
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI
 27 2

SIRA SAYISI: 92
Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve 
48 Milletvekilinin Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

(2/1974) ve Adalet Komisyonu Raporu

Not: Bu Sıra Sayısına; elektronik ortamda
“http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/sirasayi_sd.sorgu_baslangic” 
internet adresindeki sorgu sayfası üzerinden erişilebilmektedir.



‒ 2 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 92)

.



‒ 3 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 92)

İÇİNDEKİLER Sayfa

 • 2/1974 Esas Numaralı Teklifin 

 - TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı .............................................................................................4

 - Katılma Yazıları ..........................................................................................................................5

 - Genel Gerekçesi  .........................................................................................................................6

 - Madde Gerekçeleri  .....................................................................................................................7

 • Adalet Komisyonu Raporu.....................................................................................12

 • Muhalefet Şerhleri ......................................................................................................16

 • Teklif Metni ......................................................................................................................35

 • Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin ..................................................35

 

 



‒ 4 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 92)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.
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 Gaziantep Uşak Hatay
	 Şeyhmus	Dinçel	 Selman	Oğuzhan	Eser	 Nazım	Maviş
 Mardin Karaman Sinop
	 Cihan	Pektaş	 Halil	Etyemez	 Zeynep	Yıldız
 Gümüşhane Konya Ankara
	 Mehmet	Ali	Cevheri	 Çiğdem	Koncagül	 Pakize	Mutlu	Aydemir
 Şanlıurfa Tekirdağ Balıkesir
	 Jülide	Sarıeroğlu	 Semiha	Ekinci	 Zemzem	Gülender	Açanal
 Adana Sivas Şanlıurfa
	 İlyas	Şeker	 Muhammet	Müfit	Aydın	 Yılmaz	Tunç
 Kocaeli Bursa Bartın
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  İstanbul



‒ 5 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 92)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun 
Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

  24.06.2019

  Ekrem	Çelebi

  Ağrı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/1974) Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifine imzamı koyuyorum;

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

  25.06.2019

  Abdullah	Nejat	Koçer

  Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 
Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim. 

  26	Haziran	2019

  Mehmet	Erdoğan

  Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/1974) Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifı’ne imzamı koyuyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

  Ahmet	Mücahit	Arınç

  İstanbul

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/1974)

ESAS Adalet Komisyonu

TALİ Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
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GENEL GEREKÇE
Spor geniş kitleleri etkileyen, uluslararası ilişkileri geliştirerek kültürlerarası farkındalıkları arttıran, 

dünya barışına katkıda bulunan evrensel bir faaliyet alanıdır. Barışın, sevginin, toplumsal duyarlılığın, 
sağlıklı yaşamın oluşmasındaki en önemli faktörlerden birisi olan spor maalesef günümüzde zaman 
zaman yaşanan şiddet olayları ile gündeme gelmektedir.

Spor, çok geniş kitlelere ulaşması ve bu kitleleri etkilemesi sebebiyle modern dünyada bir endüstri 
haline gelmiştir. Bu endüstrinin sergilendiği mekânlar ise on binlerce taraftarı bir araya getirerek kitle 
psikolojisini hayata geçiren platformlara dönüşmüştür.

Bu büyüme ve gelişme faydalı olmakla birlikte birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmiştir. 
Gelinen noktada, sporda şiddet ve düzensizlik fiillerinde nicelik ve nitelik olarak gerçekleşen 
çeşitliliklere karşı, 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine 
Dair Kanunun güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu bağlamda, spor müsabakaları öncesi, sırası ve 
sonrasında ortaya çıkan şiddet olaylarının ve düzensizliğin önlenebilmesi ve bireylerin daha güvenli 
bir ortamda spor müsabakalarına katılabilmelerini sağlamak amacıyla Kanunun bazı hükümlerinde 
değişiklikler yapılması gerekmektedir.

Spor  müsabakalarında  şiddet  ve düzensizlikler, sadece müsabaka alanı içerisinde gerçekleş-
memekte, müsabaka alanı dışında taraftarların cadde ve meydanlarda toplu halde bulundukları yerler 
ile müsabakalara gidiş ve geliş güzergâhlarında da gerçekleşmektedir. Bu nedenle müsabaka öncesinde, 
esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde toplandıkları yerler, 
müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhları, takım veya taraftarların toplu olarak seyahat 
ettikleri araçlar ya da takımların kamp yaptığı yerler spor alanı kavramına dâhil edilmek suretiyle 
Kanunun uygulama alanı genişletilmektedir.

Uygulamada başkaları adına düzenlenmiş elektronik kartlarla müsabakaya girenlerin engellenmesi 
amacıyla, biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemlerinin kullanılabilmesine imkan 
sağlanmaktadır.

Karaborsa diye tabir edilen ve biletlerin satışa arz edildiği fiyatın üzerinde bir fiyatla satılmasının 
önlenebilmesi amacıyla, spor müsabakaları için bilet satışının ilgili federasyon, spor kulüpleri ve yetkili 
diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler haricinde satılması yasaklanmakta ve bu 
kuralın ihlali suç olarak düzenlenmektedir.

Spor kulüplerinin, federasyonların veya bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel 
kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan yasaklanmaya ilişkin tedbirin kapsamı 
genişletilmekte ve süresi uzatılmaktadır.

Caydırıcılığın sağlanması amacıyla, grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya 
muhatap alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından tehdit olarak algılanacak 
tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunma fiili ile madde kapsamına giren hakaret ve tehdit 
fiillerinin yazılı, görsel, işitsel veya elektronik kitle iletişim araçlarıyla işlenmesi halleri de suç 
kapsamına alınmaktadır.

Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı alınan mahkumiyet neticesinde verilen seyirden 
yasaklanma tedbirine ikinci kez karar verilen kişi hakkında bu tedbirin üç yıl, üçüncü kez karar verilen 
kişi hakkında ise beş yıl süreyle uygulanması sağlanmaktadır.

Uygulamada yaşanan sorunların önüne geçilmesi amacıyla seyirden yasaklanma tedbirinin sona 
ermesine ilişkin kararların Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemelerce işlemi yapan kolluk birimine 
derhal bildirilmesi ve bu bilgilerin elektronik bilgi bankasına işlenmesi öngörülmektedir.

Teklifle ayrıca bazı suçların cezaları ile kabahatlerin yaptırımları bu ihlallerle etkin mücadele 
etmek amacıyla artırılmaktadır.
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MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Maddeyle, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile uyum 

sağlanması amacıyla maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Genel Müdürlüğü” ibaresi 
“Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiş ve (b) bendinde yer alan Genel müdürlük tanımı yerine Bakanlık 
tanımına yer verilmiştir. Maddenin birinci fıkrasının (e) bendine “güvenlik amiri” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ve yardımcısı”, “kolluk amirini” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yardımcılarını” 
ibaresi eklenerek saha içi ve saha dışında alınması gereken tedbirlerin takibi ve güvenliğin sağlanması 
bakımından güvenlik amirinin, güvenliğin daha etkin bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla görevi 
paylaştırılmaktadır. Müsabakanın önemine göre birden fazla yardımcı görevlendirilebilecektir.

Maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan müsabaka alanı tanımı, Kanuna eklenen seyir 
alanı kavramı ile karışıklığa sebebiyet vermemesi amacıyla yeniden yapılmakta ve müsabaka alanının 
spor müsabakalarının yapıldığı alanlarda müsabakanın yapıldığı saha ile sporculara ve görevlilere 
tahsis edilmiş yerler olduğu belirtilmektedir. Buna göre, sporcu çıkış tünelleri, yedek sporcu kulübeleri, 
hakem odaları, soyunma odaları ve koridorları gibi seyircilerin girişinin yasaklandığı bu yerler de 
müsabaka alanı kapsamına alınmaktadır.

Maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde spor alanının tanımının yapıldığı mevcut spor alanı 
kapsamı dışında kalmakla birlikte takım otobüsleri ve taraftarları taşıyan araç ve üst aramalarında 
elde edilen sopa, bıçak, pala, pankart, maytap, meşale gibi maddelerin ilgili takım taraftarlarından ele 
geçirilmesine ve söz konusu durumların ilgili spor müsabakasıyla doğrudan alakasının bulunmasına 
rağmen, 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapılamadığı, bu nedenle (g) bendinde yapılan 
düzenlemeyle, müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında taraftarların sürekli veya geçici olarak 
gruplar halinde toplandıkları yerleri, müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhları, takım 
veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçları ya da takımların kamp yaptığı yerler de spor alanı 
tanımına dahil edilmektedir. Böylelikle spor alanı kavramı genişletilmekte ve güvenliğin sağlanması 
bakımından müsabaka alanı dışındaki yerlerde de bu Kanunda yer alan tedbir ve yaptırımların 
uygulanması sağlanmaktadır.

Maddenin birinci fıkrasına eklenen (k) bendiyle stat güvenliğinden sorumlu yönetim kurulu 
üyesinin tanımı yapılmaktadır.

Maddenin birinci fıkrasına eklenen (1) bendiyle, spor müsabakalarının yapıldığı alanlarda 
seyircilere tahsis edilmiş yerler, seyir alanı olarak tanımlanmaktadır. Spor alanı tanımının genişletilmiş 
olması ve Kanunda geçen cezai hükümlerin uygulama alanının net bir şekilde belirlenebilmesi amacıyla 
böyle bir tanımlama yapılmaktadır.

Maddeye eklenen (m) bendiyle, seyircilerin müsabakayı dijital ortamda seyretmeleri amacıyla 
il ve ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen, müsabaka alanı dışındaki geçici yerler özel 
seyir alanı (fan zone) olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda, taraftarların müsabakayı izlemeleri için 
oluşturulan özel seyir alanlarından kastedilen, Dünya uygulamasında olan şehrin merkezi alanlarına 
yerleştirilmiş dev ekranlarla müsabakayı izlemek için binlerce kişinin toplandığı ve etrafında güvenlik 
tedbiri alınmış alanlardır.

Maddenin birinci fıkrasına eklenen (n) bendiyle, takımların müsabakaya hazırlık çalışmalarını 
yaptıkları alanlar antrenman alanı olarak tanımlanmaktadır. Genişleyen spor alanı kavramı karşısında 
Kanunda düzenlenen cezai hükümlerin ve ilgililerin yükümlülüklerinin uygulama alanının net bir 
şekilde belirlenebilmesi amacıyla böyle bir tanımlama yapılmaktadır.
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Maddeye eklenen (o) bendiyle, bilet tanımı yapılmaktadır. Buna göre bilet, elektronik bilet veya 
sahibine spor müsabakasına giriş hakkı veren belge olarak ifade edilmektedir. Yargıtay içtihatlarında, 
bu Kanun hükümlerine göre temin edilmiş biletin, elektronik bilet olduğu kabul edilmektedir. 
Elektronik biletle giriş yapılmayan müsabakalarda Kanunun 15 inci maddesindeki yaptırımların 
uygulanamayacağına yönelik içtihatlar karşısında elektronik bilet uygulaması olmayan maçlarda da 
usulsüz seyirci girişine ilişkin fiillerin yaptırım altına alınabilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 2- Maddeyle, il ve ilçe spor güvenlik kurullarının daha verimli çalışabilmesi ve bu 
doğrultuda etkin kararlar alabilmesi amacıyla 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarındaki 
“taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olan en az iki yönetici” ibareleri “stat güvenliğinden sorumlu 
yönetim kurulu üyesi” şeklinde değiştirilmektedir.

Madde 3- 6222 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; spor müsabakalarına, kişi ancak adına 
düzenlenen ve üzerinde kişinin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğrafı olan 
elektronik kart ile izleyici olarak girebilmektedir. Ancak uygulamada kişilerin elektronik karta kendi 
fotoğrafları yerine başkalarına ait fotoğrafları yükledikleri veya başkaları adına düzenlenmiş elektronik 
kartlarla müsabakaya girdikleri tespit edilmiştir.

Maddeyle, Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi değiştirilerek, seyircilerin 
müsabakaları ayakta seyredebilecekleri şekilde düzenlenmiş numaralı özel alanlarla ilişkilendirmek 
suretiyle de bilet satışı yapılabilmesine imkan tanınmaktadır. Böylelikle daha fazla seyircinin müsabakayı 
seyredebilmesi sağlanmış olacaktır. Bu uygulamaya ilgili federasyon ve İçişleri Bakanlığının görüşü 
alınarak Bakanlıkça karar verilecektir. Söz konusu karar, stadın fiziki alt yapısının yeterli olması üzerine 
güvenlik önlemleri sağlandıktan sonra verilebilecektir. Başka ülke uygulamalarına bakıldığından 
özellikle Almanya ve İngiltere futbol liglerinde stadın kale arkası bölümlerinde bu şekilde bilet satışına 
geçildiği görülmektedir.

Ayrıca, Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen bentle, biyometrik kimlik doğrulama 
sistemiyle kişilerin elektronik karta sahte fotoğraf yüklemek ya da sair şekillerde hukuka aykırı olarak 
başkaları adına düzenlenmiş kartlarla müsabakaya girmelerinin önüne geçilmesi ve uygulamada 
fotoğrafa dayalı kimlik tespitinde karşılaşılan sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır.

Maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikle, elektronik bilet 
uygulamasının sadece futbol dalında en üst lig ve bir altındaki ligde zorunlu olduğu belirtilmekle 
birlikte, elektronik sistem üzerinden oluşturulan elektronik biletlerin Hazine ve Maliye Bakanlığının 
belirlediği usul ve esaslara göre oluşturulması sağlanmaktadır.

Maddenin altıncı fıkrasına eklenen cümle ile, futbol dalında zorunlu olan elektronik karta ilişkin 
hükümlerin uygulanması, basketbol, voleybol ve hentbol dallarındaki en üst ligde bulunan kulüplerin 
kendi kullanımındaki müsabaka ve seyir alanları bakımından ilgili federasyonların görüşü alınmak 
suretiyle Bakanlık tarafından, en üst iki futbol ligi dışındaki futbol liglerinde ise Türkiye Futbol 
Federasyonu tarafından karar verilmesi amaçlanmaktadır.

Maddenin onbirinci fıkrasının (b) bendine eklenen cümlede, elektronik kart kapsamı dışındaki 
spor müsabakaları için bilet satışının sadece ilgili federasyon, spor kulüpleri ve diğer yetkili kişiler 
tarafından uygun görülen yerler ve görevliler tarafından gerçekleştirileceği düzenlenmiştir. Belirlenen 
bu yerler ve görevliler dışında, her ne suretle olursa olsun bilet satışı yapılması yasaklanmaktadır.

Onbirinci fıkranın (c) bendinde yapılan değişiklikle, elektronik kart çıkarılması amacıyla verilen 
elektronik kart bilgilerinin federasyonlar tarafından kulüpler adına paylaşılmasının esas ve usulleri 
belirlenmektedir. Ayrıca, merkezi pazarlama ve bilet satışından elde edilen spor kulüplerine ait olan 
gelirlerin devir ve temlik edilebilmesine imkan sağlanmaktadır.

Ayrıca, Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan tanımlar doğrultusunda “spor alanı” ibaresi 
“müsabaka ve seyir” şeklinde değiştirilmek suretiyle bu alanlarda güvenlik ve düzene ilişkin alınacak 
tedbirlerin kapsamı belirgin hale getirilmektedir.



‒ 9 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 92)

 Madde 4- Maddeyle, Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yapılması öngörülen 
değişiklikle federasyonların da yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla özel güvenlik hizmeti 
satın alabilmelerine olanak tanınmaktadır. Aynı fıkrada öngörülen diğer değişiklikle de müsabakada 
görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimlik bilgileri müsabakanın başlangıç saatinden en geç 
kırksekiz saat önce ilgili kolluk birimine bildirilmesi zorunlu kılınarak, artan terör olaylarına karşı 
tedbir alınmasının yanı sıra müsabakalardaki güvenlik önlemlerinin aksamaması da amaçlanmaktadır.

En üst profesyonel futbol ligi müsabakalarında güvenliğin sağlanması amacıyla görev istirahatli 
olmasına rağmen görevlendirilen kolluk görevlilerinin günlük harcırah miktarı artırılmaktadır. 
Müsabakada görevlendirilen müsabaka güvenlik amirleri ile yardımcılarına ise federasyon temsilcisine 
ödenen miktar kadar ödeme yapılması ve gözlemci olarak görevlendirilen kolluk görevlilerine ise 
seyahat ve konaklama giderlerinin ödenmesi ve ayrıca görevlendirildikleri her bir gün için günlük 
harcırah tutarının üç katı kadar ödeme yapılması sağlanmaktadır.

Uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla müsabakada görevlendirilen genel 
kolluk personeline verilecek kumanya bedelinin de ilgili spor kulübünün alacağından öncelikle mahsup 
edilmesi öngörülmektedir. İl veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen özel güvenlik 
görevlisi sayısının yarısını, yüksek riskli müsabakalarda ise üçte ikisini geçmeyecek sayıda bunların 
yerine genel kolluk görevlisi görevlendirme yetkisi verilmektedir.

Ayrıca, Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan tanımlara ilişkin değişikliklere uyum sağlamak 
amacıyla ibare değişiklikleri yapılmaktadır.

Madde 5- Maddeyle, Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına eklenen ibarelerle 
müsabaka güvenlik amirinin iş yükünü paylaştırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca, ikinci fıkrasına eklenen 
ibare ile futbolda en üst lig ve bir altındaki lig için, her bir kulüple ilgili olarak spor güvenlik birim 
amirince görevlendirilen kolluk görevlileri gözlemci kolluk görevlisi olarak nitelendirilmektedir.

Maddeye eklenen fıkrayla, spor müsabakalarından önce müsabaka güvenlik amirinin başkanlığında 
müsabakanın güvenliğine ilişkin eşgüdüm toplantısı yapılacağı, toplantıya katılacaklar ile gerekli diğer 
hususların ise yönetmelikle düzenleneceği belirtilmektedir.

Ayrıca, Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan tanımlara ilişkin değişikliklere uyum sağlamak 
amacıyla ibare değişiklikleri yapılmaktadır.

Madde 6- Maddeyle, Kanunun 12 nci maddesinde değişiklik yapılmaktır. Bu kapsamda spor alanı 
tanımının genişletilmiş olması ve Kanunda geçen cezai hükümlerin uygulama alanının net bir şekilde 
belirlenebilmesi amacıyla Kanunda yasaklanan maddelerin müsabaka, seyir, özel seyir ve antrenman 
alanları ile takım veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokulamayacağı özel olarak 
belirtilmektedir. Ayrıca halihazırda spor alanı tanımının içerisinde yer alan hususlara ilişkin olarak 
mükerrerliği engellemek amacıyla maddede sadeleştirme yapılmaktadır.

Madde 7- Maddeyle, suçla etkin mücadele etmek ve genişleyen spor alanı tanımına karşılık cezai 
hükümlerin uygulama alanının net bir şekilde belirlenebilmesi amacıyla Kanunun 13 üncü maddesinde 
düzenleme yapılmaktadır. Bu kapsamda spor alanı tanımı içerisinde yer alan ve maddede sınırları 
belirlenen alanlara yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması suçlarının cezalarının 
artırılması öngörülmektedir.

Madde 8- Maddeyle, Kanunun 14 üncü maddesinde düzenlenen suç tipinin kapsamı genişletilmekte 
ve hakaretin yanı sıra tehdit olarak algılanacak tarzdaki eylemler de suç kapsamına alınmakta ayrıca 
suçla etkin mücadele etmek amacıyla suç için öngörülen cezalar artırılmaktadır. Maddeye eklenen 
fıkrayla da maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan suçların, her türlü yazılı, görsel, işitsel 
ve elektronik kitle iletişim aracıyla işlenmesi halinde de faillerin bu maddede düzenlenen suçtan dolayı 
şikâyet şartı aranmaksızın cezalandırılmaları öngörülmektedir. Ayrıca, Kanunun 3 üncü maddesinde 
yer alan tanımlara ilişkin değişikliklere uyum sağlanması amacıyla ibare değişiklikleri yapılmaktadır.
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Madde 9- Maddeyle, Kanunun 15 inci maddesinin başlığında ve fıkralarında yer alan “spor 
alanı” ibareleri “müsabaka ve seyir alanı” olarak değiştirilmektedir. Düzenlemeyle genişleyen spor 
alanı tanımı sebebiyle Kanunda geçen cezai hükümlerin uygulama alanının net bir şekilde belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Ayrıca, maddede düzenlenen suçlara ilişkin ceza miktarları da artırılmaktadır.

Maddeyle, 5 inci maddenin onbirinci fıkrasının (b) bendinde yapılan düzenlemeyle yasaklanan 
fiilin cezai müeyyidesi belirlenmektedir. Spor müsabakaları için ilgili federasyon, spor kulüpleri ve 
yetkili diğer kişiler tarafından uygun görülen yerler ve görevliler dışında, her ne suretle olursa olsun 
bilet satışı yapılması suç olarak düzenlenmektedir. Yetkili ve görevli kişiler tarafından yapılsa dahi 
değerinin üstünde bilet satışı yapmak fiili ise daha ağır cezayı gerektiren bir suç olarak düzenlenmektedir. 
Böylelikle karaborsa bilet satışıyla etkin mücadele edilmesi amaçlanmaktadır. Ancak, getirilen 
düzenleme belirlenen fiyatı geçmeyen kişiler arasındaki bilet transferlerini kapsamamaktadır.

Madde 10- Maddeyle, Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenen yasak alanlara girme suçuyla daha 
etkin mücadele etmek amacıyla suç için öngörülen ceza miktarı artırılmaktadır.

Madde 11- Maddeyle, Kanunun 17 nci maddesinde düzenlenen spor alanlarında kasten 
yaralama veya mala zarar verme suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre 
cezalandırılmakla birlikte söz konusu suçların işlendiği yerlerin hassasiyeti göz önünde bulundurularak 
suçla daha etkin mücadele etmek amacıyla bu suçlardan dolayı verilecek cezanın yarı oranında 
artırılması öngörülmektedir.

Ayrıca, Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan tanımlara ilişkin değişikliklere uyum sağlamak 
amacıyla ibare değişiklikleri yapılmaktadır.

Madde 12- Kanuna eklenmesi öngörülen “Suçun ağırlaştırıcı unsuru ve hak yoksunluğu” başlıklı 
17/A maddesinin birinci fıkrasıyla, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzlerini bez veya sair unsurlarla 
tamamen veya kısmen kapatmak suretiyle bu Kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında verilecek 
cezaların yarı oranında artırılması öngörülmekte ve bu sayede Kanun kapsamındaki suçlarla etkin 
mücadele edilmesi amaçlanmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında, bu Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki 
suçlardan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, kişi hakkında ayrıca Türk 
Ceza Kanununun 53 üncü maddesi hükümlerine göre, spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde 
sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan 
yasaklanmasına hükmolunacağı düzenlenmektedir. Böylelikle, bir yıl veya daha fazla hapis cezasına 
mahkumiyet bakımından Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesindeki hükmün kapsamı bu Kanunda 
tanımlanan veya yollamada bulunulan suçlar bakımından genişletilmektedir.

Ayrıca, bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile 11 inci maddede belirtilen 
suçlardan mahkum olanlar bakımından verilen yasaklama tedbirleri, hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe 
girecek ve cezanın tümüyle infazından itibaren mahkum olunan hapis cezası kadar sürenin geçmesiyle 
sona erecektir. Başka bir ifadeyle verilen mahkumiyet cezasına ilave olarak cezanın kendisi kadar bir 
süre daha hak yoksunluğu devam edecektir. Ancak, toplam uygulanacak hak yoksunluğunun süresi 
beş yıldan fazla olamayacaktır. Örneğin, üç yıl hapis cezasına mahkumiyet halinde bu hapis cezasının 
hakederek tahliye tarihinden itibaren kişi hakkında üç yıl daha hak yoksunluğu uygulanacaktır. Fakat, 
hak yoksunluğu bakımından uygulanacak toplam süre, hapis cezasının kesinleşmesinden itibaren 
beş yılı geçmeyecektir. Verilen örnekte üç yıllık ceza miktarının infazından sonra üç yıl daha hak 
yoksunluğu uygulanması gerekirken, beş yıl sınırına takıldığı için iki yıllık bir hak yoksunluğu daha 
uygulanabilecektir.
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Madde 13- Maddeyle, Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen hükümle, 
caydırıcılığın artırılması amacıyla, kişinin seyirden yasaklanmasına ikinci kez karar verilmesi halinde 
üç yıl; üçüncü kez karar verilmesi halinde ise beş yıl süreyle bu tedbirin uygulanması sağlanmaktadır.

Maddenin beşinci fıkrasında yapılan düzenlemeyle, koruma tedbiri olarak uygulanan spor 
müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbirinin sona ermesine ilişkin kararların Cumhuriyet başsavcılığı 
veya mahkemelerce işlemi yapan kolluk birimine derhal bildirilmesi suretiyle bu bilgilerin elektronik 
bilgi bankasına işlenmesi öngörülmektedir. Buna göre, hakkında seyirden yasaklanma tedbiri sona eren 
kişilerin bu kararın sisteme işlenmemesinden kaynaklı mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Maddenin sekizinci fıkrasına eklenen hükümle genel kolluk birimine başvurması gereken seyirden 
yasaklı kişiler hakkında bu yükümlülüğün takibi amacıyla biyometrik yöntemlerin kullanılmasına olanak 
sağlanmakta, böylelikle imza uygulamasının oluşturduğu sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır.

Dokuzuncu fıkrasında yapılan değişiklikle, sekizinci fıkradaki imza yükümlülüğünün yerine 
getirilmemesi halinde failin her bir müsabaka için ayrı ayrı cezalandırılması öngörülmektedir.

Ayrıca, Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan tanımlara ilişkin değişikliklere uyum sağlanması 
amacıyla ibare değişiklikleri yapılmaktadır.

Madde 14- Maddeyle, Kanunun 19 uncu maddesine fıkra eklemek suretiyle, federasyon ve 
kulüpler ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili olarak Gençlik 
ve Spor Bakanlığı tarafından inceleme ve soruşturma için tayin edilecek denetim elemanlarına kanuni 
bir engel bulunmadıkça gerekli olan bilgi ve belgeleri ibraz etme zorunluluğu getirilmekte, böylelikle 
yapılacak inceleme ve soruşturmaların hızlı ve etkin bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır.

Madde 15- Maddeyle, Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan idari para cezasının 
miktarının artırılması öngörülmektedir. Ayrıca, Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan tanımlara ilişkin 
değişikliklere uyum sağlanması amacıyla ibare değişiklikleri yapılmaktadır.

Madde 16- Maddeyle, Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, 
sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişiler hakkında 
öngörülen seyirden yasaklanma tedbirinin süresi uzatılmaktadır. Ayrıca, fıkranın son cümlesinin 
yürürlükten kaldırılmasıyla 18 inci maddenin uygulama alanı genişletilmekte ve maddenin birinci 
fıkrası kapsamına giren fiilleri işleyen ve haklarında seyirden yasaklanma kararı verilen bu kişilere de, 
spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde 
ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurma yükümlülüğü 
getirilmektedir.

Madde 17- Maddeyle, 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa değişikliklerine 
uyum sağlanması amacıyla “Yüksek” ibaresi, 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunla yapılan 
değişikliklere uyum sağlanması amacıyla da “sulh veya” ibaresi Kanunun 23 üncü maddesinin 
metninden çıkarılmaktadır.

Madde 18- Maddeyle, Kanunun 24 üncü maddesinde değişiklik yapılarak Kanunun kapsamına 
giren konular, kurum ve kuruluşların görev ve yetkileri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasların 
ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına 
alınmaktadır.

Madde 19-Yürürlük maddesidir.
Madde 20-Yürütme maddesidir.
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Adalet Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

	 Adalet	Komi̇syonu  28/6/2019

 Esas No: 2/1974

 Karar No: 5

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve 48 Milletvekilinin; Sporda Şiddet ve Düzensizliğin 
Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1974)” 24/6/2019 tarihinde 
esas komisyon olarak Komisyonumuza ve tali komisyon olarak da Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonuna havale edilmiştir. Teklif, Adalet Komisyonu Başkanı Kastamonu Milletvekili 
Hakkı Köylü başkanlığında, Komisyonumuzun 27/6/2019 tarihli toplantısında Teklif sahipleri ile 
Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yargıtay, 
Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Hentbol 
Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı 
temsilcileri ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen’in katılımlarıyla 
görüşülmüştür. 

Görüşmelerin tamamı tutanağa bağlanmıştır. İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca Genel Kurul 
çalışmalarında Komisyonumuzu temsil etmek üzere İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İzmir 
Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı özel sözcü seçilmişlerdir. 

Müzakereler esnasında Teklife ilişkin genel olarak aşağıdaki eleştiriler dile getirilmiştir:

Geçmiş uygulamalara benzer şekilde, toplumun geniş kesimini ilgilendiren düzenlemelerle ilgili 
kapsamlı inceleme ve düzenlemeden etkilenen paydaşlardan görüş alma imkânının tanınmaması 
düzenleme kalitesi bakımından önemli bir eksikliktir. Geçmişte çok kez tecrübe edildiği gibi yakın 
gelecekte de getirilen düzenlemelerin tekrar değiştirilmek zorunda kalınılması kaçınılmazdır.

Her ne kadar düzenlemenin getiriliş amacı olarak spor alanlarında şiddet olaylarının önüne 
geçilmesi ifade edilse de yakın zamanda yaygın şiddet olaylarının yaşanmadığı dikkate alındığında, 
gerekçe olarak ifade edilen şiddet olaylarının önüne geçilmesi noktasında bir ihtiyaçtan ziyade, 
gerçek de amacın daha çok protesto şeklinde tezahür eden taraftarların barışçıl, demokratik tepkilerini 
kontrol altına almak ve engellemek olduğu aşikardır. Barışçıl protesto/sivil itaatsizlik bir haktır; ancak 
adeta bir yaptırımlar silsilesini andıran düzenlemedeki hakaret ve tehdit kavramlarıyla bu hakların 
kullanımının nasıl ayırt edileceği belirsizdir. Güvenlik politikaları, özgürlükleri kısıtlayıcı bir araç 
olarak kullanılmamalıdır.

Teklifte yer alan ceza miktarları, ihlaller ve suçla korunan hukuki yararlar göz önüne alındığında 
orantısız ve ölçüsüzdür. İşsizlik, eşitsizlik, eğitim düzeyinin düşük olması, şiddete yatkın aile ortamı gibi 
şiddeti etkileyen sosyal etkenler; hakemlerin yanlış yönetimleri, medya ve yöneticilerin bilhassa üslup 
konusunda sorumlu davranmamaları vb. şiddetin kaynağını oluşturan nedenlere çözüm getirmeden 
sadece polisiye tedbirlerle veya cezaların artırılmasıyla şiddet olaylarını engellemek mümkün değildir. 
Şiddetin şiddeti doğurduğu ve şiddetin sadece spor alanlarıyla sınırlı olmadığı gerçeği karşısında, 
toplumun her alanındaki şiddetin kaynakları tespit edilerek çözüm yolları üretilmeli, her ortam ve 
durumda sevgi dilinin kullanılmasına özen gösterilmelidir. 
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Düzenlemede “müsabaka öncesinde, esnasında, sonrasında”, “taraftarların toplu olarak seyahat 
ettikleri araçlar”, “taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar hâlinde toplandıkları yer” gibi bilhassa 
zaman ve mekan sınırları konusunda netlik içermeyen çok sayıda ifadeye yer verilmiştir. Düzenlemenin 
çok sayıda suça ilişkin hükümler içerdiği dikkate alındığında, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin gereği 
olarak kavramların şüpheye yer bırakmayacak netlikte düzenlenmesi gerekir.

Spor alanı tanımının genişletilerek 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanun kapsamında suç sayılan fiillerin müsabaka ve seyir alanı dışındaki yerlerde de uygulanacağına 
ilişkin, özel yaşam alanlarını da spor alanına dahil eden düzenleme, Anayasanın kişi hürriyeti ve 
güvenliğini düzenleyen 19’uncu, yerleşme ve seyahat hürriyetini düzenleyen 23’üncü maddelerine 
açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Taraftarların bir araya geldikleri temaşa alanlarını potansiyel bir suç 
alanı olarak gören yaklaşım, neticesinde spora olan ilgiyi azaltacak, zaten az olan seyirci sayısının daha 
da azalmasına yol açacaktır.

Taraftarların özel mülkiyetindeki araçlar ile özel seyir alanlarında alkollü içeceklerin bulundurulması 
ve kullanılmasının yaptırıma tabi tutularak uyuşturucu ile aynı kategoride değerlendirilmesi, 
uygulamada sorunlara yol açacak, ölçüsüz bir kısıtlamadır.

Teklifle, seyircilerin müsabaka ve seyir alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik 
doğrulama sisteminin kurulmasına imkân tanınarak, biyometrik veriler, keyfi ve kötüye kullanıma açık 
hâle getirilmektedir. Kişisel veriler, temel insan haklarındandır. Düzenlemeyle biyometrik yöntemin 
belirlenmesi noktasında Bakanlığa çok geniş yetkinin verilmesi, saklanma şeklinin ve süresinin 
belirlenmemesi, biyometrik verilerin paylaşılması yükümlülüğünün gerekli olmaması nedenleriyle 
düzenleme başta Anayasanın kanun önünde eşitlik başlıklı 10, özel hayatın gizliliği başlıklı 20 ve 
temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması başlıklı 13’üncü maddeleri ile kişisel verilerin amacı dışında 
uzun süreli tutulamayacağı ve unutulma hakkını düzenleyen bir çok uluslararası hukuk düzenlemesine 
aykırıdır.

Teklifin lehinde ise genel itibarıyla aşağıdaki görüşler ifade edilmiştir: 
Teklif, öz itibarıyla kişilerin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda spor müsabakalarına katılabilmeleri 

amacıyla uygulamada yaşanan sorunların önüne geçilmesi amacıyla getirilen düzenlemeleri 
içermektedir. Teklifin hazırlık sürecinde ilgili bakanlıklar, federasyonlar, spor kulüpleri gibi konunun 
tüm taraflarıyla uzun süreli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Düzenlemedeki hükümler, esas itibarıyla 
spor alanındaki aktörlerin uygulamada yaşadıkları sıkıntılarla ilgili getirdikleri çözüm önerileri üzerine 
etraflıca yapılan çalışmaların ürünüdür. Dolayısıyla Teklifin konjonktürel, refleks mahiyetinde bir 
düzenleme olduğu, ilgili tarafların görüşlerinin alınmadığı yönündeki eleştiriler yerinde değildir. Öte 
yandan sporda şiddetin önlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonu raporundaki öneriler 
de dikkate alınmıştır. 

Spor müsabakalarında şiddet, sadece müsabaka alanlarında yaşanmamaktadır. Müsabakalara 
gidiş ve geliş güzergâhları ile müsabaka ve seyir alanı haricinde taraftarların toplu olarak bulundukları 
yerlerde de şiddet fiilleriyle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Ancak mevcut düzenlemedeki spor alanı 
kapsamına anılan yerlerin girmemesi nedeniyle bilhassa takım otobüslerinde kesici, ezici, bereleyici ve 
delici gibi aletler ile patlayıcı, yakıcı maddeler ele geçirilmesine rağmen 6222 sayılı Kanun kapsamında 
işlem yapılamamaktadır. Ele geçirilen maddelerin spor müsabakasıyla ilgisinde şüphe bulunmayan 
bu tür durumlar için, güvenlik açısından 6222 sayılı Kanunda yer alan yaptırımların uygulanması 
elzemdir; düzenleme buna matuftur ve Yargıtayın, Kanunun uygulama alanıyla ilgili bugüne kadar ki 
içtihatlarıyla da uyumludur. Dolayısıyla getirilen düzenlemenin kişi veya seyahat hürriyetini engelleyen 
bir yönü bulunmamaktadır; bu noktada yapılan eleştiriler yerinde değildir. Diğer yandan eleştiri 
sınırları içerisinde kalan, hakaret, tehdit, ırkçı vb. söylemler içermeyen protesto/tezahüratlar elbette 
ki yapılabilecektir; yaptırıma bağlanması veya ifade özgürlüğünün kısıtlanması söz konusu değildir. 
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Spor müsabakaları öncesinde vali başkanlığında kulüp temsilcilerinin de yer aldığı  spor güvenlik 
kurulları tarafından takımların geçecekleri güzergâhlar, hangi saatlerde takımların o güzergâhlardan 
geçeceği gibi hususlar belirlenerek adeta maçın krokisi ortaya konmaktadır. Tüm bu verilerle 
birlikte yine “müsabaka öncesi, esnası ve sonrası” kavramlarındaki zaman sınırından makul sürenin 
anlaşılacağında şüphe bulunmamaktadır. Uygulamada gerek yetkili kurulların verileri gerekse de yargı 
kararlarıyla ifadelerin sınırı ortaya konacağından, her olayın kendi içinde farklı özellikler taşıdığı da 
dikkate alındığında, ifadelerde düzenleme anlamında bir muğlaklık olduğu iddiaları yerinde değildir. 

Düzenlemenin spor müsabakalarında seyirci sayısının azalmasına yol açacağı yönündeki 
eleştiriler, şiddet olaylarına karışan şahısların tespit edilmesi, seyirden yasaklanması suretiyle spor 
müsabakalarında düzen ve güvenliğin sağlanması amacıyla 6222 sayılı Kanunla getirilen elektronik bilet 
uygulamasındaki istatistiki veriler dikkate alındığında yerinde değildir. Elektronik bilet uygulamasına 
geçildiği ilk zamanlarda ortalama seyirci sayısında bir düşüş gözlemlense de, günümüzde ortalama 
seyirci sayısı rakamları elektronik bilete geçiş öncesindeki rakamların üzerindedir. Sonuç olarak 
sporda şiddetle etkin mücadele edebilmek adına bazı suçların cezalarının artırılması ve diğer getirilen 
düzenlemeleri içeren Teklif, kişilerin spor müsabakalarına daha güvenle gidebilmesine, taraftar 
çeşitliliğine, spor kültürünün gelişmesine ve iddia edilenin aksine taraftar sayısında artışa neden olacak 
niteliktedir.

Alkollü içecekler bakımından mevcut düzenlemede bir değişikliğe gidilmemekte, bunun yanı 
sıra federasyonlara tanınan yetkinin müsabaka ve seyir alanlarıyla sınırlı olduğu hususuna açıkça yer 
verilmektedir.

Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanımı yaşamın her alanında giderek 
yaygınlaşmaktadır. Diğer ülkelerde de spor müsabakalarına girişte kullanılmakta veya kullanımı 
için hazırlıklar devam etmektedir. Uygulamada seyirci olarak spor müsabakalarına katılmaktan 
yasaklanmış kişiler sahte fotoğraf yüklemek, başkaları adına bilet düzenlemek gibi çeşitli yollarla, 
müsabaka alanı giriş kapılarındaki yoğunluktan da yararlanarak spor müsabakalarına hukuka aykırı 
yollarla girebilmekte, fotoğraf ve kişiye bakarak seyirden men edilen kişilerin tespitinde güçlükler 
yaşanmaktadır. Bu kişilerin fiilleri neticesinde kulüpler, taraftarlar ve müsabaka alanlarındaki 
ortam olumsuz etkilenmektedir. Düzenleme uygulamada fotoğrafa dayalı kimlik tespitinde yaşanan 
sorunları giderilmesi ve bilhassa kulüp ve taraftarların seyirden men edilen kişilerin fiilleri nedeniyle 
cezalandırılmamasını amaçlamaktadır. Paylaşılan kişisel verilerin, kişisel verilerin işlenmesinde başta 
özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla kişisel 
verileri işleyenlerin yükümlülüklerini düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa 
aykırı olarak kullanılamayacağı açıkça düzenleme de yer aldığından, kişisel verilerin korunması için 
yeterli güvencenin olmadığı ya da keyfi kullanıma açık olduğu yönündeki eleştiriler yerinde değildir.

Komisyonumuzda yapılan çalışmalar sonunda maddeler üzerindeki değişiklikler ve kabuller 
aşağıdaki şekildedir.  

Teklifin çerçeve 1 ila 7’nci maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Teklifin çerçeve 8’inci maddesi, fıkralara yapılan atıfta kastedilenin fiiller olması nedeniyle 
6222 sayılı Kanunun 14’üncü maddesine eklenmesi öngörülen dördüncü fıkrada yer alan “tanımlanan 
suçların” ibaresinin “belirtilen fiillerin” şeklinde değiştirilmesi suretiyle kabul edilmiştir.

Teklifin çerçeve 9 ila 18’inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 19 ve 20’nci maddeleri 
aynen kabul edilmiştir.
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Teklif oy çokluğu ile kabul edilmiş, maddeleri redaksiyona tabi tutulmuştur. 

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

 Başkan Sözcü Kâtip

	 Hakki	Köylü	 Gülay	Samanci Belgin Uygur
 Kastamonu Konya Balıkesir

 Üye Üye Üye

 Ayhan Erel Abdullah Koç Rafet Zeybek
 Aksaray Ağrı Antalya

 (Muhalefet şerhi var) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhi vardır)

 Üye Üye Üye

 Süleyman	Bülbül	 Emine	Yavuz	Gözgeç	 Tufan	Köse
 Aydın Bursa Çorum

 (Muhalefet şerhi vardır)  (Muhalefet şerhi vardır,

   son oylamada bulunamadı)

 Üye Üye Üye

 Sabri	Öztürk	 Abdulkadir	Özel	 Turan	Aydoğan
 Giresun Hatay İstanbul

 (Son oylamada bulunamadı)  (Muhalefet şerhim vardır)

 Üye Üye Üye

 Zeynel	Emre	 Abdullah	Güler	 Mahmut	Atilla	Kaya
 İstanbul İstanbul İzmir

 (Muhalefet şerhim vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

 Ramazan	Can	 Halil	Öztürk	 Alpay	Antmen
 Kırıkkale Kırıkkale Mersin

 (Son oylamada bulunamadı)  (Muhalefet şerhim vardır)

 Üye Üye Üye

 Orhan	Kircali	 Mustafa	Arslan	 Yücel	Bulut
 Samsun Tokat Tokat

 (Bu raporun özel sözcüsü)  (Son oylamada bulunamadı)

  Üye

  Yusuf	Başer
  Yozgat
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Zeynel	Emre	 Tufan	Köse	 Rafet	Zeybek

 İstanbul Çorum Antalya

	 Turan	Aydoğan	 Alpay	Antmen	 Süleyman	Bülbül

 İstanbul Mersin Aydın
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MUHALEFET ŞERHİ
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   Abdullah Koç

   Ağrı
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MUHALEFET ŞERHİ
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   Ayhan Erel

   Aksaray
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ADALET KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN 
ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN
KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı 
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendinde yer alan “Genel Müdürlüğü” ibaresi 
“Bakanlığı” şeklinde, (b) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, (e) bendine “güvenlik amiri” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yardımcısı” 
ibaresi, “kolluk amirini” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “ve yardımcılarını” ibaresi eklenmiş, (f) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendine 
“seyir alanları,” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “özel seyir alanları,” ibaresi, “elverişli 
alanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında 
taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar 
halinde toplandıkları yerleri, müsabakanın 
yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhları, takım 
veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri 
araçları ya da takımların kamp yaptığı yerleri,” 
ibaresi ve fıkraya (j) bendinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,”
“f) Müsabaka alanı: Spor müsabakalarının 

yapıldığı alanlarda müsabakanın yapıldığı yer ile 
sporcular ve görevlilere tahsis edilmiş yerleri,”

“k) Stat güvenliğinden sorumlu yönetim 
kurulu üyesi: Spor kulüplerinin yönetim kurulu 
üyeleri arasından belirledikleri kişiyi,

1) Seyir alanı: Spor müsabakalarının yapıldığı 
alanlarda seyircilere tahsis edilmiş yerleri,

m) Özel seyir alanı: Seyircilerin müsabakayı 
dijital ortamda seyretmeleri amacıyla il ve ilçe 
spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen, 
müsabaka alanı dışındaki geçici yerleri, 

n) Antrenman alanı: Takımların müsabakaya 
hazırlık çalışmalarını yaptıkları alanları, 

o) Bilet: Elektronik bileti veya sahibine spor 
müsabakasına giriş hakkı veren belgeyi,”

MADDE 1- 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı 
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 
bendinde yer alan “Genel Müdürlüğü” ibaresi 
“Bakanlığı” şeklinde, (b) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, (e) bendine “güvenlik amiri” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yardımcısı” 
ibaresi, “kolluk amirini” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “ve yardımcılarını” ibaresi eklenmiş, (f) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendine 
“seyir alanları,” ibaresinden sonra gelmek 
üzere “özel seyir alanları,” ibaresi, “elverişli 
alanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında 
taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar 
hâlinde toplandıkları yerleri, müsabakanın 
yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergâhları, takım 
veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri 
araçları ya da takımların kamp yaptığı yerleri,” 
ibaresi ve fıkraya (j) bendinden sonra gelmek 
üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,”
“f) Müsabaka alanı: Spor müsabakalarının 

yapıldığı alanlarda müsabakanın yapıldığı yer ile 
sporcular ve görevlilere tahsis edilmiş yerleri,”

“k) Stat güvenliğinden sorumlu yönetim 
kurulu üyesi: Spor kulüplerinin yönetim kurulu 
üyeleri arasından belirledikleri kişiyi, 

l) Seyir alanı: Spor müsabakalarının yapıldığı 
alanlarda seyircilere tahsis edilmiş yerleri,

m) Özel seyir alanı: Seyircilerin müsabakayı 
dijital ortamda seyretmeleri amacıyla il ve ilçe 
spor güvenlik kurulları tarafından belirlenen, 
müsabaka alanı dışındaki geçici yerleri,

n) Antrenman alanı: Takımların müsabakaya 
hazırlık çalışmalarını yaptıkları alanları,

o) Bilet: Elektronik bileti veya sahibine spor 
müsabakasına giriş hakkı veren belgeyi,”

RİZE MİLLETVEKİLİ OSMAN AŞKIN BAK 
VE 48 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN 
ÖNLENMESİNE DAİR KANUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
TEKLİFİ
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MADDE 2- 6222 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan 
“taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olan en az 
iki yönetici” ibareleri “stat güvenliğinden sorumlu 
yönetim kurulu üyesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 6222 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin başlığında, birinci fıkrasının (a) 
bendinde, üçüncü fıkrasının (a) bendinde, beşinci, 
dokuzuncu ve onuncu fıkralarında yer alan 
“Spor” ibareleri “Müsabaka ve seyir” şeklinde, 
üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Spor” 
ibaresi “Seyir” şeklinde, (ç) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki 
(d) bendi eklenmiş, dördüncü fıkrasının birinci 
cümlesi ile altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde, 
yedinci fıkrasında yer alan “yapıldığı spor” 
ibareleri “yapıldığı müsabaka” şeklinde, onuncu 
fıkrasında yer alan “ilgili spor” ibaresi “ilgili 
müsabaka ve seyir” şeklinde, onbirinci fıkrasının 
(a) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığı” 
ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” şeklinde 
değiştirilmiş, (b) bendine aşağıdaki cümle, (c) 
bendine birinci cümlesinden önce gelmek üzere 
aşağıdaki cümleler, aynı bende “devredebilir” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve teknik hizmet 
satın alabilir” ibaresi eklenmiş ve bentte yer 
alan “, devir ve temlik edilemez” ibaresi madde 
metninden çıkarılmıştır.

“ç) Seyir alanlarında seyircilerin oturma 
yerleri numaralandırılır. Bilet satışları koltuk 
numarasıyla ilişkilendirilerek yapılır. Seyircilerin 
ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenmiş 
numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de 
bilet satışı yapılabilir. Bu uygulamaya ilgili 
federasyon ve İçişleri Bakanlığının görüşü 
alınarak Bakanlıkça karar verilir. Seyir alanlarına 
kapasitenin üzerinde veya biletsiz seyirci 
alınamaz.

d) Seyircilerin müsabaka ve seyir alanla- 
rına girişinde biyometrik yöntemlerle kimlik 
doğrulama sisteminin kurulmasına ilgili 

MADDE 2- 6222 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan 
“taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olan en az 
iki yönetici” ibareleri “stat güvenliğinden sorumlu 
yönetim kurulu üyesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 6222 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesinin başlığında, birinci fıkrasının (a) 
bendinde, üçüncü fıkrasının (a) bendinde, 
beşinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarında 
yer alan “Spor” ibareleri “Müsabaka ve seyir” 
şeklinde, üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer 
alan “Spor” ibaresi “Seyir” şeklinde, (ç) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya 
aşağıdaki bent eklenmiş, dördüncü fıkrasının 
birinci cümlesi ile altıncı fıkrası aşağıdaki 
şekilde, yedinci fıkrasında yer alan “yapıldığı 
spor” ibareleri “yapıldığı müsabaka” şeklinde, 
onuncu fıkrasında yer alan “ilgili spor” ibaresi 
“ilgili müsabaka ve seyir” şeklinde, on birinci 
fıkrasının (a) bendinde yer alan “Maliye 
Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” 
şeklinde değiştirilmiş, (b) bendine aşağıdaki 
cümle, (c) bendine birinci cümlesinden önce 
gelmek üzere aşağıdaki cümleler, aynı bende 
“devredebilir” ibaresinden sonra gelmek üzere 
“ve teknik hizmet satın alabilir” ibaresi eklenmiş 
ve bentte yer alan “, devir ve temlik edilemez” 
ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

“ç) Seyir alanlarında seyircilerin oturma 
yerleri numaralandırılır. Bilet satışları koltuk 
numarasıyla ilişkilendirilerek yapılır. Seyircilerin 
ayakta seyredebileceği şekilde düzenlenmiş 
numaralı alanla ilişkilendirmek suretiyle de 
bilet satışı yapılabilir. Bu uygulamaya ilgili 
federasyon ve İçişleri Bakanlığının görüşü 
alınarak Bakanlıkça karar verilir. Seyir alanlarına 
kapasitenin üzerinde veya biletsiz seyirci 
alınamaz.” 

“d) Seyircilerin müsabaka ve seyir 
alanlarına girişinde biyometrik yöntemlerle 
kimlik doğrulama sisteminin kurulmasına ilgili 
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federasyonun görüşü alınarak Bakanlıkça karar 
verilir. Buna ilişkin gerekli teknik donanım, spor 
tesisinin kullanım hakkına sahip kurum veya 
kuruluşlar tarafından tesis edilir.”
“Futbol dalında en üst lig ile bir altındaki 
ligde seyir alanlarına girişi sağlayacak biletler, 
elektronik sistem üzerinden usul ve esasları 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen şekilde 
elektronik olarak oluşturulur.”

“(6) Futbol dalında en üst lig ile bir 
altındaki ligde bulunan kulüpler, dördüncü 
ve beşinci fıkralardaki sistemle ilgili teknik 
donanımları kendi kullanımındaki müsabaka ve 
seyir alanlarında kurmakla yükümlüdür. Aynı 
yükümlülükler, basketbol, voleybol ve hentbol 
dallarındaki en üst ligde bulunan kulüplerin 
kendi kullanımındaki müsabaka ve seyir 
alanları bakımından da geçerlidir; ancak bu spor 
dallarında dördüncü fıkrada öngörülen elektronik 
kart ve elektronik bilete ilişkin hükümlerin 
uygulanmasına ilgili federasyonun görüşü 
alınarak Bakanlık tarafından; en üst iki futbol ligi 
dışındaki liglerde ise Türkiye Futbol Federasyonu 
tarafından karar verilir.”
“Spor müsabakaları için ilgili federasyon, spor 
kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun 
görülen yerler ve görevliler dışında, her ne suretle 
olursa olsun bilet satışı yapılamaz.”
“İlgili federasyonlar elektronik kart almak 
amacıyla verilen bilgileri, bu Kanun 
kapsamındaki faaliyet alanıyla sınırlı olarak 
kulüpler adına paylaşabilir. Paylaşılan bilgiler 
24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununa aykırı olarak işlenemez ve 
kullanılamaz.”

MADDE 4- 6222 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin başlığı “Müsabaka, antrenman ve 
seyir alanlarının güvenliği” şeklinde, birinci 
fıkrasında yer alan “spor alanının iç” ibaresi 
“müsabaka, antrenman ve seyir alanlarının” 
şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde ve 

federasyonun görüşü alınarak Bakanlıkça karar 
verilir. Buna ilişkin gerekli teknik donanım, spor 
tesisinin kullanım hakkına sahip kurum veya 
kuruluşlar tarafından tesis edilir.”
“Futbol dalında en üst lig ile bir altındaki 
ligde seyir alanlarına girişi sağlayacak biletler, 
elektronik sistem üzerinden usul ve esasları 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen şekilde 
elektronik olarak oluşturulur.”

“(6) Futbol dalında en üst lig ile bir 
altındaki ligde bulunan kulüpler, dördüncü 
ve beşinci fıkralardaki sistemle ilgili teknik 
donanımları kendi kullanımındaki müsabaka ve 
seyir alanlarında kurmakla yükümlüdür. Aynı 
yükümlülükler, basketbol, voleybol ve hentbol 
dallarındaki en üst ligde bulunan kulüplerin 
kendi kullanımındaki müsabaka ve seyir 
alanları bakımından da geçerlidir; ancak bu spor 
dallarında dördüncü fıkrada öngörülen elektronik 
kart ve elektronik bilete ilişkin hükümlerin 
uygulanmasına ilgili federasyonun görüşü 
alınarak Bakanlık tarafından; en üst iki futbol ligi 
dışındaki liglerde ise Türkiye Futbol Federasyonu 
tarafından karar verilir.”
“Spor müsabakaları için ilgili federasyon, spor 
kulüpleri ve yetkili diğer kişiler tarafından uygun 
görülen yerler ve görevliler dışında, her ne suretle 
olursa olsun bilet satışı yapılamaz.”
“İlgili federasyonlar elektronik kart almak 
amacıyla verilen bilgileri, bu Kanun 
kapsamındaki faaliyet alanıyla sınırlı olarak 
kulüpler adına paylaşabilir. Paylaşılan bilgiler 
24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununa aykırı olarak işlenemez ve 
kullanılamaz.”

MADDE 4- 6222 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin başlığı “Müsabaka, antrenman ve 
seyir alanlarının güvenliği” şeklinde, birinci 
fıkrasında yer alan “spor alanının iç” ibaresi 
“müsabaka, antrenman ve seyir alanlarının” 
şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde ve 
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dördüncü fıkrasında yer alan “Spor” ibaresi 
“Müsabaka, antrenman ve seyir” şeklinde 
değiştirilmiştir.

“(3) Federasyonlar ve spor kulüpleri, bu 
Kanunda yer alan yükümlülüklerini yerine 
getirmek amacıyla özel güvenlik hizmeti 
satın alabilir. Müsabakada görevlendirilecek 
özel güvenlik görevlilerinin kimlik bilgileri 
müsabakanın başlangıç saatinden en geç kırk 
sekiz saat önce ilgili kolluk birimine bildirilir. 
En üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin 
müsabakalarında güvenliğin 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 üç katı kadar 
ödeme yapılır. Müsabaka güvenlik amirleri ile 
yardımcılarına federasyon temsilcisine ödenen 
miktar kadar ödeme yapılır. Gözlemci kolluk 
görevlilerine ise seyahat ve konaklama giderleri 
ile günlük harcırah üç katı olarak ödenir. Bu 
miktar, federasyon tarafından doğrudan kolluk 
görevlilerinin hesabına yatırılır. Federasyon 
ödeyeceği para miktarı ile müsabakada görevli 
genel kolluğa verilen kumanya bedelini ilgili spor 
kulübünün alacaklarından öncelikle mahsup eder. 
İl veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından 
belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının 
yarısını, yüksek riskli müsabakalarda ise üçte 
ikisini geçmeyecek sayıda ve bunların yerine 
genel kolluk görevlisi bu şekilde görevlendirilir.”

MADDE 5- 6222 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “güvenlik 
amiri,” ibaresi “güvenlik amiri veya yardımcısı,” 
şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “bir kolluk 
görevlisi” ibaresi “bir kolluk görevlisini gözlemci 
olarak” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan 
“Müsabakanın yapıldığı spor alanında” ibaresi 

dördüncü fıkrasında yer alan “Spor” ibaresi 
“Müsabaka, antrenman ve seyir” şeklinde 
değiştirilmiştir.

“(3) Federasyonlar ve spor kulüpleri, bu 
Kanunda yer alan yükümlülüklerini yerine 
getirmek amacıyla özel güvenlik hizmeti 
satın alabilir. Müsabakada görevlendirilecek 
özel güvenlik görevlilerinin kimlik bilgileri 
müsabakanın başlangıç saatinden en geç 
kırksekiz saat önce ilgili kolluk birimine bildirilir. 
En üst profesyonel futbol ligi kulüplerinin 
müsabakalarında güvenliğin 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 üç katı kadar 
ödeme yapılır. Müsabaka güvenlik amirleri ile 
yardımcılarına federasyon temsilcisine ödenen 
miktar kadar ödeme yapılır. Gözlemci kolluk 
görevlilerine ise seyahat ve konaklama giderleri 
ile günlük harcırah üç katı olarak ödenir. Bu 
miktar, federasyon tarafından doğrudan kolluk 
görevlilerinin hesabına yatırılır. Federasyon 
ödeyeceği para miktarı ile müsabakada görevli 
genel kolluğa verilen kumanya bedelini ilgili spor 
kulübünün alacaklarından öncelikle mahsup eder. 
İl veya ilçe spor güvenlik kurulları tarafından 
belirlenen özel güvenlik görevlisi sayısının 
yarısını, yüksek riskli müsabakalarda ise üçte 
ikisini geçmeyecek sayıda ve bunların yerine 
genel kolluk görevlisi bu şekilde görevlendirilir.”

MADDE 5- 6222 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “güvenlik 
amiri,” ibaresi “güvenlik amiri veya yardımcısı,” 
şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “bir kolluk 
görevlisi” ibaresi “bir kolluk görevlisini gözlemci 
olarak” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan 
“Müsabakanın yapıldığı spor alanında” ibaresi 
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“Müsabaka ve seyir alanlarında” şeklinde, 
“amirinin” ibaresi “amiri ve yardımcısının” 
şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “spor 
alanında” ibaresi “müsabaka ve seyir alanında” 
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“(5) Spor müsabakalarından önce müsabaka 
güvenlik amirinin başkanlığında müsabakanın 
güvenliğine ilişkin eş güdüm toplantısı yapılır. 
Bu toplantının yapılacağı müsabakalar ile 
toplantıya katılacaklar ve gerekli diğer hususlar 
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 6- 6222 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin başlığı “Yasak maddeler” şeklinde, 
birinci fıkrasında yer alan “Spor alanlarına” 
ibaresi “Müsabaka, seyir, özel seyir ve 
antrenman alanları ile takım veya taraftarların 
toplu olarak seyahat ettikleri araçlara” şeklinde 
değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, 
üçüncü fıkrasında yer alan “alanının çevresinde 
ve müsabakanın yapılacağı yer gidiş ve geliş 
güzergâhında,” ibaresi “alanında” şeklinde ve 
beşinci fıkrasında yer alan “alanı çevresinde” 
ibaresi “alanında” şeklinde değiştirilmiştir.
“(c) bendi bakımından federasyonlara tanınan 
yetki müsabaka ve seyir alanlarıyla sınırlıdır.”

MADDE 7- 6222 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Bulundurulması esasen 
suç oluşturan silahları müsabaka, seyir, özel seyir 
ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların 
toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan kişi 
hakkında, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanunun ek 1 inci maddesi hükümlerine göre 
cezaya hükmolunur.

(2) Esasen bulundurulması suç oluştur-
mamakla beraber 12 nci maddenin birinci 
fıkrasının (b) bendi kapsamına giren alet 
veya maddeleri müsabaka, seyir, özel seyir ve 

“Müsabaka ve seyir alanlarında” şeklinde, 
“amirinin” ibaresi “amiri ve yardımcısının” 
şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “spor 
alanında” ibaresi “müsabaka ve seyir alanında” 
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“(5) Spor müsabakalarından önce müsabaka 
güvenlik amirinin başkanlığında müsabakanın 
güvenliğine ilişkin eşgüdüm toplantısı yapılır. 
Bu toplantının yapılacağı müsabakalar ile 
toplantıya katılacaklar ve gerekli diğer hususlar 
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 6- 6222 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin başlığı “Yasak maddeler” şeklinde, 
birinci fıkrasında yer alan “Spor alanlarına” 
ibaresi “Müsabaka, seyir, özel seyir ve 
antrenman alanları ile takım veya taraftarların 
toplu olarak seyahat ettikleri araçlara” şeklinde 
değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, 
üçüncü fıkrasında yer alan “alanının çevresinde 
ve müsabakanın yapılacağı yer gidiş ve geliş 
güzergâhında,” ibaresi “alanında” şeklinde ve 
beşinci fıkrasında yer alan “alanı çevresinde” 
ibaresi “alanında” şeklinde değiştirilmiştir.
“(c) bendi bakımından federasyonlara tanınan 
yetki müsabaka ve seyir alanlarıyla sınırlıdır.”

MADDE 7- 6222 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Bulundurulması esasen 
suç oluşturan silahları müsabaka, seyir, özel seyir 
ve antrenman alanları ile takım veya taraftarların 
toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan kişi 
hakkında, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanunun ek 1 inci maddesi hükümlerine göre 
cezaya hükmolunur.

(2)  Esasen bulundurulması suç oluştur-
mamakla beraber 12 nci maddenin birinci 
fıkrasının (b) bendi kapsamına giren alet 
veya maddeleri müsabaka, seyir, özel seyir ve 
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antrenman alanları ile takım veya taraftarların 
toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan 
kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

(3) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamına giren alet veya maddeleri 
seyircilere temin etmek amacıyla müsabaka, 
seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım 
veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri 
araçlara sokan veya bu yerlerde 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 
müsabaka, seyir veya antrenman alanlarında 
kullanarak müsabaka veya antrenman düzeninin 
bozulmasına sebebiyet veren kişi, fiili daha ağır 
cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 
takdirde, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

(5) Müsabaka, seyir veya antrenman 
alanlarına sokulması yasak olmayan maddeleri 
kullanarak müsabaka veya antrenman düzeninin 
bozulmasına sebebiyet veren kişi, fiili daha ağır 
bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 
takdirde, yüz gün adli para cezasıyla cezalandırılır.

(6) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) 
bendi hükümlerine aykırı olarak müsabaka, seyir, 
özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya 
taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara 
müsabaka öncesinde veya sırasında uyuşturucu 
veya uyarıcı madde ya da alkollü içecek sokan 
kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka 
bir suç oluşturmadığı takdirde, otuz gün adli para 
cezası ile cezalandırılır.”

MADDE 8- 6222 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin başlığı “Tehdit veya hakaret içeren 
tezahürat” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında 
yer alan “veya çevresinde” ibaresi madde metninden 
çıkarılmış, fıkraya “tarafından” ibaresinden sonra 
gelmek üzere “tehdit veya” ibaresi eklenmiş, 

antrenman alanları ile takım veya taraftarların 
toplu olarak seyahat ettikleri araçlara sokan 
kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

(3)  12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) 
bendi kapsamına giren alet veya maddeleri 
seyircilere temin etmek amacıyla müsabaka, 
seyir, özel seyir ve antrenman alanları ile takım 
veya taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri 
araçlara sokan veya bu yerlerde 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 
müsabaka, seyir veya antrenman alanlarında 
kullanan kişi, bu suretle müsabaka veya 
antrenman düzeninin bozulması halinde, fiili daha 
ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 
takdirde, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

(5)  Müsabaka, seyir veya antrenman alan-
larına sokulması yasak olmayan maddeleri 
kullanarak müsabaka veya antrenman düzeninin 
bozulmasına sebebiyet veren kişi, fiili daha ağır 
bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı 
takdirde, yüz gün adli para cezasıyla cezalandırılır.

(6)  12 nci maddenin birinci fıkrasının (c) 
bendi hükümlerine aykırı olarak müsabaka, seyir, 
özel seyir ve antrenman alanları ile takım veya 
taraftarların toplu olarak seyahat ettikleri araçlara 
müsabaka öncesinde veya sırasında uyuşturucu 
veya uyarıcı madde ya da alkollü içecek sokan 
kişi, fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka 
bir suç oluşturmadığı takdirde, otuz gün adli para 
cezası ile cezalandırılır.”

MADDE 8- 6222 sayılı Kanunun 14 üncü 
maddesinin başlığı “Tehdit veya hakaret içeren 
tezahürat” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında 
yer alan “veya çevresinde” ibaresi madde 
metninden çıkarılmış, fıkraya “tarafından” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “tehdit veya” 
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ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “onbeş” ibaresi 
“elli” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer 
alan “veya çevresinde” ibaresi madde metninden 
çıkarılmış, fıkrada yer alan “üç aydan bir yıla” 
ibaresi “bir yıldan üç yıla” şeklinde değiştirilmiş 
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Birinci ve ikinci fıkralarda tanımlanan 
suçların, her türlü yazılı, görsel, işitsel veya 
elektronik kitle iletişim aracıyla işlenmesi halinde 
de bu madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 9- 6222 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesinin başlığında yer alan “Spor” ibaresi 
“Müsabaka ve seyir” şeklinde, birinci fıkrasında 
yer alan “spor alanlarına” ibaresi “müsabaka 
ve seyir alanlarına” şeklinde, “elli” ibaresi 
“iki yüz” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya “giren 
kişi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “elli 
günden az olmamak üzere” ibaresi eklenmiş, 
ikinci fıkrasında yer alan “Spor alanlarına 
spor müsabakalarını izlemek amacıyla” ibaresi 
“Müsabaka ve seyir alanlarına” şeklinde, “elli 
günden az olmamak üzere adli para” ibaresi “bir 
yıla kadar hapis” şeklinde, üçüncü fıkrasında 
yer alan “spor alanlarının Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Gençlik ve Spor 
Bakanlığının” şeklinde, “bu alanlara” ibaresi 
“müsabaka ve seyir alanlarına” şeklinde, beşinci 
fıkrasında yer alan “bir yıldan dört yıla kadar 
hapis ve” ibaresi “iki yıldan beş yıla kadar hapis 
ve beşyüz günden” şeklinde, “bir yıla” ibaresi “iki 
yıla” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“(6) Spor müsabakaları için; ilgili fede-
rasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler 
tarafından uygun görülen yerler ve görevliler 
dışında bilet satışı yapanlar altı aydan bir yıla 
kadar hapis ve yüz günden ikibin güne kadar 
adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı 
yapanlar ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
ikiyüzelli günden beşbin güne kadar adli para 
cezası ile cezalandırılır.”

fıkrada yer alan “onbeş” ibaresi “elli” şeklinde 
değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “veya 
çevresinde” ibaresi madde metninden çıkarılmış, 
fıkrada yer alan “üç aydan bir yıla” ibaresi “bir 
yıldan üç yıla” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(4) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen 
fiillerin, her türlü yazılı, görsel, işitsel veya 
elektronik kitle iletişim aracıyla işlenmesi hâlinde 
de bu madde hükümleri uygulanır.”

 MADDE 9- 6222 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesinin başlığında yer alan “Spor” ibaresi 
“Müsabaka ve seyir” şeklinde, birinci fıkrasında 
yer alan “spor alanlarına” ibaresi “müsabaka 
ve seyir alanlarına” şeklinde, “elli” ibaresi 
“iki yüz” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya “giren 
kişi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “elli 
günden az olmamak üzere” ibaresi eklenmiş, 
ikinci fıkrasında yer alan “Spor alanlarına 
spor müsabakalarını izlemek amacıyla” ibaresi 
“Müsabaka ve seyir alanlarına” şeklinde, “elli 
günden az olmamak üzere adli para” ibaresi “bir 
yıla kadar hapis” şeklinde, üçüncü fıkrasında 
yer alan “spor alanlarının Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Gençlik ve Spor 
Bakanlığının” şeklinde, “bu alanlara” ibaresi 
“müsabaka ve seyir alanlarına” şeklinde, beşinci 
fıkrasında yer alan “bir yıldan dört yıla kadar 
hapis ve” ibaresi “iki yıldan beş yıla kadar hapis 
ve beş yüz günden” şeklinde, “bir yıla” ibaresi 
“iki yıla” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Spor müsabakaları için; ilgili 
federasyon, spor kulüpleri ve yetkili diğer kişiler 
tarafından uygun görülen yerler ve görevliler 
dışında bilet satışı yapanlar altı aydan bir yıla 
kadar hapis ve yüz günden iki bin güne kadar 
adli para cezası, değerinin üstünde bilet satışı 
yapanlar ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 
iki yüz elli günden beş bin güne kadar adli para 
cezası ile cezalandırılır.”
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MADDE 10- 6222 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yirmi 
günden az olmamak üzere” ibaresi “üç aydan 
bir yıla kadar hapis veya” şeklinde ve ikinci 
fıkrasında yer alan “üç aydan bir yıla” ibaresi “bir 
yıldan üç yıla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 6222 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “cezaya 
hükmolunur” ibaresi “verilecek ceza yarı oranında 
artırılır” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan 
“spor alanlarına” ibaresi “müsabaka, antrenman 
veya seyir alanlarına” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 12- 6222 sayılı Kanuna 17 nci 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 17/A 
maddesi eklenmiştir.

“Suçun ağırlaştırıcı unsuru ve hak 
yoksunluğu

MADDE 17/A- (1) Kimliklerini gizlemek 
amacıyla yüzlerini bez veya sair unsurlarla 
tamamen veya kısmen kapatmak suretiyle bu 
Kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında 
verilecek cezalar yarı oranında artırılır.

(2) Bu Kanunda tanımlanan veya atıf yapılan 
ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı bir yıl veya 
daha fazla hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, 
kişi hakkında ayrıca 5237 sayılı Kanunun 53 üncü 
maddesi hükümlerine göre, spor kulüplerinin, 
federasyonların ve bünyesinde sportif faaliyetler 
icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim 
organlarında görev yapmaktan yasaklanmasına 
hükmolunur. Bu fıkra hükmüne göre ya da          
11 inci maddenin on birinci fıkrasına göre verilen 
yasaklama kararı hükmün kesinleşmesiyle 
yürürlüğe girer ve cezanın tümüyle infazından 
itibaren, mahkûm olunan hapis cezası kadar 
sürenin geçmesiyle sona erer. Ancak toplam 
uygulanacak hak yoksunluğu beş yıldan fazla 
olamaz.”

MADDE 10- 6222 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yirmi 
günden az olmamak üzere” ibaresi “üç aydan 
bir yıla kadar hapis veya” şeklinde ve ikinci 
fıkrasında yer alan “üç aydan bir yıla” ibaresi “bir 
yıldan üç yıla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 6222 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “cezaya 
hükmolunur” ibaresi “verilecek ceza yarı oranında 
artırılır” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan 
“spor alanlarına” ibaresi “müsabaka, antrenman 
veya seyir alanlarına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 6222 sayılı Kanuna 17 nci 
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 17/A 
maddesi eklenmiştir.

“Suçun ağırlaştırıcı unsuru ve hak 
yoksunluğu

MADDE 17/A- (1) Kimliklerini gizlemek 
amacıyla yüzlerini bez veya sair unsurlarla 
tamamen veya kısmen kapatmak suretiyle bu 
Kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında 
verilecek cezalar yarı oranında artırılır.

(2) Bu Kanunda tanımlanan veya atıf yapılan 
ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı bir yıl veya 
daha fazla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, 
kişi hakkında ayrıca 5237 sayılı Kanunun 53 üncü 
maddesi hükümlerine göre, spor kulüplerinin, 
federasyonların ve bünyesinde sportif faaliyetler 
icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim 
organlarında görev yapmaktan yasaklanmasına 
hükmolunur. Bu fıkra hükmüne göre ya da          
11 inci maddenin onbirinci fıkrasına göre verilen 
yasaklama kararı hükmün kesinleşmesiyle 
yürürlüğe girer ve cezanın tümüyle infazından 
itibaren, mahkum olunan hapis cezası kadar 
sürenin geçmesiyle sona erer. Ancak toplam 
uygulanacak hak yoksunluğu beş yıldan fazla 
olamaz.”
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MADDE 13- 6222 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “spor 
alanlarına” ibaresi “müsabaka, antrenman ve 
seyir alanlarına” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya 
aşağıdaki cümle, ikinci fıkrasına “hakaret” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tehdit” 
ibaresi, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiş, yedinci fıkrasında yer alan “spor 
alanına alınmaz. Bu şekilde spor alanlarına” 
ibaresi “müsabaka, antrenman, seyir ve özel 
seyir alanlarına alınmaz. Bu şekilde belirtilen 
alanlara” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci 
fıkrasına aşağıdaki cümle ve dokuzuncu fıkrasına 
“kişi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “her bir 
müsabaka için” ibaresi eklenmiştir.
“Bu fıkradaki bir yıllık süreler, ikinci kez seyirden 
yasaklanma yaptırımına karar verildiğinde üç yıl; 
üçüncü kez seyirden yasaklanma yaptırımına 
karar verildiğinde ise beş yıl olarak uygulanır.”
“Bu kararlar Cumhuriyet başsavcılığı veya 
mahkemelerce işlemi yapan kolluk birimine 
derhal bildirilir ve kollukça elektronik bilgi 
bankasına işlenir.”
“Bu yükümlülüğün takibi amacıyla kolluk 
birimlerince biyometrik yöntemler de 
kullanılabilir.”

MADDE 14- 6222 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Federasyon ve kulüpler ile ilgili diğer 
kurum ve kuruluşlar; bu Kanun kapsamına giren 
suçlarla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca 
yapılacak idari inceleme veya soruşturmalarda 
görevlendirilen denetim elemanlarına, herhangi 
bir kanuni engel bulunmadıkça inceleme veya 
soruşturmanın gerekleri dâhilinde ilgili bilgi ve 
belgeleri ibraz etmek ve bunların incelenmesine 
yardımcı olmak zorundadır.”

MADDE 13- 6222 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “spor 
alanlarına” ibaresi “müsabaka, antrenman ve 
seyir alanlarına” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya 
aşağıdaki cümle, ikinci fıkrasına “hakaret” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tehdit” 
ibaresi, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle 
eklenmiş, yedinci fıkrasında yer alan “spor 
alanına alınmaz. Bu şekilde spor alanlarına” 
ibaresi “müsabaka, antrenman, seyir ve özel 
seyir alanlarına alınmaz. Bu şekilde belirtilen 
alanlara” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci 
fıkrasına aşağıdaki cümle ve dokuzuncu fıkrasına 
“kişi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “her bir 
müsabaka için” ibaresi eklenmiştir. 
“Bu fıkradaki bir yıllık süreler, ikinci kez seyirden 
yasaklanma yaptırımına karar verildiğinde üç yıl; 
üçüncü kez seyirden yasaklanma yaptırımına 
karar verildiğinde ise beş yıl olarak uygulanır.”
“Bu kararlar Cumhuriyet başsavcılığı veya 
mahkemelerce işlemi yapan kolluk birimine 
derhâl bildirilir ve kollukça elektronik bilgi 
bankasına işlenir.”
“Bu yükümlülüğün takibi amacıyla kolluk 
birimlerince biyometrik yöntemler de 
kullanılabilir.”

MADDE 14- 6222 sayılı Kanunun 19 uncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Federasyon ve kulüpler ile ilgili diğer 
kurum ve kuruluşlar; bu Kanun kapsamına giren 
suçlarla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığınca 
yapılacak idari inceleme veya soruşturmalarda 
görevlendirilen denetim elemanlarına, herhangi 
bir kanuni engel bulunmadıkça inceleme veya 
soruşturmanın gerekleri dâhilinde ilgili bilgi ve 
belgeleri ibraz etmek ve bunların incelenmesine 
yardımcı olmak zorundadır.”
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MADDE 15- 6222 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eksik özel 
güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla yüz” ibaresi 
“eksik olan her bir özel güvenlik görevlisi sayısı 
itibarıyla üçyüz” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer 
alan “spor alanlarına” ibaresi “seyir alanlarına” 
şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “Spor” 
ibaresi “Seyir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 6222 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üç ay” 
ibaresi “bir yıl” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın 
dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17- 6222 sayılı Kanunun 23 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yüksek” 
ve “sulh veya” ibareleri madde metninden 
çıkarılmıştır.

MADDE 18- 6222 sayılı Kanunun 24 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24- (1) Bu Kanunun kapsamına 
giren konular, kurum ve kuruluşların görev ve 
yetkileri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 
ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Bakanlıkça 
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 19- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

MADDE 15- 6222 sayılı Kanunun 21 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eksik özel 
güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla yüz” ibaresi 
“eksik olan her bir özel güvenlik görevlisi sayısı 
itibarıyla üç yüz” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer 
alan “spor alanlarına” ibaresi “seyir alanlarına” 
şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “Spor” 
ibaresi “Seyir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- 6222 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üç ay” 
ibaresi “bir yıl” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın 
dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 17- 6222 sayılı Kanunun 23 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yüksek” 
ve “sulh veya” ibareleri madde metninden 
çıkarılmıştır. 

MADDE 18- 6222 sayılı Kanunun 24 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 24- (1) Bu Kanunun kapsamına 
giren konular, kurum ve kuruluşların görev ve 
yetkileri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 
ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Bakanlıkça 
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 19- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.
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