftarların
sürekli veya geçici olarak gruplar halinde
bulundukları yerlerde veya müsabakanın
yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahlarında,
takımların kamp yaptığı yerlerde uygulanacak
güvenlik önlemlerini, şike, teşvik primi ve diğer
yasak fiil ve davranışları, bunlara uygulanacak
yaptırımları, spor kulüplerinin, spor kulübü
yöneticilerinin, sporcularının ve diğer
görevlilerinin, genel kolluk veya özel güvenlik
görevlilerinin, hakemlerin, taraftarların, taraftar
derneklerinin, taraftar temsilcilerinin, spor
federasyonlarının, yazılı veya görsel ya da işitsel
kitle iletişim kuruluşları ile mensuplarının ve
diğer ilgili kişi ve kurumların spor
müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin
önlenmesine ilişkin hususlardaki görev ve
sorumluluklarını kapsar.

Tanımlar 
MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Federasyonlar: Gençlik ve Spor Genel

Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren
federasyonları, özerk spor federasyonlarını ve
Türkiye Futbol Federasyonunu,

b) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünü,

c) İl spor güvenlik kurulu: Her ilde
oluşturulan spor güvenlik kurulunu,

ç) İlçe spor güvenlik kurulu: Spor kulübü
bulunan ilçelerde oluşturulan spor güvenlik
kurulunu,



d) Merkezi spor birimi: Emniyet Genel
Müdürlüğü bünyesinde kurulan ilgili birimi, 

e) Müsabaka amiri: Spor alanlarında
güvenliğin sağlanması amacıyla görevlendirilmiş
kolluk amirini, 

f) Spor alanı: Spor müsabakalarının veya
antrenmanların gerçekleştirildiği alanlar ile
seyircilere ait seyir alanları, sporculara ait
soyunma odası ve bu Kanunun uygulanması
kapsamında spor yapmaya elverişli alanları, 

g) Spor birimi: Sorumluluk alanlarına göre
il ve ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma
komutanlıkları tarafından kurulan ilgili birimi, 

ğ) Spor kulübü: Belirli kurallara göre
kurulan, amatör veya profesyonel spor
dallarında faaliyette bulunan kuruluşu, 

h) Spor müsabakası: Federasyonların
düzenlediği veya düzenlenmesine izin verdiği
ya da katkıda bulunduğu takımlar arası veya
bireysel nitelikte, gösteri niteliğindekiler de
dahil olmak üzere her türlü sportif karşılaşma ve
yarışmayı, 

ı) Taraftar derneği: Her ne ad altında olursa
olsun, bir spor kulübünü desteklemek amacıyla
kurulan derneği, 

i) Taraftardan sorumlu temsilci: Spor
kulüplerinin yönetim kurulu üyeleri arasından
belirledikleri kişiyi, 

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler

İl ve ilçe spor güvenlik kurullarının
oluşturulması

MADDE 4- (1) İl spor güvenlik kurulu,
vali veya görevlendireceği vali yardımcısının
başkanlığında, belediye başkanlığı, il jandarma
komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, gençlik ve
spor il müdürlüğü, ilgili federasyon ve il sağlık
müdürlüğü temsilcileri, vali tarafından
belirlenecek farklı spor kulüplerine mensup en
az iki yönetici ile kamu kurum ve kuruluşlarında
görevli bir hukukçu ve gerekli görüldüğünde
davet edilecek basın kuruluşlarının ve ilgili
kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. 
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d) Merkezi spor güvenlik birimi: Emniyet
Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ilgili birimi,

e) Müsabaka güvenlik amiri: Spor alanlarında
güvenliğin sağlanması amacıyla mülki idare amiri
tarafından görevlendirilmiş kolluk amirini, 

f) Müsabaka alanı: Spor müsabakasının
yapılmasına tahsis edilen alanı,

g) Spor alanı: Spor müsabakalarının veya
antrenmanların gerçekleştirildiği alanlar ile
seyircilere ait seyir alanları, sporculara ait
soyunma odası ve bu Kanunun uygulanması
kapsamında spor yapmaya elverişli alanları,

ğ) Spor güvenlik birimi: Sorumluluk
alanlarına göre il ve ilçe emniyet müdürlükleri
veya jandarma komutanlıkları tarafından
kurulan ilgili birimi,

h) Spor kulübü: Belirli kurallara göre
kurulan, amatör veya profesyonel spor
dallarında faaliyette bulunan kuruluşu,

ı) Spor müsabakası: Federasyonların
düzenlediği veya düzenlenmesine izin verdiği
ya da katkıda bulunduğu her türlü sportif
karşılaşma ve yarışmayı,

i) Taraftar derneği: Her ne ad altında olursa
olsun, bir spor kulübünü desteklemek amacıyla
kurulan derneği,

j) Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi:
Spor kulüplerinin yönetim kurulu üyeleri
arasından belirledikleri kişiyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

İl ve ilçe spor güvenlik kurullarının
oluşturulması

MADDE 4- (1) İl spor güvenlik kurulu,
vali veya görevlendireceği vali yardımcısının
başkanlığında, belediye başkanlığı, il jandarma
komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, gençlik ve
spor il müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il milli
eğitim müdürlüğü, ilgili federasyon ve amatör
spor kulüpleri konfederasyon temsilcileri, vali
tarafından belirlenecek bir hukukçu ile farklı
spor kulüplerine mensup taraftardan sorumlu
kulüp temsilcisi olan en az iki yönetici ve
gerekli görüldüğünde davet edilecek basın

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



(2) İlçe spor güvenlik kurulu, kaymakam
başkanlığında il spor güvenlik kurulunda yer
alan kurum ve kuruluşların ilçedeki temsilcileri
ve kaymakam tarafından belirlenecek varsa
farklı spor kulüplerine mensup en az iki yönetici
ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bir
hukukçudan oluşur. 

Spor alanlarının güvenlik ve düzenine
ilişkin tedbirler 

MADDE 5- (l) Ev sahibi spor kulüpleri; 
a) Spor alanlarında sağlık ve güvenliğe, 
b) Müsabakanın yapılacağı yerde konuk

takım seyircilerine bağımsız bir bölüm ayırmak
ve taraftarlar arasında temas olmamasını
sağlamaya, 

yönelik olarak, ilgili spor federasyonları ve
uluslararası spor federasyonları tarafından
belirlenen önlemleri almakla yükümlüdür. 

(2) Spor kulüpleri, müsabakanın güvenliğini
sağlamak amacıyla il veya ilçe spor güvenlik
kurullarının kendileriyle ilgili olarak aldığı
kararları yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamındaki
yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla
özellikle; 

a) Spor alanlarına, seyri engellemeyecek
şekilde ve federasyonun bağlı olduğu
uluslararası federasyonun talimatlarına uygun
olarak seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer
arasına tel, duvar, bariyer ve benzeri fiziki
engeller konulabilir. 

b) Fiziki engeller, ilgili spor biriminin
olumlu görüşü ve il veya ilçe spor güvenlik
kurullarının kararı ile kaldırılabilir. 

c) Spor alanlarında, çocuklar ve engellilerin
müsabakaları izleyebilmeleri için durumlarına
uygun yerler tahsis edilir. 

ç) Spor alanlarında seyircilerin oturma
yerleri numaralandırılır. Bilet satışları koltuk
numarasıyla ilişkilendirilerek yapılır. Spor
alanlarına kapasitenin üzerinde ve biletsiz
seyirci alınamaz. 
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kuruluşlarının ve ilgili kamu kuruluşlarının
temsilcilerinden oluşur. 

(2) İlçe spor güvenlik kurulu, kaymakam
başkanlığında il spor güvenlik kurulunda yer
alan kurum ve kuruluşların ilçedeki temsilcileri
ve kaymakam tarafından belirlenecek bir
hukukçu ile varsa farklı spor kulüplerine
mensup taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi
olan en az iki yönetici ve gerekli görüldüğünde
davet edilecek basın kuruluşlarının ve ilgili
kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

Spor alanlarının güvenlik ve düzenine
ilişkin tedbirler 

MADDE 5- (1) Ev sahibi spor kulüpleri; 
a) Spor alanlarında sağlık ve güvenliğe, 
b) Müsabakanın yapılacağı yerde

konuk takım seyircilerine bağımsız bir
bölüm ayırmak ve taraftarlar arasında temas
olmamasını sağlamaya yönelik olarak, ilgili
spor federasyonları ve uluslararası spor
federasyonları tarafından belirlenen önlemleri
almakla yükümlüdür.

(2) Spor kulüpleri, müsabakanın güvenliğini
sağlamak amacıyla il veya ilçe spor güvenlik
kurullarının kendileriyle ilgili olarak aldığı
kararları yerine getirmekle yükümlüdür. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamındaki
yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla
özellikle; 

a) Spor alanlarına, seyri engellemeyecek
şekilde ve federasyonun bağlı olduğu
uluslararası federasyonun talimatlarına uygun
olarak seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer
arasına tel, duvar, bariyer ve benzeri fizikî
engeller konulabilir.

b) Fizikî engeller, ilgili spor güvenlik
biriminin görüşü alınarak, il veya ilçe spor
güvenlik kurullarının kararı ile kaldırılabilir.

c) Spor alanlarında, çocuklar ve engellilerin
müsabakaları izleyebilmeleri için durumlarına
uygun yerler tahsis edilir.

ç) Spor alanlarında seyircilerin oturma
yerleri numaralandırılır. Bilet satışları koltuk
numarasıyla ilişkilendirilerek yapılır. Müsabaka
alanlarına kapasitenin üzerinde veya biletsiz
seyirci alınamaz. 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



(4) Spor müsabakalarının yapıldığı alanlara
girişi sağlayacak biletler, elektronik sistem
üzerinden oluşturulur. Bilet satın almak isteyen
kişilerle ilgili olarak, üzerinde adı, soyadı,
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve
fotoğrafı olan bir elektronik kart oluşturulur.
Kişinin yabancı olması halinde kart üzerinde
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yerine
uyruğu olduğu devletin adı ile Türkiye'ye giriş
yaptığı pasaportun seri numarası kaydedilir.
Bilet satışları kişilere özgü olarak ancak bu
elektronik kart üzerinden yapılabilir. Spor
müsabakalarına, kişi ancak adına düzenlenen
elektronik kart ile izleyici olarak girebilir. Spor
müsabakasına izleyici olarak girecek kişilerin
kontrolünü ev sahibi kulüp yapmakla
yükümlüdür. Ev sahibi olmayan müsabakalarda
bu yükümlülük, müsabakaya katılan her iki
kulüp tarafından yerine getirilir. 

(5) Spor alanlarında; güvenliğin sağlanması
ve bu Kanuna aykırı davrananların tespiti
amacıyla, gerekli teknik donanımlar kurulur.
Kameralar ve benzeri teknik donanımların
yerleştirilecekleri yerler ve sayıları il veya ilçe
spor güvenlik kurulları tarafından belirlenir. 

(6) Dördüncü ve beşinci fıkralardaki
sistemle ilgili teknik donanımın kurulması,
futbol için en üst lig ve bir altındaki lig ile
basketbol, voleybol ve hentbol dalları için ise en
üst ligde bulunan kulüplerin kendi sahalarındaki
müsabakaları ile ilgili olarak zorunludur. 

(7) Futbolda en üst profesyonel lig ve bir
altındaki ligde bulunan kulüplerin
müsabakalarının yapıldığı spor alanlarında;
diğer spor branşlarında ise uluslararası spor
müsabakalarının yapıldığı spor alanlarında ev
sahibi ve misafir takım için ayrı ayrı olmak ve
gerektiğinde kullanılmak üzere azami yirmi kişi
kapasiteli en az iki tane bekletme odası ile genel
kolluk görevlileri ile özel güvenlik
görevlilerinin kullanımına açık tutulacak
güvenlik kameraları ve anons sistemlerinin
yönetildiği yeteri kadar kontrol odasının
oluşturulması zorunludur. Kontrol odasında
federasyon ve spor kulübü temsilcileri de
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(4) Spor müsabakalarının yapıldığı alanlara
girişi sağlayacak biletler, elektronik sistem
üzerinden oluşturulur. Bilet satın almak isteyen
kişilerle ilgili olarak, üzerinde adı, soyadı,
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve
fotoğrafı olan bir elektronik kart oluşturulur.
Kişinin yabancı olması halinde kart üzerinde
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yerine
uyruğu olduğu devletin adı ile Türkiye’ye giriş
yaptığı pasaportun seri numarası kaydedilir.
Bilet satışları kişilere özgü elektronik kart
üzerinden yapılabilir. Spor müsabakalarına, kişi
ancak adına düzenlenen elektronik kart ile
izleyici olarak girebilir. Spor müsabakasına
izleyici olarak girecek kişilerin kontrolünü ev
sahibi kulüp yapmakla yükümlüdür. Bu
yükümlülük ev sahibi olmayan müsabakalarda,
müsabakaya katılan her iki kulüp; milli
müsabakalarda ise, ilgili federasyon tarafından
yerine getirilir. 

(5) Spor alanlarında; güvenliğin sağlanması
ve bu Kanuna aykırı davrananların tespiti
amacıyla, gerekli teknik donanımlar kurulur.
Kameralar ve benzeri teknik donanımların
yerleştirilecekleri yerler ve sayıları il veya ilçe
spor güvenlik kurulları tarafından belirlenir. 

(6) Futbol dalında en üst lig ile bir altındaki
ligde bulunan kulüpler, dördüncü ve beşinci
fıkralardaki sistemle ilgili teknik donanımları
kendi kullanımındaki spor alanlarında kurmakla
yükümlüdür. Elektronik karta ilişkin hükümler
hariç olmak üzere aynı yükümlülükler,
basketbol, voleybol ve hentbol dallarındaki en
üst ligde bulunan kulüplerin kendi
kullanımındaki spor alanları bakımından da
geçerlidir. 

(7) Futbolda en üst profesyonel lig ve bir
altındaki ligde bulunan kulüplerin müsabakalarının
yapıldığı spor alanlarında; bu Kanunda sayılan
diğer spor branşlarında ise uluslararası spor
müsabakalarının yapıldığı spor alanlarında ev
sahibi ve misafir takım için ayrı ayrı olmak ve
gerektiğinde kullanılmak üzere azami yirmi
kişi kapasiteli en az iki tane bekletme odası ile
genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



bulunur. Kayıt altına alınan görüntü ve
dokümanların birer örneği, müsabakanın
sonunda ilgili spor birimine, federasyona ve her
iki kulüp temsilcisine verilir. 

(8) Dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarda
belirtilen güvenlik sistemlerinin ve odalarının
giderleri, en üst profesyonel futbol ligi ve bir
altındaki ligdeki kulüplerin kendileri tarafından;
basketbol, voleybol ve hentbol dalları için ise
spor tesisinin mülkiyetine sahip olan kulüp ya
da kuruluş tarafından karşılanır. 

(9) Spor alanlarında hangi güvenlik sistemi
veya teknik donanımın uygulanacağı ilgili
federasyonun bağlı olduğu uluslararası spor
örgütlerinin düzenlemeleri çerçevesinde
yönetmelikle belirlenir. 

(10) Spor alanları ile çevresinde; bu
alanlara sokulması yasak maddelere ve eşyalara,
yasak olan davranışlara ve bu alanlarda
elektronik takibin yapıldığına ilişkin uyarı
levhalarına yer verilir. Bu yükümlülük ilgili spor
alanı kullanımında olan spor kulübü tarafından
yerine getirilir. 

Saha güvenliği
MADDE 6- (l) Spor kulüpleri, genel kolluk

ile birlikte görev yapmak üzere güvenliği
sağlamaya yetecek sayıdaki özel güvenlik
görevlilerini müsabaka öncesinden müsabakanın
tamamlanıp seyirci ve sporcuların tahliyesine
kadar geçecek dönem içerisinde, müsabakanın
yapılacağı yerde bulundurmakla ve spor alanının
iç güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

(2) Spor kulüpleri, özel güvenlik görevlileri
dışında müsabakalarda seyirci sağlığını ve
emniyetini ilgilendiren konularda çalıştırmak
üzere ayrıca kulüp görevlileri bulundurmakla
yükümlüdür. 

(3) Spor kulüpleri, bu Kanunda yer alan
yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla özel
güvenlik hizmeti satın alabilir. 
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görevlilerinin kullanımına açık tutulacak güvenlik
kameraları ve anons sistemlerinin yönetildiği
yeteri kadar kontrol odasının oluşturulması
zorunludur. Kontrol odasında federasyon ve
spor kulübü temsilcileri de bulunur. Kayıt altına
alınan görüntü ve dokümanların birer örneği,
müsabakanın sonunda ilgili spor güvenlik
birimine,  federasyona ve her iki kulüp temsilcisine
verilir. 

(8) Dördüncü, beşinci ve yedinci fıkralarda
belirtilen güvenlik sistemlerinin ve odalarının
giderleri, en üst profesyonel futbol ligi ve bir
altındaki ligdeki kulüplerin kendileri tarafından;
basketbol, voleybol ve hentbol dalları için ise
spor tesisinin kullanım hakkına sahip olan kulüp
ya da kuruluş tarafından karşılanır.

(9) Spor alanlarında hangi güvenlik sistemi
veya teknik donanımın uygulanacağı ilgili
federasyonun bağlı olduğu uluslararası spor
örgütlerinin düzenlemeleri çerçevesinde
yönetmelikle belirlenir.

(10) Spor alanları ile çevresinde; bu
alanlara sokulması yasak maddelere ve eşyalara,
yasak olan davranışlara ve bu alanlarda
elektronik takibin yapıldığına ilişkin uyarı
levhalarına yer verilir. Bu yükümlülük ilgili spor
alanı kullanımında olan spor kulübü tarafından
yerine getirilir. 

Saha güvenliği 
MADDE 6- (1) Profesyonel spor dallarında

yapılan müsabakalara katılanlar ile basketbol en
üst ligindeki spor kulüpleri, genel kolluk ile
birlikte görev yapmak üzere güvenliği
sağlamaya yetecek sayıdaki özel güvenlik
görevlilerini müsabaka öncesinden müsabakanın
tamamlanıp seyirci ve sporcuların tahliyesine
kadar geçecek dönem içerisinde, müsabakanın
yapılacağı yerde bulundurmakla ve spor alanının
iç güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. 

(2) Spor kulüpleri, özel güvenlik görevlileri
dışında müsabakalarda seyirci sağlığını ve emniye-
tini ilgilendiren konularda çalıştırmak üzere ayrıca
kulüp görevlileri bulundurmakla yükümlüdür. 

(3) Spor kulüpleri, bu Kanunda yer alan
yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla özel

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



(4) Spor alanlarında görev yapacak özel
güvenlik görevlileri, 10/6/2004 tarihli ve 5188
sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda
belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Bu Kanundan
doğan görevlerinin ifası sırasında, özel güvenlik
görevlilerinin ateşli silah taşımaları yasaktır. 

Müsabaka güvenliği
MADDE 7- (1) Müsabaka amiri, spor

müsabakalarında alınacak güvenlik önlemlerinin
yürütülmesi ve denetlenmesi konularında,
müsabakanın güvenliği ile ilgili tüm kişi ve
kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlamakla
yetkili ve görevlidir. 

(2) Her spor birimi amiri, futbol için en üst
lig ve bir altındaki lig için, basketbol, voleybol
ve hentbol dalları için ise en üst ligde bulunan
kulüpler için bir kolluk görevlisini kulüp kolluk
görevlisi olarak görevlendirmek zorundadır.
Belirlenen kulüp kolluk görevlisi, deplasman
maçları dahil ilgili kulübün bütün maçlarında
görevlendirilmek zorundadır. 

(3) Müsabaka alanında genel kolluk
görevlileri ile özel güvenlik görevlileri,
müsabaka amirinin emir ve denetiminde birlikte
görev yapar. Müsabaka amiri her zaman
tribünlerdeki genel kolluk görevlilerinin
sayısının arttırılmasına karar verebilir. 
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güvenlik hizmeti satın alabilir. En üst profesyonel
futbol ligi kulüplerinin müsabakalarında güven-
liğin sağlanması amacıyla genel kolluk
görevlilerinden, görevde olmayanlar da
görevlendirilebilir. Bu görevlendirme, ilgili
kulübün başvurusu ve federasyonun talebi üzerine,
müsabakanın yapılacağı yerdeki yetkili kolluk
birimince yapılır. Bu kolluk görevlilerine,
görevlendirildikleri müsabaka ile sınırlı olarak
günlük harcırah miktarının iki katı kadar ödeme
yapılır. Bu miktar, federasyon tarafından doğru-
dan kolluk görevlilerinin hesabına yatırılır.
Federasyon, ödediği para miktarını ilgili spor
kulübünün alacaklarından mahsup eder. İl veya
ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen
özel güvenlik görevlisi sayısının üçte birini
geçmeyecek sayıda ve bunların yerine genel
kolluk görevlisi bu şekilde görevlendirilir.  

(4) Spor alanlarında görev yapacak özel
güvenlik görevlileri, 10/6/2004 tarihli ve 5188
sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda
belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Bu Kanundan
doğan görevlerinin ifası sırasında, özel güvenlik
görevlilerinin ateşli silâh taşımaları yasaktır.

Müsabaka güvenliği 
MADDE 7- (1) Müsabaka güvenlik amiri,

spor müsabakalarında alınacak güvenlik
önlemlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi
konularında, müsabakanın güvenliği ile ilgili
tüm kişi ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu
sağlamakla yetkili ve görevlidir. 

(2) Her spor güvenlik birimi amiri, futbolda
en üst lig ve bir altındaki lig için, her bir kulüple
ilgili bir kolluk görevlisi görevlendirmekle
yükümlüdür. Belirlenen kolluk görevlisi,
deplasman maçları dahil ilgili kulübün bütün
maçlarında görevlendirilir.

(3) Müsabakanın yapıldığı spor alanında
genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik
görevlileri, müsabaka güvenlik amirinin emir ve
denetiminde birlikte görev yapar. Müsabaka
güvenlik amiri her zaman tribünlerdeki genel
kolluk görevlilerinin sayısının artırılmasına
karar verebilir.

(4) İl veya ilçe spor güvenlik kurulları, spor
alanında spor kulüplerinin bulundurmakla yükümlü

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



(4) İl veya ilçe spor güvenlik kurulları,
müsabaka alanında spor kulüplerinin
bulundurmakla yükümlü oldukları özel güvenlik
görevlilerinin sayısını ve görev alacakları yerleri
belirlemekle yetkilidir. 

Taraftar derneklerinin yükümlülükleri
MADDE 8- (1) Taraftar dernekleri, bu

Kanunun amacına aykırı faaliyette bulunamaz. 
(2) Taraftar dernekleri, taraftarların spor

ahlakı ve ilkelerine uygun biçimde sportif
faaliyetleri izlemelerini sağlamaya yönelik
eğitici faaliyetler düzenler. 

Taraftardan sorumlu temsilci
MADDE 9- (1) Spor kulüpleri, yönetim

kurulu üyeleri arasından bir veya birkaç kişiyi
taraftardan sorumlu temsilci olarak belirlemek
ve bu kişilerin kimlik ve adres bilgilerini spor
kulübünün bulunduğu yerdeki genel kolluk
birimine bildirmekle yükümlüdür. Bu
yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, bu
Kanun hükümlerine göre taraftardan sorumlu
temsilciye terettüp eden yükümlülükler, kulüp
başkan ve yönetim kurulu üyelerinin tamamı
tarafından yerine getirilir. 

(2) Taraftardan sorumlu temsilciler,
müsabaka güvenliğinin sağlanması konusunda
genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik
görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür. 

Seyir güvenliğinin sağlanması 
MADDE 10- (1) Açık alanlarda yapılan

spor müsabakalarında; müsabaka alanının
çevresinde bulunan ve insan hayatı açısından
tehlike oluşturabilecek yerlerde müsabakaların
seyredilmemesi için il veya ilçe spor güvenlik
kurulları gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yasak Fiiller ve Ceza Hükümleri

Şike ve teşvik primi 
MADDE 11- (1) Belirli bir spor

müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir
başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden
kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve
yirmibin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır. Kendisine menfaat temin edilen
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oldukları özel güvenlik görevlilerinin sayısını ve
görev alacakları yerleri belirlemekle yetkilidir. 

Taraftar derneklerinin yükümlülükleri 
MADDE 8- (1) Taraftar dernekleri, bu

Kanunun amacına aykırı faaliyette bulunamaz.
(2) Taraftar dernekleri, taraftarların spor

ahlâkı ve ilkelerine uygun biçimde sportif
faaliyetleri izlemelerini sağlamaya yönelik
eğitici faaliyetler düzenler.

Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi
MADDE 9- (1) Spor kulüpleri, yönetim

kurulu üyeleri arasından bir veya birkaç kişiyi
taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olarak
belirlemek ve bu kişilerin kimlik ve adres
bilgilerini spor kulübünün bulunduğu yerdeki
genel kolluk birimine bildirmekle yükümlüdür.
Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde,
bu Kanun hükümlerine göre taraftardan sorumlu
kulüp temsilcisine terettüp eden yükümlülükler,
kulüp başkan ve yönetim kurulu üyelerinin
tamamı tarafından yerine getirilir.  

(2) Taraftardan sorumlu kulüp temsilcileri,
müsabaka güvenliğinin sağlanması konusunda
genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik
görevlilerine yardımcı olmakla yükümlüdür. 

Seyir güvenliğinin sağlanması 
MADDE 10- (1) Spor müsabakalarında;

müsabaka alanının çevresinde bulunan ve insan
hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerde
müsabakaların seyredilmemesi için il veya ilçe
spor güvenlik kurulları gerekli önlemlerin
alınmasını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yasak Fiiller ve Ceza Hükümleri

Şike ve teşvik primi
MADDE 11- (1) Belirli bir spor

müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir
başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden
kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve
yirmibin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır. Kendisine menfaat temin edilen

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak
cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat temini
hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde
dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. 

(2) Şike anlaşmasının varlığını bilerek spor
müsabakasının anlaşma doğrultusunda
sonuçlanmasına katkıda bulunan kişiler de
birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

(3) Kazanç veya sair menfaat vaat veya
teklifinde bulunulması halinde, anlaşmaya
varılamadığı takdirde, suçun teşebbüs
aşamasında kalmış olması dolayısıyla cezaya
hükmolunur. 

(4) Suçun; 
a) Kamu görevinin sağladığı güven veya

nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle, 
b) Spor kulübünün yönetim kurulu başkan

veya üyeleri tarafından, 
c) Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir

örgütün faaliyeti çerçevesinde, 
ç) Bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek

amacıyla, 
işlenmesi halinde verilecek ceza yarı

oranında arttırılır. 
(5) Suçun bir müsabakada bir takımın

başarılı olmasını sağlamak amacıyla teşvik
primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle
işlenmesi halinde bu madde hükümlerine göre
verilecek ceza yarı oranında indirilir. 

(6) Bu madde hükümleri; 
a) Milli takımların veya milli sporcuların

başarılı olmasını sağlamak amacıyla, 
b) Spor kulüpleri tarafından kendi takım

oyuncularına veya teknik heyetine müsabakada
başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla, 

prim verilmesi veya vaadinde bulunulması
halinde uygulanmaz. 

(7) Suçun spor kulüplerinin veya sair bir
tüzel kişinin yararına olarak işlenmesi halinde
ayrıca Türk Ceza Kanununun tüzel kişilere özgü
güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
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kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak
cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat temini
hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde
dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. 

(2) Şike anlaşmasının varlığını bilerek spor
müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlan-
masına katkıda bulunan kişiler de birinci fıkra
hükmüne göre cezalandırılır. 

(3) Kazanç veya sair menfaat vaat veya
teklifinde bulunulması halinde, anlaşmaya
varılamadığı takdirde, suçun teşebbüs
aşamasında kalmış olması dolayısıyla cezaya
hükmolunur. 

(4) Suçun;
a) Kamu görevinin sağladığı güven veya

nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle,
b) Spor kulübünün yönetim kurulu başkan

veya üyeleri tarafından, 
c) Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir

örgütün faaliyeti çerçevesinde, 
ç) Bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek

amacıyla,
işlenmesi halinde verilecek ceza yarı

oranında artırılır. 
(5) Suçun bir müsabakada bir takımın

başarılı olmasını sağlamak amacıyla teşvik
primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle
işlenmesi halinde bu madde hükümlerine göre
verilecek ceza yarı oranında indirilir. 

(6) Bu madde hükümleri; 
a) Milli takımlara veya milli sporculara

başarılı olmalarını sağlamak amacıyla,
b) Spor kulüpleri tarafından kendi takım

oyuncularına veya teknik heyetine müsabakada
başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla,

prim verilmesi veya vaadinde bulunulması
halinde uygulanmaz. 

(7) Suçun spor kulüplerinin veya sair bir
tüzel kişinin yararına işlenmesi halinde, ayrıca
bunlara, şike veya teşvik primi miktarı kadar
idari para cezası verilir. Ancak verilecek idari
para cezasının miktarı yüzbin Türk Lirasından
az olamaz.

(8) Müsabaka yapılmadan önce suçun
ortaya çıkmasını sağlayan kişiye ceza verilmez. 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



Spor alanlarına sokulması yasak
maddeler 

MADDE 12- (1) Spor alanlarına; 
a) Ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile esasen

bulundurulması yasak olan diğer silahların,
b) Esasen bulundurulması yasak olmamakla

beraber, kesici, ezici, bereleyici veya delici
aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı
maddelerin,

c) Müsabaka düzenini bozabilecek veya
çevreyi kirletebilecek nitelikte her türlü
maddenin, 

sokulması yasaktır. 
(2) Müsabaka güvenliğinin sağlanması

amacıyla, genel kolluk görevlileri ile bunların
gözetiminde olmak üzere özel güvenlik
görevlileri, mülki amirin yazılı emrine istinaden,
spor alanına girişte izleyicilerin üstünü ve
eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile
kontrol edebilir ve arayabilir. 

(3) Spor müsabakası öncesinde, esnasında
ve sonrasında spor alanının çevresinde
taraftarların üzeri ve eşyası 2559 sayılı Polis
Vazife ve Salahiyet Kanununun önleme
aramasına ilişkin hükümlerine göre aranabilir. 

(4) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun
adli aramaya ilişkin hükümleri saklıdır.

(5) Genel kolluk görevlileri birinci fıkranın
(b) ve (c) bentleri kapsamına giren alet veya
maddeleri spor alanı çevresinde satan, satışa arz
eden, dağıtan veya dağıtmak için bulunduran
kişileri bu alandan uzaklaştırmakla yükümlüdür. 

Spor alanlarına yasak madde sokulması

MADDE 13- (1) Bulundurulması esasen
suç oluşturan silahların spor alanlarına sokan
kişi hakkında, 6136 sayılı Kanunun ek 1 inci
maddesi hükümlerine göre cezaya hükmolunur. 

(2) Esasen bulundurulması suç oluşturmamakla
beraber 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi
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Spor alanlarına sokulması yasak
maddeler

MADDE 12- (1) Spor alanlarına; 
a) Ruhsatlı dahi olsa ateşli silahlar ile

esasen bulundurulması yasak olan diğer
silahların,

b) Esasen bulundurulması yasak olmamakla
beraber, kesici, ezici, bereleyici veya delici
aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı
maddelerin, 

c) Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve
ilgili spor federasyonlarının belirlediği esaslara
aykırı olarak alkollü içeceklerin,

sokulması yasaktır. 
(2) Müsabaka güvenliğinin sağlanması

amacıyla, genel kolluk görevlileri ile bunların
gözetiminde olmak üzere özel güvenlik
görevlileri, mülki amirin yazılı emrine istinaden,
spor alanına girişte izleyicilerin üstünü ve
eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile
kontrol edebilir ve arayabilir. 

(3) Spor müsabakası öncesinde, esnasında
ve sonrasında spor alanının çevresinde ve
müsabakanın yapılacağı yer gidiş ve geliş
güzergâhında, taraftarların üzeri ve eşyası
14/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve
Salahiyet Kanununun önleme aramasına ilişkin
hükümlerine göre aranabilir. 

(4) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun adli aramaya ilişkin
hükümleri saklıdır. 

(5) Genel kolluk görevlileri ve belediye
zabıtası birinci fıkranın (b) ve (c)  bentleri
kapsamına giren alet veya maddeleri spor alanı
çevresinde seyyar olarak satan, satışa arz eden,
dağıtan veya dağıtmak için bulunduran kişileri
bu alandan uzaklaştırmakla yükümlüdür. 

Spor alanlarına yasak madde sokulması
ve müsabaka düzeninin bozulması

MADDE 13- (1) Bulundurulması esasen
suç oluşturan silahları spor alanlarına sokan
kişi hakkında, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi hükümle-
rine göre cezaya hükmolunur.  

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



kapsamına giren alet veya maddeleri spor alanlarına
sokan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis; (c) bendi
kapsamına giren maddeleri sokan kişi, yirmi günden
az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b)
ve (c) bentleri kapsamına giren alet veya
maddeleri seyircilere temin etmek amacıyla spor
alanına sokan veya spor alanında seyircilere
temin eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. 

(4) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b)
ve (c) bentleri kapsamına giren alet veya
maddeleri spor alanında kullanan kişi, bu suretle
müsabaka düzeninin bozulması halinde, fiili
daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç
oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. 

Çirkin ve kötü tezahürat 
MADDE 14- (1) Taraftarların grup halinde

veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya
muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan
kişilerin rencide olmasını sağlayacak tarzda
aleni olarak söz ve davranışlarda bulunmaları
halinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka
bir suç oluşturmadığı takdirde, şikayet şartı
aranmaksızın, failler hakkında altı aydan üç yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur. 

(2) Spor alanlarında veya çevresinde
toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken
veya mezhep farkı gözeterek tahkir edici söz ve
davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde,
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(2) Esasen bulundurulması suç oluşturmamakla
beraber 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamına giren alet veya maddeleri spor alanlarına
sokan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. 

(3) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamına giren alet veya maddeleri
seyircilere temin etmek amacıyla spor alanına
sokan veya spor alanında seyircilere temin eden
kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.   

(4) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamına giren alet veya maddeleri spor
alanında kullanan kişi, bu suretle müsabaka
düzeninin bozulması halinde, fiili daha ağır
cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı
takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

(5) Spor alanına sokulması yasak olmayan
maddeleri kullanarak müsabaka düzeninin
bozulmasına sebebiyet veren kişi, fiili daha ağır
bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı
takdirde, adli para cezasıyla cezalandırılır. 

(6) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c)
bendi hükümlerine aykırı olarak spor alanlarına
müsabaka sırasında uyuşturucu veya uyarıcı
madde ya da alkollü içecek sokan kişi, fiili daha
ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç
oluşturmadığı takdirde, adli para cezası ile
cezalandırılır.

Hakaret içeren tezahürat
MADDE 14- (1) Spor alanlarında veya

çevresinde taraftarların grup halinde veya
münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap
alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören
kişiler tarafından hakaret olarak algılanacak
tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda
bulunmaları halinde, fiilleri daha ağır cezayı
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde,
şikayet şartı aranmaksızın, failler hakkında
onbeş günden az olmamak üzere adli para
cezasına hükmolunur.  

(2) Spor alanlarında veya çevresinde
toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken,
cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda tanımlanan
suçların yazılı pankart taşınması veya asılması
ya da duvarlara yazı yazılması suretiyle
işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında
arttırılır. 

Spor alanlarına usulsüz seyirci girişi 
MADDE 15- (1) Bu Kanun hükümlerine

göre temin edilmiş bileti olmaksızın spor
müsabakalarını izlemek amacıyla spor
alanlarına giren kişi, bir yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. Suçun spor müsabakalarına
seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişi
tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı
oranında arttırılır. 

(2) Spor alanlarına spor müsabakalarını
izlemek amacıyla bu Kanun hükümlerine aykırı
olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini
sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. Suçun spor
müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan
yasaklanmış kişi lehine işlenmesi halinde,
verilecek ceza yarı oranında arttırılır. 

(3) Açıkça anlaşılabilecek şekilde alkollü ol-
duğu veya keyif verici madde kullandığı anlaşılan
kişileri spor alanlarına kabul eden kişi, bir yıldan
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(4) Kendisine ait elektronik kartı bir
başkasının spor müsabakasına seyirci olarak
girmesini sağlamak amacıyla kullandıran kişi
birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

(5) Spor müsabakalarına seyirci olarak
girişi sağlamak amacıyla elektronik kartı
yetkisiz olarak üreten, satan, satışa arz eden,
devreden, satın alan, kabul eden veya
bulunduran kişi bir yıldan dört yıla kadar hapis
ve onbin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır. Bu kartı kendi kullanımı için
kabul eden ve bulunduran kişi iki yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. 

Yasak alanlara girme 
MADDE 16- (1) Müsabaka için

seyircilerin kabulüne başlanmasından itibaren
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oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi, fiili
daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç
oluşturmadığı takdirde, altı aydan iki yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.   

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda tanımlanan
suçların yazılı pankart taşınması veya asılması ya
da duvarlara yazı yazılması suretiyle işlenmesi
halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Spor alanlarına usulsüz seyirci girişi
MADDE 15- (1) Bu Kanun hükümlerine

göre temin edilmiş bileti olmaksızın spor
müsabakalarını izlemek amacıyla spor
alanlarına giren kişi, adli para cezası ile
cezalandırılır. Suçun spor müsabakalarına
seyirci olarak katılmaktan yasaklanmış kişi
tarafından işlenmesi halinde, hakkında üç aydan
bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Spor alanlarına spor müsabakalarını
izlemek amacıyla bu Kanun hükümlerine aykırı
olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini
sağlayan kişi, üç aydan  bir yıla  kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. Suçun spor
müsabakalarına seyirci olarak katılmaktan
yasaklanmış kişi lehine işlenmesi halinde,
verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

(3) Spor müsabakalarına seyirci olarak
katılmaktan yasaklanmış kişiler hariç olmak
üzere; spor alanlarının Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün tasarrufunda bulunan seyirci
yerlerine giriş ve çıkışa ilişkin düzenlemeler
çerçevesinde bu alanlara girenlerle ilgili olarak
birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

(4) Kendisine ait elektronik kartı bir
başkasının spor müsabakasına seyirci olarak
girmesini sağlamak amacıyla kullandıran kişi
birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

(5) Spor müsabakalarına seyirci olarak gi-
rişi sağlamak amacıyla elektronik kartı yetkisiz
olarak üreten, satan, satışa arz eden, devreden,
satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi bir
yıldan dört yıla kadar hapis ve onbin güne ka-
dar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu kartı
kendi kullanımı için kabul eden ve bulunduran
kişi bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Yasak alanlara girme
MADDE 16- (1) Müsabaka için

seyircilerin kabulüne başlanmasından itibaren

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki
zaman zarfında yetkisiz olarak müsabaka
alanına, soyunma odalarına, odaların
koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişi
üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para
cezası ile cezalandırılır. 

(2) Fiilin müsabakanın seyrini veya
güvenliğini bozması halinde, fail hakkında bir
yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve
tesislere zarar verilmesi 

MADDE 17- (1) Spor alanlarında kasten
yaralama suçunun veya mala zarar verme
suçunun işlenmesi halinde şikayet şartı
aranmaksızın 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili maddelerine göre cezaya hükmolunur. Spor
alanları ve bu alanlardaki eşya, mala zarar verme
suçu bakımından kamu malı hükmündedir.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren suçların
işlenmesi suretiyle spor alanlarına ve bu
alanlardaki eşyaya zarar verilmiş olması halinde,
meydana gelen zararların tazmini hususunda
zarar veren kişiler ve onların taraftarı olduğu spor
kulübü meydana gelen zarardan müteselsilen
sorumludur. Zararı gideren spor kulübünün
sorumlu taraftarlarına rücu hakkı saklıdır.

Seyirden yasaklanma 
MADDE 18- (1) Kişinin, bu Kanunda

tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili
kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece
kurulan hükümde hakkında güvenlik tedbiri
olarak spor müsabakalarını seyirden
yasaklanmasına karar verilir. Seyirden
yasaklanma ibaresinden kişinin müsabakaları ve
antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına
girişinin yasaklanması anlaşılır. Hükmün
kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden
yasaklanma yaptırımının süresi cezanın infazı
tamamlandıktan itibaren iki yıl geçmesiyle sona
erer. Bu güvenlik tedbirine ceza verilmesine yer
olmadığı kararı ile birlikte hükmedilmesi
halinde, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren üç
yıl geçmesiyle bu güvenlik tedbirinin
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müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki
zaman zarfında yetkisiz olarak müsabaka
alanına, soyunma odalarına, odaların
koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişi
üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para
cezası ile cezalandırılır. 

(2) Fiilin müsabakanın seyrini veya
güvenliğini bozması halinde, fail hakkında bir
yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.   

Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve
tesislere zarar verilmesi

MADDE 17- (1) Spor alanlarında kasten
yaralama suçunun veya mala zarar verme
suçunun işlenmesi halinde şikayet şartı
aranmaksızın 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre
cezaya hükmolunur. Spor alanları ve bu
alanlardaki eşya, mala zarar verme suçu
bakımından kamu malı hükmündedir.  

(2) Birinci fıkra kapsamına giren suçların
işlenmesi suretiyle spor alanlarına ve bu
alanlardaki eşyaya zarar verilmiş olması
halinde, meydana gelen zararların tazmini
hususunda zarar veren kişiler ve onların taraftarı
olduğu spor kulübü meydana gelen zarardan
müteselsilen sorumludur. Zararı gideren spor
kulübünün sorumlu taraftarlarına rücu hakkı
saklıdır.  

Seyirden yasaklanma
MADDE 18- (1) Kişinin, bu Kanunda

tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili
kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece
kurulan hükümde hakkında güvenlik tedbiri
olarak spor müsabakalarını seyirden
yasaklanmasına karar verilir. Seyirden
yasaklanma ibaresinden kişinin müsabakaları ve
antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına
girişinin yasaklanması anlaşılır. Hükmün
kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden
yasaklanma yaptırımının süresi cezanın infazı
tamamlandıktan itibaren bir yıl geçmesiyle sona
erer. Bu güvenlik tedbirine ceza verilmesine yer
olmadığı kararı ile birlikte hükmedilmesi
halinde, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir
yıl geçmesiyle bu güvenlik tedbirinin

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



uygulanmasına son verilir. Güvenlik tedbiri
olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama
kararı 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu
hükümlerine göre kaydedilir. 

(2) Bu madde hükümleri, taraftar
gruplarınca spor alanlarının dışında işlenen
kasten yaralama, hakaret, çirkin ve kötü
tezahürat ve mala zarar verme suçları
bakımından da uygulanır. 

(3) Bu madde kapsamına giren suçlardan
dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli
hakkında spor müsabakalarını seyirden
yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur.
Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı,
kovuşturma evresinde mahkemece bu tedbirin
kaldırılmasına karar verilmediği takdirde bu
yasağın uygulanmasına koruma tedbiri olarak
devam edilir. 

(4) Soruşturma ve kovuşturma evresinde
şüpheli veya sanık hakkında uygulanan spor
müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde tutulan
bu amaca özgü elektronik bilgi bankasına derhal
kaydedilir. 

(5) Koruma tedbiri olarak uygulanan spor
müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri; 

a) Cumhuriyet savcısı veya mahkemece
kaldırılmasına karar verilmesi, 

b) Kovuşturmaya yer olmadığı kararı
verilmesi, 

c) Mahkeme tarafından sanık hakkında
beraat veya düşme kararı verilmesi, 

üzerine derhal kaldırılır. 
(6) Bu madde hükümlerine göre spor

müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi,
yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin
işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı
olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının
yapılacağı gün, müsabakanın başlangıç saatinde
ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en
yakın genel kolluk birimine başvurmakla
yükümlüdür. 

(7) Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan
kişi, taraftarı bulunduğu kulübün veya A milli
takımın yurtdışında katıldığı müsabakalara
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uygulanmasına son verilir. Güvenlik tedbiri
olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama
kararı 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil
Kanunu hükümlerine göre kaydedilir. 

(2) Bu madde hükümleri, taraftar
gruplarınca spor alanlarının dışında işlenen
kasten yaralama, hakaret içeren tezahürat ve
mala zarar verme suçları bakımından da
uygulanır.

(3) Bu madde kapsamına giren suçlardan
dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli
hakkında spor müsabakalarını seyirden
yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur.
Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı,
kovuşturma evresinde mahkeme tarafından bu
tedbirin kaldırılmasına karar verilmediği
takdirde bu yasağın uygulanmasına koruma
tedbiri olarak devam edilir. 

(4) Koruma tedbiri olarak uygulanan ve
güvenlik tedbiri olarak hükmedilen spor
müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde tutulan
bu amaca özgü bu bilgiler elektronik bilgi
bankasına derhal kaydedilir.Bu bilgi bankasına
spor kulüplerinin ve federasyonların erişimi
sağlanır. Yasaklanan kişilere ilişkin bilgiler,
ilgili spor kulüplerine ve yurtdışında yapılacak
müsabaka öncesinde müsabakanın yapılacağı
ülkenin yetkili mercilerine bildirilir.

(5) Koruma tedbiri olarak uygulanan spor
müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri; 

a) Cumhuriyet savcısı veya mahkeme
tarafından kaldırılmasına karar verilmesi, 

b) Kovuşturmaya yer olmadığı kararı
verilmesi,

c) Sanık hakkında beraat veya düşme kararı
verilmesi, 

halinde derhal kaldırılır.  
(6) Kamu davasının açılmasının ertelenme-

sine, hükmün açıklanmasının geri bırakılması-
na, hapis cezası yerine seçenek yaptırım olarak
tedbire veya hapis cezasının ertelenmesine karar
verilmesi halinde, kararın kesinleştiği tarihten
itibaren; önödeme halinde ise, önödemede bu-
lunulduğu tarihten itibaren, bir yıl süreyle spor

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



gitmesini engellemeye yönelik olarak, kendisi
veya altsoyu veya üstsoyu veya eşi veya
kardeşlerinden birisinin tedavi, eğitim, öğrenim,
ticaret, bilimsel araştırma veya bir kamusal görevi
nedeniyle yurtdışına çıkmak zorunda bulunduğu
haller hariç olmak üzere, pasaportunu ve ilgili
seyahat belgesini müsabakanın beş gün öncesinde
en yakın genel kolluk birimine teslim etmekle
yükümlüdür.

(8) Altıncı ve yedinci fıkralardaki
yükümlülüklere aykırı hareket eden kişi,
ikiyüzelli günden az olmamak üzere adli para
cezası ile cezalandırılır. 

(9) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında
güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını
seyirden yasaklanma kararı verilen kişi spor
kulüplerinde ve federasyonlarda yönetici
olamaz, spor müsabakalarında hakem, temsilci
veya gözlemci olarak görev yapamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Federasyonların yaptırım uygulama yetkisi 
MADDE 19- (1) Bu Kanuna göre bir spor

kulübüne veya spor kulübünün mensubuna ceza
verilmesi, bu kulübün bağlı olduğu federasyo-
nunun yaptırım uygulama yetkisini ortadan kal-
dırmaz. 

Hakemler, gözlemciler ve temsilciler 
MADDE 20- (1) Spor müsabakalarında

görev yapan hakem, gözlemci ve temsilciler bu
görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı
işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır. 

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 
MADDE 21- (1) Müsabakalarda özel

güvenlik görevlisi bulundurma yükümlülüğüne
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müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirinin
uygulanmasına devam edilir.

(7) Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı
madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişi,
spor alanına alınmaz. Bu şekilde spor alanlarına
giren ve dışarı çıkmamakta ısrar eden kişi zor
kullanılarak dışarı çıkarılır ve bu madde
hükümlerine göre bir yıl süreyle spor
müsabakalarını seyirden yasaklanır.

(8) Bu madde hükümlerine göre spor
müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi,
yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin
işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı
olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının
yapılacağı gün, yurtiçinde bulunduğu takdirde,
müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir
saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk
birimine başvurmakla yükümlüdür. 

(9) Sekizinci fıkradaki yükümlülüğe aykırı
hareket eden kişi, yirmibeş günden az olmamak
üzere adli para cezası ile cezalandırılır. 

(10) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında
güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını
seyirden yasaklanma kararı verilen kişi, yasak
süresince spor kulüplerinde ve federasyonlarda
ve taraftar derneklerinde yönetici olamaz, spor
müsabakalarında hakem, temsilci veya gözlemci
olarak görev yapamaz.   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Federasyonların yaptırım uygulama yetkisi 
MADDE 19- (1) Bu Kanuna göre bir spor

kulübüne veya spor kulübünün mensubuna ceza
verilmesi, bu kulübün bağlı olduğu federasyo-
nunun yaptırım uygulama yetkisini ortadan
kaldırmaz. 

Hakemler, gözlemciler ve temsilciler
MADDE 20- (1) Spor müsabakalarında

görev yapan hakem, gözlemci ve temsilciler bu
görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı
işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 
MADDE 21- (1) Müsabakalarda özel

güvenlik görevlisi bulundurma yükümlülüğüne

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



aykırı hareket eden spor kulüplerine, eksik özel
güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla yüz Türk
Lirası idari para cezası verilir. 

(2) 5 inci maddenin dördüncü, beşinci ve
yedinci fıkralarında öngörülen yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi halinde her müsabaka için; 

a) En üst futbol liginde bulunan spor
kulüplerine yüzbin Türk Lirası, 

b) En üst futbol liginin bir alt liginde
bulunan spor kulüplerine seksenbin Türk Lirası, 

c) Basketbol, voleybol ve hentbol dalları
için ise spor tesisinin mülkiyetine veya kullanım
hakkına sahip bulunan spor kulübü, kurum ve
kuruluşlara yirmibin Türk Lirası, 

idari para cezası verilir. 
(3) Elektronik bilet uygulamasına geçilmemiş

müsabaka alanlarına biletsiz veya kapasiteden
fazla seyirci alınması halinde, ilgili spor kulübüne,
yirmibin Türk Lirasından yetmişbin Türk Lirasına
kadar idari para cezası verilir. Bu nedenle spor
müsabakasının düzeninin bozulması halinde
verilecek ceza üç katına kadar arttırılır.

(4) Bilet satışı sırasında müsabaka alanında
kendisi için tahsis edilen yerden başka yerde oturan
seyirciye, yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
Tutumunda ısrar eden seyirciler, kolluk görevlileri
tarafından zor kullanılarak dışarı çıkarılır. 

Şiddet ve düzensizliğe neden olabilecek
açıklamalar

MADDE 22- (1) Spor müsabakalarının
güvenlik veya düzenini bozabilecek ya da spor
müsabakalarının taraflarını, müsabakalardaki
görevlileri, spor kulübü veya federasyon
yöneticilerini rencide edecek ya da bu kişilere
husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde
basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan
kişilere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde,
beşbin Türk Lirasından ellibin Türk Lirasına
kadar idari para cezası verilir. 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin
spor kulübü veya federasyon yöneticileri
tarafından işlenmesi halinde birinci fıkra hükmüne
göre verilecek ceza beş katına kadar arttırılır. 

(3) Birinci fıkra kapsamına giren fiilleri
işleyen kişiler, ayrıca idari tedbir olarak spor
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aykırı hareket eden spor kulüplerine, eksik özel
güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla yüz Türk
Lirası idari para cezası verilir. 

(2) 5 inci maddenin dördüncü, beşinci ve
yedinci fıkralarında öngörülen yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi halinde her müsabaka için; 

a) En üst futbol liginde bulunan spor
kulüplerine yüzbin Türk Lirası,

b) En üst futbol liginin bir alt liginde
bulunan spor kulüplerine seksenbin Türk Lirası,

c) Basketbol, voleybol ve hentbol dalları
için ise spor tesisinin kullanım hakkına sahip
bulunan spor kulübü, kurum ve kuruluşlara
yirmibin Türk Lirası,

idari para cezası verilir.
(3) Elektronik bilet uygulamasına geçil-

memiş spor alanlarına biletsiz veya kapasite-
den fazla seyirci alınması halinde, ilgili spor
kulübüne beşbin Türk Lirasından ellibin Türk
Lirasına kadar idari para cezası verilir. Bu
fıkra hükmü sadece profesyonel futbol ku-
lüplerinin müsabakaları ile ilgili olarak uy-
gulanır.

(4) Spor alanında kendisine tahsis edilenden
başka yere oturmakta ısrar eden seyirci, zor
kullanılarak dışarı çıkarılır. 

Şiddete neden olabilecek açıklamalar 
MADDE 22- (1) Sporda şiddeti teşvik

edecek şekilde basın ve yayın yoluyla
açıklamada bulunan kişilere, fiilleri suç
oluşturmadığı takdirde, beşbin Türk Lirasından
ellibin Türk Lirasına kadar idari para cezası
verilir.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin
spor kulübü veya federasyon yöneticileri
tarafından işlenmesi halinde, birinci fıkra
hükmüne göre verilecek ceza beş katına kadar
artırılır.   

(3) Birinci fıkra kapsamına giren fiilleri
işleyen kişiler, ayrıca idari tedbir olarak spor
müsabakalarını seyirden yasaklanır. Bu yasak,
kararın verildiği tarihten itibaren üç ay süreyle
uygulanır. Koruma tedbiri olarak yasak
kararının uygulanmasına ilişkin esas ve usuller,

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



müsabakalarını seyirden yasaklanır. Bu yasak
kararın verildiği tarihten itibaren üç ay süreyle
uygulanır. Koruma tedbiri olarak yasak
kararının uygulanmasına ilişkin esas ve usuller,
bu tedbir bakımından da uygulanır. Ancak 18
inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları
hükümleri bu kişiler bakımından uygulanmaz. 

Yargılama ve usul hükümleri 
MADDE 23- (1) Bu Kanun kapsamına

giren suçlardan dolayı yargılama yapmaya
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ihtisas
mahkemesi olarak görevlendireceği asliye veya
ağır ceza mahkemeleri yetkilidir. 

(2) Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci
maddesi hükümleri, 11 inci maddede tanımlanan
suç bakımından da uygulanır. 

(3) Bu Kanun hükümlerine göre idari para
cezasına ve diğer idari yaptırımlara karar
vermeye, Cumhuriyet savcısı yetkilidir. 

Yönetmelik 
MADDE 24- (1) Bu Kanun kapsamında

yer alan spor dalının bağlı bulunduğu
federasyon, spor kulüpleri, taraftar dernekleri ve
müsabaka amirlerinin görev, yetki ve
sorumlulukları ile saha içi ve dışında alınacak
güvenlik önlemleri, biletlerin basılması ve satışa
sunulması, müsabaka alanlarının düzenlenmesi,
spor alanlarına giriş ve çıkışlar ile uygulanacak
güvenlik sistemleri, sağlık, emniyet ve itfaiye
teşkilatının alacağı önlemler ve bu Kanunun
kapsamına giren diğer konular hakkındaki usul
ve esaslar, ilgili bakanlık ve kuruluşların
görüşleri alınarak Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan
yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 25- (1) 28/4/2004 tarihli ve 5149

sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
yürürlükten kaldırılmıştır. 
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bu tedbir bakımından da uygulanır. Ancak
18 inci maddenin sekizinci fıkrası hükmü bu
kişiler bakımından uygulanmaz. 

(4) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin,
haber verme ve eleştiri hakkının sınırları
aşılarak yayımlanması halinde, ilgili basın ve
yayın organının işleticisi olan gerçek veya tüzel
kişiye, yüzbin Türk Lirasından beşyüzbin Türk
Lirasına kadar idari para cezası verilir. Birinci
fıkra kapsamına giren fiillerin tekrar tekrar
yayımlanması halinde, haber verme hakkının
sınırları aşılmış kabul edilir.

Yargılama ve usul hükümleri 
MADDE 23- (1) Bu Kanun kapsamına

giren suçlardan dolayı yargılama yapmaya
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ihtisas
mahkemesi olarak görevlendireceği asliye veya
ağır ceza mahkemeleri yetkilidir.  

(2) Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci
maddesi hükümleri, 11 inci maddede tanımlanan
suç bakımından da uygulanır.

(3) Bu Kanun hükümlerine göre idari para
cezasına ve diğer idari yaptırımlara karar
vermeye, Cumhuriyet savcısı yetkilidir. 

Yönetmelik 
MADDE 24- (1) Bu Kanun kapsamında

yer alan spor dalının bağlı bulunduğu
federasyon, spor kulüpleri, taraftar dernekleri ve
müsabaka amirlerinin görev, yetki ve
sorumlulukları ile saha içi ve dışında alınacak
güvenlik önlemleri, biletlerin basılması ve satışa
sunulması, müsabaka alanlarının düzenlenmesi,
spor alanlarına giriş ve çıkışlar ile uygulanacak
güvenlik sistemleri, sağlık, emniyet ve itfaiye
teşkilâtının alacağı önlemler ve bu Kanunun
kapsamına giren diğer konular hakkındaki usul
ve esaslar, ilgili bakanlık ve kuruluşların
görüşleri alınarak Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan
yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 25- (1) 28/4/2004 tarihli ve 5149

sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)



Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun

5 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve yedinci
fıkralarında öngörülen yükümlülükler; en üst
futbol liginde bulunan kulüpler tarafından bir
yıl, diğer kulüp veya kuruluşlar tarafından ise
iki yıl içerisinde yerine getirilir. Bu
yükümlülüklerin süresinde yerine getirilmemesi
halinde spor kulüpleri hakkında 21 inci madde
uyarınca idari para cezası uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 26- (1) Bu Kanun yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 27- (1) Bu Kanun hükümlerini

Bakanlar Kurulu yürütür.
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Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun

5 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve yedinci
fıkralarında öngörülen yükümlülükler; en üst
futbol liginde bulunan kulüpler tarafından bir
yıl, diğer kulüp veya kuruluşlar tarafından ise üç
yıl içerisinde yerine getirilir. Bu yükümlülüklerin
süresinde yerine getirilmemesi halinde spor
kulüpleri hakkında 21 inci madde uyarınca idari
para cezası uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 26- (1) Bu Kanun yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 27- (1) Bu Kanun hükümlerini

Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) (Adalet Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
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