M E C U S BÜLTENI

F U T B O L K U L Ü P L E R I BİRLİĞİ HEYETİ
T B M M ' D E TEMASLARDA B U L U N D U
I Kanun değişikliği talebinin
toplumsal olarak algılanması
gerektiğini ifade eden
Demirören, "Türkiye'nin yüzde
95'i futbolla yatıp kalkıyor. Bu
nedenle de toplumumuzu temsil
eden tüm siyasi partilerimizi
ziyaret ederek uzlaşma içinde bu
değişikliğin hayata geçirilmesini
istiyoruz" dedi.

T B M M Başkanı Cemil Çiçek, Kulüpler
Birliği Başkanı Yddırım Demirören
ve beraberindeki heyeti makamında 6
Ekim'de kabul etti. Toplantıya, Kulüpler
Birliği Başkanı Yddırım Demirören'in
yanı sıra Fenerbahçe Kulübü 2. Başkanı
Nihat Özdemir, Kayserispor Kulübü
Başkanı Recep Mamur, Eskişehirspor
Kulübü Başkanı Hald Ünal,
Antalyaspor Kulübü Başkanı Hasan
Akıncıoğlu de Fenerbahçe Kulübü
Yönetim Kurulu Üyesi Cdıan Kamer
katddı.

M H P G R U B U İLE
GÖRÜŞTÜLER
MHP Grup Başkanvekdleri Oktay
Vural ve Mehmet Şandır, Türkiye Süper
Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı
üyelerini parlamentoda kabul etti.
Sporda Şiddetin Önlenmesi Kanunun
ağır maddeler içerdiğini ve Avrupa'daki
uygulamaların örnek alınarak mevcut
kanunun yeniden düzenlenmesi
gerektiğini vurgulayan Kulüpler Birliği
Başkanı Yddırım Demirören "Çok zor
bir süreçten geçiyoruz. Hazırladığımız
bu taslak kesinlikle 'hapis cezası
getirmesin, şike yapan takım küme
düşmesin' olarak algdanmamalıdır
Türk Ceza Kanununa göre çok ağır
olan maddelerin yeniden düzenlenmesi
ve Avrupa'daki uygulamalar göz
önünde bulundurularak kanunda
bazı maddelerin değiştirdmesini talep
ediyoruz "dedi.

Kanun değişikliği talebinin toplumsal
olarak algdanması gerektiğini ifade
eden Demirören, "Türkiye'nin yüzde
95'i futbolla yatıp kalkıyor Bu nedenle
de toplumumuzu temsd eden tüm
siyasi partderimizi ziyaret ederek
uzlaşma içinde bu değişikliğin hayata
geçirdmesini istiyoruz" dedi.
Spor ve siyasetin kesin olarak
birbirinden ayrdması gerektiğini
belirten Oktay Vural şunları söyledi:
"Siyasetçiyiz ama sporseveriz. Biz spora
siyasetin karışmasını istemiyoruz.
Sivd olsun istiyoruz. Futbola siyasetin
müdahale etmesini istemiyoruz. Bu
nedenle de federasyonun dışardan
talimatlı değd, bağımsız kararlar alması
arzusundayız. Örneğin, TürkiyeErmenistan maçında Azerbaycan
bayrağının alınmamasını kabul
etmiyoruz. Spor camiası kendi kendini
yönetmelidir".

vicdanları kanatan bir hâl almıştır
Her günahı olanın cezalandırılamadığı
bir soruşturma sürmektedir Bundan
herkes gerekli payı çıkarmalı ve kanun
yeniden düzenlenmelidir Hukuk,
herkes için eşit olarak uygulanmalıdır
Bu yasa bir mdat olmalıdır."
Yddırım Demirören Meclis Başkanı
Cemd Çiçek'i ziyaretleri hakkında da
bdgi verdi.

B D P Y İ ZİYARET ETTİLER
BDP Grup Başkanvekdi Hasip Kaplan,
Futbol Kulüpleri Birliği üyelerinden
oluşan heyetle 6 Ekim'de görüştü.
Sporda Şiddet yasasının Meclisteki tüm
grupların uzlaştığı ender yasalardan
biri olduğunu ifade eden Hasip Kaplan
şunları söyledi:

Sporu ileriye taşıyacak uygulamalara
destek vereceklerini ifade eden
Mehmet Şandır ise şöyle konuştu:
"Spor en büyük ortak paydamızdır
Bu paylaşıma gölge düşmesini
istemiyoruz. Toplumsal paylaşımımızı
deriye taşımak için ne yapdacağını siz
yöneticder bdiyorsunuz. Bu hukuki
altyapıyı kurmak için gereken tüm
desteği vereceğiz".

"Spor camiasının sıkıntdarını çok iyi
bdiyorum. Zira ben de zamanında
kulüp başkanlığı yaptım. Sporda
şiddet yasa tasarısı Meclis'e geldiğinde
büyük bir uzlaşıyla kanunlaşmıştır
Federasyon ve kulüplerin hepsinin
mutabakatı olduğu biliniyor Özellikle
ırkçı tezahüratlara karşı etkdi
düzenlemeler yapdması gerektiği
inancındayız. Ortak irade ve çözümle
bu yasanın çıkması için üzerimize
düşeni yapacağız".

Toplantıya katılan Meclis İdare
Amiri, MHP Aydın Mdletvekdi A l i
üzunırmak ise şunları söyledi: "Mevcut
yasa maalesef çok aceleye gelmiştir Ve
bugünkü şekliyle şike soruşturması.

Kulüpler Birliği Başkanı Yddırım
Demirören, tüm grubu bulunan
partilerin hazırlanan bu taslağa
destek vermeleri ve katdmalarını
beklediklerini ifade etti.

