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I- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 13.00'te açıldı. 

Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz, Dünya Ruh Sağlığı Gününe ilişkin gündemdışı bir 
konuşma yaptı. 

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, kredi kartı mağdurlarının sorunlarına ve alınması gereken 
önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların sorunlarına ve alın
ması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, 

Cevap verdi. 

Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın (3/698) (S. Sayısı: 985), 
Hakkâri Milletvekili Fehmi Öztunç'un (3/719) (S. Sayısı: 986), 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkındaki Başbakanlık tezkereleri Genel Kurulun 

bilgisine sunuldu. 

Çanakkale Milletvekili îsmail Özay ve 38 milletvekilinin, 12 Eylül 1980 askerî müdahalesinin 
sebep ve sonuçlarının araştırılması, 

izmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 milletvekilinin, SHÇEK yurt ve yuvalarında barınan 
çocuk ve gençlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, 

Amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; öner
gelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırası geldiğinde yapılacağı açıklandı. 

13.10.2005 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan; 998 sıra sayılı Eleman Temininde Güçlük 
Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ile 999 sıra sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresinin, 48 saat geçmeden, gündemin "Kanun Tasan ve 
Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 5 inci ve 6 ncı sıralanna alınmasına ve 
diğer işlerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının: 

1 inci sırasında bulunan, Kamu İhale Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin (2/212) (S. Sayısı: 305) görüşmeleri, daha önce geri alınan maddelere ilişkin komisyon 
raporu henüz gelmediğinden, 

2 nci sırasında bulunan, Kalkınma Ajanslannın Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasansının (1/950) (S. Sayısı: 920) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel 
Kurulda hazır bulunmadığından, 

Ertelendi. 

3 üncü sırasına alınan ve Cumhurbaşkanınca bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen 5387 
sayılı Bankacılık Kanunu (1/1069) (S. Sayısı: 997), geçici 23 üncü maddesine kadar kabul edildi. 

18 Ekim 2005 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.56'da son verildi. 

Ali Dinçer 
Başkanvekili 

Ahmet Gökhan Sarıçam Harun Tüfekçi 
Kırklareli Konya 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
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No.: 10 
II.- GELEN KÂĞITLAR 

14 Ekim 2005 Cuma 
Rapor 

1.- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü 
ve 26 Milletvekilinin; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin; Samsun Milletvekili 
Musa Uzunkaya ve 27 Milletvekilinin; Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz Özak ve 23 Milletvekilinin 
Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet İddialarının Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri 
Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu 
Raporu (10/63, 113, 138, 179, 228) (S. Sayısı: 956) (Dağıtma tarihi: 14.10.2005) (GÜNDEME) 

No.: 11 
17 Ekim 2005 Pazartesi 

Tezkereler 
1.- Genel Bütçeli Dairelerin 2004 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygun

luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/907) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2005) 

2.- Katma Bütçeli İdarelerin 2004 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/908) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2005) 

Rapor 
1.- Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişik

lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/1082) (S. Sayısı: 1000) 
(Dağıtma tarihi: 17.10.2005) (GÜNDEME) 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 
1.- İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in, TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonunun 

hazırladığı rapordaki iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6646) 
2.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Ziraat Bankası'nın kayıp olduğu iddia 

edilen yatırım fonlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/6655) 
3.- Hatay Milletvekili Mehmet ERASLAN'ın, Irak'taki Türkmenlerin sorunlarına ilişkin Dışiş

leri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/6658) 
4.- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL'in, Bursa Çevre Yoluna ilişkin Devlet Bakam ve Baş

bakan Yardımcısından (Abdüllatif ŞENER) yazılı soru önergesi (7/6680) 
5.- İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU 'nun, Spor Toto'nun kamu kuruluşlarına ak

tarması gereken kaynakları ve vergileri eksik yaptırdığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/6688) 

6.- Muğla Milletvekili Ali ARSLAN'ın, Düzce'de aile hekimliği pilot uygulamasına ilişkin 
Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6690) 

7.- Denizli Milletvekili Ümmet KANDOĞAN'ın, ATO ve Tıp Kurumunun birlikte hazırladığı 
ilaçlarla ilgili bir rapora ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/6691) 
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No.: 12 
18 Ekim 2005 Salı 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1.- İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN ve 37 Milletvekilinin, karayollarının teknik ve fiziki 
durumunun uluslararası standartlara uygunluğunun araştırılarak sağlıklı ve güvenli ulaşım sağ
lanabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/307) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 12.10.2005) 

2.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut ÖZAKCAN ve 38 Milletvekilinin, Kuşadası Limanı 
ihalesi ile ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 in
ci maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/308) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.10.2005) 

Gensoru Önergesi 
1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz BAYKAL ve 115 

Milletvekilinin, TUPRAŞ'ın bir grup hissesinin satışı ile GALATAPORT ve Kuşadası Limanı 
ihalelerinde, organize bir şekilde görevlerini kötüye kullanarak ihaleye fesat kanştırdıkları ve bu 
suretle kamuyu zarara uğrattıklan iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, Maliye Bakanı 
Kemal UNAKITAN ve Ulaştırma Bakanı Binalı YILDIRIM haklannda Anayasanın 99 uncu ve İç
tüzüğün 106 ncı maddeleri uyannca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/3) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 14.10.2005) (Dağıtma tarihi: 17.10.2005) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 
18 Ekim 2005 Salı 

BAŞKAN: Başkanvekili İsmail ALPTEKİN 
KÂTİP ÜYELER: Harun TÜFEKÇİ (Konya), Yaşar TÜZÜN (Bilecik) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8 inci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekilimize gündemdışı söz 
vereceğim. 

Gündemdışı ilk söz, medeniyetler ittifakı ve Avrupa Birliği süreciyle ilgili, Amasya Millet
vekili Hamza Albayrak'a aittir, 

Buyurun Sayın Albayrak. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakika. 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
l.~ Amasya Milletvekili Hamza Albayrak'ın, Birinci Hatay Medeniyetler Buluşması etkinlik

lerine ve Avrupa Birliği müzakere sürecine ilişkin gündemdışı konuşması 
HAMZA ALBAYRAK (Amasya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; medeniyetler ittifakı 

ve Avrupa Birliği müzakere süreciyle ilgili olarak gündemdışı söz almış bulunmaktayım; sözlerime 
başlamadan önce, Yüce Meclisi ve bizi dinleyen sevgili vatandaşlarımızı sevgi ve saygıyla selam
lıyorum. 

Tarihi ve kültürel dokusuyla buram buram Anadolu kokan, geçmiş yıllarda dünyanın ikinci 
büyük şehri olup, çeşitli medeniyetlere hem eşik hem de beşik olmuş gizemli şehir Antakya'da, 
Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 25-30 Eylül 2005 tarihlerinde "Birin
ci Hatay Medeniyetler Buluşması Etkinlikleri" yapılmıştır. Malumları olduğu üzere Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreteri Sayın Annan'ın başlatmış olduğu, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez 
Zapatero ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarına devam eden 
medeniyetler ittifakı projesi çerçevesinde ilk toplantı kasım ayı sonunda İspanya'nın Mallorca Ken
tinde yapılacaktır. 

Birinci Hatay Medeniyetler Buluşması Etkinlikleri kapsamında bütün dünyaya insanlığın ortak 
değerlerini oluşturan adalet, merhamet, sevgi, hoşgörü ve birlikte yaşamanın gerekliliği, yaşam 
kesitlerinden yerinde örnek verilerek gösterilmiştir. 

Dünyanın huzur ve barışını tehdit eden ve bir insanlık ayıbı sayılabilecek açlık, bulaşıcı has
talıklar, adaletsiz paylaşım, silahlanma ve savaşların doğurduğu sorunlara çare bulmak için, dinlerin 
adalet ve erdemliliği teşvik eden öğretilerinden faydalanılması gerektiği vurgulanan bu etkinlikler
de "barışı sağlamayı amaçlayan dinler, şiddet ve terörün asla gerekçesi olamaz" denilmiştir. 

Bu etkinliklere, 120 adet yabancı basın mensubu, 6 adet canlı yayın yapan yabancı TV kanalı, 
130 yerli ve yabancı bilimadamı, Avrupa Birliği ülkelerinin de içerisinde bulunduğu 34 elçi ve bun-
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ların müsteşarları ve eşleri iştirak etmişlerdir. Çok başarılı geçen bu organizasyonlarla medeniyet
ler, buluşması medeniyetler ittifakına doğru yol almış olup, evrensel barışın tüm dünyada sağlan
masına mihenk taşı oluşturmuştur. 

Çeşitli medeniyet ve dinlere mensup din hizmetkârlarının -bunu özellikle belirtiyorum; çünkü, 
bazı köşeyazarları ve bazı konuşmacılar "semavî dinlerin ruhanî lideri" ya da "dinî liderler" tanım
lamasını yapıyorlar ki, böyle bir tanımlama hiçbir dinde mevcut değildir- ve 130 bilimadamınm 
sunmuş oldukları tebliğlerden çıkan sonuç, birlikte çokluk-çoklukta birlik anlayışıyla, medeniyet
lerin çatışma ve kaosun değil, ahenk ve uyumun göstergesi olması gerektiği; yaratılanı yaratandan 
ötürü sevmek, benzerlikten tevhide ulaşmak, birey ve toplum eksenini, sevgi kahramanları 
tohumunu yeşertmek, doğruyu ve güzeli paylaşarak çoğaltmak, sıkıntıları paylaşarak azaltmak, 
medeniyetlerin harmanlanmasıyla, güzellik, barış, huzur ve sevgi havuzu oluşturmak; eşrefi mah-
lûkat olan insanın eğik başlı, çatık kaşlı ve haram açlığı olmamasını sağlamak; dünyada barış ve 
huzurun sağlanması ve de korunmasının tüm insanlığın barış ve zaferi olacağının altını çizerek, 
Atatürk'ün "yurtta sulh, cihanda sulh" söyleminin tüm ulus devletlerce çok iyi özümsenerek hid
rokarbon medeniyetinden pay almak için savaşa, kan dökülmesine son vermek olmuştur. 

Bu başarılı organizasyonu gerçekleştiren başta Hatay Evrensel Değerleri Koruma Derneği 
yönetici ve üyelerine, Hatay Valisine, Hatay Belediye Başkanına, Hatay Mustafa Kemal Üniver
sitesi Rektörüne, tüm katılımcılara ve tüm misafirperver Hataylı hemşerilerime teşekkür ediyorum. 

Birinci Medeniyetler Buluşmasının en önemli katkısı, şüphesiz ki, 3 Ekim 2005 tarihinde Tür
kiye'nin AB müzakere süreci için tam üyelik noktasında söz almasında olmuştur. Zira, medeniyet
ler buluşması, şüphesiz ki, hem yurt içinde hem de Avrupa Birliğinde bir kamuoyu oluşturmuştur. 

3 Ekim 2005 tarihinde, Türkiye, kırkiki yıldır uğraş verdiği Avrupa Birliği tam üyeliğine kayıt
sız şartsız giriş noktasında bir zafer elde etmiştir. Elbette ki bu zaferde, bu başarıda... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı.) 
BAŞKAN - Sayın Albayrak, 1 dakika eksüre veriyorum; lütfen, toparlayın. 
HAMZA ALBAYRAK (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette ki bu başarıda Yüce Meclisin çok büyük katkısı 
olmuştur; bundan sonra da bu basan, elbette ki, Türkiye'nin âli menfaatlan noktasında devam 
edecektir. 

Emeğin, sermayenin ve malların serbest dolaşımı fikri üzerine bina edilen Avrupa Birliğinden, 
Türkiye, müzakere sürecinde, 100 küsur bin sayfalık know-how'ı, yani bilgi birikimini ve mevzuatı 
bedava ve üste para da alarak teslim almış ve inşallah, 35 maddelik müzakere bölümlerini de... 
Hepimizin katkılarıyla, bu Katılım Antlaşması imzalanacak ve Türkiye bu hedeflerine hepimizin 
katkılarıyla ulaşacaktır. 

Değerli arkadaşlar, kamuoyunu etkilemek için hepimize, iktidarıyla muhalefetiyle, basınıyla 
sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlarıyla bir bütün olarak görev düşmektedir. Geliniz, güzele, 
iyiye, doğruya taraf olalım; zira, cennetin yüzölçümü yok, orada hepimize yer var. 

Türkiye için, bu vatan için, dünya barışı için hep birer sevgi kahramanı olalım. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Albayrak, son cümleniz için mikrofonu açıyorum. Süreyi uzatmayacağım. 
HAMZA ALBAYRAK (Devamla) - Son cümlem Sayın Başkanım. 
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Cumhuriyetimiz baki, vatanımızın bölünmez bütünlüğü daim, birlikteliğimiz kaim olsun. Her 
şey Türkiye için diyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Albayrak. 

Gündemdışı ikinci söz isteği, Güney Anadolu Projesindeki sulama yatırımlarının bitirilmesi 
konusunda, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Faruk Bayrak'a aittir. 

Buyurun Sayın Bayrak. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. Sürenize de dikkat edin lütfen. 

2.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'in, Güneydoğu Anadolu Projesindeki sulama 
yatırımlarının bir an önce bitirilebilmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması 

MEHMET FARUK BAYRAK (Şanlıurfa) - Saym Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bugün, 
sizlere, bin yıllar boyunca medeniyete, bilime, kültüre, insanlığa ev sahipliği yapmış bir bölgede 
yürütülen, ülkemiz ve bölgemiz açısından çok önemli olan GAP'ta sulama yatırımlarının bitiril
mesine ilişkin farklı bir bakış açısını dikkatlerinize sunmak üzere söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Dicle ve Fırat Nehirlerinin suladığı, Mezopotamya olarak anılan bölge, dünyanın en verimli, 
en bereketli toprakları, aynı zamanda tarihte tarımın ilk kez yapıldığı topraklar olarak bilinmektedir. 
Yine bu bölge, dünyanın en dinamik, nüfus yoğunluğu en fazla ve en stratejik coğrafyasının kalbin-
dedir. 

Şimdi, bütün bu zenginliklere, bu renkliliğe, bu dinamizme ve birikime rağmen, bu bölge, 
bugün, problemlerle boğuşuyor. On yıllar boyunca, istenilen noktaya bir türlü ulaşılamamıştır. 
Bütün çabalara rağmen, hâlâ, güneydoğu dediğimiz zaman, akla, işsizlik, yoksulluk, göç geliyor; 
çarpık kentleşme ve maalesef, yakın geçmişte yaşadığımız üzücü olaylar geliyor. Bu düğümü çöz
mek, bu negatif tabloyu mutlaka değiştirmek zorundayız. Değişimi gerçekleştirmek için, Tür
kiye'nin bugünkü güven ve istikrar ortamını en iyi biçimde değerlendirmemiz gerekiyor. 

Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Güneydoğu Anadolu Bölgemiz, sahip olduğu doğal kaynak
larıyla, sosyokültürel yapısıyla, ekonomik ve sosyal özellikleriyle, jeopolitik konumu, sınıraşan 
sularıyla, geçmişte yaşanan terör olaylarının izleriyle ülkemizin diğer bölgelerinden farklı bir 
konumdadır. Bölgenin tüm özelliklerine ve önceliklerine rağmen, GAP kapsamındaki yatırımlarda 
istenilen düzeye ulaşılamamış, öngörülen hedefler gerçekleştirilememiştir. Enerji yatırımlarındaki 
fiziksel gerçekleşme yüzde 76 olmasına karşın, tarım sektöründe ancak yüzde 13 düzeyine ulaşıl
mıştır. Bugüne kadar enerji ve sulama yatırımlarına, bu ülkenin kaynaklarından yaklaşık 8,5 katril
yonluk bir para harcanmıştır. Harcanan bu kaynaklarla da, toplam 10 000 000 dekar alanı sulayacak 
su, sulamada kullanım için hazır hale getirilmiştir. Kalan sulama şebekelerinin tamamlanmaması 
halinde, bugüne kadar harcanan bu kaynaklar amacına ulaşamayacak ve âdeta ölü bir yatırım haline 
gelecektir. 

Değerli milletvekilleri, GAP'a yapılan kamu yatırım tahsislerinin 1990-2005 dönemi itibariyle 
yıllık seyri incelendiğinde, GAP'a toplam kamu kaynaklarından yılda ortalama yüzde 6,9 oranında 
pay ayrıldığı görülmektedir. 

2001 yılında GAP'ın toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 4,9 olurken, iktidara geldiğimiz yıl
dan itibaren bu ödenekler yüzde 6,8'e çıkarılmıştır. 
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GAP'ta temel yatırımlar olan barajlar ve hidroelektrik santralları büyük ölçüde tamamlanmış, 
sıra kalkınmanın itici gücü olan sulama yatırımlarına gelmiştir. Sulamanın da bir an önce tamam
lanması gerekmektedir. 

GAP bölgesinde, 2004 yılı sonu itibariyle 222 617 hektar alan sulamaya açılmıştır. 123 550 
hektar alanda da halen sulama şebekesi inşaatı devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, ülkemizin bu hayatî meselesi bizlere önemli sorumluluklar getiriyor. Bu 
misyonun üstlenilmesi ve gereğinin yapılmasında bizlere de görevler düşüyor. îşte, bu bakış açısıy
la, GAP'ta sulama yatırımlarının bir an önce bitirilmesi için uzun zamandan beri güçlü bir ekiple 
çalıştığımız modeli sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Modelimiz, sulama yatırımlarının yoğun olduğu ülkelerde de başarıyla uygulanmakta olan 
"sulama yatırımlarına çiftçi katıhmı"dır. Konuyla ilgili modelimizi, başta Sayın Başbakanımız ol
mak üzere ilgili bakanlarımıza ve kuruluşlarımıza ayrıntılı raporlarda ilettik. Bu model sayesinde, 
devlete yük olmadan çiftçilerimizin sulama suyuna kavuşmaları mümkün olabilmektedir. 

Sulamada kullanılacak barajlar tamamlanarak depolanmıştır; fakat, bu suyu araziye dağıtacak 
kanal ve kanaletler tamamlanamamıştır. Önerimiz, her çiftçimizin kendi arazisinden geçecek 
kanalet maliyetini uygun bir ödeme planıyla ödemesidir. 

Bugün itibariyle sulama imkânlarına sahip olmayan çiftçilerin kuru tarımda dekar başına gelir
leri yaklaşık 50 YTL'dir. Bu araziler sulandığı zaman, bu çiftçilerin gelirleri de dekar başına 200 
YTL olmaktadır. Başka bir ifadeyle, çiftçilerimizin arazileri sulanmadığından dolayı, her yıl dekar 
başına 150 YTL kayıpları olmaktadır. 

Kanalet maliyeti dekara ortalama 600 YTL'dir. Önerdiğimiz modelde, çiftçilerimiz sulama gel
dikten sonra uygun bir ödeme taksidiyle bu maliyeti taksitler halinde ödeyebilecektir. Zaten, bugün, 
birçok çiftçimiz kendi imkânlarıyla 50 000 000 YTL'ye kadar harcama yaparak, açmış oldukları 
yeraltı kuyulanyla sulama yapmaktadırlar. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bayrak, sürenizi 1 dakika uzatıyorum; lütfen tamamlayın efendim. 
MEHMET FARUK BAYRAK (Devamla) - Bu sulamalardan dolayı da, her yıl dekara 60 YTL 

oranında elektrik parası ödemektedirler. İşte, bu parayı, her yıl kendi arazilerinden geçen kanal ve 
kanaletlerin maliyeti için ödeyebilirler. Dünyada uygulanan model de budur. 

Çiftçilerimizin kendi talepleri bu yöndedir. Çiftçilerimiz diyor ki, zaten her yıl 60 YTL elek
trik parası ödüyoruz ve yine, her yıl kuyularımızın kurumasından, trafolardan, elektrik kesintileri 
gibi birçok problemlerden dolayı da verim ve gelir kayıplarımız oluyor. Çiftçilerimiz, ödedikleri 
maliyeti, arazilerinden geçen kanaletlerle ödeyerek kalıcı bir çözüme kavuşturmuş olacaklarını, biz
lere ve konuyla ilgili kurumlara iletiyorlar. 

Örneğin, bu yönde, Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesinde, İlçe Kaymakamımız Dr. Yalçın Yıl-
maz'ın öncülüğünde, bu modelle ilgili, kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör olarak hep 
beraber, bu yöndeki çalışmanın startını vermişlerdir. 

Değerli arkadaşlar, bölge çiftçisi bu modeli benimsemiştir ve projenin startını beklemektedir. 
Yine, bu modelin önemli bileşenlerinden birisi de örgütlenme boyutudur. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Son cümleniz lütfen... 
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MEHMET FARUK BAYRAK (Devamla) - Çiftçilerin, projenin inşaatının başlaması 
aşamasından başlayarak birlik ya da kooperatif biçiminde örgütlenmeleri, sistemin maliyetine 
katılımın yanı sıra, proje dizaynı, uygulaması ve kontrolüne katılımları için önem taşımaktadır. Şu 
andan itibaren bölgede yapılacak her türlü yatırımlarda katılımcılık gözardı edilmemesi gereken çok 
önemli bir husustur. 

Bugün, GAP bölgemizde, Şanlıurfa'da, katılımcılık yapabilecek duyarlı, bilgili ve kültürlü çift
çilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız vardır. GAP çiftçisi, Şanlıurfa çiftçisi elini taşın altına koy
maya hazırdır, yeter ki onlara yol gösterelim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; inanıyorum ki, ülkemizin bütün sorunlarını çözüm yoluna 
koyduğumuz gibi, GAP'la ilgili olarak yıllardır ertelenen talepleri de karşılayarak, bölgesel adalet
sizliğe kalıcı bir çözüm bulacağız. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi şimdiden bir marka haline gelmiştir. Tarımıyla, bereketli toprak-
larıyla, petrol kadar stratejik önemi olan su kaynaklarıyla, bu bölgemiz, bir marka, bir cazibe mer
kezi olmaya adaydır. Bu markayı en iyi şekilde tanıtmak, en iyi şekilde korumak da, hepimizin as
lî görevidir. 

GAP, inşallah, hep birlikte gayretlerimizle, hem bölgenin hem de Türkiye'nin çehresini çok 
kısa zamanda değiştirecek, bölgenin sorunlarına da kalıcı ve köklü çözümler üretecektir. 

Ben, bu düşüncelerle sözlerime son verirken, tekrar, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bayrak. 
Gündemdışı üçüncü söz isteği, yabancılara mülk satışıyla ilgili, Antalya Milletvekili Sayın Os

man Özcan'a aittir. 
Buyurun Sayın Özcan. (CHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakika. 
3.- Antalya Milletvekili Osman Özcan 'in, yabancılara mülk satışıyla ilgili yasanın iptal edil

mesi sonucunda ortaya çıkan duruma ilişkin gündemdışı konuşması 
OSMAN ÖZCAN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yabancılara mülk satışıy

la ilgili olarak gündemdışı söz aldım; hepinizi, saygı, sevgiyle selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, Meclisimiz, yabancılara mülk satışını yeniden düzenlemiş, 

köy toprakları üzerinde yabancıların mülk edinme hakkını vermiş ve adı geçen kanunla, Bakanlar 
Kuruluna da, 30 hektardan fazla mülk satılmasıyla ilgili yetki vermişti. Ancak, bu kanun, 15.3.2005 
tarihinde, Cumhuriyet Halk Partisinin, Anayasa Mahkemesine yaptığı itiraz sonucu iptal edildi. 
Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinin son cümlesini okuyorum: "İptal hükmünün, kararın Res
mî Gazetede yayımlanmasından başlayarak üç ay sonra yürürlüğe girmesine 14.3.2005 gününde oy
birliğiyle karar verildi." 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın "Başlangıç" bölümünün ikinci paragrafında aynen şu 
ibare vardır: "Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak..." Burada, dün
ya devletleriyle hukuk ilişkilerimiz anımsatılmaktadır. Türkiye, bir hukuk devletidir. 

Alanya'da, 6 000 civarında daire satılmış; günde 40 - 50 tane daire satışı yapılıyor. Bu Anayasa 
Mahkemesinin iptalinden sonraki daire satışları buna dahil değildir; söylentilere göre, 8 000 civarın
da daire satışı yapılmış bulunuyor. 
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Bu kanun çıkarılmadan önce, üç aylık süre tanındı; gerekçeli karar 2005'te yayımlandı; bugün 
18 Ekim. Aradan altı ay gibi bir zaman geçti; hükümetimiz, nedense, bu altı ay içinde bunu önem
semedi, maalesef, yeni bir yasa çıkarmadı, çıkarma hazırlığı içinde olduğuna dair bir duyumumuz 
da yok. 

SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Çıkacak, çıkacak... 
OSMAN ÖZCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, Anayasanın "Başlangıç" bölümünün 

ikinci paragrafında "dünya milletlerinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi..." deniyor bize. Bugün 
için, bu satışlar, noter kanalıyla yapılmaktadır, sözleşmelerle yapılmaktadır; çünkü, onaylanması 
çok uzun bir zaman almaktadır. Müteşebbislerimiz, satışlarını, Anayasa Mahkemesinin verdiği üç 
aylık süre içinde kanunun yenileneceği düşüncesiyle, sözleşmelerle, anlaşmalarla yapmışlar ve ona 
göre bütçelerini hazırlamışlardır. Güney bölgelerimizde geçen yıla göre turist fazlalığı vardır; ama, 
gezdiğimiz yerlerde, incelemelerimizde, turizmcilerimizin ve esnaflarımızın büyük sıkıntı çektiğini, 
geçen yıla göre gelirinin azaldığını izlemiş bulunuyoruz; ancak, daire satışları ile mobilya satışları 
hızlanmış, beyaz eşya satışları hızlanmış, tekstil satışları hızlanmış ve böylece, güney illerimizdeki 
hızlanma, nefes alma, ancak inşaat sektörü sayesinde gerçekleşmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hal böyleyken, bu kanunun Anayasamızın iptal gerekçesi 
doğrultusunda yenilenmemesi, iktidarın bunun önemini anlamamasını, bindiği dalı kesmesi şeklin
de yorumluyorum. 

Sözleşmelerle binalar satılıyor, üç ay sonra tapuyu veririz deniyor; kaparolar almıyor, tapular 
verilemiyor, paralar da harcanıyor, taahhütler karşılıklı olarak yerine getirilemiyor; o zaman, o böl
genin inşaat sektörü insanlannın, müteşebbislerinin, emlak sahiplerinin durumunu sizin takdirinize 
bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, izin alınmasıyla ilgili olarak -bölgemiz İzmir'e bağlı- İzmir'e yazı 
yazılıyor; üç ay, beş ay sekiz ay da onay geri gelmiyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunu anlamak gerçekten zor. Her ilçede, her ilde, askerlik şubeleri yok 
mu?! Yeni yasada buna özen gösterilmesini diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bölgemden misal vermek istersem, Kalkan'da İngilizler daireler 
alıyor, Alanyamızda başta Almanlar olmak üzere Hollandalılar, İngiltere, İrlanda ve Norveç, 
Danimarkalılar alışveriş yapıyor. Bunların hepsi Avrupa Birliği üyesi. Yarın öbür gün Avrupa Bir
liği devletleri gazetelerinde, Türkiye vatandaşlarımızı dolandırıp tapuları vermedi veya geç verdi 
diye manşetler atılırsa bunun acısını en çok bu hükümet çeker. Bu kanun nasıl çıkarsa çıksın değil, 
Anayasanın iptal gerekçeleri doğrultusunda yenilenmelidir diye düşünüyorum. Ortalık tam karış
madan, hükümeti, ilgilileri göreve çağırıyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Özcan, size 1 dakika eksüre veriyorum. 
Buyurun. 
OSMAN ÖZCAN (Devamla) - Şimdi, şu da var: Avrupa Birliği devletlerinin satışlarını da in

celedim. Değerli arkadaşlanm, hiçbir Avrupa Birliği ülkesinde tarım arazilerinin dışa satışı yoktur. 
Zaten, Anayasa Mahkemesinin iptal etme gerekçelerinin başında da bu gelmektedir. Avrupa Bir
liğine girme savaşı verdiğimiz şu günlerde ülkemizin bir hukuk devleti olduğu gösterilmeli, 
ticaretin güvenli bir şekilde yapılabileceğinin göstergesi sergilenmelidir diyorum. Elbette, 
çıkarılacak yasayla ulusal bütünlüğümüzün ve ülke güvenliğimizin korunması önemlidir. Kısıtlayıcı 
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hükümlere yer vermek şartıyla, sulama, enerji, tarım, madencilik, SİT alanı ile inanç ve kültürel 
özellikleri nedeniyle korunması gereken yerlerin bu kapsam dışında tutulması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, benim zorum şu: Kendi işimizi kendimiz yapalım. Yarın Avrupa Birliği 
ülkelerinden bir talimat gelmeden kanunu kendimiz çıkarmasını bilelim. Bunu biliyorum, mutlaka 
böyle bir talimat gelecektir. Bu hükümetimiz de dışarıdan talimat almaya alışmıştır; ama, mil
letimizin onuruyla fazla da oynanmasını istemiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Son cümlenizi alayım efendim. 
OSMAN ÖZCAN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür 

ediyorum, Sayın Başkana da teşekkür ediyorum. AKP yetkililerini de bu hususta göreve davet 
ediyorum. 

Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özcan. 
SALİH KAPUSUZ (Ankara) - Arkadaşımız müsterih olsun; tasarı Meclise gelmek üzere. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

Başkanlığın Genel Kurula diğer sunuşları vardır. 
Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun, bazı sayın millet

vekillerinin yasama dokunulmazlıkları hakkında 2 raporu vardır; sırasıyla okutup, bilgilerinize 
sunacağım. 

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/731) (S. Sayısı: 987) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hakaret ve ölümle tehdit suçunu işlediği iddia olunan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız 

hakkında düzenlenen yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki 
dosya hakkındaki hazırlık komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 22 Haziran 2005 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Şanlıurfa Milletvekili 
Mahmut Yıldız hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

(x) 987 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 1 9 6 -



TBMM B: 8 18 .10 . 2005 O: 1 

Karşı Oy Yazısı 

Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 
anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldınlabilmektedir. 

Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfileşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 

Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlanndan gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Milletvekiline isnat edilen suçun, milletvekili seçilmeye engel bir nitelik taşıması halinde, 
dokunulmazlığın kaldırılmaması, bu suçtan milletvekilliği düşebilecek konumdakilerin milletvekil
liğinin sürdürülmesine de imkân tanımaktadır. Bu durumun ise, Anayasanın 76 ncı maddesi ile 
uyumsuz sonuçlara yol açacağı açıktır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
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Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Feridun Baloğlu Tuncay Ercenk Mehmet Küçükaşık 
Antalya Antalya Bursa 

Halil Ünlütepe Feridun Ayvazoğlu Uğur Aksöz 
Afyonkarahisar Çorum Adana 

Oya Araslı Atilla Kart 

Ankara Konya 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
İkinci raporu okutuyorum: 
2.- Ardahan Milletvekili Kenan Altun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/732) (S. Sayısı: 988) (x) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olmak 

suçunu işlediği iddia olunan Ardahan Milletvekili Kenan Altun hakkında düzenlenen yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve eki dosya hakkındaki hazırlık 
komisyonu raporu, Karma Komisyonumuzun 22 Haziran 2005 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Ardahan Milletvekili Kenan Altun Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının kaldırıl
ması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnat olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Ardahan Milletvekili 
Kenan Altun hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Komisyon Başkanı ve üyeler 

Karşı Oy Yazısı 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunlan Meclis dışında tekrar-

(x) 988 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin kararı olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasını; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararıyla kaldırabilmektedir. 

Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasî iktidarın 
keyfîleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 

Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 
yol açmıştır. 

Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ
lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önünde bir engel olarak görülmesine neden olmak
tadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlanndan gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Milletvekiline isnat edilen suçun milletvekili seçilmeye engel bir nitelik taşıması halinde, 
dokunulmazlığın kaldırılmaması, bu suçtan milletvekilliği düşebilecek konumdakilerin milletvekil
liğinin sürdürülmesine de imkân tanımaktadır. Bu durumun ise, Anayasanın 76 ncı maddesiyle 
uyumsuz sonuçlara yol açacağı açıktır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasî partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 

Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-
tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 
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Bu nedenlerle, komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Feridun Baloğlu Tuncay Ercenk Mehmet Küçükaşık 

Antalya Antalya Bursa 
Halil Ünlütepe Feridun Ayvazoğlu Uğur Aksöz 

Afyonkarahisar Çorum Adana 
Oya Araslı Atilla Kart 

Ankara Konya 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 1 adet tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize 
sunacağım. 

III.- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.-Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi asıl üyeliğine Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı 'nın 

grubunca aday gösterildiğine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi (3/909) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek grubu oluşturmak 
üzere, Siyasî Parti Grup Başkanlığınca Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi asıl üyeliğine aday 
gösterilen Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın ismi, aynı kanunun 12 nci maddesi uyarınca 
Başkanlık Divanında yapılan görüşmeyi müteakiben Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Bülent Arınç 
TBMM Başkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 2 adet önerge vardır; ayrı ayrı okutup bilgilerinize 

sunacağım. 
Birinci önergeyi okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ÖNERGELERİ 
I.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 37 milletvekilinin, karayollarının teknik ve fizikî 

durumunun uluslararası standartlara uygunluğunun araştırılarak sağlıklı ve güvenli ulaşım sağ
lanabilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/307) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu ve denetimi altında olan yolların önemli bir 

bölümünün uluslararası standartlara uygun olmadığı ve dolayısıyla, Türkiye'de karayolu ulaşımının 
çok da güvenli olmadığı eskiden beri ileri sürülmektedir. Ucuz ve kalitesiz malzeme kullanıldığı id
diaları yaygındır. Özellikle yenileme ve tamir amacıyla kaplama olarak yollara dökülen mıcır, mad
dî hasarlı ve ölümlü kazalara neden olmaktadır. 

- 2 0 0 -



TBMM B:8 18.10.2005 0:1 

Vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak ve korumak devletin başlıca görevidir. Bu 
konuda maliyet hesaplan yapılamaz. Yapılıyorsa insan haklan ihlal ediliyor demektir. Eğer karayol-
lanmızın, gerek fizikî ve gerekse teknik olarak ciddî sorunlan varsa, can ve mal güvenliğini tehdit 
ediyorsa, hiç kimse seyahat özgürlüğünü güven içinde kullanamaz. Bu anayasal hakkından mahrum 
kalır. 

Kaldı ki, Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasında bir köprü ve transit ülke olduğu düşünülürse, 
karayollarımızm sağlıklı ve güvenli ulaşıma uygun olmaması hem ülkemizin imajını bozar hem de 
iç ve dışticareti ve turizmi olumsuz etkiler. Dolayısıyla, sorun önemlidir. 

Sunulan nedenlerle, karayollanmızın teknik ve fizikî olarak uluslararası standartlara uygun 
olup olmadığının tespiti için Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 üncüz maddeleri gereğince Meclis 
araştırması açılmasını talep ederiz. 

1- Ahmet Ersin 
2- V. Haşim Oral 
3- Rasim Çakır 
4- Hakkı Ülkü 
5- Ahmet Küçük 
6- Canan Arıtman 
7- Bülent Baratalı 
8- Türkân Miçooğullan 

9- Nurettin Sözen 
10- Hasan Ören 
11- Mehmet S. Kesimoğlu 
12-Ufuk Özkan 
13- Feridun Fikret Baloğlu 
14- Nail Kamacı 
15- Osman Özcan 
16- Atila Emek 
17- Osman Kaptan 

18- Hüseyin Ekmekcioğlu 
19- Tuncay Ercenk 

20- Yakup Kepenek 
21- Mehmet Ziya Yergök 
22- Abdulaziz Yazar 

23- Ali Oksal 
24- Uğur Aksöz 
25- Ali Cumhur Yaka 

26- Feridun Ayvazoğlu 
27- Mehmet Küçükaşık 

(İzmir) 
(Denizli) 
(Edirne) 
(İzmir) 

(Çanakkale) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 

(Sivas) 
(Manisa) 
(Kırklareli) 
(Manisa) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 

(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 

(Ankara) 
(Adana) 
(Hatay) 
(Mersin) 
(Adana) 
(Muğla) 
(Çorum) 

(Bursa) 
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28- Kemal Demirel 
29- Nadir Saraç 
30- İzzet Çetin 

31 - Muharrem İnce 
32- Mehmet U. Neşşar 

33- Erdal Karademir 
34- Muharrem Kılıç 
35- Halil Akyüz 
36- Vezir Akdemir 
37- N. Gaye Erbatur 
38- Nejat Gencan 

(Bursa) 
(Zonguldak) 
(Kocaeli) 
(Yalova) 
(Denizli) 
(İzmir) 

(Malatya) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(Adana) 

(Edirne) 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 
Şimdi, ikinci önergeyi okutacağım; ancak, sayın milletvekilleri, bu ikinci önerge 500 

kelimeden fazla olduğundan, önergenin özetini okutacağım; ancak, tamamı tutanağa eklenecektir. 
Bunu bilgilerinize arz ediyorum. 

Şimdi, ikinci önergenin özetini okutuyorum: 
2.- Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 38 milletvekilinin, Kuşadası Limanı ihalesi ile il

gili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/308) (x) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kuşadası Limanının özelleştirilmesi ve Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5398 Sayılı Kanunun ortaya çıkardığı sorunlar, bu 
projede kamu ve toplumsal yararın tartışılır hale gelmesi, ihale yapım yöntemi ve kamuoyuna yan
sıyan bazı bilgi, belgelerin araştırılması, kamuoyunda ortaya çıkan tereddüt ve güvensizliğin 
giderilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu amaçla, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

1- Mehmet Mesut Özakcan (Aydın) 

2- V. Haşim Oral 
3- Rasim Çakır 
4- Hakkı Ülkü 
5- Ahmet Küçük 
6- Canan Arıtman 

7- Türkân Miçooğulları 
8- Bülent Baratalı 

(Denizli) 
(Edirne) 
(İzmir) 
(Çanakkale) 
(İzmir) 

(İzmir) 
(İzmir) 

(x) (10/308) esas numaralı Meclis araştırması önergesi tutanağa eklidir. 
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9- Mehmet Uğur Neşşar 

10- Erdal Karademir 

11- Muharrem Kılıç 

12- Halil Akyüz 
13- Vezir Akdemir 

14- Nurettin Sözen 

15- Hasan Ören 

16- Mehmet S. Kesimoğlu 

17-Ufuk Özkan 

18- Feridun Fikret Baloğlu 

19-Nail Kamacı 
20- Osman Kaptan 

21- Osman Özcan 

22- Tuncay Ercenk 

23- Atila Emek 

24- Hüseyin Ekmekcioğlu 
25- Yakup Kepenek 

26- Mehmet Ziya Yergök 

27- Abdulaziz Yazar 

28- Ali Oksal 

29- Uğur Aksöz 

30- Ali Cumhur Yaka 
31- Feridun Ayvazoğlu 

32- Mehmet Küçükaşık 

33- Kemal Demirel 
34- Nadir Saraç 
35- İzzet Çetin 

36- Mustafa Gazalcı 

37- Muharrem İnce 

38- N. Gaye Erbatur 

39- Nejat Gencan 

(Denizli) 

(İzmir) 

(Malatya) 

(İstanbul) 
(İzmir) 

(Sivas) 

(Manisa) 

(Kırklareli) 

(Manisa) 

(Antalya) 

(Antalya) 

(Antalya) 

(Antalya) 

(Antalya) 

(Antalya) 

(Antalya) 
(Ankara) 

(Adana) 

(Hatay) 

(Mersin) 

(Adana) 

(Muğla) 
(Çorum) 

(Bursa) 
(Bursa) 
(Zonguldak) 
(Kocaeli) 

(Denizli) 

(Yalova) 

(Adana) 

(Edirne) 

Gerekçe: 
Kuşadası Limanında, TÜPRAŞ'ta ve Galataport'ta ve AKP İktidarının organize ettiği özelleş

tirme depremlerinde yaşananlar, ihaleler ve bu ihalelerde ortaya çıkan ya da çıkartılan yolsuzluklar, 
usulsüzlükler devam etmektedir. 
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Egeport'un 2003'teki ihalesini, önce yerel girişimcilerin oluşturduğu LİMAŞ'ın 40 000 000 
dolara kazandığı bilinmektedir; ancak, para zamanında ödenemediği için satışın iptal edildiği ve 
27 000 000 dolarlık teklifiyle ihalede ikinci sırada olan Global-Ofer ortaklığına verildiği basınımız
da yer alan haberlerden görülmüştür. 

Egeport'u alan Ofer-Global Menkul Değerler AŞ sahibi Kutman ortaklığı, "kıyılardan herkesin 
eşit ve serbest yararlanma" hakkını düzenleyen Anayasanın kıyılara ilişkin 43 üncü maddesi ve Kıyı 
Yasasının 5 inci maddesine aykırı olarak kıyıya, denize dolgu yaparak yer kazanmak ve liman içine 
ticarî amaçlı inşaat faaliyetlerinde bulunmak istemektedir. 

AKP İktidarı, bu ikiliye, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte değişiklik yap
mak suretiyle gerekli katkıyı sağlamıştır; ancak, bu yönetmelik, Danıştayca "Anayasa ve Kıyı 
Yasasına aykırı olduğu ve yönetmelik değişikliğinde hukuka uyarlık bulunmadığı" gerekçesiyle 
5.10.2004 tarihinde yürütmeyle durdurulmuştur. 

Özelleştirmeyle ilgili düzenlemeleri içeren Kanunun 13 üncü maddesi, özelleştirme kapsam ve 
programına alınan kıyı, sahil şeridi ve dolgu alanlarında organize turlarla seyahat eden kişilerin 
taşındığı yolcu gemilerinin bağlandığı kruvaziyer ve yat limanlarında Anayasanın 43 üncü mad
desine aykırı olarak turizm amaçlı alışveriş merkezleri ve konaklama üniteleri yapımını mümkün 
kılmaktadır. Bu hükümle, Anayasayla güvence altına alınan kıyılar, sahil şeritleri ve dolgu alanlarının 
kamu önceliği, kıyılardan herkesin eşit ve özgür olarak ortaklaşa yararlanması, toplum yararına kul
lanılması, kamu malı olması niteliği yok sayılmış ve kıyıların yok edilmesinin önü açılmıştır. 

Zira, yapılan bu düzenleme; Anayasa, Medenî Kanun, Kıyı Kanunu ve Türk hukukunda kamu 
mallan üzerinde kabul görmüş içtihatlara rağmen kıyı gibi herkesin kullanımına ve yararlanmasına 
açık doğal varlıklarımızın sırf ticarî beklentiler uğruna, kamu ve toplumun yararı dışında kullanıl
ması öngörülmektedir. 

AKP iktidarınca, Anayasaya aykırı ve hukuka aykırı olduğu görülen hükümlerin kanun 
maddesi olarak düzenlenmesi "hukuk devleti" ilkesiyle bağdaşmamakta, yürütme ve yasama 
organını zedelemekle kalmamaktadır, aynı zamanda toplumun devlete güvenini de sarsmaktadır. 

Aşağıdaki soruların yanıtlanması, toplumun devlete güveninin yanında hukukun da tesis edil
mesini zorunlu kılmaktadır. 

1- Kıyılar, herhangi bir tahsis işlemine gerek olmaksızın doğrudan doğruya doğal yapısından 
dolayı herkesin serbestçe yararlanmasına sunulmuş sahipsiz kamu malıdır. Hiçbir karşılık ödemek
sizin herkesin kıyılardan ortaklaşa yararlanma hakkı vardır. Bu anlamda, söz konusu yasanın ilgili 
maddesi Anayasanın 43 üncü maddesine aykırı değil midir? 

2- Söz konusu Özelleştirme Yasasıyla, plan ve yapımı konusunda yetkili olan yerel yönetim
lerin/belediyelerin yetkileri alınarak, fiziksel planlama yapma amacıyla kurulmayan ve görevleri 
plan yapmak olmayan, planlama konusunda gerekli donanımı, altyapısı ve elemanı bulunmayan 
Özelleştirme İdaresine imar planı yapma yetkisi verilmesinin asıl amacı nedir? 

3- Egeport'un ihale şartları ve ödeme planı nedir? Bunu Türk Ulusunun bilmesi gerekmektedir. 
4- Türkiye Büyük Millet Meclisinde özelleştirmeye ilişkin 5398 sayılı Yasa çıkmadan önce, 

Kuşadası Limanında yapılan işyerlerine ruhsat verilmiş midir? Bu ruhsatların yasal dayanağı nedir? 
Liman işletmeciliği için açılan ihalede dükkân inşa etme ve kiraya verme hakkı nereden doğmuştur? 

5- Kuşadası Limanı ihalesini alan Global-Ofer ikilisinin önce, ihaleyi kazanan "LİMAŞ" adlı 
yerel işadamları konsorsiyumundan ihale neden geri alındı? 

6- Global-Ofer ortağı sözcüsünün "gerekirse yasa çıkarırız" sözleri ve sonrasında yasanın AKP 
Grubunca, alelacele çıkarılması, önceden planlı bir çalışmanın sonucu mudur? 
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7- 5398/5 sayılı Yasaya göre, "değer tespit sonuçları"nın, kuruluşun özelleştirilmesine ilişkin 
ihale sonuçlarının onaylanmasını müteakip idare tarafından kamuoyuna duyurulması doğru mudur? 

Bu soruların yanıtlanması gerekmektedir. 
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-
me, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

Bir gensoru önergesi vardır; önerge daha önce bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Önergeyi okutuyorum: 
3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 115 millet

vekilinin, TÜPRAŞ'ın bir grup hissesinin satışı ile Galataport ve Kuşadası Limanı ihalelerinde, or
ganize bir şekilde görevlerini kötüye kullanarak ihaleye fesat karıştırdıkları ve bu suretle kamuyu 
zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım haklarında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/3) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Özelleştirme uygulamalarıyla ilgili olarak; 

TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafineleri AŞ)'a ait 36 969 698 adet hissenin satışında, 

Galataport ve Kuşadası ihalelerinde; 
Organize bir şekilde görevlerini kötüye kullanarak, ihaleye fesat karıştırdıkları ve dolayısıyla 

kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle; Başbakan R. Tayip Erdoğan, Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım haklarında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 106 ncı 
maddeleri uyarınca gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

1- Deniz Baykal 
2- Ali Topuz 
3- K. Kemal Anadol 
4- Haluk Koç 
5- Uğur Aksöz 

6- N. Gaye Erbatur 
7- Kemal Sağ 
8- Tacidar Seyhan 
9- Halil Ünlütepe 
10-Naci Aslan 
11- Zekeriya Akıncı 
12- Yılmaz Ateş 

13- A. İsmet Çanakçı 
14- İsmail Değerli 

15- Yakup Kepenek 
16- Bayram Ali Meral 
17- Önder Sav 

(Antalya) 
(İstanbul) 
(İzmir) 
(Samsun) 

(Adana) 
(Adana) 
(Adana) 
(Adana) 
(Afyonkarahisar) 

(Ağrı) 
(Ankara) 
(Ankara) 

(Ankara) 
(Ankara) 

(Ankara) 
(Ankara) 
(Ankara) 

- 2 0 5 



TBMM B: 8 

18- Feridun Fikret Baloğlu 

19- Hüseyin Ekmekcioğlu 
20- Atila Emek 
21 - Tuncay Ercenk 
22- Nail Kamacı 
23- Osman Kaptan 
24- Osman Özcan 

25- Ensar Öğüt 
26- Mehmet Boztaş 

27- Özlem Çerçioğlu 
28- Mehmet Mesut Özakcan 

29- Sedat Pekel 
30- Orhan Sür 
31 - Yaşar Tüzün 
32- Ramazan Kerim Özkan 
33- Kemal Demirel 
34- Mehmet Küçükaşık 
35- Mustafa Özyurt 
36- Ahmet Küçük 
37- İsmail Özay 
38- Feridun Ayvazoğlu 

39- Mustafa Gazalcı 
40- Mehmet U. Neşşar 
41-V. HaşimOral 

42- Mesut Değer 
43- Rasim Çakır 
44- Nejat Gencan 
45- Erol Tınastepe 
46- Mehmet Ali Arıkan 

47- Cevdet Selvi 
48- Mehmet Vedat Yücesan 
49- Mustafa Yılmaz 
50- Ahmet Yılmazkaya 
51- Mehmet Işık 
52- Esat Canan 

53- Fuat Çay 

(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 

(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Antalya) 
(Ardahan) 

(Aydın) 
(Aydın) 
(Aydın) 
(Balıkesir) 
(Balıkesir) 
(Bilecik) 

(Burdur) 
(Bursa) 

(Bursa) 
(Bursa) 
(Çanakkale) 
(Çanakkale) 

(Çorum) 

(Denizli) 
(Denizli) 
(Denizli) 
(Diyarbakır) 

(Edirne) 
(Edirne) 
(Erzincan) 
(Eskişehir) 

(Eskişehir) 
(Eskişehir) 
(Gaziantep) 
(Gaziantep) 
(Giresun) 
(Hakkâri) 

(Hatay) 
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54- Gökhan Durgun 

55- Yücel Artantaş 
56- Mevlüt Coşkuner 
57- Halil Akyüz 
58- Hasan Aydın 
59 - Şükrü Mustafa Elekdağ 
60 - Ali Rıza Gülçiçek 
61 -Birgen Keleş 

62 - Kemal Kılıçdaroğlu 
63 - Ali Kemal Kumkumoğlu 

64 - Güldal Okuducu 
65 - Onur Öymen 
66 - Ahmet Sırrı Özbek 
67 - Mehmet Ali Özpolat 

68 - Mehmet Sevigen 
69 - Berhan Şimşek 
70 - Bihlun Tamaylıgil 
71 - Canan Arıtman 
72 - Bülent Baratalı 
73 - Ali Rıza Bodur 
74 - Ahmet Ersin 

75 - Erdal Karademir 
76 - Yılmaz Kaya 
77 - Türkân Miçooğullan 

78 - Oğuz Oyan 
79 - Hakkı Ülkü 
80 - Mehmet Parlakyiğit 
81 - Mehmet Yıldırım 
82 - Halil Tiryaki 
83 - Yavuz Altınorak 
84 - Mehmet S. Kesimoğlu 

85 - Hüseyin Bayındır 
86 - İzzet Çetin 
87 - Salih Gün 
88 - Nezir Büyükcengiz 

89 - Atilla Kart 

18. 

(Hatay) 

(İğdır) 
(İsparta) 

(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 

(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 
(İstanbul) 

(İstanbul) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 

(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(İzmir) 
(Kahramanmaraş) 
(Kastamonu) 
(Kırıkkale) 
(Kırklareli) 

(Kırklareli) 
(Kırşehir) 
(Kocaeli) 
(Kocaeli) 

(Konya) 
(Konya) 
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90 - Ferit Mevlüt Aslanoğlu (Malatya) 
91 - Muharrem Kılıç (Malatya) 
92 - Nuri Çilingir (Manisa) 
93 - Ufuk Özkan (Manisa) 
94 - Mustafa Erdoğan Yetenç (Manisa) 
95 - Mahmut Duyan (Mardin) 
96 - Mustafa Özyürek (Mersin) 
97 - Şefik Zengin (Mersin) 
98 - Ali Arslan (Muğla) 
99 - Gürol Ergin (Muğla) 
100 - Fahrettin Üstün (Muğla) 
101 - Ali Cumhur Yaka (Muğla) 
102 - Mehmet Şerif Ertuğrul (Muş) 
103 - Orhan Eraslan (Niğde) 
104 - Kâzım Türkmen (Ordu) 
105 - Necati Uzdil (Osmaniye) 
106 - İlyas Sezai Önder (Samsun) 
107 - Engin Altay (Sinop) 
108 - Mahmut Yıldız (Şanlıurfa) 
109 - Erdoğan Kaplan (Tekirdağ) 
110 - Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
111 - Orhan Ziya Diren (Tokat) 
112 - Osman Coşkunoğlu (Uşak) 
113 - Mehmet Kartal (Van) 
114 - Emin Koç (Yozgat) 
115 - Harun Akın (Zonguldak) 
116 - Nadir Saraç (Zonguldak) 
Gerekçe: 
1- TÜPRAŞ'ın yüzde 14,76 hissesinin satışı: 
Global Menkul Değerler adlı şirket, 28.2.2005 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına baş

vurarak, idare portföyünde bulunan TUPRAŞ'a ait 36 969 698 adet hisseyi, beher hisse başına 15,40 
YTL fiyattan satın almak istediğini beyan etmiştir. ÖİB, aynı tarihte tüm işlemleri tamamlayarak, 
bu talebe "Başkan Metin Kilci" imzasıyla olur vermiştir. 

Bu arada, Petrol İş Sendikası 2.3.2005 tarihli bir yazıyla, SPK ve İMKB'yi uyararak, bu satışın 
hukuka aykırı olduğunu, işlemlerin sonuçlandırılmaması gerektiğini belirtmiş ve ayrıca bu konuda 
Ankara 12. İdare Mahkemesinde dava açtığını da bildirmiştir. Ancak, Özelleştirme İdaresi Başkan
lığı, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak pahasına, borsaya verdiği cevapta, 2.3.2005 tarihi itibariyle 
açılan bir davanın bulunmadığını bildirerek, borsayı yanıltmıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 
ayrıca Özelleştirme Yüksek Kurulunun kararını gizli tutarak kamuoyuna açıklamamıştır. 
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SPK, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bu kararını kendi mevzuatına aykırı bularak idareyi 
uyarmıştır. Bu satıştan Hazine, asgari ölçülerde 752 000 000 dolarlık zarara uğramıştır. 

2. Galataport ve Kuşadası olayları: 

Türkiye Deniz İşletmeleri (TDİ), İstanbul Galata'daki liman işinin yapım, işletim ve devri işini, 
yatırım ve işletme süresi 49 yıl olmak üzere yap-işlet-devret (YİD) modeliyle 24.8.2005 günü ihale 
etmiştir. 

Ancak, Galataport ihale şartnamesinde Medenî Kanunun 836 ncı maddesine yapılan bir yol
lamayla 49 yıllık şart sının açıkça aşılmıştır. Kaldı ki, TDİ AŞ özelleştirme kapsamına alındıktan 
sonra, KİT statüsünü kaybettiği için, yap-işlet-devret yöntemiyle iş yapamaz konumdadır. 

Galataport'ta yapılan uygulamalar Anayasanın 2, 6 ve 127 nci maddelerine de açıkça aykırılık 
oluşturmaktadır; çünkü, yapılan bu düzenlemelerle, görev ve yetki sınırlan belirsiz olacak şekilde 
merkezî idareye yetki verilmiş, yerel yönetimlerin aslî görev ve yetkilerine açık bir şekilde 
müdahale edilmiştir. 

Kuşadası Limanı ihalesinde de ÖYK, yetkisini aşarak, en yüksek teklifi veren firma yüküm
lülüklerini yerine getirmedi diye, ihaleyi iptal etmeyip, limanın işletme hakkı, en yüksek teklifi 
veren Royal OGG'ye devredilmesine karar vermiştir. Oysa, 4046 sayılı Yasaya göre, Kurul ancak 
"...yapılan ihaleler sonucunda ihale komisyonlannca verilen nihaî kararları onaylamak"la görev
lidir. Daha garip olanı ise şudur: İhale Komisyonu karannda ismen yer almamasına karşın, ÖYK'nın 
28.4.2003 tarih ve 17 sayılı karannda Kuşadası Limanının işletme hakkı devriyle ilgili olarak ikin
ci en yüksek teklif sahibi kararda ismen yer almış, dolayısıyla ihale işlemleri İhale Komisyonu 
tarafından değil, ÖYK tarafından sonuçlandırılmıştır. İhale Komisyonu karannda yer almayan 
"Royal Carribbean Cruise" şirketinin adını Başbakan, Maliye Bakanı ve Ulaştırma Bakanı nereden 
biliyordu? Bir siyasal iradenin yasaları açıkça çiğneyerek, kendisini ihale komisyonunun yerine 
koyarak karar almasını sağlayan güç nedir? Bu yaklaşım içinde öylesine gayri ciddî ve sorumsuz 
düzenlemeler yapılabilmiştir ki, Kuşadası olayında kiralanan şeyin "mevcut Ege Denizi" olduğu 
ibaresi kullanılabilmiştir. 

TÜPRAŞ, Kuşadası ve Galataport olayındaki illegal ve hukuk dışı ilişkiler bütün unsurlarıyla 
ortaya çıkmıştır. Başbakan, Maliye ve Ulaştırma Bakanının ihale öncesinde kapalı kapılar ardında 
yaptıkları görüşmeler ve bu görüşmelerden sonra aynı kişilerin ihale alması, işadamı, politikacı ve 
bürokrat ilişkisini açıkça ortaya koymaktadır. Örneğin, SPK ve özelleştirme mevzuatına açıkça ay-
kın olan TÜPRAŞ hisselerinin satıldığı günün gecesinde İstanbul'dan saat 23.45'te hareket eden ve 
içinde Eyal Ofer, Mehmet Kurman ve ekibinin bulunduğu özel uçak Ankara'ya hareket etmiş ve 
Maliye Bakanlığında gece yansı 02.00 sularında görüşme yapılmıştır. Devamında ise, 1, 2, 3, 4 
Mart tarihlerinde satış işlemi tekemmül ettirilmiş, hisseler satılmıştır. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ofer Ailesiyle hiç görüşmediğini, daha sonra, bir kez 
Davos'ta görüştüğünü açıklaması, kuşkulann haklılığına yol açmıştır. 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önergenin görüşme günü Danışma Kurulunca daha sonra belirlenecek ve oylannıza sunulacaktır. 

Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş 2 adet tezkeresi vardır; ayrı ayn 
okutup, oylarınıza sunacağım. 
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Birinci tezkereyi okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2.- Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç 'un Mısır 'a yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekil

lerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/910) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un, Akdeniz Turizm Fuarına ve Türkiye-Mısır 6 nci 
Dönem Turizm Karma Komisyonu toplantısına katılmak üzere, bir heyetle birlikte 5-8 Eylül 2005 
tarihleri arasında Mısır'a yaptığı resmî ziyarete, ekli listede adları yazılı milletvekillerinin de iştirak 
etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

Liste 

Nur Doğan Topaloğlu (Ankara) 
Mustafa Demir (Samsun) 
Hacı Biner (Van) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci tezkereyi okutuyorum: 

3.- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetine yaptığı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/911) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif Şener'in, görüşmelerde bulunmak 

üzere, 23-24 Eylül 2005 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yaptığı resmî ziyarete, 
Sivas Milletvekili Osman Kılıç'ın da iştirak etmesi uygun görülmüş ve bu konudaki Bakanlar 
Kurulu kararının sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Anayasanın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

V.- ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1.- Gündemdeki sıralama ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Danışma 

Kurulu önerisi 
Danışma Kurulu Önerisi 

No: 165 Tarihi: 17.10.2005 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 270 in

ci sırasında yer alan 914 sıra sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısının bu kısmın 7 nci sırasına, 272 nci sırasında yer alan 922 sıra sayılı Darülaceze 
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Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 8 inci sırasına, 
alınmasının; 14.10.2005 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve aynı tarihte dağıtılan Türk Sporun
da Şiddet, Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet Konusundaki (10/63, 113, 138, 179, 228) esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonunun 956 sıra sayılı raporunun gündemin "özel Gündemde Yer 
Alacak İşler" kısmında yer almasının ve görüşmelerinin 18.10.2005 Salı günkü birleşimde yapıl
masının; Genel Kurulun 18.10.2005 Salı günü 15.00-17.30; 19.10.2005 Çarşamba ve 20.10.2005 
Perşembe günleri de 13.00-17.00 saatleri arasında çalışmalarını sürdürmesinin; 19.10.2005 Çarşam
ba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesinin Genel Kurulun onayına sunulması Danışma 
Kurulunca uygun görülmüştür. 

Bülent Annç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Salih Kapusuz Haluk Koç Süleyman Sarıbaş 

AK Parti Grubu CHP Grubu Anavatan Partisi Grubu 
Başkanvekili Başkanvekili Temsilcisi 

BAŞKAN - Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşlemler" kısmına geçiyoruz. 
Alınan karar gereğince, Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araş

tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca kurulmuş bulunan (10/63, 113, 138, 179, 228) esas numaralı Mec
lis Araştırması Komisyonunun 956 sıra sayılı raporu üzerindeki genel görüşmelere başlıyoruz. 

IV.- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

3.- Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/63, 113, 138, 179, 228) esas numaralı Mec
lis Araştırması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 956) (x) 

BAŞKAN - Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştırması Komisyonunun raporu üzerindeki genel görüşmelerde 

ilk söz hakkı önerge sahibine aittir. Daha sonra, İçtüzüğün 72 nci maddesine göre, siyasî parti grup
ları adına birer üyeye, şahısları adına iki üyeye söz verilecektir. Ayrıca, istemleri halinde, Komis
yon ve Hükümete de söz verilecek; bu suretle, Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerindeki 
genel görüşme tamamlanmış olacaktır. 

Konuşma süreleri, Komisyon, Hükümet ve siyasî parti grupları için 20'şer dakika; önerge 
sahipleri ve şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Komisyon raporu 956 sıra sayıyla bastırılıp dağıtılmıştır. 
Rapor üzerinde söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum: Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu adına Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Küçükaşık, AK Parti Grubu adına Kütahya Millet-

(x) 956 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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vekili Sayın Alaettin Güven, Anavatan Partisi Grubu adına Bitlis Milletvekili Sayın Edip Safder 
Gaydalı; şahısları adına; Adana Milletvekili Sayın Recep Garip, Zonguldak Milletvekili Sayın 
Harun Akın söz istemişlerdir. 

Önerge sahipleri adına şu ana kadar bir söz talebi gelmemiştir. 
Şimdi, grupları adına söz isteklerini sırasına göre vereceğim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Küçükaşık... 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Sayın Başkan, önerge sahipleri adına söz talebimiz vardı... 
BAŞKAN - Bize, Başkanlığa ulaşmadı; istiyor musunuz? 
MUSA UZUNKAYA (Samsun) - Benim talebim vardı... 
BAŞKAN - Başkanlığa ulaşmış bir şey yok. 
Buyurun Sayın Küçükaşık. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 
26 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin, Samsun Milletvekili Musa 
Uzunkaya ve 27 milletvekilinin, Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz Özak ve 23 milletvekilinin, Türk 
sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/63, 113, 138, 179, 228) esas numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu raporu hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz almış bulun
maktayım; hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, Türk sporunda meydana gelen, özellikle 2003, 2004, 2005 sezonunda meydana 
gelen şiddet olaylarıyla ilgili olarak, Parlamentoda, birçok milletvekili arkadaşımız tarafından, bu 
konuların incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması önergeleri veril
mişti. İlkönce Cumhuriyet Halk Partili 3 milletvekili ve arkadaşları tarafından verilen önergeler ile 
daha sonra AKP'li milletvekilleri tarafından verilen iki önerge birleştirilerek Meclis araştırması 
komisyonu kuruldu. Biz 12 milletvekilince, gerçekten de, Türk sporunda özellikle şiddet, şike, hak
sız rekabet konularında detaylı araştırmalar yapıldı. Bu konuda, komisyon, dört aylık çalışması es
nasında, öncelikle kendisine şiddetin önlenmesi konusunu temel bir mesele edindi. Yaptığımız ilk 
toplantılarda vermiş olduğumuz karar doğrultusunda, Türkiye'deki bütün futbol kulüplerinden, bütün 
spor kulüplerinden ve Türkiye'deki yazılı ve görsel tüm medya mensuplarından, kendilerindeki şid
det, şike konularındaki bilgileri bize aktarmaları istendi. O güne kadar, hepimizin hatırladığı gibi, 
televizyonlarda şiddetle ilgili görüntüler sonsuz bir şekilde devam ediyordu. Yine, şike, gizli bahis 
konularında televizyonlarda programlar yapılıyor ve birsürü spor adamı da, yine aynı şekilde, Tür
kiye'de şikenin, bahsin olduğu konularında bilgiler veriyordu. Ne yazık ki, bizim yazmış olduğumuz 
tüm bu yazılara karşın, bize, hiçbir medya mensubundan... Çok azı, ancak, şike ve ellerindeki, bahis
le ilgili yazılı bilgileri bize gönderdiler; ne yazık ki, çok büyük bir kesimi de hiçbir bilgi göndermedi. 

Bu da gösteriyordu ki, özellikle şiddet konusunda medyanın çok önemli bir rolü vardı. Biz, şid
det konusunda alınması gereken önlemleri düzenlemeye çalışırken, öncelikle medyanın şiddetle 
ilişkisini araştırmaya çalıştık ve gördüğümüz korkunç bir şey vardı. Bir futbol maçına gidiyorsunuz, 
ertesi gün bir başlık: "Falanca takım falancayı parçalar, yener." Şimdi, öyle bir şey ki, futbol kulübü 
yöneticilerine bakıyorsunuz "yeneceğiz, başka çaremiz yok" şeklinde açıklamalar Türk sporunda 
sürekli şiddeti körükleyen başlıca nedenler haline gelmeye başlamıştı. 

- 2 1 2 -



TBMM B: 8 18 .10 . 2005 O: 1 

Yine, biz, komisyon olarak, medyayla bu -görüşlerini alamadık; fakat- yazışmalarımızı devam 
ettirirken, önemli bir unsur olan statlarımızın fizikî konumlarını araştırmak istedik ve bu amaçla, İs
tanbul'daki, özellikle, Beşiktaşın İnönü, Fenerbahçenin Şükrü Saraçoğlu ve Galatasarayın Ali Sami 
Yen Statları ile İzmir'in Alsancak Stadını ve Bursa'nın ve Ankara'nın 19 Mayıs Stadyumunu Mec
lis Araştırma Komisyonu olarak gezdik. Gördüğümüz bir gerçek var; Türkiye'deki tüm futbol stat
ları içerisinde, ne yazık ki, ancak ve ancak 7 tane stadımızda Avrupa kriterleri içerisinde maç sey
retme imkânına sahip olunabiliyor ve bu konuda, diğer statlarımızın fizikî durumlarının iyileştiril
mesi konusunda, gerçekten de, herkese çok büyük görevlerin düştüğünü gördük. 

Yine bu araştırmalarımız esnasında... Özellikle, statlardan emniyet güçlerinin çekilmesi ve 
yerine özel güvenlik elemanlarının görev alması gerekiyordu. Birçok maçta meydana gelen olaylar
da -ki, İnönü Stadında meydana gelen hem öldürme olayında hem ondan sonra yine bir kavga 
olayında da- özel güvenlik elemanlarının dahi o kavgaların içerisinde yer almış olması nedeniyle 
Özel Güvenlik Yasasının uygulanması ertelenmiş oldu; fakat, önlemler yeterli gelmedi. 

Şimdi, medyanın etkisine biraz fazla değindik. Yalnız, medyanın etkisinden çok daha fazla, 
yine, Türk sporundaki en önemli unsurlardan bir tanesi de, bizim gördüğümüz, ne yazık ki, bir giz
li bahis olayı var Türk sporunda ve siyasetçilerin çok büyük etkenleri var ve Türk sporunda, reddet-
sek de reddetmesek de, mafyanın olayı var. 

Biz, komisyon olarak, gerçekten de, şimdiye kadar, en uyumlu çalışan komisyonlardan bir 
tanesi olduk. Birçok ortak görüşü bir araya getirdik; ama, artık, komisyon raporunun yazılması es
nasında, özellikle, mafya ve gizli bahis olaylarıyla gündeme geldiğimizde, ne yazık ki, komisyon 
üyeleri arasında birtakım tartışmalar çıkmak zorunda kaldı; çünkü, aynı görüşü paylaşmadığımız, 
alınması gereken önlemler konusunda, farklı düşünceler meydana geldi ve bu amaçla, biz, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu olarak da, karşı oy yazısı yazmak zorunda kaldık. 

Şimdi, ben, komisyon raporundaki hemen hemen şiddetle ilgili bütün alınmış olan görüşlere ve 
diğer görüşlere, kulüplere ekonomik kaynak sağlanması, yeniden yapılanmaya gidilmesi, Futbol 
Federasyonu Yasası, Özel Güvenlik Yasasındaki tüm değişimlerde, komisyonda gerçekten de hem
fikiriz. Bizim karşı oy yazısından muradımız, komisyon raporunda eksik olarak gördüğümüz husus
ların yer almasını temin açısından karşı oy yazısını yazdık. Ben, bu karşı oy yazısından, bazı bölüm
leri okumak istiyorum: 

4 ay süresince yapılan çalışmalarda öne çıkan en önemli husus, günümüzde futbolun artık çok 
popüler olması ve gelişen en büyük sektörlerden bir tanesi olması nedeniyle, dikkatlerin futbol 
üzerine yoğunlaşmış olmasıdır. Özellikle, şiddet konusunda yapılan çalışmalarda, Türkiye'de spor
da şiddet ve şiddetin nedenleri, alınması gereken önlemler ve yapılması gereken yasal düzenlemeler 
konusunda detaylı çalışmalar yapılmıştır. Bu süreçte, yasal düzenlemelere paralel olarak çalışmalar 
yapılmış ve şiddetin önlenmesinde epey yol alındığı gözlenmiştir; ancak, liglerin sona ermesine 
yakın şampiyon olacakların veya bir üst lige çıkacakların ya da bir alt lige düşecek takımların belir
leneceği müsabakalarda şiddet olgusunun yeniden tırmanışa geçtiğini de gözlemlemekteyiz." 

Komisyonumuzun şiddet konusunda yaptığı değerlendirme ve sonuç bölümlerine büyük oran
da katılmaktayız. Ancak, çok büyük oranda, bulunduklan beldeyle özdeşleşmiş spor kulüplerimizin 
haksızlığa uğradıklarını düşündükleri anda, o beldenin bütün potansiyelini harekete geçirerek -
siyaset, ekonomik güç, medya, yönetici, taraftar- hakkını müsabaka dışı yollardan aramaya kalkış
ması ve bazılannın başanlı olması, Türkiye Futbol Federasyonu ve Tahkim Kurulunun bu konuda 
net ve tutarlı hareket edememesi, şiddetin önlenmesine de engel olamamaktadır. 
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Şike ve teşvik primi konusunda ise, uzun yıllardan beri Türk sporunda şike, hatır şikesi, teşvik 
primi gibi kavramlar tartışılmakta ve var olduğu büyük oranda kabul edilmektedir. Buna karşın, 
bugüne kadar şike üzerine kararlılıkla gidilememiş ve yasal düzenlemeler ne yazık ki yapılamamıştır. 

Türk sporunda yer alan tüm unsurlar tarafından bilindiği halde, uygulamada tam bir suskunluk 
yasası hüküm sürmekte ve bunun sonucunda Türk sporunda dereceler belirlenmektedir. Türk 
sporunda bugün için ne yazık ki en geçerli söz, "hem saha içerisinde hem de masa başında kazan
mak" olmuştur. 

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in 2003-2004 sezonu, Trabzonspor 
Başkanı Atay Aktuğ'un 2004-2005 sezonu için söyledikleri sözler, sporda başarının yalnızca spora 
yatırım yaparak kazanılmadığını, tam tersi, spor dışı müdahalelerin daha etkin olduğunu ortaya koy
maktadır. Nitekim, bu sezon da Konyaspor-Fenerbahçe maçından hemen sonra başta Galatasaray, 
Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin "el değmemiş bir lig istiyoruz" pankartıyla sahaya çıkmaları, 
hâlâ futbolda saha içerisinde kazanamadığının en büyük kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır ve bu 
konuda alınması gereken önlemlerde gerek Futbol Federasyonu gerek Meclis olarak hepimize 
büyük görevler düşmektedir. 

Bu ise, ister istemez, başta siyaset kurumunun, Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarının ve 
mafyanın da tartışılmasını gündeme getirmektedir. 

Ne yazık ki, siyaset kurumu bütün unsurlarıyla birlikte sporun içerisindedir. Türk sporunun 
bütün unsurları siyaset kurumu tarafından belirlenmektedir. Bu çerçevede; 

a) Futbol Federasyonu özerk olmasına karşın Federasyon seçimlerine siyaset kurumu 
müdahale etmekte ve yönetimi belirlemektedir. 

b) Yapılan düzenlemelerle, yönetim kurulları için kimin yarışıp kimin yanşamayacağı, siyaset 
kurumu tarafından belirlenmektedir. 875 sayılı Yasa ile 3813 sayılı Futbol Federasyonu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 7 ve 18 inci maddelerinde değişiklik yapılarak eski Federasyon baş
kanlarının seçime girmesi engellenmiş, âdeta kişiye özel yasa çıkarılmıştır. 

c) Kulüplerin ekonomik yetersizliği ve borç batağında bulunmaları onların ister istemez siyasî 
iktidar ile genel ve yerel siyasal iktidarla işbirliği içerisinde bulunmalarını zorunlu kılmaktadır. Ver
gi ve SSK borçlarının affı, silinmesi ya da kamuya ait taşınmazların kulüplere devri gibi konularda 
kulüpler ile siyasetçiler arasındaki ilişkiler son derece belirgin ve birbirinin içine geçmiş durum
dadır. Örneğin, Galatasaray'ın Seyrantepe Projesi ve bu projeyle ilgili olarak Galatasaray ve Fener
bahçe kulüpleri arasında yaşanan tartışmalar da bunun en büyük kanıtlarından bir tanesidir. 

Bizzat TMSF'ye ait Star televizyonu, Telegol programı kanalıyla Türk Millî Takımı Teknik 
Direktörü Ersun Yanal'ın gitmesi, yerine Fatih Terim'in gelmesi, Federasyon Başkanı Levent Bıçak-
çı'nın istifa etmesi, yerine Başkan Yardımcısı Hasan Doğan'ın gelmesi için kampanya açılmış, 
bunun için kamuoyu oluşturulmuştur. Kamunun elinde olan bir televizyon kanalının bu kampan
yasına kimse dur dememiş ve sessiz kalınmıştır. Sonuçta, gerçekten de Futbol Federasyonu içerisin
deki yönetim değişikliği yapılamamış; ama, Türk Millî Takımı içerisindeki değişiklik yapılmış, Er
sun Yanal teknik direktörlükten ayrılmak zorunda kalmış, yerine Fatih Terim gelmiştir. 

Bunun olumlu olup olmaması önemli değil. Türkiye'nin bugün Avrupa Şampiyonası finallerin
de play-off oynama hakkını kazanmış olması da önemli değil. Önemli olan, TMSF'ye bağlı bir 
televizyon kanalı tarafından ve onun programcısı tarafından en gizli, namahrem sırların dahi bel
gelerinin soruşturma komisyonu raporlarının, hâlâ bugün için de Akçabat Sebatsporun da komisyon 
raporlarının elde edilmesi, kamuoyuna deklare edilmesi ve Türkiye Futbol Federasyonunun ve Tür-
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kiye'deki futbol takımlarının hâlâ yönlendirilmeye devam etmiş olmasıdır. Ne yazık ki bugün de 
hâlâ tehlike var. Her pazar akşamı o televizyon kanalını seyrederken acaba yine kimlerin değişeceği 
konusunda birtakım bilgilerin ortaya döküldüğünü, devletin gizli belgelerinin kamuoyunda Star 
televizyonu vasıtasıyla paylaşıldığını ve değiştirilmek istenen insanların da hedef gösterildiğini gör
mek ne yazık ki bizleri biraz rahatsız ediyor. 

Sonuçta, siyaset kurumu spor kulüplerimize kaynak aktarmadıkça, kulüplerimizin yaşamasının ve 
yarışmasının mümkün olmadığı açıktır. Bu ise siyaset kurumuna, maçlara tesir edebilme gücünü verebil
mektedir. Nitekim, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2004-2005 sezonunda da aynı senaryo yaşanmıştır. 

Futbol Federasyonu Genel Kuruluna siyaset kurumu bütün ağırlığıyla müdahale etmiş ve Federas
yon başkanı ve üyelerinin belirlenmesine kadar etkin olmuştur. Eski Federasyon Başkanı kendisine 
önerilen insanlarla çalışmayı kabul etmemesi nedeniyle seçimlerden de çekilmek zorunda kalmıştır. 

Siyasî iradenin ve büyük kulüplerin onayıyla işbaşına gelen yönetim, bütün kritik konularda 
hiçbir radikal karar alamamış ve tavır koyamamıştır. 

Naklen yayın ihalesi ve havuzdan pay alımı konusunda yapılan tartışmalarda net bir tavır kon
mamış ve dört büyük kulüp ile Anadolu kulüpleri arasında karşılıklı olarak ligden çekilme ve ayrı 
lig kurmaya kadar varan tartışmalara neden olunmuştur. Liglerin ve havuz ihalesinin sahibi federas
yon, bir seyirciden farksız bir şekilde olayları seyretmiş, kulüpler de siyasî iktidardan medet um
mak zorunda kalmışlardır. 2005-2006 sezonu öncesi ancak müdahale edilmiş ve havuzdaki pay, 
bizim komisyon raporunda da belirttiğimiz gibi yeniden düzenlenerek, şu anda yeni bir uygulama 
başlatılmıştır. Bu, kulüplerimizin, maddî sıkıntı içerisinde olan kulüplerimizin, gerçekten havuzdan 
eşit pay alması, şu anda, kulüpler için gerçekten doğru bir formül olabilir. Bu formül, bu tartışılacak 
uygulamada görülecek. Şu anda bazı kulüplerimizin bu formülden de sıkıntıları olduğu söylenmek
te; ancak, uygulamada bunun yararlı yönleri ve iyi olduğu göz önüne alındığında, bence ısrar edil
mesi, eğer, aksayan yönleri varsa, havuzdaki pay dağıtımının da yeniden dağıtılması, kulüplerimizin 
yaşaması için zorunluluktur. 

En fazla tartışılan kurumlardan olan Merkez Hakem Kurulunun çalışmaları, ki, Merkez Hakem 
Kurulu tekrar değiştirilmiştir; bizim Mecliste yapmış olduğumuz yasa değişikliğinden sonra, Fut
bol Federasyonu tarafından MHK eski yönetimi değiştirilmiş, yerine Ufuk Özerten ve ekibi getiril
miştir; ancak, Türkiye'de, yine, MHK'yla da ilgili şikâyetler ve tartışmalar hâlâ bitmemektedir. İş
te, Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla başlayan ve birinci ligde, bizim medyada, kamuoyunun gözün
de görülmüş sıkıntılar hâlâ devam ediyor. Elbette, ikinci ve üçüncü ligdeki, hâlâ devam eden sıkın
tılar da hepimizin merakı şu anda; ben merak ediyorum neler var; onları çünkü tam olarak tespit et
mek mümkün değil. 

Yine, Telegol programında, Cafer Aydın'ın açıklamaları karşısında sadece bir soruşturmayla 
yetinilmiş, bir karar verilememiştir. Özellikle, Akçaabat Sebatspor-Kayserispor maçı öncesi Ak
çaabat Sebatsporlu futbolculara yapılan teklif sadece bahis oyunlarına yapılan bir müdahale değil, 
aynı zamanda şike olmasına karşın, bu konuda zamanında yeterli önlem gösterilmemiş, eksik soruş
turmayla yetinilerek, dosyalar kapatılmıştır. Ancak, Ukrayna Millî Maçından sonra, Gökdeniz 
Karadeniz'in bizzat Federasyon İkinci Başkanı Hasan Doğan ve Millî Takım sorumlusu Fatih 
Terim'in bulunduğu bir ortamda Akçaabat Sebatspor-Kayserispor maçında yaşanan olayları anlat
masından sonra, gerek Gökdeniz'e ve Akçaabat Sebatsporlu 6 futbolcu ile yine Kayserisporlu fut
bolcu Metin Aktaş'a, kalecisine, hak mahrumiyet cezası ve belirli para cezalan verilmiştir. Şu anda 
cumhuriyet başsavcılığı da, yine, bu ifadeleri şu anda Futbol Federasyonundan istemiş ve anılan 
sporcular hakkında soruşturma açılması karan verilmiştir. 
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Yalnız, burada bir eksiklik daha var. Akşam, bizzat, televizyonların spor kanallarından seyret
tiğimizde, Sayın Federasyon İkinci Başkanı Hasan Doğan'ın bir açıklaması daha var: "Sadece, bahis 
tek bir maçla ilgili değildi" diyor "pazar günkü maçla da ilgiliydi." Yani, Galatasaray-Trabzonspor 
maçıyla da ilgiliydi diyor. O kulüpleri de şaibede bırakacak bir açıklama yaptı Sayın Federasyon 
İkinci Başkanı, akşam. ATV kanalında ben seyrettim, ATV'nin spor programında seyrettiğimde. 

Şimdi, Federasyonun bu konuda kulüplerle ilgili herhangi bir çalışması olmuş mudur? Ak
çaabat Sebatspor ve Kayserisporla bir çalışması oldu mu? Trabzonspor ve Galatasaray maçlarıyla 
ilgili henüz Federasyonun resmî bir açıklaması yok. Ancak, Federasyon Başkan Yardımcısının bir 
açıklaması var; ama, o zaman, eğer, böyle bir ellerinde somut bilgi yoksa, bu büyük kulüplerimizin 
de rencide edilmemesi kanısındayım. 

Bu aşamada, karşımıza, Şike Tahkik Kurulunun yapısı ve görevleri çıkmaktadır. Futbol 
Federasyonu, genelde, her olaya farklı bir şike tahkik kurulu oluşturmakta ya da o olayda istediği 
sonucun alınmasına yönelik kişilerden oluşmakta ve rapor Federasyonun istediği gibi çıkmaktadır. 
Çıkmadığı takdirde, Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla sistemin devamı da sağlanmaktadır. 
İtirazı halinde Tahkim Kurulu da devreye girmektedir. 

Örneğin, yine, akşamki televizyon açıklamalarından duyuyoruz ki "eğer, sen itiraf edersen, 
senin cezanda indirim yapacağız." Şimdi, bunlar, sözlü söylenecek, gizli pazarlıklar yapılacak şey 
değil. Türkiye futbolunun en temel özelliklerinden biri, Türk sporunun kurumsallaşamamış ol
masıdır, Türk sporu kurumsallaşmak zorundadır. 

Şu anda, hâlâ mevcut, bizim bu komisyon kurulduğundan beri tek yapmış olduğumuz değişik
lik, Futbol Federasyonu Yasasında, Şiddet Yasasında ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yasasın
da geçici önlemler yaptık, sadece bir makyaj yapıldı. Şu anda görülen nokta var ki, çok büyük yasal 
boşluklar bulunmaktadır. 

Ancak, benim, yine, o yasanın görüşmeleri esnasında söylediğim gibi, en fazla canımızın sıkıl
dığı noktalardan bir tanesi, o, hâlâ, yasal boşluklar bulunacaktır, yine, istediği gibi idare edilmeye 
çalışılacaktır. 

Bizim karşı oy yazımızın en büyük gerekçelerinde birisi, komisyon raporunda "mafya" deyimi 
yerine "spora kural dışı müdahaleler" başlığının kullanılmış olması ve komisyonun bu konuda bir 
kanaate vardığını da belirtmemiş olmasıdır. 

Komisyon çalışmaları esnasında, mafyanın sporla ilişkisini ortaya çıkaran soruşturmalar, hazır
lık evrakları ve dava dosyalarını inceleme isteğimiz, ne yazık ki, komisyon üyelerinin tamamı 
tarafından paylaşılmadığından, bu konuda, sadece, konuşan tanıklar dinlenmiş ve daha detaylı bir 
araştırma yapılamamıştır. 

Yine, yıllık 600 000 000 doları aşan bir cirosu olan ve maçların sonuçlarına etkili olabileceğini 
düşündüğümüz gizli bahis hakkında detaylı bir araştırma da yapılamamıştır. Bu raporun, gerçekten 
de, bence de ve sanıyorum tüm komisyon üyesi arkadaşlarımızca da, en eksik yanı budur. 

Futbol Federasyonu Birinci Başkanı Hasan Doğan, Hürriyet Gazetesine haziran ayında verdiği 
demeçte "mafyayı temizleyeceğiz", İkinci Başkan Sekip Mosturoğlu "ligimiz dışarıdan bakıldığında 
Kolombiya ligini andırıyor" diyorsa, Türk sporunda mafyanın olmadığını söylemek olanaksızdır. 

Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Hadi Türkmen, Hıncal Uluç, Haluk Ulusoy, Ecevit Kılıç, Tun
cay Özkan, Adil Serdar Saçan ve benzeri bütün spor adamları ve gazeteciler mafyadan bahsediyor
sa "delilimiz yok, kimse konuşmuyor" demek, sadece, gerçekler karşısında kafasını kuma gömmek
tir. Bizim görevimiz, gerçeği tespit etmek, var olduğunu söylemek ve önlenmesi için gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılmasını da istemektir. 

Naklen yayın ihalesi ve buradan doğacak maddî kazanç nedeniyle mafya, federasyon seçim
lerine ve kararlarına kadar müdahil olmuş, futbol federasyonu üyelerini, tahkim kurulu üyelerini is
tifa ettirmiş ve hatta, federasyon başkanını belirleme yetkisini de kendisinde bulmuştur. 
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Toplumda en popüler spor olması ve kulüp başkan ve yöneticilerinin medyada her gün yer al
ması bir meşruiyet gibi görülmüş, karaparanın aklanması ve toplumsal meşruiyeti sağlamak üzere 
futbol kulüpleri ile mafya içli dışlı olmuştur. Basında organize suç örgütü liderlerinin bir 
kulübümüzle özdeşleşmiş haberlerinin çıkması, onların, futbol dünyasında, futbolcular ve hakem
lerle ilişki kurmasına, hatta, tribünde, yönetici olanların, bakanlar, milletvekilleri, valiler, belediye 
başkanları, garnizon komutanları, emniyet müdürleriyle yan yana oturmaları, toplum gözünde meş
ruiyet kazandırdığı gibi, daha da güçlenmelerine yol açmıştır. Bu da maçların sonucundan, şikeye, 
bahise, futbolcu transferine kadar birçok olayda şaibenin oluşmasına yol açmıştır. 

Cafer Aydın'ın, şikeyle ilgili açıklamalar yaptıktan sonra "beni vuracaklar" demesi ve kimsenin 
açıkça konuşmaya yanaşmaması ve komisyonumuzun Ceza Muhakemesi Usulü Kanununda 
değişiklik yapılarak, gizli tanığın sporda da kullanılmasını önermesi, bunun en büyük kanıtıdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, 2 dakika süre veriyorum. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Bu nedenle, mevcut yasalarda bazı maddelerde değişik

lik yapılarak geçici önlemler peşinde koşmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Yeni ve köklü değişimler 
yapmak zorunludur. 

Komisyon çalışmaları devam ederken çıkarılan 875 sayılı Yasa, bu anlamda hem eksik hem de 
hatalıdır. Yasanın görüşülmesi esnasında eleştirdiğimiz gibi, Anayasaya, hukuka ve kişilere dönük 
düzenlemeden kaçınılmalı, yapılacak yasal düzenlemelerle Türk sporunun kurumsallaşması sağlan
malıdır. 

Geçmişe yönelik olarak bir af çıkarılmalı, herkesin bildiğini anlatması sağlanmalı ve sporda 
yeni ve temiz bir sayfa açılmalıdır. 

Şike, hatır şikesi ve teşvik primi olarak Ceza Kanununda tanımlanmalı ve en ağır şekilde 
cezalandırılmalıdır. Takibi ve soruşturması için Ceza Muhakemesi Kanununda da gerekli düzen
lemeleri muhakkak yapmak zorunludur. 

Ceza kanaate dayalı olarak verilmeli, somut delil aranmamalıdır. 
Şike, hatır şikesi ve teşvik primi olayına karışan sporcular, kulüpler ve yöneticiler, kim olurlar

sa olsunlar, ceza mahkemesinde aldığı cezanın yanında, sporcuların ömür boyu spor müsabakaların
dan menedilmesi, yöneticilerin bir daha yöneticilik yapmasının engellenmesi, kulüplerin ise bir alt 
lige düşürülmesi veya liglerden ihracı gibi de cezalar verilmelidir. 

Zamanaşımı ya kaldırılmalı ya da on yıldan az olmamalıdır. 
Yine bugün en büyük sorunlarımızdan bir tanesi olan, haksız rekabete yol açan, doping gibi mad

deleri kullanan sporcuların da, artık Türk spor hayatından bir an önce kaldırılması gerekmektedir. 
Hepimizin de bildiği gibi, sadece Ödül Yönetmeliğinden kaynaklanan ve bireysel sporlarda, 

özellikle atletizm, halter, güreş gibi bireysel sporlarda, sporcularımız başarılı olabilmek için, ne yazı 
ki yoğun bir şekilde doping maddesi kullanmaktadır. İki yıldan, üç yıldan beri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Son cümlelerinizi alayım Sayın Küçükaşık. 
MEHMET KÜÇÜKAŞIK (Devamla) - Tamamlıyorum Başkanım. 
Üç yıldan beri, gerçekten de bu konuda büyük sıkıntılar yaşadık. En son Halter Federas

yonumuzun uluslararası yarışmalardan alınması, gerçekten Türkiye Cumhuriyeti için de bir utanç 
kaynağı oluşturmuştur, hepimizi üzmüştür. Dopinge karşı önlemlerin alınması ve kullanan sporculara 
da en sert önlemlerin uygulanması dileğiyle, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Küçükaşık. 
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AK Parti Grubu adına, Kütahya Milletvekili Sayın Alaettin Güven; buyurun. (Alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
AK PARTİ GRUBU ADINA ALAETTİN GÜVEN (Kütahya) - Sayın Başkanım, değerli mil

letvekili arkadaşlarım; Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 milletvekilinin, İzmir Millet
vekili Hakkı Ülkü ve 26 milletvekilinin, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin, Sam
sun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 27 milletvekilinin, Trabzon Milletvekili Faruk Nafiz Özak ve 
23 milletvekilinin, Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/63, 113, 138, 179, 
228) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu raporu üzerine AK Parti Grubum adına söz al
mış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclisin siz değerli üyelerine en içten duygularla selam ve 
saygılarımı arz ederim. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; spor, sözlükte, ferdî ve toplu oyunlar şek
linde, daha çok yarışma gayesiyle bazı kurallara uyularak yapılan beden hareketlerinin tamamı diye 
ifade edilirken, aynı zamanda yenme ve muktedir olma anlamlarına da gelmektedir. Herkes için 
spor faaliyetleri kapsamında sporu ise, insanların fiziksel, zihinsel, sosyal, psikolojik ve kültürel 
girişimlerine katkı sağlayan, ferdî ya da gruplar halinde periyodik olarak yapılan bedensel faaliyet
ler bütünüdür diye tanımlayabiliriz. 

Çağımızda, bir toplumun farklı bir toplum tarafından algılanmasında, bir kültürün diğer bir 
kültüre kendini sunumunda, önemli bir olgu olarak sporu görmekteyiz. Spor, aynı zamanda kişiler 
ve toplumlararası bir iletişim aracıdır. Spor, anlama, anlaşma ve birlikteliğe giden yoldur da. 

Ülkemizde, insanlarımızın son yıllarda spora olan ilgisi artmakla birlikte, katılımın yetersiz ol
duğunu biliyoruz. Sporun, insan ve toplum sağlığındaki rolünün tartışılmadığı günümüzde, kanun 
koyucu bu bilinçle Anayasaya iki madde koyarak devlete görev yüklemiştir. Anayasamızın 58 inci 
ve 59 uncu maddelerinde ifadesini bulan bu görevler, özellikle gençliğin korunması ve sporun geliş
mesi açısından büyük önem arz etmektedir. 

Bu konu, Anayasamızın 58 inci maddesinde şöyle dile getiriliyor: "Devlet, istiklâl ve Cum
huriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrul
tusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen 
görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. 

Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri 
kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır." 

59 uncu maddede ise "Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliş
tirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. 

Devlet başarılı sporcuyu korur" demektedir. Böylece "herkes için spor" seferberliği kapsamın
da çocuk ve gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek, sporu sevdirmek, sigara, içki, uyuşturucu ve 
kumar gibi kötü alışkanlıkların önüne geçmek ve ülkesini seven, hoşgörülü, sosyal, üretken insan
lar olarak yetişmelerini sağlayacak ortam ve fırsatları onlara sağlamak gereği önem ve aciliyet arz 
etmektedir. 

Ülkemizde, toplumun büyük bir kesimini aktif sporla buluşturacak olan herkes için spor 
faaliyetine, bugüne kadar yeterince önem verilmediğini görüyoruz. Aynı zamanda herkes için spor 
faaliyetleri, yanşma sporunun da gölgesinde kalmıştır. Devletin spora olan desteği ise, daha ziyade 
yanşma sporunun geliştirilmesine dönük olmuştur. Kamuya ait spor tesisleri de, yine, ağırlıklı 
olarak yarışma sporunun hizmetine sunulmuştur. 

Yarışma sporunda hedefin illa da kazanmak olarak belirlenmesinin, araştırma konusu olan şid
det, şike, rüşvet, haksız rekabet ve doping gibi olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini tespit et
mek zor olmasa gerektir. 
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Ülkemiz nüfusunun yandan fazlası çocuk ve genç yaştadır. İnsanımıza, tesis, ehil çalıştırıcı ve 
uluslararası spor temaslarına daha geniş ölçüde imkân sağlandığı takdirde büyük başarılar elde 
edileceğinden kuşkumuz yoktur. 

Bu konularda yoğun çalışma ve gayretlerine tanık olduğumuz başta Değerli Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ali Şahin Beyi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün 
tüm çalışanlarını kutluyoruz. Yine, uluslararası yanşmalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden spor-
culanmıza ve başta millî futbol takımımız olmak üzere, diğer tüm takımlara üstün basanlar diliyoruz. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlanm; spor, banş, kardeşlik, dostluk, dayanışma, 
tanışma, bilişme, görüşme ve pozitif yaşama aracı; ancak, Türk sporunun yozlaşmasında etki eden 
problemler de hepimizi rahatsız etmekte ve üzmektedir ve bunlann başında, saldırganlık ve şiddet 
gelmektedir. Bireysel olsun, kitlesel olsun, saldırganlığın her türlüsü, Türk sporuna, sporcusuna, 
seyircisine, yöneticisine hiç mi hiç yakışmayan davranış biçimleridir. Bilimsel bir araştırma 
sonucuna göre, futbol maçına giden her 100 kişiden 4'ü kavgaya karışmış, 16'sı da küfürlü 
tezahüratta bulunduğunu ifade etmiştir. Bu sonuç, iç açıcı bir sonuç değildir. 

22 nci Dönem Parlamentosu, görev ve sorumluluğunun bir ifadesi olarak, her türlü şiddet, 
hakaret, küfür, aşağılayıcı slogan ve davranışlara yönelik alınacak önlemler ve yaptırımlarla ilgili 
usul ve esaslan düzenlemek amacıyla, 28 Nisan 2004 tarih ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şid
det ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu çıkarmıştır; sizleri, milletimiz adına kutluyorum. 

Araştırma komisyonumuz, Ankara ve diğer illerde yaptığı incelemelerde, bu yasanın uygulan
ma biçimi ve yöntemlerini de gözlemlemiş, genelde olumlu sonuçlar alındığını tespit etmiştir. Türk 
sporunda şiddetin ilişki içinde bulunduğu öğelerin tespitinde ise ulaşılan sonuçlara bakacak olursak, 
şiddetin kulüple, yöneticiyle, spor medyasıyla ve kulüp taraftarlarıyla bilerek bilmeyerek beslen
diğini gözardı edemeyiz. Gerek günlük konuşmalarda gerek gazetelerin haber sayfalannda yer alan 
manşetlerde yazılan "savaşmak", "parçalamak", "ölümüne oynamak", "savaşamadık, yenildik", 
"korktuk, oynayamadık", "bomba gibi geliyorum", "zafer kazanmak", "vahşet" gibi başlıklar, 
sporun evrensel değerlerini zedelemekten başka bir işe yaramamaktadır. Gol atanlann kahraman, 
gol yiyenlerin hain, hakemlerin ise -duruma göre- satılmış veya harika ilan edilmesi, Türk sporu 
adına şiddet, şiddeti destekleyen yargılardır. Oysa, "savaşmak" yerine "mücadele etmek"; "zafer 
kazanmak" yerine "galip gelmek"; "parçalamak" yerine "üstünlük sağlamak" gibi kavramları kul
lanmak hem Türk sporu hem de güzel Türkçemiz için daha uygun olacaktır. 

Türk sporunda şiddetin önlenmesine yönelik öneriler konusunda, araştırma komisyonunda 
31 spor adamımızın mülakatla alman görüş ve önerileri ile bu konuda yapılmış bilimsel bir araştır
manın sonuçlan dikkat çekici bir şekilde benzerlik göstermektedir. Buna göre, şiddet problemi, 
yasal, mimarî, güvenlik, ekonomik ve basın ile eğitime yönelik önlemlerle ortadan kaldınlabilecek 
ya da en aza indirilebilecektir. 

Genelde sporun, özelde ise Türk sporunun evrensel değerleriyle uyuşmayan bir diğer konu da 
şike ve teşvik primidir. Bu iki hastalık da Türk sporunu yozlaştıran olgulardır. Üzerinde görüş
tüğümüz araştırma raporundan da anlaşılacağı üzere, Türkiye'de şike ve teşvik priminin varlığı şüp
hesizdir; ancak, bunlar kadar önemli bir diğer tespit de dayanağı olmayan iddiaların varlığının 
kabulüdür. Şike ve teşvik primine yol açan en önemli etkenlerden biri de kayıtlı ekonominin ol
maması; aynı zamanda, kulüplerin zayıf ekonomik yapılarıdır. Özel etkenlerden biri de lig usulü 
yanşmalarda, belli bir noktadan sonra, kulübün kazanma motivasyonunun kalmamasıdır. Bu 
konuda, Futbol Federasyonunun uyanık, dikkatli ve disiplinli olması gerekmektedir. Ancak, 
sorunun temel kaynağı demokrasi terbiyesiyle ilgilidir. Yani, seçenler, göreve getirdiklerinden 
kişisel taleplerde bulunmamalıdırlar. 

Sporda rekabeti olumsuz etkileyen faktörlerden biri de, haksız rekabettir. Bu da, sporda yoz
laşmanın bir etkenidir. Araştırma komisyonu raporunda ifade edildiği gibi, şike, teşvik primi, 
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hakemlerin taraflı yönetimi, sporcuların kendi takımlarını sabote etmeleri, takımların skoru değiş
tirmeme isteği, doping kullanımı, televizyon naklen yayın gelirlerinin dağıtımındaki adaletsizlik 
gibi olaylar haksız rekabetin en bilinen çeşitleridir. 

Ülkemizde havuz sistemi olarak adlandırılan futbol müsabakalarına ilişkin yayın haklarının top
lu devri ile paylaşımın adil bir şekilde, belli kriterlere göre paylaşımı ve yapılan sistemin günümüz 
şartlarına uygulanması, haksız rekabeti önleyecek ve ülke futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

Ülkemizde, özellikle vücut geliştirme sporunda doping kullanımının yaygın olduğu tespitle 
beraber, halter, güreş, atletizm gibi spor dallarında da doping kullanımına rastlanıldığı görülmek
tedir. Türk sporunda haksız rekabete yol açan doping kullanımının önlenebilmesi için özel spor 
salonlarının denetimi, eczanelerin doping maddesi içeren ilaçların reçetesiz satışının engellenmesi, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün ödül yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi ve doping mad
delerinin kullanımının zararlarının etkin biçimde anlatılması gerekmektedir. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet, haksız 
rekabet konularını araştıran komisyon 30 toplantı yapmış ve araştırma komisyonları içinde konuy
la ilgili en çok kişinin mülakata çağrılıp dinlendiği bir komisyon olarak da Türkiye Büyük Millet 
Millet Meclisi tarihinde yerini almıştır. 

Tüm bu çalışmaların sonucunda, komisyon, çözüm önerilerini de dile getirerek müspet bir yol 
haritası çizmiştir. Şiddeti önlemeye yönelik önerilerinde, medyanın tavır belirlemesinde ciddiyet ve 
sorumluluk sergilemesinin, federasyon ve hakem kurulunun adil ve eşit bir şekilde kararlılığını boz
madan sürdürmesinin, statlarımızın ve salonlarımızın fizikî yapı itibariyle cezbedici olmasının, 
güvenliğin etkinleştirilmesinin, eğitim ve genel kültür konusunda ciddî çalışmalar yapılmasının, 
yasal düzenleme ve kuralların eksiksiz uygulanmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Şike ve teşvik 
primini önlemeye yönelik çözüm önerilerinde ise, şike ve teşvik primi iddialarının titizlikle incelen
mesinin, spor mevzuatının hızla etkin hale getirilmesinin, şike suçu ve ispatına ilişkin yeni düzen
lemeler yapılmasının, başarının primle desteklenmesinin, sporcu, yönetici ve tüm ilgililerin etik 
değerler konusunda sürekli uyarılmasının gerektiği vurgulanmıştır. Haksız rekabetin önlenmesi için 
de, puana prim verilmesinin yanında, naklen yayın gelirlerinin dağıtım şeklinin ele alınıp değerlen
dirilmesi önerilmiştir. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; kalkınmamızın en önemli unsuru, beşerî 
kaynağımızdır. Bedenen ve ruhen sağlıklı bir toplumun yetiştirilmesinde sporun her yerde, herkese, 
eşit kapsamlı planlaması büyük önem arz etmektedir. Sağlam kafaların taşıyıcısı, sağlam ve sağlık
lı vücutlardır. Sağlam fertler, sağlam toplumları oluşturur. "Halk içinde muteber bir nesne yok dev
let gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözü, temel şiarımız olup, aynı zamanda başucu 
öğüdümüzdür. Bu öğüt, evrensel değerlerle boyanırsa bir anlam kazanır. Yine, Atatürk'ün ünlü 
sözünde belirttiği gibi, sporcular, zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklı olmak durumundadırlar. Böyle 
olduğu zaman, spor ve sporcular sevilir ve basanlar artar. 

Olumsuzlukların panzehiri olan eğitimi ve etik değerleri diri tutmak hepimizin ortak sorum
luluğu olsa gerektir gerçeğini vurgularken, bu konuya duyarlılık gösteren önerge sahibi değerli mil
letvekili arkadaşlarımı tebrik ediyorum; komisyonda görev alan milletvekili arkadaşlarımı da titiz 
çalışmaları için kutluyorum; çalışmalarımıza bilgi, belge göndererek ve bizzat gelerek katkı sağ
layan spor adamlarımızı, basın temsilcilerimizi, kulüplerin temsilcilerini, Ankara dışında çalış
malarımıza katkı sağlayan tüm ilgilileri ve komisyonda görev alan akademisyen, memur ve görev
li arkadaşlarımıza, AK Parti Grubum adına teşekkür ediyorum. 

Araştırma komisyonu raporunun ülkemizin en temel sorunlardan birinin çözümünde hayırlı olması 
dileklerimle, siz değerli milletvekili arkadaşlarımı sevgiyle selamlıyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Güven. 
Gruplar adına üçüncü söz isteği, ANAP... 
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HÜSEYİN GÜLER (Mersin) - Anavatan, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - ...Anavatan Partisi Grubu adına, Bitlis Milletvekili Sayın Edip Safder Gaydalı. 
Buyurun Sayın Gaydalı. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakika. 
ANAVATAN PARTİSİ GRUBU ADINA EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan önce, müsaadelerinizle, yaşamakta olduğum bir 
mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu mutluluk, yaklaşık üç senedir Parlamentoda grup 
olarak temsil edilemeyen Anavatan Partisi Grubu adına huzurlarınızda bulunma mutluluğumdur. Bu 
mutluluğun gitgide büyüyerek milletimizin mutluluğuna dönüşeceğine inancım tamdır.Bu vesiley
le, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Huzurlarınızda söz alma sebebim, Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet id
dialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulmuş olan Meclis 
komisyonunun raporu hakkındaki, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmektir. 

Sporda görülen şiddetin toplumsal yaşantımızdaki diğer alanlarda görülen şiddetten soyutlan
ması elbette ki düşünülemez. Tahammülsüzlükler, karşıdakinin bizimle aynı haklara sahip 
olabileceği bilincinin içimize sindirilememiş olmasından kaynaklıdır. Tahammülsüzlük, yenilginin 
kabullenilmemesine, hataların itiraf edilmemesine sebep olmaktadır. 

Siyaset kurumunun içinde, toplumun gözü önünde bulunan bizler dahi, demokratik kültüre ay
kırı davranışlarda bulunabilmekteyiz. Topluma örnek olacak bizler, öncelikle tahammül yetkisine 
sahip olabilmeliyiz; siyasî rakiplerimizin de bizlerle aynı haklara sahip olduğunu unutmamalıyız; 
siyasî rakibimizi düşman gibi görmemeli, hakkını arayan çiftçiyi hakkını arayan memuru, derdini 
dillendiren esnafı dinlemeyi bilmeliyiz; bu insanların da bizler kadar söz söyleme hakkı olduğunu 
içimize sindirmeliyiz. Ağzını açana tahammülsüzlük gösterirsek, bir spor müsabakasında yenilgiyi 
kabullenmeyen, kaybeden takımın taraftarlarından ne farkımız kalır. Demokrasinin bir araç değil, 
bir yaşam formu olduğunu insanlarımıza öncelikle bizler göstermemiz gerekir. 

Bu komisyonun teşkili ve çalışma süresi esnasında Anavatan Partisinin Mecliste grup olarak 
temsil edilememiş olması sebebiyle, komisyon çalışmalarında Partimizin doğrudan bir katkısının 
olması mümkün olmamıştır. Komisyon, 8'i İktidar Partisinden 4'ü de Cumhuriyet Halk Partisinden 
olmak üzere 12 arkadaşımız tarafından teşekkül ettirilmiştir. Muhakkak ki, bu arkadaşlarımız, dört 
aylık çalışma süreleri içerisinde kimi konulara birinci elden ve bizden daha iyi vâkıf olma imkânı 
bulmuşlardır. 

Raporu okuduğumda ilk tespit ettiğim, raporun titiz bir çalışma sonucu hazırlandığı, genel 
olarak da doğru tespitler yaptığı yönündedir. Bu sebeple, komisyon üyesi değerli milletvekil-
lerimize teşekkürlerimi ifade ederim. 

Ne var ki, rapor, doğası gereği, sorunun tespiti ve çözüm önerilerinin genel hatlarıyla sınırlıdır. 
Doğru tespit, mutlaka, doğru çözüm için şarttır; fakat, işin diğer yarısı, yürütmenin iradesidir. Zaten, 
ülkemizin son üç yıldır yüz yüze kaldığı iç ve dış sorunların da temel kaynağı yürütmenin bu irade 
eksikliğidir. 

Raporun muhtelif yerlerinde, insanlarımızın aktif olarak spora katılmadığından, ülkemizde 
spor yapanların oranının ise Batı ülkelerine göre çok düşük olduğu vurgulanmakta, ilk ve lise öğ
retiminde gençlerimizin çeşitli yöntemlerle spora kanalize edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 
Rapordaki bu tespitler, bence de son derece doğrudur. İllerimizde, gençlerimizi kitlesel olarak spora 
yönlendirebilmenin yegâne yolu okullarımızdır. 

Gençlerimizin, bu sene itibariyle, bırakın spor yapmalarını, eğitimlerini düzenli olarak al
malarına engel bir durum vardır. Ders yılı zilinin çalmasıyla beraber, okullarımıza balyoz vurulmuş, 
binaların depreme karşı tahkim edilmesi ve güçlendirme çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Okul 
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binalarımızı depreme karşı dayanıklı hale getiriyor olmasından dolayı Millî Eğitim Bakanımıza 
teşekkürlerimizi sunarız; fakat, ders zili ile balyozun aynı anda vurulması için bir zorunluluk mu 
vardı, okullarla birlikte Millî Eğitim Bakanlığı da mı yaz tatiline girmişti?! Üç aylık yaz tatilinin 
boş geçirilip, bu inşaat çalışmalarının ders yılıyla birlikte başlatılması anlaşılabilir bir durum değil
dir; fakat, bu iktidarla beraber, bu tür anlaşılmaz icraatlar olağanlaşır duruma gelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet id
dialarını araştırarak alınması gereken önlemleri belirleyen Meclis araştırması komisyonu raporu 
tüyler ürpertici tespitlerle doludur. 

Son dönemde spor dünyamızdaki yozlaşma ve kirlilik, kamuoyunca aslında çok yakından 
bilinmekte ve ibretle izlenmekteydi. Bu nedenle, Yüce Meclis, spordaki bu olumsuz gidişin neden
lerini ortaya koyabilmek amacıyla, bir Meclis araştırma komisyonu kurmakla doğru bir tavır ser
gilemiştir; çünkü, gelişmeler ve şike, rüşvet, doping ve yasadışı bahis konuları kamuoyunda yoğun 
olarak tartışılan konulardır. Bu olumsuzluklar, Türk sporunun geleceği açısından olduğu kadar, top
lumsal geleceğimiz ve ulusumuzun diğer dünya ulusları nezdindeki saygınlığı açısından da tehdit 
oluşturmaktadır. 

Sporda, ne yazık ki, mafya, doping, şike ve yasadışı bahis sarmalında başarısız bir dönem 
yaşıyoruz. Bu, bir çöküştür. Bu çöküş, ulusumuzda mutluluğu ve umutsuzluğu artırmakta, adalet, 
güven ve güzel bir geleceğe olan inançları yok etmektedir. Oysaki, yakın bir geçmişte hepimizin 
çok iyi hatırlayacağı üzere, birçok spor branşında ilk kez kazanılan büyük başarılarla dolu parlak 
bir dönem yaşamıştık. Bu dönemde, A Millî Futbol Takımımız, tarihinde ilk kez dünya üçün
cülüğünü, Basketbol Millî Takımımız Avrupa ikinciliğini, Galatasaray Kulübümüz UEFA kupasını 
ve süper kupayı kazanarak ulusumuza büyük bir sevinç ve coşku yaratmışlardır. Güreşte, halterde, 
boksta, tekvandoda, judoda, okçulukta ve diğer birçok branşta dünya ve Avrupa şampiyonları 
çıkarılmış ve rekorlar kırılmıştı. Yine bu dönemde dünya liseler basketbol şampiyonasında bayan
lar dünya şampiyonluğu, erkeklerde dünya üçüncülüğü, halter erkeklerde takım halinde dünya ikin
ciliği kazanılmıştı. 

ŞEVKET ARZ (Trabzon) - Trabzon Lisesi dünya şampiyonu oldu. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) - Atletizm tarihimizde ilk defa bir sporcumuz, yine bu 

dönemde, 1 500 metre bayanlarda Avrupa şampiyonu olmuştu. Birçok spor branşında ilk kez madal
ya kazandığımız bu dönemde, Bayan Halter Millî Takımımız dünya üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu 
olmuş; Okçuluk Bayan Millî Takımımız dünya ikinciliğini kazanmıştı. Takım halinde ümit gençler, 
dünya gençler karate şampiyonasında ilk defa dünya şampiyonluğu, tekvandoda ise dünya ikinciliği 
kazanılmıştı. Basketbolda bir takımımız, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında Avrupa üçüncüsü 
olmuş, başarıları nedeniyle Voleybol Bayan Millî Takımımız Avrupa voleybol ligi birinciliğine yük
selmişti. Bayan Kros Millî Takımımız Avrupa şampiyonu olmuş, bir sporcumuz, ilk kez dünya at
letizm şampiyonasında finale koşmuştu. 34 üncü Satranç Olimpiyatı ve Türkiye Zihinsel Engelliler 
Özel Olimpiyat Oyunları düzenlenmiş, güreşte, halterde, yüzmede, basketbolda, voleybolda, eskrim 
ve okçulukta dünya ve Avrupa şampiyonaları organize edilmiş ve dünya üniversite oyunları 2005 
yılı için İzmir'e kazandırılmıştı. Bütün bu başarılardan sonra daha büyük başarılar beklentisi 
içerisinde iken, yaşanmakta olan bu olumsuzluklar ve başarısızlıklar hepimizi şoke etmiştir. 

28.4.2004 tarih ve 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine 
Dair Kanuna rağmen şiddet, Türk sporunun önündeki en büyük engellerden biri olmaya, ne yazık 
ki, devam etmektedir. Son zamanlarda ülkemizde artış eğilimi gösteren şiddet, ekonomik ve sosyal 
boyutuyla geniş bir perspektiften incelenmesi ve çözümler üretilmesi gereken toplumsal bir ol
gudur. İş ve özel yaşamıyla ilgili sorunları bulunan ve çeşitli sosyal baskılar altında ezilmiş birey
ler, spor karşılaşmalarında bütün bu sıkıntılarından uzaklaşabilme fırsatını yakalamaktadırlar. 
Ekonomik yetersizlikler, işsizlik ve gelir dağılımındaki adaletsizlikler arttıkça toplumdaki gerilim 
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ve gerginlik de artmaktadır. Bu gelişmeler, kitlesel gösteriler durumunda olan spor karşılaşmaların
da şiddete zemin hazırlamaktadır; kişilerin eğitim düzeyleri ve sosyal statüleri de şiddete olan 
eğilimi artırmaktadır. 

Futbol, tüm dünyada, artık, çok büyük yatırımları ve harcamaları gerektiren başlıbaşına bir sek
tör olmuştur. İyi bir takım oluşturabilme ve şampiyon olabilme uğruna, başarılı teknik adam ve 
sporculara astronomik transfer ücretleri ödenmektedir. Çok yüksek harcamalarla oluşturulan bu 
takımların taraftarları ise, başarıya şartlanmakta, olası bir başarısızlık durumunda da yönetime, tek
nik adamlara ve sporculara yönelik tepkiler öfkeye ve kitlesel şiddete dönüşmektedir. 

Spor profesyonelleştikçe, olimpizm ve fair play gibi kavramlar, ne yazık ki, önemini yitirmek
tedir. Bu değerlerin önplanda olduğu olimpiyat oyunlarında, dünya şampiyonalarında ve diğer ulus
lararası organizasyonlarda kitlesel şiddet olaylarına rastlanmamaktadır. Avrupa ve diğer ülkeleri ve 
sürekli artmakta olan sportif ilişkileri, şiddetin önlenmesi konusundaki uluslararası kuralların 
önemini ülkemiz açısından da artırmaktadır. Bu konuda, ülke olarak, taraf olduğumuz Sportif Kar
şılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına 
Dair Avrupa Sözleşmesi ile FIFA ve UEFA'nın belirlediği kurallar, şiddetin önlenmesi konusunda 
esas alacağımız temel referanslar olmalıdır. 

Doping konusundaki son gelişmeler ulusal gururumuzun derinden yaralanmasına sebep olmuş
tur. Geçmişte olimpiyat ve dünya şampiyonu olmuş, dünya rekorları kırmış bazı sporcularımızın 
dopingli çıkması nedeniyle, geçmişte yaşadığımız ulusal sevinçler utanca dönüşmüştür. Bugün, bir
çok sporcumuz ve Halter Millî Takımımız, uluslararası federasyonlar tarafından uluslararası şam
piyonalardan menedilmiştir. İçine düşürülen bu durum, acı ve ibret verici bir durumdur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; komisyonun bilgisine başvurduğu sporcu, teknik adam 
ve spor yöneticilerinin açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, sporda şike söylentileri inanılmaz 
boyutlara ulaşmıştır. Hiçbir şike vakası tespit edilememiş olsa bile, spor kamuoyunda oluşan bu 
kanaat, spor müsabakalarındaki birçok olumsuzluğa ve şiddete zemin hazırlamaktadır. Türk fut
bolu, millî formayı taşımış sporcuların dahi kirli mafya ilişkileri içerisine girerek yasadışı bahis 
oyunları oynadığı karanlık geleceğe doğru sürüklenmektedir. 

Komisyonun raporunu tamamlamasından bugüne kadar geçen sürede diğer spor dallarında da 
ciddî sıkıntılar yaşandığı ve bunlara dayalı olarak sportif başarısızlık yanında uluslararası boyutta 
itibar kaybına yol açacak noktalara gelindiği sabit ise de, zaman içerisinde verilmiş beş farklı öner
ge bir arada ele alınarak, sporumuzda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet başlığı altında toplanan, 
araştırma komisyonunun oluşturulmasına yol açan yakınmalar, temelde futbolla ilgilidir. 

Araştırma komisyonu, belli başlıklar altında hazırladığı raporunda topladığı verilere, değerlen
dirmelere ve neticede çözüm önerilerine yer vermiştir. Komisyonun değerlendirmelerinden biri, 
siyasetin spora dahil olmaması, müdahale etmemesi gereğidir. Komisyonun raporunda, mensup 
olunan siyasî partiye göre fikir ayrılıkları oluştuğu ve neticede muhalefet partisi milletvekillerinin 
muhalefet şerhi verdikleri görülmektedir. Sporun, özellikle de futbolun sosyal boyutu, siyaseti spora 
mecbur kılmaktadır. Bu saptamayı yaptıktan sonra, bu mecburiyeti, politikacıların spordan çıkar 
sağlamak değil, spora yatırım yapmak suretiyle karşılamak konusunda mutabakat sağlamak, Mec
lisin görüşmekte olduğu konu için atacağı ilk adım olmalıdır. Bölgesinde spora yatırımlara önayak 
olan, gençlerin spor yapma imkânlarını genişleten her siyasetçi, sadece görevini yapmakla kal
mayacak, aynı zamanda haklı fayda elde edecektir; ancak, sporcu transferlerine, federasyon 
seçimine, kurulların kararlarına müdahale etme yolunu seçenler, er geç, spor-siyaset yakınlaşmasın
dan, siyasetin spordan daha çok zarar göreceğini anlayacaklardır. 

Hiçbir dönemde olmadığı kadar müdahale edilen Türk sporu, senelerce verilen emeğin kar
şılığı olarak geldiği yerden hızla aşağıya doğru gitmektedir. Aslında, iktidar için önemli bir göster
gedir bu geri gidiş. Uyguladıkları politikalar ve göreve getirdikleri kadrolann kaçınılmaz bir 
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neticesi olarak, başarısızlık her alanda söz konusudur. Diğer alanlarda başarısızlığın su yüzüne çık
ması zaman alabilir ya da başarısızlık kısmen de olsa gizlenebilir; ancak, sportif mücadelede fark
lıdır; uyguladığınız politikaların neticesini, kadrolarınızın ehliyetini, sahada, salonda veya minder
de hemen görürsünüz. Sporda yaşanan başarısızlıklar ve sorunlar, iktidar için bir uyarıdır. Ülkemiz 
sporu, bu iktidar döneminde yozlaşma konusunda rekorlar kırmaktadır. Rekorlarda, defalarca yer al
dığı üzere, maalesef, ülkemiz sporunda ve özellikle futbolda, şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet 
vardır. Bu tür olaylar, bizde de her zaman dünyanın her yerinde görüldüğü kadar görülürken, son 
dönemde olağanüstü artmıştır. Bu, doğal bir neticedir. 

Komisyonun bazı üyeleri tarafından kaleme alınan ayrık oyda açıkça ifade edildiği gibi, iktidar, 
federasyon seçimlerine müdahale etmiştir. Futbol Federasyonunun eski başkanı, kendisine önerilen 
insanlarla çalışmayı kabul etmemesi nedeniyle seçimlerden çekilmek zorunda bırakılmıştır. Bunun
la da yetinilmemiş, yine, aynı ayrık oyda ifade edildiği üzere, kişiye özel yasa çıkarılarak, bu kişinin 
bir daha aday olmaması sağlanmıştır. 

Spor federasyonlarımızın özerk olması gereği, tartışma dışıdır; ancak, özerklik dışında bağım
sızlığın da garanti edilmesi zorunludur. Genel kurul delegelerinin önüne aday olarak çıkabilme hür
riyetinin uydurma bahanelerle sınırlanması, genel kurulun iradesinin sınırlandırılması, dolayısıyla, 
özerkliğin yok edilmesidir. Taleplerini yerine getirmeyenlerin önünü keserek, buna uygunları des
tekleyen iktidarın, görev döneminde bu kişilerden ne beklediği, baştaki bu tutumundan bellidir. 

Siyasetin spora müdahalesi bu gibi tasarruflarla da sınırlı kalmamıştır. Milletvekilleri, böl
gelerindeki takımlarının işlerini takip etmekte, iktidarın oluşturduğu federasyon da, iktidar millet
vekillerinin taleplerine hayır diyememektedir. 

İnsanları suç oluşturan fiillerden uzak tutmanın en önemli yolu, objektif ve adaletli kararlar 
veren, her olayın üzerine aynı derecede titizlikle giden kurumsal yapıların oluşturulmasıdır. Sporda 
bu kurumlar federasyonlardır. 

Yasama ve yürütmenin, sporu organize etmesi, mevzuatını belirlemesi düşünülemez. Bu 
kurumların spor için yapabileceği, uluslararası spor organizasyonları tarafından öngörülen ulusal 
mevzuata uyumlu, ancak, özerk federasyonları oluşturmak ve onları yetkiyle donatmaktır. 

Bu ihtiyaca karşılık, bugün itibariyle karşı karşıya olduğumuz durum, bir kısmı Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kişilerce yönetilen bağlı federasyonlar, yapılan hatalar 
neticesi, seçimlerini bir yıl dolmadan yenilemek zorunda kalan yarı özerk federasyonlar ve özerk 
futbol federasyonudur. 

Diğer federasyonların henüz tam ve gereği gibi yasal altyapıya kavuşmadıkları ortadadır; an
cak, bir istisna olarak, Türkiye Futbol Federasyonu, on yılı aşkın bir süredir özerktir. Buna rağmen, 
en büyük yakınma futboldan gelmektedir. Bu durumun temel sebebi, futbol yönetiminin, başta 
genel siyaset olmak üzere, futbolun siyasetini göz önünde tutarak, tarafsız, objektif, adil kararlar 
alamaz hale gelmiş olmasıdır. Şüphesiz, bu tür olayların önünün alınması için giderilmesi gereken 
mevzuat eksiklikleri de söz konusudur; ancak, Komisyonun raporunda da yer aldığı üzere, mevcut 
mevzuatın gereği gibi işletilmemesi daha öne çıkan bir sorundur. 

Futbol Federasyonunun özerkleşmesi için çaba gösterenlerin başında gelen ve dünya futbolun
da ülkemizi başarıyla temsil eden Sayın Şenes Erzik, komisyonda bilgi sunarken "dimdik ayakta 
durduğunu her vesileyle Futbol Federasyonu gösterecek, başka çaremiz yok; kulüplere de gös
terecek, hakemlere de gösterecek, her şeyi takip ettiğini gösterecek. Çok uyanık olacak ve disiplin
li olacak Türkiye Futbol Federasyonu" diyerek, mevcut federasyonun eksikliklerini dile getirmiştir. 

Yozlaşma, ciddî, kararlı ve gerçek anlamda bağımsız merciler tarafından korunmayan alanlar
da kaçınılmazdır. Futbolun karar organlarının göreve gelme şekilleri, gerekli nitelikleri taşımalarına 
mâni niteliklerdir. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, hükümetin onayı, hatta, hazırladığı listey-
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le seçime girebilmektedir. Seçimi gerçekleştiren genel kurulun delege yapısı da, büyük kulüpler 
lehine bozuktur. Bu şartlarla göreve gelen yönetim, hem iktidarın hem de büyük kulüplerin yönlen
dirmelerine karşı koyamamaktadır. 

Futbolun yargısı olan Tahkim Kurulunun durumu da farklı değildir. Sözde genel kurul tarafın
dan seçilerek bağımsız olarak görev yapan Tahkim Kurulunun listesi de, yönetime aday olanlar 
tarafından hazırlanmaktadır. Genel kurulda oylanan listeler, yönetime aday olanlar tarafından hazır
lanan listelerdir. Yani, yönetim, kendisini denetleyecek yargı organını belirlemektedir. Tahkim 
Kurulunun genel kurulda seçilmesinin ideal durum olmadığı, sadece bizim iddiamız değildir. Fut
bolun patronu olan FÎFA'nın somut saptamasıdır. 

Türkiye Futbol Federasyonunun karar organları olan yönetim, disiplin ve tahkim kurulları 
tarafından alınan kararlar, futbolda, bu dönemde, büyük balık küçük balığı yer kuralının geçerli ol
duğunu ortaya koymaktadır. Kendisinden daha az etkili olan karşısında, bu kurullarda etki ederek 
lehine karar, işlem tesis ettirenler, kendisinden daha... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Gaydalı, 2 dakika eksüre veriyorum; buyurun. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Devamla) - ...etkili bir kulüple karşı karşıya geldiğinde kaybet

mekte ve yakınmaya başlamaktadır. 
Bu çalışma esnasında, bir yerlere bağlı değil, spora bağlı ve spora hizmet etme amacı taşıyan 

kişi ve kurulların göreve gelebilmesini garanti altına almak hedeflenmelidir. 
Görev süresi sınırlaması, yükseköğretim kaydı gibi bazı kişilerin önünü kesmeye dönük 

hükümler mevzuattan ayıklanmalıdır. 
Sporda adaletin tam olarak tesisi için, federasyondan tam olarak bağımsız, FİFA'nın açık tarif 

verdiği tahkim mahkemesi mutlaka oluşturulmalıdır. 
Adaletin, gereği gibi tecelli etmesi, sadece suçluların cezalandırılmasına, hakkın korunmasına 

hizmet etmekle kalmayacak, aynı zamanda, caydıncılığıyla istenmeyen olayların ortadan kaldırıl
ması açısından en önemli araç da olacaktır. 

Tarafsızlığı temin edilmiş karar organları, verecekleri kararlarla en önemli caydırıcı unsurları 
yaratacaklardır. 

Son olarak şunu ifade etmek istiyorum ki, Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde sporun devlet 
tarafından yönetildiği tek ülke olduğumuz gerçeğidir. 

Temiz siyaset, temiz toplum, temiz spor dileklerimizle, Yüce Heyetinize en derin saygılarımızı 
arz ediyorum. (Anavatan Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Gaydalı. 
Sayın milletvekilleri, Komisyon adına, Komisyon Başkanı Ankara Milletvekili Sayın Haluk 

İpek söz istemiştir. 
Buyurun Sayın İpek. (AK Parti sıralarından alkışlar) 
Süreniz 20 dakikadır. 
(10/63, 113, 138, 179, 228) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI HALUK İPEK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk sporunda şiddet, 
şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarını araştırarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca -sayın milletvekil
leri tarafından verilen 5 ayrı önergenin birleştirilmesiyle- kurulan ve 8 Mayıs 2005 tarihi itibariyle 
faaliyetlerini tamamlayan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı sıfatıyla söz almış bulunmak
tayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çalışmalarına 4 Ocak 2005 tarihinde başlayan Komis
yonumuz, çalışma takvimi süresince toplam 30 toplantı yapmıştır. Bu toplantılarda, sporun her 
kesiminden toplam 82 kişi dinlenilmiş ve görüşlerine başvurulmuştur. Komisyonumuz, dinlediği 
82 spor adamıyla, Meclis araştırması komisyonları içerisinde rekor kırmıştır. 

Rapor yazımında yararlanmak üzere, ilgili kuruluş ve kişilerden bilgi ve belge temin edilmek 
üzere 640 adet yazışma yapılmıştır. Bu yazılarımıza, yaklaşık olarak 284 adet evrak Komis
yonumuza ulaşmıştır. Özellikle bu yazışmalarda, yazılı ve görsel basının spordan sorumlu yazı işleri 
müdürlerine gönderilen Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet, haksız rekabet iddialarına ilişkin mevcut 
belge, bilgi ve görüş isteyen 52 adet yazımıza, birkaçı hariç diğerleri herhangi bir cevap vermemiştir. 

Komisyonumuz 30 toplantısında 1 308 sayfa toplantı tutanağı oluşturmuştur. Komisyonumuz, 
araştırma konulan çerçevesinde, yerinde tespitler yapabilmek amacıyla da, İstanbul'da düzenlenen 
"Futbolda Şiddet" paneline katılmış, İnönü, Şükrü Saraçoğlu, İzmir Alsancak, Ankara 19 Mayıs ve 
Ali Sami Yen Statlarında, müsabaka öncesi stat dışında, müsabaka sırasında stat içerisinde ve maç 
bitiminde stat çevresinde incelemelerde bulunmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyona, Türk sporun
da var olduğu iddia edilen şiddet, şike, rüşvet, haksız rekabet konularının araştırılmasını, sebep ve 
sonuçlarının tespit edilmesini ve bu konularda alınacak önlemlerin belirlenmesini görev olarak ver
miş olsa da, Komisyonumuz, bu çerçevede yaptığı inceleme ve araştırmalar, bilgisine ve görüşüne 
başvurduğu kişi, kurum ve kuruluşlar ile ulaştığı belge ve dokümanlar neticesinde, hazırlanacak 
raporun sadece şike, teşvik primi, rüşvet bağlamında ele alınmasının Türk sporunda yaşanan problem
lerin teşhisi ve tedavisi noktasında eksik kalacağı düşüncesiyle, Türk sporunun genel problemlerini 
mercek altına almış, böylece, rapor, beklenilenin ötesinde bir kapsam ve muhtevaya ulaşmıştır. 

Araştırma Komisyonumuz, bedenen ve ruhen sağlıklı bir toplum yetiştirilmesinin temel unsur
larından biri olan sporu, herkese, her yerde, eşit, kapsamlı, sağlığa ve performansa yönelik olarak 
planlamanın önem arz ettiği bir dönemde, Türk sporunun yozlaşmasına etki eden ve kamuoyunun 
gündemini oluşturan araştırma konuları ışığında Türk sporunu bilimsel metodoloji çerçevesinde 
analiz ederek derinlemesine mercek altına almış ve genel manada ulaştığı önemli bir tespit çer
çevesinde çalışmalarını yürütmüştür. 

Bu genel tespitle, araştırma konuları da dahil olmak üzere, Türk sporunda yaşanan problemler 
konusunda yapılacak sıralamaya kim, hangi bulguyu koyarsa koysun, hiçbirinin diğerinden bağım
sız düşünülemeyeceği, her biri başlıbaşına birer problem gibi tanımlansa da, her biri diğerinin 
nedeni veya sonucu şeklinde bir ilişki sürecinin var olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Komisyonumuz 
tarafından hazırlanan raporun çıkış noktası, hazırlanış tarzı ve içeriği de bu tespit çerçevesinde 
şekillenmiştir. 

Komisyonumuz, her ne kadar, konuyu sporun tüm dallarını kapsayacak şekilde ele almışsa da, 
araştırma, büyük kitleleri stat ve salonlara çeken takım sporlarına yönelik olarak yapılmıştır. Diğer 
spor dallarında yaşananların futbolda yaşanan olayların uzantısı olduğu kabul edilebilir. Bu neden
le, Komisyon, sporda yaşanan bu yozlaşmayı, büyük kitleleri peşi sıra sürükleyen futbol üzerinden 
yapmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular ile alınması gereken önlem
ler diğer spor dalları için de geçerlidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üzere, dünyada gelişmiş toplumlarca uygulanan 
en önemli eğitim araçlarından biri olan beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin temel amacı, insanların 
fizikî, sosyal, psikolojik, kültürel ve zihinsel gelişmelerine katkıda bulunarak toplumun sağlıklı 
nesiller kazanmasını sağlamak, ayrıca, sporun uluslararası bir özellik kazanması nedeniyle de dün
yada başarılı ve şampiyon sporcularıyla toplumun geniş bir alanda temsiline olanak tanımaktır. 
Diğer bir deyişle, artık, spor, bireye yaptığı olumlu katkılarının yanında, ayrıca, uluslararası alanda 
bir toplumun kültürünün tanıtıldığı çok yaygın bir propaganda ve reklam aracı haline gelmiştir. 
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Yıllardır problemlerle ilgili çok önemli tespitler yapıldığı halde, bunlarının bazılarının hâlâ 
çözümlenemediği de herkes tarafından gözlemlenmektedir. Eğitim yetmezliği, sosyal ve siyasal ter
cihlerle yapılan yanlış ve gereksiz personel ve tesis harcamaları, kulüp iç organizasyonlarının yeter
sizliği gibi problemlerin, üçüncü bin yıla girdiğimiz bu dönemde de karşımıza çıkmaması ve 
çözümsüzlüğe terk edilmemesi için, bunların önce çok iyi bir şekilde neden-sonuç analiziyle ir
delenmesi zorunlu bulunmaktadır. 

Ülkemizde, ne yazık ki, sportif faaliyetler çağdaş anlamda gerek tesisleşme gerekse geniş halk 
kesimlerine yaygınlık ölçüleri açısından belli bir seviyeye ulaşamamıştır. Bireysel anlamda önemli 
basanlar elde edilmiş olmakla birlikte, spor bir toplum felsefesi haline henüz gelememiştir. 

Öncelikle kalkınma planları içerisinde düzenli olarak yer alan sporun bir eğitim politikası aracı 
olduğunun bilinciyle, spor yapacak yaştakileri yalnızca seyirci olmak durumundan kurtaracak ve 
aktif olarak spor faaliyetlerine katacak koşullar, bundan sonraki ve altı çizilecek ana ilkelerimizden 
biri olmak zorundadır. 

Özellikle, 3 Ekimde müzakere sürecinin resmen başladığı ve tam üye olma yolunda önemli 
gelişmeler yaşadığımız Avrupa Birliği sürecinde, genç nüfusu en fazla olan Avrupalı ülke olarak, 
devletin seyir sporu düzenleyici rolünde gelişme sağlayarak, sporla ilgili tüm faaliyetleri topluma 
yönelten, okul ve halk sporuna öncelik veren nitelik kazandırılmalıdır. 

Bugüne kadar tam sağlandığı söylenemeyecek dayanışma ve eşgüdümün, başta spordan 
sorumlu Devlet Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı, belediyeler, il özel idareleri ve üniversiteler 
arasında olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve medyayla işbirliğinin mutlaka sağlan
ması zorunluluktur. 

Siyaset anlayışımız, siyaset yaptığımız alanı ihya etmek gibi bir bakış açısından kendisini arın
dırmış olarak mutlaka düzenli, verimli ve ülke gerçeklerine uygun yatırımları gerçekleştirmeye ve 
denetlemeye adapte olmak ve davranışsal açıdan alışkanlık zeminine oturmak zorundadır. 

Sportif yatırımların ve tesislerin geçmişte birtakım yanlış ve sosyal ve siyasal gerçeklerle 
yapıldığı gibi gereksiz yerlere ve gereksiz harcama tutarları içinde gerçekleştiği görülmektedir. 

Ayrıca, spor daha hazırlanma aşamasında güncel olaylara ışık tutmuş ve gerçekçi tespitlerde 
bulunmuştur. 

Sporda herkese her türlü sporu yaptırmayı marifet sayan, yüzme yapacak anatomiye sahip ol
mayanı yüzdüren, koşamayanı atlet yapan anlayıştan, iklim ve coğrafî koşullan dikkate almadan tesis
leri tek tek dikip sonra da bunlan çürümeye iten plansız uygulamalardan ders almış bulunmaktayız. 

Yüce Meclisin huzurunda kamuoyuyla paylaşmakla kalmıyor, gelecek nesillere de ışık tutacak 
önemli ve bilimsel eseri de araştırmacılann başucu kaynağı olarak önüne koyuyoruz. Yani, hazır
lamış olduğumuz bu rapor, gerçekten herkesin spor alanında başvurabileceği çok önemli bir kaynak 
rapor olmuştur. Ayrıca, rapor, daha hazırlanma aşamasında güncel olaylara ışık tutmuş ve gerçekçi 
tespitlerde bulunmuştur. Örnek olması açısından ve halen güncelliğini koruyan Akçaabat Sebat-
Kayserispor maçıyla ilgili olarak raporun 188 inci sayfasında ortaya konulan değerlendirme in
celendiğinde, Akçaabat Sebatspor Kulübü kalecisi Hakan Sefer Olgun'un Komisyonumuza vermiş 
olduğu bilgiler çerçevesinde Komisyonumuzun ortaya koyduğu tespit, bu maçın İddaa oyunuyla 
şekillendirilmeye çalışıldığına yönelik olmuştur. Aylar sonra Futbol Federasyonu kamuoyuna açık
ladığı kararlarla bizim bu tespitlerimizi teyit etmiştir. 

Yine, örnek olması açısından... Raporun 244 üncü sayfasında "Türk sporunda dopingle 
mücadeleye yönelik öneriler" başlıklı kısmında Komisyonumuzun çözüm önerileri, yine aylar son
ra spor kamuoyunda çok etki oluşturan ve Türk sporunu dünya kamuoyuna olumsuz tanıtan, güç 
duruma düşüren doping vakalarının yaşandığı süreçte spordan sorumlu Sayın Bakanın çıkışlan 
neticesinde kamuoyuyla paylaşılır olmuş ve bugünlerde de dopingle mücadele çerçevesinde hazır-
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lanan yeni tasarı çalışmalarına kaynak teşkil etmiştir. Belki bu çözüm önerileri mayıs ayında dik
kate alınsaydı bu üzücü süreç yaşanmamış olacaktı. 

Yine, örnek olması açısından... Naklen yayın gelirlerinin dağıtımıyla ilgili olarak 
raporumuzun 243 üncü sayfasında, ülkemiz futbolunda rekabeti artıracak, kaliteyi yükseltecek, teş
vik primi ve şikeyi ortadan kaldıracak bir dağıtım anlayışını temel olarak ortaya koyduğumuz 
model, yine aylar sonra Kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu arasında varılan mutabakat met
ninin çerçevesini oluşturmuştur. Bu uygulama başladıktan sonra, galip gelen takımların havuzdan 
daha fazla gelir elde etmeleri, iki Kayseri takımını ateşlemiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bedenen ve ruhen sağlıklı bir toplum yetiştirilmesinin 
temel unsurlarından biri olan sporu, herkese, her yerde eşit, kapsamlı, sağlığa ve performansa 
yönelik olarak planlamanın önem arz ettiği bir dönemde Türk sporunun yozlaşmasına etki eden ve 
kamuoyunun gündemini oluşturan bütün problemlerin çözüme kavuşturulması açısından, yerinde 
ve etkili olacak önerilerimizden bazılarına konuşma süremin elverdiği ölçüde değineceğim. 

Yine, ben, tüm milletvekillerinin ve tüm kamuoyunun, sporla uğraşan herkesin bu raporu baş
tan sona okumasını öneriyorum. İktidarla ve muhalefetle, gerçekten, baştan sona her sayfasında, her 
satırında emek olan bir rapordur. Herkesin yararlanacağına inanıyorum. Bu yüzden, çok kısa kısa, 
birkısım çözüm önerilerini burada zikredeceğim. 

Yıllardır çok önemli tespitler yapıldığı halde bunların bazılarının hâlâ çözümlenememiş ol
ması, problemin, üçüncü bin yıla girdiğimiz bu dönemde de karşımıza çıkması, bunların öncelikle 
çok iyi bir şekilde neden-sonuç analiziyle irdelenmesini zorunlu kılmıştır. 

Komisyonumuzun, kuruluş amacı ve araştırma konuları ışığında yapmış olduğu inceleme ve 
araştırmalar, bilgisine başvurduğu kişi, kurum ve kuruluşlar ile ulaştığı belge ve dokümanlar 
neticesinde Türk sporunun yeniden yapılandırılması ve geleceğine yönelik tespit, görüş ve 
önerilerinden oluşan raporun ikinci bölümünde, araştırma konusu yapılan şiddet, şike, çeşitli teşvik 
primi, doping kullanımı, naklen yayın gelirlerinin paylaşımı, kulüplerin hukukî ve malî yapıların
daki farklılıklar gibi hemen her konu, bir şekilde spordaki haksız rekabetin kapsamına girdiği; ay
rıca, haksız rekabet kavramı çerçevesinde şekillenen kavramların doğru tanımlanmasına özen gös
terilerek, gerek yazılı gerekse mülakatla görüşlerine başvurulan kişi, kurum ve kuruluşların ifade et
miş oldukları "rüşvet" kavramının, esasında, terminolojik ve hukukî açıdan "şike" kavramı içerisin
de yer aldığı ve bu kavramların uluslararası literatürde "yozlaşma" başlığı altında toplandığı tespit
leri öncelikle yapılmıştır. Komisyonumuzun çok titizlikle üzerinde durduğu bir inceleme; Türk 
sporunda şiddet olgusu, bilimsel analizler ışığında ele alınarak "sporda saldırganlık ve şiddet" baş
lığı altında incelenmiştir. 

Sporun gelişmesi, kitleleri peşinden sürüklemesi, bir endüstri halini alması, beraberinde bir
takım sorunları da getirmiştir. Kısaca, sporda şiddet başlığı altında toplayabileceğimiz bu sorunlar, 
Türk sporunu da olumsuz yönde etkilemiş, dünya sporunda yaşanan pek çok kuraldışı davranış, ül
kemizde de kendisini kısa zamanda hissettirmiştir. 1900'lü yıllardan beri dünyada sorgulanan seyir
ci davranışları, günümüzde de sorgulanmaya devam edilmektedir. Başarıyı elde etmek için spor ah
lakına uymayan birtakım davranış bozuklukları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda sahne al
mış, spor müsabakalarının önüne geçmiş, günlerce kamuoyunu medya yoluyla oyalamış ve halen 
de oyalamaya devam etmektedir. 

Spor, çokboyutlu bir olgudur. Sporun içerisinde yer alan sporcu, antrenör, spor kulübü, 
yönetici, spor federasyonları, hakemler, seyirciler, medya gibi aktörler, bütünün parçalarıdır. Bu 
parçaların, uyum içinde, şiddete sebebiyet vermeden görevlerini yapmaları, yaşanan problemlerin 
ortadan kalkmasında önemli bir etken olacağı düşüncesiyle taraftar, fanatik taraftarlar, holigan-
lar/taraftarlar, amigolar/taraftar dernekleri, sporcu, antrenör, hakem, güvenlik birimlerinin ve med
yanın şiddete etkileri, sosyal ve psikolojik nedenler de gözönünde bulundurularak neden-sonuç iliş
kisi çerçevesinde ayrı konu başlıkları altında irdelenmiştir. 
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Bu çerçevede, kulüp yöneticileri, emniyet görevlileri, valilik ve medya mensuplarının sorum
lu davranması durumunda şiddetin önlenebileceği; futbolda şiddet eylemlerinin etkin çözümünün 
futbolun içinde tüm birimlerin eğitimi ve dolayısıyla şiddete eğilimli insan sayısının azaltılmasıyla 
mümkün olabileceği; 5149 sayılı Kanunun uygulanmasında bazı eksikliklerin görüldüğü; ilgili 
şehirdeki emniyet güçlerine, şehir yöneticilerine göre farklı uygulamaların olduğu; kanunun her 
takıma ve kulübe adil ve eşit uygulanması, şiddet olaylarının bitirilmesi için emniyet güçlerinin, 
yerel yöneticilerin, stat sorumlularının, kulüp yöneticilerinin bu işe dört elle sarılmalarının gerek
tiği; futboldaki şiddet olaylarında çözüme yönelik tedbirlerle kontrole yönelik tedbirleri birbirinden 
ayırmak gerektiği; kanunî yaptırımlar ve güvenlik artırımlarının şiddet olaylannın çözümüne değil, 
geçici kontrolüne yönelik yöntemler olduğu, ulusal müsabakalarda meydana gelen şiddet olay
larının uluslararası müsabakalarda yaşanmadığı; taraftar, sporcu, teknik heyet ve kulüp 
yöneticilerinin daha sorumlu davrandıkları; bundaki en önemli faktörün kulüp yöneticilerinin, taraf
tar, sporcu ve teknik kadroların UEFA ve FİFA'nın uygulayacağı yaptırımlar konusunda bilgilen
dirilmiş olmasından kaynaklandığı komisyonumuzca tespit edilerek "medya, fizikî koşullar, güven
lik, eğitim ve yasal düzenleme ve kuralların tarafsız uygulanması" başlığı altında çözüm önerileri 
sunulmuştur. 

Vaktim çok az kaldığı için atlıyorum. 
Yine, sporda şike ve teşvik primiyle ilgili olarak, özellikle Futbol Federasyonu tarafından gön

derilen 24 klasör incelenmiş ve federasyon tarafından karara bağlanan şike iddialanna dair raporun 
95 inci sayfasında, teşvik primiyle ilgili olarak karara bağlanan iddialara 111 inci sayfada, raporun 
98 inci sayfasında yer alan spor kulüplerinden Komisyonumuza gönderilen şike ihbarları, gereği 
için Futbol Federasyonuna bildirilmiş ve Komisyonumuza şike ve teşvik primiyle ilgili gerek söz
lü gerekse yazılı görüş bildiren kişi, kurum ve kuruluşlara, raporun 94'ten 126 ncı sayfasına kadar 
yer verilmiştir. 

Futbolun kural ve ilkelerinin her anlamda profesyonelce düzenlenmiş olması ve profesyonelce 
yürütülmemesi, yaşanan sorunların en önemli nedenidir. Futbol artık tüm dünyada çok yüksek 
cirolu bir sektör haline gelmiştir. 

Yakın zamana kadar gönüllülerin kendi kaynaklarından finanse ettikleri sportif 
mücadele,bugün sahadaki her neticenin, hatta her olayın ekonomik birtakım sonuçlar doğurduğu bir 
olgu haline gelmiştir. Bu durum da, futbola ilgi gösterenlerin profilini değiştirdiği gibi, hisleri de 
değiştirmiştir. 

Türkiye'de şike ve teşvik priminin varlığı şüphesizdir. Ancak bunlar kadar önemli bir diğer sap
tama da, dayanaksız iddiaların varlığının kabul edilmesi olmalıdır. 

Spordaki yozlaşmanın önüne geçebilmek için yapılması gereken ilk şey, sebeplerin ortaya kon
masıdır. Yozlaşma birtakım etkenlerin sonucudur. Şike ve teşvik priminin varlığına yol açan ortak 
etkenler, kayıtlı ekonominin mevcut olmaması, kulüplerin zayıf ekonomik yapılarıdır. Teşvik 
primine özel bir etken ise, özellikle lig usulü yarışmalarda, bir noktadan sonra birçok kulübün 
motivasyonunun kalmaması; bu durumda olan kulüp, oyuncularına prim vermeyi kesmekte, oy
nanan müsabakanın neticesi, oynayan takımlardan birinden çok bir üçüncü takımı ilgilendirir hale 
gelmektedir. Kendi oyuncularının hakedişlerini ödemeyen bir kulübün başka kulübün oyuncularına 
prim taahhüt ettiklerine bile rastlanabilmiştir. Şike ve teşvik primiyle ilgili olarak Komisyonumuza 
gelen belgeler ile bu konularda Komisyonumuza bilgi verenlerin ifadelerini birlikte değerlendir
diğimizde, Türkiye profesyonel futbol ligleri ile amatör futbol liglerinde teşvik primi ve şike olay
larının, özellikle hatır şikesinin her dönemde var olduğu anlaşılmıştır; ancak, ne yazık ki, Türkiye 
profesyonel ve amatör futbol liglerinde gerçekleşen teşvik primi ve şike olaylannın çok az bir 
bölümü cezalandırılabilmiştir; büyük bir bölümü ise kanaat oluşturacak yeterli delil olmadığı gerek
çesiyle cezasız kalmıştır. Federasyon yönetiminin ve Tahkim Kurulunun, özellikle ağırlıklı olarak 
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üst liglerde mücadele eden takımların temsilcileri tarafından seçilmiş olması nedeniyle, şike ve teş
vik primi konusunda üst liglerde cesur kararlar alamadığı ve spor dünyasında federasyonların şike 
ve teşvik primi iddialarının üzerine ciddiyetle ve kararlılıkla gitmediği düşüncesinin hâkim olduğu 
görülmüştür. Şüphesiz, sorunun temel kaynağı demokrasi terbiyesiyle ilgilidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Buyurun efendim, sözünüzü tamamlayın. 
(10/63, 113, 138, 179, 228) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU 

BAŞKANI HALUK İPEK (Devamla) - Konuşmamın önemli bir kısmını atlamak zorunda 
kalıyorum. Muhalefetin, yine, muhalefet şerhi olmuştu; o konuya da bir miktar değinmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Komisyonumuzun tüm üyelerinin uyumlu ve verimli 
çalışmaları, her toplantıda bilgisine başvurduğumuz spor adamlarına yönelttiği sorular çerçevesin
de oluşan tespit ve çözüm önerilerindeki yadsınamaz katkılarıyla şekillenen ve bilimsel analizlerle 
çerçevelenen bu başarılı rapor, sporun tüm aktörlerinin sporla ilgili tüm kurum ve kuruluşların, 
medya mensuplarının, emniyet görevlilerinin, valilerin, bürokratların kütüphanelerinde bulunması 
gereken bilimsel bir kaynak olmuştur. 

Gerçekten, Komisyon her çalışmasını tüm üyeleriyle, iktidar ve muhalefetle o hafta yapmış, or
taya çıkan soruları tartışmış ve muhalefetle, bir hafta sonra ne yapmamız gerekir, kimleri çağır
mamız gerekir, ortak karar verip bir hafta sonraki çalışma takvimimizi ona göre şekillendirdik. 

Toplam 30 toplantı tutanağı incelendiğinde açıkça görülecektir ki, muhalefet üyelerinin bireysel 
talepleri de dahil olmak üzere bütün istekleri Komisyonun uyumlu ve verimli çalışması açısından kar
şılanmış, hatta, bir sonraki toplantının gündeminin onlar tarafından belirlenmesine de imkân tanınmıştır. 

Rapor bittiğinde Komisyon ve muhalefet üyeleri olumlu imzalarını koymuş olmalarına rağ
men, sonradan, raporun 266 ncı sayfasında yer alan muhalefet şerhlerini koymuşlardır. Bu durumu 
kendilerinin demokratik haklan olarak değerlendirsem de, muhalif üyelerin karşı oy gerekçeleri in
celendiğinde açıkça fark edilecektir ki, muhalif oldukları konular rapor içinde sayın milletvekil
lerinin beklentilerinin de ötesinde yer almış ve düzenlenmiştir. 

Örnek olması açısından, karşı oy gerekçesi olarak gösterilen İstanbulspor-Altay ve Diyar-
bakırspor-Elazığspor maçlarıyla ilgili iddialar için raporun 108 ve 109, 126, 127 ve 128 inci say
falarında yer alan Komisyonumuzun görüş ve değerlendirmeleri incelendiğinde, muhalefetin yak
laşımı daha iyi anlaşılacaktır. 

Örneğin, raporun 266 ncı sayfasında muhalif üyelerin "zamanaşımı ya kaldırılmalı ya da on 
yıldan az olmamalıdır" ifadesinin, sayfa 240, yedinci paragrafta Komisyonun önerisi olarak yer al
dığı görülecektir. 

Yine, muhalif üyelerin 266 ncı sayfada "şike, hatır şikesi ve teşvik primi suç olarak Ceza 
Kanununda tanımlanmalı ve en ağır şekilde cezalandırılmalı, takibi ve soruşturulması için Ceza 
Muhakemesi Kanununda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır" şeklinde yer alan ifadeleri; 
raporumuzun 241 inci sayfasında "Şike Suçuna ve Şikenin İspatına İlişkin Olarak Yapılacak Düzen
lemeler" başlığı altında, daha kapsamlı biçimde ele alındığı görülecektir. 

Yine, muhalif üyelerin, 266 ncı sayfadaki "kulüpler, dernek statüsünden muhakkak uzaklaştırıl
malıdır; anonim şirket veya kendisine ait yeni bir şirket yapılanması sağlanmalı, böylelikle, kulüplerin 
tüm gelir ve giderlerinin kayıt altına alınması sağlanmalıdır; böylelikle, kulüplerin, çifte kayıt, çifte 
sözleşme yapması ve bütçelerinin üstünde borçlanması engellenmiş olacaktır" şeklindeki ifadeleri 
raporumuzun 246, 247, 248 ve 249 uncu sayfalannda "Türk Sporunun Malî Problemlerine Yönelik 
Çözüm Önerileri" başlığı altında, daha detaylı, daha özgün ve daha etkili ifadelerle yer almıştır. 

Yine, muhalif üyelerin, 264 üncü sayfadaki "yıllık 600 000 000 doları aşan bir cirosu olan ve 
maçların sonuçlarına etkili olabileceğini düşündüğümüz gizli bahis hakkında detaylı bir araştırma 
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yapılmamıştır" şeklindeki ifadeleri; raporumuzun 249 ve 250 nci sayfaları incelendiğinde, "Yasadışı 
Bahsi Önlemeye ve İddaanın Türk Sporuna Olumsuz Etkilerini Kaldırmaya Yönelik Çözüm 
Önerileri" başlığı altında, çok önemli ve çarpıcı ifadelerin yer aldığı görülecektir. 

Yine, muhalif üyelerin karşı oy gerekçesi olarak, raporun 264 üncü sayfasında, Komisyon... 
BAŞKAN - Sayın İpek, tamamlar mısınız konuşmanızı. 
(10/63, 113,138,179,228) ESAS NUMARALI MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞ

KANI HALUK İPEK (Devamla) - Peki... Çok önemli, tutanaklara girmesi açısından Sayın Başkan. 
Komisyon raporunda "mafya" deyimi yerine 'Spora Kural Dışı Müdahaleler' başlığının kul

lanılmış olması ve Komisyonun bu konuda bir kanaate varmış olduğunu da belirtmemiş olması" 
şeklinde yer alan ifadeleriyle ilgili olarak, bazı önemli bulduğum noktaları açıklığa kavuşturmam 
gerekiyor. Komisyonumuz muhalefet üyeleri "sporda mafya vardır" şeklinde bir hükmü rapora koy
mayı teklif ettiler. Biz de, Türk hukukunda, kanunlarımızda "mafya" diye bir tabirin bulunmadığını, 
dolayısıyla, hukukun tanımlamadığı böyle bir tabiri Meclis olarak kullanamayacağımızı, olsa olsa, 
bunu, organize suç örgütleri olarak ifade edebileceğimizi belirttik. Komisyonumuza davet edilerek 
mülakatla görüşlerine başvurulan kişilerin ifadelerinde yer alan olayların daha önceleri çeşitli 
vesilelerle kamuoyuna yansıdığı, ayrıca da adlî ve idarî soruşturmalara konu olduğu ve bu olaylar
la ilgili olarak Komisyonumuza gelen Ali Fevzi Bir ve Hadi Türkmen dosyalanndan anlaşılacağı 
üzere, herhangi bir mahkûmiyetin de olmadığı anlaşılmıştır. 

Savcılarımızın, polis ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu imkânlarına sahip olarak ispat 
edemediği, hâkimlerin hüküm veremediği dosyalar hakkında, Komisyonumuzun imkânlarının, bir 
araştırma komisyonu olarak, Meclis İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleriyle sınırlı olduğunu sayın 
milletvekilleri de bilmektedir. Buna rağmen, mafya ve organize suç iddialarına, iddia sahiplerinin 
beyanı olarak raporun 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ve 126 ncı sayfalarında yer verilmiştir. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri, muhalefet üyelerinin istemeye istemeye, karşı oy vermek 
gerekçesiyle ortaya koydukları önerilerden bazılarına özellikle şunun için değindim: Kendi kat
kılarının da olduğu böylesine başarılı bir rapora, sırf muhalif olmak adına muhalif olanların 266 ncı 
sayfadaki muhalefet şerhinde ortaya koydukları bütün ifadelerin, raporun ilgili sayfalarında daha kap
samlı olarak yer alması, raporun, Türk sporunun problemleri ve çözümleriyle ilgili söylenebilecek her 
şeye parmak bastığının da bir göstergesi olarak algılanması açısından önem arz etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; raporun hazırlanmasında Komisyonumuzun temel yak
laşımı, polemiklerden uzak, geçmişin genel muhasebesini yaparak geleceğe ışık tutmak ve Türk 
sporunu içinde bulunduğu kaostan kurtararak, ülkemizde ve dünyada hak ettiği saygın yerini tekrar 
kazanması ve koruması için çözüm üretmek ve rehberlik etmek olmuştur. 

Bu yaklaşımla hazırlanan, Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet, haksız rekabet iddialarının araş
tırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan araştırma komisyonu 
raporunun Türk sporuna ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder, Yüce Meclisi saygıyla selam
larım. (AK Parti sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın İpek. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz tamamlanmak üzeredir, birkaç dakikamız var. 
Bu nedenle, alman karar gereğince, Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet id

dialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştır
ması komisyonu raporunun görüşmelerine devam etmek ve kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla 
görüşmek için, 19 Ekim 2005 Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.28 
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VI.- SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I.- Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK'in, naylonfatura düzenlemek ve hayalî ihracat yap

makla suçlanan özelfınans kuruluşları hakkında yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/5705) 

* Ek cevap 

T Ü R K İ Y E B Ü Y Ü K MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif 

Şener tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını takdirlerinize sunarım. 11.04.2005 

Mustafa ÖZYÜREK — / ^ 
Mersin Milletvekili / 

Türkiye'de faaliyette bulunan bazı özel finans kurumlarının naylon fatura 
düzenlemek ve hayali ihracat yapmak suretiyle yöneticilerinin Türk Ceza Kanunu'na 
göre suç işlemesine neden oldukları, aynı zamanda vergi kaçakçılığı yaptıkları 
bilinmektedir. 

Son olarak 11 Nisan 2005 günlü Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde yer alan bir 
habere göre Albaraka Türk, Kuveyt Türk ve Anadolu Finans adlı özel finans 
kurumlarının yöneticilerinin 4296 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 5' inci 
maddesine göre "teşekkül halinde kaçakçılık" suçu işledikleri iddia edilmektedir. 

1) Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları ve Gümrük Müfettişleri raporlarında naylon 
fatura düzenlemek ve hayali ihracat yapmakla suçlanan özel finans kuruluştan 
hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

2) TBMM'ye sunulmuş bulunan Bankacılık Kanunu Tasarısı ile "Katılım 
Bankasf'na dönüştürülecek olan özel finans kurumlarının "işin gerektirdiği 
dürüstlüğe, sahip olması" şartı aranacak mıdır? 

T.C. 
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI 

Sayı :B.02.0.00 l /Ol-3200 IV/o/2005 

Konu : 7/5705-10590 esas sayılı 
yazılı soru önergeleri 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
ilgi :a)25/04/2005 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-10553 sayılı yazınız. 

b) 13/05/2005 tarih ve B.02.0.001-1776 sayılı yazımız. 

Mersin Milletvekili Sayın Mustafa ÖZYÜREK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı'na sunulan 7/5705-10590 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanhğı'nın 13/10/2005 tarih, B.07.1.GİB.0.82-8211-437-053488 sayılı, 
Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 16/05/2005 tarih ve B.02.1.GÜM.0.60.00.00/078-
4329 sayılı yazıları ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim 
^ Doç.Dr.AbdüHatif ŞENER 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

EKLER : 
1-Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 13/10/2005 tarih, 053488 sayılı yazısj.t 
2-Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanhğı'nın 16/05/2005 tarih,J4329 sayılı yazısı. 

(*) 17.5.2005 tarihli 99 uncu Birleşime ek cevap 
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TBMM B : 8 1 8 . 1 0 . 2 0 0 5 O: 1 

T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

SAYI :B.07.1.GÎB.0.82-8211-437 

KONU: Yazılı Soru Önergesi 1 3 . 1 0 . 0 5 * 0 5 3 4 8 8 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 

İLGİ: 11.05.2005 tarih ve B.02.0.001/01-1816 sayılı yazınız. 

Mersin Milletvekili Sayın Mustafa ÖZYÜREK'in Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Abdûllatif ŞENER'e tevcih ettiği 7/5705-10590 esas no.lu yazılı soru 
önergesinde yer alan hususlara ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine aykırı hareket eden mükellefler hakkında 
bu Kanunda yazılı (dördüncü kitap) ceza hükümleri uygulanmaktadır. Buna göre muhteviyatı 
itibariyle yanıltıcı belge düzenleyen veya bu belgeleri kullanan mükellefler bu cezalara (vergi 
ziyaı ve özel usulsüzlük cezası ile hürriyeti bağlayıcı hapis cezası) muhatap olmaktadır. 

öte yandan Vergi Usul Kanununun "Vergi Mahremiyeti" başlıklı 5. maddesinde; 
"Aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin 
şahıslarma, muamele ve hesap durumlanna, işlerine, İşletmelerine, servetlerine veya 
mesleklerine müteallik olmak üzere öğrendikleri sırlan veya gizli kalması lazım gelen diğer 
hususlan ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef ine kullanamazlar." 
hükmü bulunmaktadır. 

Bu nedenle soru önergesinin 1 inci sorusunda yer alan hususlara 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 5 inci maddesinde yer alan düzenlemeler dikkate alındığında cevap verilmesi 
mümkün görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

D5\7iet BaKanı ve 
Başbakan Yardımcılığı 

Savı | 1 3 
aal UNAKITAN 

Maliye Bakanı 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Sayı :B.02.1.GÜM.0.60.00.00/078-4329 Jfe../05/2005 
Konu: Soru önergesi 

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA 
(Sn. Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER) 

ÎLGİ: 11.05.2005 günlü B.02.0.001/01-1815 sayılı yazılan. 

ilgi yazılan eki. Mersin Milletvekili Mustafa ÖZYÜREK tarafından TBMM Başkanlığı'na 
sunulan 7/57Q5-10590 sayılı yazı önergesinin; 1 no.lu maddesine ilişkin olarak; 
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TBMM B: 8 18 . 10 . 2005 O: 1 

1995-1998 döneminde Orhan ASLITÜRK ve Muhammet CİĞER tarafından kurulmuş ASCOR 
organizasyonu konusunda; Gümrük Müfettişleri Muhammet Ali BAYLAN ve Muhammet KAYA 
tarafından düzenlenmiş 31.03.2005 günlü 1 sayılı Soruşturma Raporu aslı, 4926 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu'nun 3/ı-2, 4/ı-2, 5/1, 5/2 maddeleri ile aynca Türk Ceza Kanunu'nun evrakta 
sahtekarlık hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi mütalaasıyla gereğinin takdiri için İstanbul 
C.Başsavcılığı'na gönderilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Kürşad TÜZMEN 
Devlet Bakanı 

2- Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL 'in, son beş yılda alınan ve emekliye ayrılan personel 
sayısına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/8016) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sn. Kürşat TÜZMEN tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

_ 2 > 
Kemal DEMÎREL y 
Bursa Milletvekili 

1. Son 5 yıllık dönem içerisinde KPSS ile Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlara alınan 

personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 

2. Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, sözleşmeli 

olarak çalışan personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara göre nasıldır? 

3. Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, hizmet satın 

alma yoluyla görevlendirilen personel sayısı ne kadardır? Bu dağılım yıllara 

göre nasıldır? 

4. Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlarda, son 5 yıllık dönem içerisinde emekliye 

ayrılan personelinizin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

- 2 3 4 -



TBMM B:8 18.10.2005 0 : 1 

T.C. 
BAŞBAKANLIK 

Dış Ticaret Müsteşarlığı 

Sayı : B.02.1.DTM.0.12.07.00/ 14 1(1 fi S 4706(5 

Konu : Soru Önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 07/10/2005 tarihli ve 13882 sayılı yazıları. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL tarafından tevcih edilen, 24/08/2005 tarihli ve 
7/8016 esas no'lu yazılı soru önergesinde zikredilen hususlarla ilgili olarak Bakanlığıma bağlı 
kuruluşlara ait bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

tOÖ64€uuJ 
Kürşad TÜZMEN 

Devlet Bakanı 

EK : Not Aslı. 

Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL tarafından yöneltilen 24/08/2005 
tarihli ve 7/8016 esas no'lu yazılı soru önergesine cevap 

1- Son 5 yıllık dönem içerisinde KPSS ile Bakanlığıma bağlı; 

- Dış Ticaret Müsteşarlığına 2002 yılında 15, 2004 yılında 19, 2005 yılında ise 18 
olmak üzere toplam 52 personel, 

- Gümrük Müsteşarlığına 2001 yılında 79, 2002 yılında 83, 2003 yılında 17, 2004 
yılında 89,2005 yılında ise 278 olmak üzere toplam 546 personel, 

- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'ne 2001 yılında 15, 2005 yılında ise 25 olmak 
üzere toplam 40 personel, 

atanmıştır. 

- İhracatı Geliştirme Etüd Merkezine ise atama yapılmamıştır. 

2- Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığıma bağlı; 

- Dış Ticaret Müsteşarlığında görev yapan sözleşmeli personel sayısı yıllar 
itibariyle, 2001'de 70, 2002'de 71, 2003'de 70, 2004'te 69, 2005'de ise 65'dir. 
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- Gümrük Müsteşarlığında görev yapan sözleşmeli personel sayısı yıllar itibariyle. 
2001'de 41, 2002'de 42, 2003'de 42, 2004'te 54, 2005'de ise 58'dir. 

- İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinde görev yapan sözleşmeli personel sayısı yıllar 
itibariyle, 2001'de 159, 2002'de 157, 2003'de 153, 2004'tc 149, 2005'de ise 
146'dır. 

- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'de ise görev yapan sözleşmeli personel 
bulunmamaktadır. 

3- Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığıma bağlı; 

- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'de hizmet satın alma yoluyla görevlendirilen 
personel sayısı yıllar itibariyle, 2001'de 3. 2002'de 3. 2003'de 3. 2004'de 7. 
2005'de ise 8'dir. 

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinde hizmet satın alma yoluyla görevlendirilen 
personel sayısı yıllar itibariyle, 2001'de 2, 2002'de 2, 2003'de 2. 2004"de 2. 
2005'de ise 6'dır. 

- Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığında hizmet satın alma yoluyla 
görevlendirilen personel bulunmamaktadır. 

4- Son 5 yıllık dönem içerisinde Bakanlığıma bağlı; 

- Dış Ticaret Müsteşarlığından, 2001 yılında 48, 2002 yılında 30. 2003 yılında 52. 
2004 yılında 29, 2005 yılında ise 22 personel, 

- Gümrük Müsteşarlığından, 2001 yılında 141, 2002 yılında 200, 2003 yılında 258, 
2004 yılında 226, 2005 yılında ise 165 personel, 

- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'den, 2001 yılında 2. 2002 yılında 2. 2003 
yılında 11, 2004 yılında 9, 2005 yılında ise 6 personel. 

- İhracatı Geliştirme Etüd Merkezinden, 2001 yılında 2. 2003 yılında 3, 2004 
yılında 2, 2005 yılında ise 3 personel, 

emekliye ayrılmıştır. 

- 2 3 6 -



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GÜNDEMİ 
DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 4 

8 İNCİ BİRLEŞİM 
18 EKİM 2005 SALI 

SAAT: 15.00 

KISIMLAR 

r BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ö Z E L G Ü N D E M D E Y E R ALACAK İŞLER 

SEÇIM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

G E N E L G Ö R Ü Ş M E ve M E C L I S ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 

K A N U N TASARI ve TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN D İ Ğ E R İŞLER 

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR 



DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün Denetim konularına (Anayasanın süreye 

bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de Kanun Tasarı ve Teklifleri ile 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde Bir
leşimin başında bir saat süre ile Sözlü Soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve İşaret oyu ile yapılacak 
seçimlerin her gün yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulması, Danışma Kurulunca uygun 
görülmüştür. 

(Genel Kurulun 11.12.2002 tarihli 8 inci birleşiminde kabul edilmiştir.) 

KOMİSYON TOPLANTILARI 

* Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu * (10/148, 182,187, 284, 285) Esas Numaralı 
18.10.2005 Salı - Saat: 14.00 Meclis Araştırması Komisyonu 
19.10.2005 Çarşamba - Saat: 11.00 18.10.2005 Salı - Saat: 15.00 
20.10.2005 Perşembe - Saat: 11.00 

* Plan ve Bütçe Komisyonu 
18.10.2005 Sah-Saat: 14.30 

* Dışişleri Komisyonu 
20.10.2005 Perşembe - Saat: 10.30 

* Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
20.10.2005 Perşembe - Saat: 11.00 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
8 İNCİ BİRLEŞİM 18 EKİM 2005 SALI SAAT: 15.00 

0 1 - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/731) (S. Sayısı: 987) (Dağıtma tarihi: 3.10.2005) 

2.- Ardahan Milletvekili Kenan Altun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/732) (S. Sayısı: 988) (Dağıtma tarihi: 3.10.2005) 

02 _ ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

03 - SEÇIM 

sCtk 

0 4 - OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

05 - MECLÎS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

>Cbe 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 

1. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 30 Milletvekilinin, sekiz yıllık kesintisiz 
zorunlu eğitim uygulamasının getirdiği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) (1) 

2. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 34 Milletvekilinin, Diyarbakır Emniyet Müdürü 
Gaffar Okkan ve polis memurları cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

3. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 32 Milletvekilinin, Doçent Doktor Necip 
Hablemitoğlu cinayetinin araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

4. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 79 Milletvekilinin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı'nın (İLKSAN) kuruluş amacından uzaklaştığı, yönetiminde 
usulsüzlükler ve yolsuzluklar yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

5. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 34 Milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde 
otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

6. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 28 Milletvekilinin, Ankara-Mamak çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/27) 

7. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 115 Milletvekilinin, kuruluşundan bugüne 
Atatürk Orman Çiftliğinin durumunun araştırılarak içinde bulunduğu sorunların çözümü için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 

8. - Kars Milletvekili Selami Yiğit ve 21 Milletvekilinin, Ermenistan'daki bir nükleer 
santralın ülkemiz için oluşturduğu tehlikenin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

9. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, sosyal güvenlik kurum
larının sorunlarının araştırılarak sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı bir yapı ve işleyişe kavuştu
rulması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

10. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 28 Milletvekilinin, ülkemizdeki ulaşım 
sistemlerinin mevcut durumunun ve yol açtığı sorunların araştırılarak öncelikli, ekonomik ve 
güvenli ulaşım politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

(1) Hükümet bulunamadığından öngörüşmesi bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

_ 4 - 8 İNCİ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
11. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 Milletvekilinin, TEKEL'in özelleştirilmesinin 

doğuracağı sonuçların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 

12. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 73 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin 
sorunlarının ve tütün piyasasını düzenleyen 4733 sayılı Kanunun uygulamalarının 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

13. - Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 Milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel 
yağ üretimindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

14. - Antalya Milletvekili Nail Kamacı ve 22 Milletvekilinin, doğal afetlerin yol açtığı 
zararların araştırılarak en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

15. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan ve 19 Milletvekilinin, özel kurs ve dersaneler ile etüt 
eğitim merkezlerinin sorunlarının araştırılarak düzenli, verimli bir yapı ve işleyişe kavuşturulması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

16. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 19 Milletvekilinin, Trakya'da tarım ve 
sanayi sektörlerinin yer seçiminden ve çarpık gelişmeden kaynaklanan sorunların araştırılarak dengeli 
ve sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

17. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 24 Milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde 
ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/46) 

18. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 27 Milletvekilinin, Tekirdağ İli başta 
olmak üzere Marmara Bölgesindeki balıkçıların sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

19. - İstanbul Milletvekili Onur Öymen ve 25 Milletvekilinin, askerî üs ve tesisler ile 
limanların modernizasyonu amacıyla, ABD teknik ve askerî personelinin ülkemizde bulunmasına 
izin verilmesine ilişkin TBMM kararına dayanan uygulamaların ve aykırılık iddialarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

20. - Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 42 Milletvekilinin, ERDEMİR'in mevcut 
durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

21. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 27 Milletvekilinin, Adlî Tıp Kurumu ve ruh ve sinir 
hastalıkları hastaneleriyle ilgili çeşitli iddiaların ve bu kurumların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 
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22. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Ankara'nın Gölbaşı 

İlçesindeki Mogan ve Eymir Göllerindeki ekolojik sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

23. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 34 Milletvekilinin, son ekonomik krizlerin 
nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomi politikalarının 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

24. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 74 Milletvekilinin, 58 inci Hükümet 
döneminde Millî Eğitim Bakanlığındaki atamalar ve kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

25. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 33 Milletvekilinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

26. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 42 Milletvekilinin, Asi Nehrinin taşmasının 
nedenlerinin ve yol açtığı zararların araştırılarak tazmini ve önlenmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

27. - Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 20 Milletvekilinin, Trakya Bölgesindeki çeltik 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

28. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 Milletvekilinin, tarım sektöründe tohum 
üretimi ve tohumculuğun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

29. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin kamyoncuların ve diğer 
nakliyeci esnafın sorunlarının araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/61) 

30. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 23 Milletvekilinin, İzmit Körfezindeki 
liman ve iskelelerin mevcut durumları ile yol açtıkları zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

31. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 25 Milletvekilinin, Hasanoğlan 
Beldesindeki Millî Eğitim Bakanlığı yatırımlarının mevcut durumunun araştırılarak tamamlanması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

32. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 42 Milletvekilinin, İzmir-Harmandalı Çöplüğünün 
yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/65) 
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33. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 25 Milletvekilinin, çöken tünel nedeniyle 

Malatya-Adana demiryolunda ulaşım yapılamamasının yol açtığı zararların ve onarımın 
bitirilememesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

34. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ve 32 Milletvekilinin, Mersin Serbest Bölgesinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

35. - Van Milletvekili Mehmet Kartal ve 29 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve Van İlinde turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

36. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen ve 31 milletvekilinin, gemi kaynaklı deniz 
kirliliği ile atık toplama ve arıtma hizmetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

37. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 44 Milletvekilinin, özelleştirilme uygulamaları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/72) 

38. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan ve 24 Milletvekilinin, Akhisar Sigara Fabrikasının 
faaliyete geçmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

39. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 25 Milletvekilinin, taksicilerin ve diğer şoför esnafın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

40. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 33 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen deprem 
felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

41. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 37 Milletvekilinin, Şanlıurfa İlinde 
elektrik enerjisi dağıtımında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

42. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler ve 28 Milletvekilinin, Bingöl'de meydana gelen 
deprem felâketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

43. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 26 Milletvekilinin, eğitimli gençlerin yurt 
dışına göç etme isteğinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

44. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 32 Milletvekilinin, konut edindirme yardımı hesapları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 
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45. - Eskişehir Milletvekili Fahri Keskin ve 21 Milletvekilinin, Tıpta Uzmanlık Sınavı 

(TUS) konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

, 46. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu ve 23 Milletvekilinin, yaş sebze ve meyve 
üretimindeki ve ihracatındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

47. - Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak ve 31 Milletvekilinin, 57 nci Hükümet 
dönemindeki ekonomik krizlerde bazı kamu bankaları yöneticilerinin sorumluluğu ile ilgili 
iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

48. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, Bitlis İlinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarının araştırılarak kalkınması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

49. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, KOBİ'lerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

50. - Ağrı Milletvekili Halil özyolcu ve 21 Milletvekilinin, Ağrı İlinin ekonomik ve sosyal 
açılardan yeterince gelişememesinin nedenlerinin araştırılarak kalkınması için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) 

51. - Erzurum Milletvekili Ömer Özyılmaz ve 31 Milletvekilinin, Erzurum İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

52. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminin yeniden 
yapılandırılması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

53. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 19 Milletvekilinin, kamu yönetiminde bilgi 
teknolojilerinin kullanılması ve e-devlet konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

54. - Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 19 Milletvekilinin, Manyas Kuş Gölü'nün çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

55. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu ve 21 Milletvekilinin, Tokat İlinin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

56. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İli Besni 
İlçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 
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57. - İstanbul Milletvekili Emin Şirin ve 21 Milletvekilinin, Türk basınının sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

58. - Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ve 58 Milletvekilinin, kamu yatırımları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

59. - Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman İlinin 
ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

60. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 31 Milletvekilinin, kayısı ürününün 
ekonomik değerinin artırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

61. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ve 42 Milletvekilinin, kamuda bürokrasinin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

62. - Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 21 Milletvekilinin, üniversite kurulacak 
illerin ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

63. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 22 Milletvekilinin, kamuda geçici işçi statüsünde 
çalışanların durumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

64. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 25 Milletvekilinin, Munzur Vadisi Projesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

65. - Manisa Milletvekili Hasan ören ve 21 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve 
tarımsal üretime etkilerinin araştırılarak havzadaki tarımın geliştirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

66. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, İzmir Aliağa Nemrut Körfezi 
Liman Projesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

67. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 34 Milletvekilinin, eczacıların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106) 

68. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanan Avrasya ülkeleriyle ilişkiler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

69. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Marmara depremi 
sonrasında, yapılan yardımlar ve kamu ihaleleri ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/108) 
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70. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, doğalgaz politikası 

konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

71. - Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 22 Milletvekilinin, doğalgaz politikası konusunda ve 
Mavi Akım Projesi ile ilgili çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

72. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 42 Milletvekilinin, bürokratik engellerin 
azaltılarak hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

73. - Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 33 Milletvekilinin, Mersin İlinin ekonomik ve 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/114) 

74. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel'in, 
özelleştirilmesinin sigara sektöründe ortaya çıkaracağı sorunların araştırılması amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

75. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 21 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/117) 

76. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oğuz 
Oyan, Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ABD 
askerlerinin Kuzey Irak'ta bir grup Türk Silahlı Kuvvetleri personelini gözaltına alması olayında 
Hükümetin yürüttüğü politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/3) 

77. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, elektrik üretim 
politikası ve Bölgesel Elektrik Tarifesi uygulaması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

78. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 21 Milletvekilinin, Millî Piyango İdaresinin 
özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

79. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli ve 25 Milletvekilinin, LPG ve akaryakıt 
istasyonlarının yer seçiminden kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 

80. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 25 Milletvekilinin, beyin göçünün nedenlerinin, 
boyutlarının ve etkilerinin araştırılarak, önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

81. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 36 Milletvekilinin, İskenderun Gümrük 
Başmüdürlüğünde pirinç ithalatındaki yolsuzluk ve kaçakçılık iddialarının araştırılarak alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 
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82. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 25 Milletvekilinin, Trabzon-Çaykara-Uzungöl 

Beldesinin çevre kirliliği ve çarpık yapılaşma sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

83. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 69 Milletvekilinin, Seydişehir Eti Alüminyum 
Tesislerinin modernizasyonu ve özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

84. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit ve 30 Milletvekilinin, Hazar Gölündeki çevre 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) 

85. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin incelenerek bilimsel ve teknolojik ilerleme için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

86. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, muhtarların sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

87. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, bireysel silahlanmanın 
nedenlerinin ve boyutlarının ortaya konularak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

88. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, vergi kayıp ve kaçaklarının 
araştırılarak etkin vergilendirmenin sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

89. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 24 Milletvekilinin, organize sanayi 
bölgelerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

90. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 Milletvekilinin, işsizlik sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/136) 

91. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 65 Milletvekilinin, elma yetiştiriciliğindeki sorunların 
araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/137) 

92. - İstanbul Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek ve 20 Milletvekilinin, Diyarbakır Cezaeviyle 
ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

93. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Hükümetin 
Irak politikasıyla ilgili Anayasanın 92 nci maddesi gereğince talepleri ve sonuçları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/4) 
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94. - Çorum Milletvekili Murat Yıldırım ve 25 Milletvekilinin, Çorum İlinin turizm 

potansiyelinin değerlendirilerek, Hitit Uygarlığının tanıtımı için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

95. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, Samsun İlinin ekonomik, 
sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/141) 

96. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 20 Milletvekilinin, mülkî amirlerin aslî 
görevlerine yeterli zaman ayıramamalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

97. - Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve 26 Milletvekilinin, bedelsiz tahsis edilen kamuya 
ait gayrimenkullerin tespiti, tahsis şartları ve tahsis amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

98. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 21 Milletvekilinin, Devlet iç borçlanma 
senetlerinin halka arzıyla ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

99. - Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 27 Milletvekilinin, TÜBİTAK'la ilgili malî ve 
idarî konulardaki bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

100. - Sinop Milletvekili Engin Altay ve 29 Milletvekilinin, kıyı balıkçılığındaki sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/146) 

101. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 64 Milletvekilinin, Millî Eğitim 
Bakanlığındaki atama, yer değiştirme ve görevde yükselme uygulamalarıyla ilgili iddiaların 
araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

102. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 27 Milletvekilinin, temel ve koruyucu sağlık 
hizmetlerinin mevcut durumunun araştırılarak düzeltilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

103. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Irak'la yapılan petrol ve 
fueloil karşılığı akaryakıt ticaretiyle ilgili bazı iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/150) 

104. - Samsun Milletvekili Mehmet Kurt ve 20 Milletvekilinin, kapkaç olaylarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/151) 

105. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin ve çevreye 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/153) 
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106. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 20 Milletvekilinin, polislerin meslekî ve sosyal 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/154) 

107. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 29 Milletvekilinin, Sözleşmeli Sağlık 
Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavının sonuçlarıyla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 
Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/155) 

108. - Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak ve 26 Milletvekilinin, Kelkit Havzasının ekonomik, 
sosyal ve çevresel sorunlarının araştırılarak bölgenin kalkınması ve potansiyelinin değerlendirilmesi 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/156) 

109. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, katı atıklardan 
kaynaklanan sorunların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/157) 

110.- İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 23 Milletvekilinin, TMSF'ye devredilen 
bankalar ile kamu bankalarından kaynaklanan zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/158) 

111.- Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, Millî Saraylardaki eserlerin 
sahteleriyle değiştirilerek yurt dışına kaçırıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/159) 

112. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, Başbakanlık Müsteşarının 
bazı görüş ve uygulamaları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) 

113. - Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 24 Milletvekilinin, OHAL uygulamasının 
sonuçlarının incelenerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/161) 

114. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Başbakanın ticarî 
ortaklığıyla ilgili iddiaların araştırılarak siyasetçilerin ticarî faaliyetleri konusundaki ilkelerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/162) 

115. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin, BDDK ve TÜBİTAK 
üyeliklerine atamalar konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/163) 

116. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımının 
nedenleri ve boyutlarının araştırılarak etkin mücadele için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/164) 

117. - Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve 26 Milletvekilinin, uyuşturucu madde 
kullanımının aileler ve gençler üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/165) 
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118. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, kamudaki araştırma ve 
geliştirme birimleri ve faaliyetleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

119. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir ve 22 Milletvekilinin, kuru üzüm ticaretindeki 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/166) 

120. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes 
Havzasındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/167) 

121. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, ABD ile ekonomik ilişkiler 
alanındaki bazı konular hakkında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

122. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 22 Milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

123. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 83 Milletvekilinin, Van Gölündeki kirlenmenin 
önlenmesi ve yöredeki turizmin geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/168) 

124. - Samsun Milletvekili Haluk Koç ve 48 Milletvekilinin, Konya'da çöken bina özelinde 
yapı güvenliğindeki sorunların araştırılarak etkin imar denetiminin ve sağlıklı yapılaşmanın 
sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/169) 

125. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde 
karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/170) 

126. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 44 Milletvekilinin, 2004 Yılı Özelleştirme 
Programı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

127. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 65 Milletvekilinin, Karadeniz'e bırakılan zehirli 
atık dolu variller konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/171) 

128.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 60 Milletvekilinin, TEKEL'in alkollü içkiler 
kısmının özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/172) 

129. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 27 Milletvekilinin, Malatya Pamuklu Sanayi 
İşletmesinin özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/174) 

130. - CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir 
Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bilgilenme hakkı ve basının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
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131.- Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 25 Milletvekilinin, Seka Balıkesir İşletmesinin 

özelleştirilmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/175) 

132.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, misyonerlik faaliyetleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/176) 

133. - Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 20 Milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/177) 

134. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 23 Milletvekilinin, İstanbul'da Önder Babat 
isimli öğrencinin öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/178) 

135. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Başkanının istifası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

136.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 45 Milletvekilinin, Bingöl depremi 
sonrasında yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/181) 

137. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber ve 29 Milletvekilinin, kadının toplumdaki yerinin 
belirlenmesi, haklarının çağdaş medeniyetler düzeyine çıkarılabilmesi için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/183) 

138. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 37 Milletvekilinin, don olayları nedeniyle 
kayısı üreticilerinin uğradığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/184) 

139. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, ekonomik krizden etkilenen 
gençlerimizin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

140. - Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 42 Milletvekilinin, Atatürk Orman Çiftliğinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/186) 

141.- Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 20 Milletvekilinin, Çankırı İli içerisindeki 
maden rezervlerinin araştırılıp ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/188) 

142. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 24 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının 
neden olduğu sağlık sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/189) 
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143. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 21 Milletvekilinin, TMSF ve RTÜK'ün 

bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/190) 

144. - İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil ve 24 Milletvekilinin gençlerimizin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/191) 

145. - Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya ve 29 Milletvekilinin, Tunceli İlinin turizm 
imkânlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/192) 

146. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 Milletvekilinin, Türkiye'deki işsizliğin ve 
yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/193) 

147. - İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çernobil Faciasının bütün 
boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/194) 

148.- Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 21 Milletvekilinin, oto tamirciliği ile 
uğraşan küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/195) 

149. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, Türk Hava 
Yollarında son günlerde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/196) 

150.- Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek ve 20 Milletvekilinin, Avrupa Birliği 
uyum sürecinde esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/197) 

151.- Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan ve 29 Milletvekilinin, cezaevlerinde yaşanan 
sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/198) 

152. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 24 Milletvekilinin, yabancıların Türkiye'de mülk 
edinmelerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199) 

153.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, tarımsal destekleme 
politikalarının amaç ve ilkeleri ile tarımsal sorunların tespit edilmesi ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

154. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 22 Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirlenmenin 
sebeplerinin ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/200) 
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155. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, Türkiye Kızılay 

Derneğinin içinde bulunduğu durumun saptanması ve sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/201) 

156. - Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 Milletvekilinin, işsizlik düzeyi ile istihdam 
hacmindeki olumsuzlukların boyutlarının araştırılarak gerekli politikaların belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/202) 

157. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 49 Milletvekilinin, orta ve yükseköğrenimin 
sorunları ile üniversite sınavlarına girişte yaşanan olumsuzlukların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/203) 

158. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 24 Milletvekilinin, medyanın sorunlarının 
çağdaş demokrasi çerçevesinde araştırılarak bağımsız ve tarafsız bir medya için gerekli yasal 
düzenlemelere zemin hazırlanması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/204) 

159. - Bursa Milletvekili Şerif Birinç ve 27 Milletvekilinin, Susurluk ve Nilüfer çaylarındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve sorumlularının araştırılarak zararlı ve tehlikeli atıklardan arındırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/205) 

160. - Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, don olayının yarattığı 
zararın ekonomik boyutlarının araştırılarak fındık üreticilerinin sorunlarının çözümlenmesi için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/206) 

161.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 19 Milletvekilinin, kadınların işgücüne 
katılımının önündeki engellerin ve olumsuzlukların saptanarak katılımın ve üretkenliğin artırılması 
için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 
inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/207) 

162. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 23 Milletvekilinin, ülkemizde tarım sektörünün 
yapısal sorunlarının dış ticaret açısından araştırılarak, ABD ve AB ülkelerinin uygulamalarına 
koşut tarımsal destekleme politikalarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/208) 

163. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 25 Milletvekilinin, kütüphanelerin durumunun 
ve eksikliklerinin saptanması ve sorunlara çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca Bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/209) 

164. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve 21 Milletvekilinin, Eber Gölünde 
meydana gelen kirliliğin ve çevresel etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/210) 

165.- İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve 22 Milletvekilinin, Türk Hava Yollarındaki yeni 
atamaların, bunun yol açtığı idarî ve teknik zafiyetlerin, yeni yönetimin uçuş güvenliğini tehdit 
eden uygulamalarının ve kâr eden kurumun daha sonra zarar etmesinin nedenlerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/211) 

- 1 7 - 8 İNCİ BİRLEŞİM 



06 - GENEL GÖRÜŞME VE MECLIS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAIR ONGÖRÜŞMELER 
166. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, ilaç sektörünün içinde 

bulunduğu durumun tespit edilip, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının izledikleri 
politikalar ile bu politikaların sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/212) 

167.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 21 Milletvekilinin, Demiryollarında son 
zamanlarda meydana gelen tren kazalarının nedenlerinin, teknik personel ve aksaklıkların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerisi (10/213) 

168. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 20 Milletvekilinin Bursa-Orhaneli Termik 
Santralinin çevreyi kirletip kirletmediğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/214) 

169. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 21 Milletvekilinin, 4916 Sayılı Kanunla 
yabancılara taşınmaz mal ve ayni hak edinme hakkının tanınmasının ekonomik-sosyal ve siyasal 
boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/215) 

170. - Hatay Milletvekili Abdülaziz Yazar ve 22 Milletvekilinin, İskenderun limanında batan 
MV Ulla gemisinin batma nedenlerinin ve sorumlularının tespiti ile çevreye ve yöre halkına 
verebileceği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/217) 

171. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 23 Milletvekilinin, yasa dışı örgütler ile emniyet, 
MİT ve yargı kuruluşları arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürülen iddiaların araştırılarak sorum
lularının ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/218) 

172. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 23 Milletvekilinin, ilköğretim müfredatındaki 
köklü değişikliğin millî eğitimin temel hedefleri açısından araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/219) 

173. - Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve 24 Milletvekilinin, Millî Eğitim Bakanlığınca 
ilköğretim okullarına dağıtılan ders kitaplarının maddî kaynağına ilişkin iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/220) 

174. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 39 Milletvekilinin, şeker pancarı ve 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/221) 

175. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, Küçük Menderes Irmağındaki 
kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/222) 
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176. - İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve 25 Milletvekilinin, Türkiye AB ilişkileri ile AB 

Komisyonu ilerleme raporunun geleceğe etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/223) 

177.- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 40 Milletvekilinin, Ege Bölgesindeki tarım 
üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/224) 

178. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 36 Milletvekilinin, TRT yönetimi hakkında ileri sürülen 
iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/225) 

179. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 36 Milletvekilinin, bazı ilçelerin adliye 
teşkilatlarının kapatılması nedeniyle ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/226) 

180. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 23 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre 
İlçesi-Aşıköy yer altı bakır ocağında meydana gelen kazanın nedenlerinin ve sorumlularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/227) 

181. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 20 Milletvekilinin, Bitlis'te balcılık ve arıcılığın 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229) 

182. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 33 Milletvekilinin Millî Emlak Genel 
Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarınca yapılan arsa tahsislerinin usulüne uygun olup olmadığının 
ve tahsislerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/230) 

183. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 36 Milletvekilinin, pamuk üretimi ve 
üreticisinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/231) 

184.- Kastamonu Milletvekili Musa Sıvacıoğlu ve 24 Milletvekilinin, Kastamonu-Küre-
Aşıköy maden ocağında meydana gelen iş kazası ile ülkemizdeki iş kazalarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/232) 

185. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır ve 50 Milletvekilinin, Kızılırmak Havzasındaki 
kirliliğin nedenlerinin ve çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/233) 

186. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 48 Milletvekilinin, narenciye üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/234) 

187. - Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 34 Milletvekilinin, pamuk üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/235) 
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188.- Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt ve 26 Milletvekilinin, Uluabat Gölü çevresine 

kurulacak organize sanayi bölgesinin doğuracağı muhtemel zararların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/236) 

189. - Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 25 Milletvekilinin, Ziraat Bankasının çöken 
bilgi işlem ağı ile yeni kurulan sistemin neden olduğu sorunların ve iddiaların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/237) 

190. - Aydın Milletvekili Mehmet Boztaş ve 23 Milletvekilinin, Büyük Menderes Nehri ve 
Havzasındaki kirliliğin, çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/239) 

191. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 22 Milletvekilinin, yapılması planlanan nükleer 
santrallerin ülkemiz şartlarına uygunluğunun ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/240) 

192. - İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 22 Milletvekilinin, kamuya ait gayrimenkullerin 
tahsisinin ve tahsis amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/241) 

193. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 47 Milletvekilinin, Uludağ'ın doğal ve tarihi 
zenginliklerinin araştırılarak daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/242) 

194. - Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 24 Milletvekilinin, Çukobirlik'in sorunlarının 
araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/243) 

195. - Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 26 Milletvekilinin, Muğla'da SİT alanı, Tabiat ve 
Kültür Varlıkları ile Özel Çevre Koruma Bölgesindeki vatandaşların sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/244) 

196. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir ve 20 Milletvekilinin, esnaf ve sanatkârların 
mağduriyetine yol açan 253 Nolu Gelir Vergisi Tebliğinin yol açtığı sorunların araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/245) 

197. - Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 Milletvekilinin Çankırı İlinin ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunlarının araştırılarak kamu ve özel sektör yatırımlarının artırılması için 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/246) 

198. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 29 Milletvekilinin, sigara sanayiinin durumu ile 
sigara kaçakçılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/247) 
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199. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel ve 43 Milletvekilinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumunun mevcut hizmetlerinin araştırılarak sorunların tespiti ve alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/248) 

200. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 43 Milletvekilinin, şarapçılık sektörünün araştırılarak 
sorunların tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/249) 

201. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik ve 44 Milletvekilinin, GAP kapsamındaki 
Şanlıurfa Akçakale ve Harran ovalarındaki tuzlanmanın ve alkalik sorunlarının nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/250) 

202. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 27 Milletvekilinin, LPG'li araç sektörünün 
sorunlarının araştırılarak sektörün etkin denetiminin sağlanması ve eğitimli uzman ihtiyacının 
giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/252) 

203. - Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu ve 35 Milletvekilinin, Şeker Kurumunun 
kapatılmasının neden olduğu düzenleme, denetleme ve uygulama sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/253) 

204. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli Dilovası Beldesindeki 
kansere bağlı ölümlerle sanayi atık bağlantısının araştırılarak sorumluların tespiti ve alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/254) 

205. - Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 23 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Bölgesinde ağır kış şartlarının sebep olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/255) 

206. - Sakarya Milletvekili Hasan Ali Çelik ve 20 Milletvekilinin, meslek yüksek okullarının 
ve mezunlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/256) 

207. - İstanbul Milletvekili Yahya Baş ve 48 Milletvekilinin, milli ve manevi değerlerimize ve 
Türk aile yapısına aykırı televizyon programlarının toplum hayatımıza etkilerinin araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/257) 

208. - Kocaeli Milletvekili Eyüp Ayar ve 30 Milletvekilinin, Kocaeli-Gebze İlçesi Dilovası 
Beldesindeki sanayi kuruluşlarının atıklarının çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/258) 

209. - Denizli Milletvekili Mehmet U. Neşşar ve 30 Milletvekilinin, ilaç sektöründeki 
sorunların, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/259) 

210.- Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 69 Milletvekilinin, kamuoyunda Fethullah 
Gülen okulları olarak bilinen okulların, dershanelerin ve yurtların durumlarının araştırılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/260) 
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211.- İstanbul Milletvekili Bülent Tanla ve 30 Milletvekilinin, kamu kuruluşlarının alacak 

stokunu saptayarak borç yükünü azaltmak ve kamu harcamalarına kaynak sağlamak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/261) 

212.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 31 Milletvekilinin, zeytin yetiştiricilerinin 
sorunlarının araştırılarak üretimin ve tüketimin artırılması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/263) 

213. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve 23 Milletvekilinin, Çorum İlinde sulu tarıma 
geçilebilmesi ve tarım üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/264) 

214. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 25 Milletvekilinin, Başbakanın Dolmabahçe 
Sarayındaki tarihi binaya yerleşmesiyle ilgili amaçların araştırılması ve bu uygulamanın 
İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasını tehlikeye atmaması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/265) 

215. - İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 30 Milletvekilinin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 
devredilen bankalarla ilgili kamu paralarının tahsili için izlenmesi gerekli olan yolların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/266) 

216. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 19 Milletvekilinin, internet ortamında oynanan 
kumarın zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/267) 

217. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve 77 Milletvekilinin, bal üretimi ve pazarlanmasıyla 
ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/268) 

218.- Muğla Milletvekili Ali Arslan ve 42 Milletvekilinin, arıcılıkta ve bal üretiminin 
pazarlanmasında yaşanan sıkıntıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/269) 

219. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek ve 41 Milletvekilinin, yurt dışında öğrenimlerini 
sürdüren öğrencilere danışmanlık yapan firmaların araştırılması ve hizmetlerinin denetlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/270) 

220. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 41 Milletvekilinin, ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarında eğitim gören çocukların ve gençlerin karşı karşıya bulunduğu tehlikeler ile bunlardan 
korunma yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/271) 

221. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar ve 34 Milletvekilinin, terör nedeniyle göç eden 
yurttaşlarımızın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/272) 
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222. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 31 Milletvekilinin, su ürünleri yetiştiriciliği 

tesislerinin denizlerde oluşturduğu kirlilik ile bu durumun ülke turizmine olumsuz etkilerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/273) 

223. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 23 Milletvekilinin, suç ve suçluluk oranlarındaki 
artışların araştırılarak nedenlerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/274) 

224. - Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 32 Milletvekilinin, sanayi kirliliğinin tarım 
alanlarına etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/275) 

225. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu ve 21 Milletvekilinin, zirai mücadele ilaçlarının 
doğru biçimde kullanımının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/276) 

226. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 31 Milletvekilinin, Aydın İlinde artan 
nüfusla birlikte meydana gelecek olası su sıkıntısının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/277) 

227. - Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut ve 22 Milletvekilinin, Doğu Anadolu 
Bölgesinde bulunan belediyelerin ekonomik koşullarının tespiti ve yaşanan olumsuzlukların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/278) 

228. - İzmir Milletvekili Türkan Miçooğulları ve 25 Milletvekilinin, köy enstitülerinin 
yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/279) 

229. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin özelleştirilme süreci konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 

230. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 33 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977 tarihinde 
İstanbul Taksim'de yaşanan olayların araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/280) 

231. - Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 24 Milletvekilinin, Akşehir Gölünün kirliliğinin 
önlenmesi ve korunmasıyla ilgili alınması gereken önlemlerin araştırılması ve yasal düzenlemelerin 
oluşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/281) 

232. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı ve 23 Milletvekilinin, kadınların eğitim 
düzeyinin yükseltilmesi ve kadına yönelik şiddetin durdurulması için alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/282) 

233. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan ve 21 Milletvekilinin, toplumdaki sosyal çöküntünün 
nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/283) 
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234. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 24 Milletvekilinin, yaş sebze-meyve ve kesme 

çiçek ihracatında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/286) 

235. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 20 Milletvekilinin, kaçak işçi çalıştırılmasıyla 
ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/287) 

236. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru 
Hattının geçtiği illerde yaşayan vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/289) 

237. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 40 Milletvekilinin, muz üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/290) 

238. - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Avrupa Birliği 
müzakerelerine başlamadan önce imzalanacak uyum protokolü konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

239. - Van Milletvekili Hacı Biner ve 51 Milletvekilinin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki 
yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/291) 

240. - Konya Milletvekili Atilla Kart ve 25 Milletvekilinin, Mercedes Benz Türk A.Ş.'nin 
"Travego" adıyla ürettiği yolcu otobüslerinde teknik kusurların bulunup bulunmadığı konularının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/288) 

241. - Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 22 Milletvekilinin, ülkemizdeki su kaynaklarının 
tespiti ile etkin idare ve koruma yöntemlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/292) 

242. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 22 Milletvekilinin, Erzurum Atatürk 
Üniversitesi 2004-2005 öğretim yılı mezuniyet töreninde bir velinin salona alınmaması olayının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/293) 

243. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 22 Milletvekilinin, GAP bölgesinde aşırı ve 
bilinçsiz sulamadan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/294) 

244.- Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu ve 19 Milletvekilinin, zeytincilik 
sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/295) 
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245. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 27 Milletvekilinin, kamu kurum ve 

kuruluşlarına verilen danışmanlık hizmetlerinin araştırılarak çözüm önerileri oluşturulması 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/296) 

246. - îzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 27 Milletvekilinin, seracılık sektörünün sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 
ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/297) 

247. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ve 21 Milletvekilinin, Adıyaman ve Bingöl 
illerinde yaşanabilecek depremden doğabilecek kayıpları asgariye indirmek için alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/298) 

248. - Van Milletvekili Cüneyit Karabıyık ve 44 Milletvekilinin, Van Kedisinin neslinin 
korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/299) 

249. - Diyarbakır Milletvekili İrfan Riza Yazıcıoğlu ve 20 Milletvekilinin, uyuşturucu ve 
bağımlılık yapıcı madde kullanımının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/300) 

250. - Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal ve 37 Milletvekilinin, İnönü Üniversitesi 
Rektörlüğü hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/301) 

251. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 36 Milletvekilinin, Antalya-Kaleiçi'nin 
korunmasına yönelik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/302) 

252. - Adana Milletvekili Kemal Sağ ve 25 Milletvekilinin, buğday ve şeker satışlarından 
doğacak görev zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/303) 

253. - Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur ve 27 Milletvekilinin, dahilde işleme 
rejimi kapsamında yapılan buğday ve şeker satışlarıyla ilgili sorunların araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/304) 

254.- Çanakkale Milletvekili İsmail Özay ve 38 Milletvekilinin, 12 Eylül 1980 askeri 
müdahalesinin sebep ve sonuçlarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/305) 

255. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 37 Milletvekilinin, SHÇEK yurt ve yuvalarında 
barınan çocuk ve gençlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/306) 
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1. - Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un, ABD Ankara Büyükelçisiyle ilgili basında 
yer alan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/779) (1) 

2. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır 
kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/780) (1) 

3. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) (1) 

4. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe 
yolunun genişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) 

5. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) 

6. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma Limanının özelleştirileceği iddialarına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

7. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İmar Bankası mudilerine yapılacak ödemelere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/815) 

8. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası 
koordinasyon ile coğrafî ve sosyal farklılıklara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/816) 

9. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Manavgat İlçesinin iki köyü 
arasındaki yolun yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/817) 

10. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Uzunlar Köyünün köprü 
ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) 

11. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Manavgat-Gebece Köyü yollarının 
asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/819) 

12. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya Limanına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

13. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Devlet Demiryollarına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) 

14. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, Barzani ve Talabani'nin Türkiye'deki 
statüsüne ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/842) 

15. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da doğrudan gelir ve mazot desteği 
ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

16. - İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/848) 

17. - Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/850) 

18. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları 
binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/852) 

19. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/861) 

20. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/862) 

(1) Bir birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
(2) İki birleşimde cevaplandırılmamıştır. 
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21. - Hatay Milletvekili İnal Batu'nun, Batılı bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 

işlemlerinde çıkardığı güçlüklere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/865) 

22. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Yeşil Gölcük Kasabasının sulama 
kuyularının enerji trafosu ve panolarının Tedaş'ça sökülmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) 

23. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'da Türk Telekom Bölge Müdürlüğü 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/868) 

24. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, TMO'ya eleman alımında erkek olma koşulu 
aranmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/876) 

25. - Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın bir televizyon kanalında reklam adı altındaki 
bir yayına ve frekans tahsisi ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/878) 

26. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'dan Mersin ve Antalya'ya deniz otobüsü 
ile ulaşım sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) 

27. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, palm yağı ithalatına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/892) 

28. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan palm yağı ithalatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) 

29. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Malezya'dan ithal edilen palm yağının kullanım 
alanlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) 

30. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, et ithalatının hayvancılığa etkilerine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/897) 

31. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım 
sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/901) 

32. - Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/905) 

33. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

34. - Antalya Milletvekili Osman Kaptan'm, sözleşmeli sağlık personeli sınavına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

35. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Alanya ve Gazipaşa yat limanı inşaatlarının ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

36. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya'nın Gazipaşa İlçesindeki bir köprü 
yapımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 

37. - Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı 
sonuçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/914) 

38. - Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Türkiye'ye girişlerinde ABD vatandaşlarının 
parmak izi ve fotoğraf kaydının alınıp alınmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/920) 

39. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Dikilitaş Göletine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/930) 

40. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, gıda maddelerinin kamusal denetimine ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) 
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41. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, bazı ithal gıda ürünlerinin genetik yapılarının 

kontrolüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/934) 
42. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık 

ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/937) 
43. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Şabanözü karayolundaki çalışmalara 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/938) 
44. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, termik santralların olumsuz etkilediği 

yörelerdeki insanlara bazı avantajlar sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/942) 

45. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Devlet Planlama Teşkilâtının planlamadaki 
rolüne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/944) 

46. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle 
ilgili soruşturmanın sonucuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) 

47. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çiftçi borçlarının ertelenmesine ve mağdur 
çiftçilere yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) 

48. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt 
Kasabasının Acil Servis ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (9/948) 

49. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/949) 

50. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlindeki bir karayolu güzergahının 
değiştirilmesi projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) 

51. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bazı 
yerleşim birimleri arasındaki yolun asfalt ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/953) 

52. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, Hatay İlinde doğrudan gelir desteği ödemelerinin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/955) 

53. - Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'un Bucak İlçesindeki bir yolun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) 

54. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Çin'den yapılan ithalatın etkilerine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/959) 

55. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, özelleştirme sonucu işsiz kalanların kamuda 
istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/961) 

56. - Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/965) 

57. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Mısırlı bir gazeteciye türbanlı fotoğrafıyla 
basın kartı verilmesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/967) 

58. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'da bazı evlerde elektrik 
sayaçlarının yerinin değiştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/968) 

59. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, genetik tohumlarla ilgili tarım politikasına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) 

60. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi mücavir alanından 
bazı köylerin çıkarılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/971) 

61. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Çin mallarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 
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62. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis 

ve tedavisine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 
63. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, pirinç ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) 
64. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/992) 
65. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/993) 
66. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/996) 
67. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Bayındırlık ve İskân 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/997) 
68. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılığın geliştirilmesine ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) 
69. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, avcılık belgelerinden her yıl harç alınmasına 

ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) 
70. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Çevre ve Orman 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1009) 
71. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1010) 
72. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1011) 
73. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1013) 
74. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) 
75. - Muğla Milletvekili Fahrettin Ustün'ün, yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/1019) 
76. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İğdır ilçe ve belde belediyelerinin SSK ve 

Emekli Sandığı borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1021) 
77. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, hayvancılık kredisine ilişkin Tarım ve Köyişleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024) 
78. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, zirai ilaç kullanımının denetlenmesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1036) 
79. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kaçak et kesimlerinden kaynaklanan ekonomik 

kayıplara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1040) 
80. - Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'in, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının 

önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) 
81. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan 

atamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) 
82. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına ilişkin Sağlık 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1048) 
83. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, kayısı üreticilerinin uğradığı zarara ilişkin Tarım 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1050) 
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84. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesine müze açılıp 

açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1051) 
85. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin turizm varlıklarına sahip 

çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) 
86. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, gümrük çıkış beyannamelerine ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1060) 
87. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum havaalanı ve demiryolu yapımına 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1061) 
88. - Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'u bazı illere bağlayan yol yapım 

projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1063) 
89. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatmasına 

ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1066) 
90. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, köy merkezli tarımsal danışmanlık merkezlerine 

sözleşmeli personel alımında yaş sınırına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1068) 

91. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Altay Köyüne bir alt geçit 
yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1070) 

92. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates stoğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1072) 

93. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla İline bağlı köylerdeki inşaat yasağına 
ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) 

94. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir Havalimanının kullanılmamasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1076) 

95. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme 
sularında arsenik bulunduğu iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) 

96. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı 
alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1080) 

97. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Baraj Gölünün kirlenmesinin 
önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) 

98. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1095) 

99. - Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, basında yer alan kendisiyle ilgili bir iddiaya ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1099) 

100. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Dış Ticaret Müsteşarlığının uluslararası zeytinyağı 
kodeksi uygulamasından doğacak mağduriyete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1100) 

101. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, hemzemin geçitlerdeki sinyalizasyon eksikliğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1102) 

102. - Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, TBMM'deki güvenlik çalışanlarına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/1106) 

103. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, doğal afetlerde zarar gören çiftçilere ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1111) 

104. - Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1114) 
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105. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, jeotermal enerji kullanımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

106. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı ilaçlarla ilgili "biyoeşdeğerlilik raporu"na 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) 

107. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bir ilaçla ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1117) 

108. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, yurt dışındaki işçilerimizin yurda gelişlerinde 
güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1118) 

109.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, İstanbul'daki bazı hastanelerde çalışan 
doktorların ücretlerindeki eşitsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1119) 

110. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) 

111.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, uyuşturucu sorunu hakkında TRT'nin yayın 
yapmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) 

112.- Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bazı vakıflara ve bunlardan yüksek miktarda 
emekli ikramiyesi alan yöneticilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1125) 

113. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin-Tarsus İlçesinde doğal afetlerden zarar 
gören buğday ve bağ üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1126) 

114. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

115. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1136) 

116. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1137) 

117. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1138) 

118. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1141) 

119. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1144) 

120. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan 
çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) 

121. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Kamu İktisadî Kuruluşlarının özelleştirilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1149) 

122. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli İlçesindeki tarihi bölgenin 
korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1150) 

123. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
soruşturmasında görev yapmış bir mülkiye başmüfettişinin görevinden alınmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1151) 

124. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, TPAO'da iş akdi feshedilenlere ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) 

125. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin TOKİ projeleri kapsamına 
alınmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1156) 
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126. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İlinin doğalgaz lisansı ihalesine çıkacak iller 

kapsamına alınmamasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) 
127. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ İline yapılan uçak seferlerinin iptaline 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1158) 
128. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Çamlıdere Barajı civarında bulunan orman fosil 

kalıntılarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1159) 
129. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 
130. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT İstanbul Radyosu binasındaki çalışanların 

sorgulandığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1164) 
131. - Antalya Milletvekili Mehmet Dülger'in, tarihî eserlerin restorasyonu ihalelerine ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 
132. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani Barajı yapım çalışmalarına ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 
133. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir-Erdek-Tatlısu köyündeki kamuya ait bir 

arazide yapılan tersaneye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 
134. - Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'in, İskenderun Körfezi'nde demirli bulunan 

tehlikeli madde yüklü bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 
135.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ulaştırma Bakanlığında bir müsteşar 

yardımcısı ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1172) 
136. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, elma ve patates ihracatında uygulanan teşvik 

primine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) 
137. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, GAP Kalkınma İdaresi Teşkilâtının 

yatırımlarına ve görev süresine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1175) 
138. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, eczacı yardımcılarının meslekî eğitimlerine ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1176) 
139.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, tarımsal desteğin artırılması için yapılacak 

çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1177) 
140. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de çevre kirliliğine neden 

olan batık bir gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1183) 
141. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1185) 

142. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, ilaç sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1189) 

143. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bandırma sahil bandı ve balıkçı barınağı 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) 

144. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, S.S. Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
DFİF'e olan borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1194) 

145. - Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Kastamonu'nun bazı ilçelerindeki adliye 
teşkilâtlarının kaldırılma gerekçelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1195) 

146.- Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Antalya'ya bağlı İbradı ve Akseki İlçeleri 
arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) 
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147. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğal afetlerin tespitine yönelik radar 

sistemlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1199) 
148. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, EPDK yönetmeliğine göre teminat 

olarak kabul edilecek değerlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1200) 

149. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Atatürk Barajı ve Çamgazi Barajı göletleri 
için yapılan kamulaştırmadaki ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1201) 

150. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler 
Piyasası Düzenleme Kurumu Personeline ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1202) 

151. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Gönen-Bandırma karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1203) 

152. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Türk Hava Yolları personelinin 
çalışma koşullarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) 

153.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki 
Çınarcık Barajı ve Hidroelektrik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1208) 

154.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Emet-Orhaneli Projesi kapsamındaki iki 
baraja ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1209) 

155. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, İlköğretim Genel Müdür Yardımcılığına yapılan 
atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1212) 

156.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, köy yollarının alt yapılarının iyileştirilmesine 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1213) 

157.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) 

158.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) 

159. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) 

160.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 

161.- İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1228) 

162. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1229) 

163. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1234) 

164. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'de bir fakülte ve yüksekokulun bina ve 
derslik ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1235) 

165. - Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, bir fabrikanın çevreyi kirlettiği iddialarına ilişkin 
Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1236) 

166. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, hızlı tren seferlerine ve güzergahına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) 
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167. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Akkaya Barajındaki kirlenmeye ilişkin Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) 
168. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, TRT'deki sağlık programlarına ilişkin Devlet 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1241) 
169. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Karacabey-Mustafakemalpaşa-Susurluk yol 

projesine ayrılan ödeneğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) 
170. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Balıkesir-Susurluk-Karacabey-Bölünmüş 

Yol Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1243) 
171. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa'daki Miletepolis Antik Kentinde bilimsel 

kazılara ne zaman başlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1244) 
172.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir SEKA Kâğıt Fabrikasının satışı ve 

işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1245) 
173. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Başbakanlık Vakfı ve bir seyahat 

acentesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1246) 
174. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, çiftçilerin kredi borçlarına ve mağduriyetlerine 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 
175. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Telekom'un telefon konuşma ücretlerinde yaptığı 

indirime ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) 
176. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, KPSS sınavında çıkan bir soruya ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) 
177. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Aksaray İli Camiliören Köyünde 

kanser hastalığının yaygınlaştığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1252) 
178.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, kızının İran seyahatine katılmasına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1253) 
179.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Minicity Minyatür Parkına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1254) 
180.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl'ün Yedisu İlçesindeki sağlık 

ocağının doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1258) 
181.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, DTÖ'nün son Cenevre toplantısına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1259) 
182.- Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, MTA Doğa Tarihi Müzesinin açılışının 

ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1260) 
183.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, orman mühendisleri oda seçimlerine ve 

bakanlıkta çalışan işçilere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1261) 
184. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, çiftçilere dağıtılan düvelerin vasıflarına ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1262) 
185. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, TİGEM'de bulunan işletmelerin ihalesine ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1263) 
186.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İstanbul ve çevre illerde şarbon hastalığının 

çıkıp çıkmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1264) 
187.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, at yarışlarındaki görevlendirmelere ilişkin 

Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1265) 
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188. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 

Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1266) 

189. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve Kırım Kongo Ateşli 
Humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1267) 

190. - Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Ankara-Çamlıdere'de bulunan fosil ormana 
ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1270) 

191. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Irak'ta kutsal mekanların bombalanmasını 
önlemeye dönük girişimlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1272) 

192. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, KKTC'de yabancıların gayrimenkul alımına ve 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1273) 

193. - İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, hızlandırılmış tren kazasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1275) 

194. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, üniversite mezunu işsiz gençlerin istihdamına 
yönelik çalışma ve politikalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1276) 

195. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tarım ilacı kullanımına ve kuru üzüm destekleme 
alımına yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1277) 

196. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Irak'la ticari ilişkilerimize ve öldürülen 
vatandaşlarımıza ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1281) 

197. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ülkemizde çeltik üretiminin geliştirilmesine ve 
pirinçte uygulanan gümrük vergisinin düşürülüp düşürülmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1285) 

198. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, hayvancılığın geliştirilmesine ve et ithalatına 
uygulanan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1286) 

199. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yansıyan bazı demeçlerine ve bunların 
ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1287) 

200. - Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Ergani'de "Ağır Ceza 
Mahkemesi" kurulup kurulmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1291) 

201.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, borsada hisse senedi alıp almadığına ve 
bunların hareketlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1293) 

202. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, basına yaptığı bir açıklamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1294) 

203.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Türk Ceza Kanununun 181 ve 182 nci 
maddelerinin yürürlüğüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1299) 

204. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun Antalya'daki tahsis arazilerin 
satışından elde edilen gelire ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1300) 

205. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, İngiltere'ye kaçırılan bir tarihî esere ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1301) 

206. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, gıda denetimine ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1302) 

207. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Zonguldak-Çaycuma İlçesi Filyos 
Limanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1304) 
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208. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, haklarında dava açılan sağlık personeline ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1305) 
209. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Tunceli-Ovacık-Bilgeç bölgesinde meydana 

gelen yangına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1310) 
210. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapan lojistik 

firmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1313) 
211.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 

firmalarda aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1314) 
212. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Türkiye'de kara taşımacılığı yapmak isteyen 

kamyoncu esnafında aranan şartlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1315) 
213.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, yeni Karayolları Taşıma Yönetmeliğine 

ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1316) 
214. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Ege Bölgesindeki demiryolu ağının iyileştirilmesi 

ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1317) 
215. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir ve çevresindeki demiryolu ağının onarımına 

ve tren seferlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1318) 
216. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya içme suyundaki klor 

miktarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1321) 
217.- Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, bandrol yetersizliği nedeniyle yayıncıların 

yaşadığı mağduriyete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1325) 
218.- Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bir Fransız milletvekilinin Diyarbakır'ı ziyareti 

sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1326) 
219.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdür 

Yardımcılığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1327) 
220. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, çocukların korunmasıyla ilgili olarak 

yapılan çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1329) 
221.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği 

çıkarılan iki genelgeye ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1330) 
222. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri 

projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1333) 
223. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tütüne uygulanan kotalara ilişkin Tarım ve 

Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1334) 
224. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, Bornova-Belkahve yolunda tünel geçit ihtiyacına 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1335) 
225. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, pamuk, incir ve üzüm üreticilerinin prim 

ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1336) 
226. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1339) 
227. - Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, araçların taşıma kapasitesiyle ilgili farklı 

uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1340) 
228. - Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, organ nakline ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/1343) 
229. - Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Gülnar-Bereket Köyü Sağlık Ocağına 

ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1344) 
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230. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kayısı üreticisinin tabiî afet kapsa

mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1345) 
231. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, çocuk sağlığı ve annelik eğitimi konusundaki 

çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1347) 
232. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bozüyük-Bilecik-Sakarya karayolu için sağlanan 

dış kaynaklı krediye ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1349) 
233. - Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Fethiye'de Hazineden Toplu Konut 

İdaresine devredilen alana ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1351) 
234. - Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Ankara-İzmir karayolu Salihli transit geçişine 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1353) 
235. - Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün iptal 

edilen Stajyer Sanatçı Sınavına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1354) 
236. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1358) 
237. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Elmalı-Finike karayolunun 

Yakaçiftlik Köyü mevkiinde meydana gelen kazalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1359) 

238. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, doğalgaza yapılan zamma ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1360) 

239. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, doğal afet nedeniyle zarar gören 
çiftçilere yapılan yardıma ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1361) 

240. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir ve diğer illerde verem aşısı sorununa 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1364) 

241. - İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine 
yönelik çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1366) 

242. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, genel bütçe vergi gelirlerinden 
belediyelere verilen paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1367) 

243. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Eğitim-Sen'in kapatılma davasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1368) 

244. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Korkuteli çevre yolunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1373) 

245. - Mersin Milletvekili Şefik Zengin'in, Sakarya Valisinin basına yansıyan bir davranışına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1374) 

246. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'e TOKİ Başkanlığı tarafından ilave konut 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1375) 

247. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Erzurum İlinde hava kirliliği sonucu 
artan hastalıklara ve tedaviye ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1377) 

248. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin 
sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1379) 

249. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesinin 
check-up ünitesinin kapatıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1381) 

250. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, THY tarafından, VIP uçağı alınacağı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1382) 

251.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türk Telekomun ADLS hizmetine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1383) 
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252. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1391) 
253. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1392) 
254. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline ayrılan 

ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1393) 
255. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1398) 
256. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1399) 
257. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden İğdır İline 

ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/1404) 

258. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da yaşanan soğuk, fakirlik ve sefaletten ötürü 
olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1407) 

259. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlinde dağıtılan kömüre ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1408) 

260. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı İlindeki Yazıcı Barajının bitirilmesi için ek ödenek 
ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1409) 

261. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'dan ilçelere ve KKTC'ye feribot 
seferleri başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1410) 

262. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye 
aleyhindeki kararlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1411) 

263. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı Havaalanının eksikliklerinin giderilmesine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1415) 

264. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Doğu Anadoluda kış şartlarıyla mücadeleye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1416) 

265. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, tasfiye halindeki İhlas Finansa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1417) 

266. - Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, İzmir Limanı konteyner yükleme, 
boşaltma ve nakliye işleri ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1418) 

267. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, bazı şirketlerin aldıkları ihalelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1419) 

268. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretlilerin vergi yüküne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1420) 

269. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, 4207 sayılı Kanuna aykırı uygulamalara ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1423) 

270. - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, kamuya ait inşaat ihalelerinin tümünün 
TOKİ tarafından koordine edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1424) 

271.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ziraat Bankasının kârı ile çiftçilerin kredi 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1426) 

272. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner 
sermayeden ödenen paya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1430) 

273. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1434) 
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274. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1435) 
275. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner 

sermayeden ödenen paya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1436) 
276. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1443) 
277. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 

döner sermayeden ödenen paya ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1448) 

278. - Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele 
döner sermayeden ödenen paya ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1449) 

279. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya-Elmalı Devlet Hastanesinin 
uzman doktor ihtiyacının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1452) 

280. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, hükümetin sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini 
amaçlayıp amaçlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1453) 

281.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Güney Asya'daki felaketzedeler için yardım 
toplanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1454) 

282. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu 
bünyesindeki yuvalar ve yetiştirme yurtlarının sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1455) 

283. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, Balıkesir İli Körfez Havaalanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1457) 

284. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ilaçta sahte kupürlerle yapılan yolsuzluğa ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1458) 

285. - Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman İli için tütün kotasının ne zaman 
arttırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1462) 

286. - Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Antalya'nın yatırım teşvik uygulamasına 
dahil edilmesine ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1463) 

287. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, ABD'nin diplomatik pasaportlu vatandaşlarımıza 
yönelik uygulamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1464) 

288. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Yenice ile Zonguldak-
Devrek arasındaki karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1466) 

289. - Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Pamukbank'ın Halkbank'a devredilmesinden 
sonra yapılan yönetici atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1470) 

290. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Zile-Alaca-Sungurlu karayolu projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1471) 

291.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, 1990-2004 yılları arasındaki canlı hayvan 
ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1474) 

292. - Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, bazı DLH bölge müdürlüklerinin 
kapatılma nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1476) 

293. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, cezaevlerinin yerleşim yerleri dışına 
taşınıp taşınmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1477) 

294. - Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, denizlerimizdeki kirliliğe ve alınacak 
önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1478) 
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295. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Türk Telekom A.Ş.' nin borçlu 

abonelere "sulh sözleşmesi" imzalanmasını talep etmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1480) 

296.- Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, TEKEL'in özelleştirilmesi çalışmalarına ve tütün 
üreticilerine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1482) 

297.- Manisa Milletvekili Uruk Özkan'ın, tütün piyasasına ve üreticilerine ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1483) 

298.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye Demir Çelik İşletmelerindeki atamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1485) 

299.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, eğitim kurumlarındaki sorunlara ve alınacak 
önlemlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1487) 

300.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Irak'ta Türk şoförlerinin can güvenliğinin 
sağlanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1488) 

301.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, polisin aşırı güç kullanmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1489) 

302.- Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı tarım ürünlerine destekleme primi 
ödenmesi şartlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1490) 

303. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Amasya-Taşova-Gölbeyli Beldesi Borabay 
Gölünün Turizm alanından çıkarılma gerekçesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1491) 

304. - Amasya Milletvekili Mustafa Sayar'ın, Tokat Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro 
Salonuyla ilgili bir iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1492) 

305. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'daki sınır ticaretine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1493) 

306. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Ardanuç Karayolu yapımı için gerekli 
harcamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1494) 

307. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan Hükümet Konağı yapımına ilişkin 
Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/1495) 

308. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan İl merkezi, ilçeleri ve bağlı köylerinde 
kapalı bulunan sağlık ocaklarının açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1496) 

309. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, deneme üretimi yapılan sigaraların piyasaya ne 
zaman sürüleceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1497) 

310. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Elazığ-Pertek arasında yeni bir köprü yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1498) 

311.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, sahte rakı sorununa yönelik TAPDK'nın 
denetimine ve yöneticileri hakkındaki adlî soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1499) 

312.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer duble yolunun alt 
yapı eksikliklerine ve trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1500) 

313.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kale İlçesindeki Devlet 
Hastanesinin sağlık personeli eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1502) 

314.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bartın-Ulus İlçesi Devlet 
Hastanesinin uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1504) 

315. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Güzelce Barajı inşaatına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1505) 

316.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, toplam iç ve dış borçlara ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1506) 
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317. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin 

Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1507) 
318. - İğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, ABD Büyükelçiliği görevlilerinin milletvekilleriyle 

yaptıkları görüşmelere ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1508) 
319.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Sigara Fabrikasına ilişkin Maliye 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/1509) 
320. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Karabük-Eskipazar İlçesindeki 

pansiyonlu ilköğretim okulunun eğitime ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1510) 

321.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Cumhurbaşkanı'nın Suriye ziyaretine yönelik 
olarak ABD Büyükelçisinin değerlendirmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1511) 

322. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, YÖK mevzuatından disiplin suçunun kaldırılması 
için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1512) 

323. - Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, kura ile yapılan sağlık personeli atamalarında 
Bilecik İlinin kuraya tâbi tutulmamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1513) 

324. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Yedisu İlçesindeki binaların 
depreme dayanıklı hale getirilmesi için alınacak önlemlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1516) 

325. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, olası bir depreme karşı Bingöl-Yedisu 
Pansiyonlu İlköğretim Okulunda alınacak tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/1517) 

326. - Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Kocatepe Üniversitesi 400 yataklı 
hastane projesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1518) 

327. - Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in, bazı Avrupa Birliği ülke vatandaşlarının canlı 
kalkan olarak ülkemize geldikleri iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1519) 

328. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinde ormancılıkla 
ilgili bir yüksekokul açılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1520) 

329. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Gündoğmuş İlçesinin devlet 
hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1521) 

330. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl İli Kiğı-Yedisu yolunun 
onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1524) 

331. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bingöl-Karlıova-Yedisu karayoluna 
iyileştirme çalışması yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1525) 

332. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Kütahya-Emet İlçesi öğretmenevinde bir 
gazetenin alımının yasaklandığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1526) 

333. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat Bölge Cezaevi inşaatına ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1527) 

334. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat-Turhal İlçesine adliye binası yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1528) 

335. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Bakanlık müsteşarının atanma şekline ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1529) 

336. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devriyle 
yaşanan sorunlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1531) 

337. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sözleşmeli personel alımına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1532) 

338.- Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, İskenderun Körfezinde batan MV Ulla adlı 
gemiye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1533) 
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339. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Almanya'daki bir eyalette yapılacak seçimlerde 

çifte vatandaş statüsündeki Türklerin oy kullanamamasına ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/1536) 

340.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'lıların özel sağlık hizmetlerinden 
yararlanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1537) 

341.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir İlindeki karayolu 
istasyonuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1538) 

342. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir TEKEL İşletme Müdürlüğünden Bandırma Tütün 
İşletme Müdürlüğüne tayin edilen personele ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1540) 

343. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kamulaştırma bedellerine ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1541) 

344. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Ankara Defterdar Vekilinin KESK'e bağlı 
BES ile çatışma içinde olduğu iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1542) 

345.- İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, kızamık hastalığıyla mücadelede yapılan 
çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1543) 

346. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Çimento Fabrikasının çevreye verdiği zarara 
ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1544) 

347. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'deki Demir Çelik Fabrikasının çevreye verdiği 
zarara ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1545) 

348.- Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, deniz yoluyla yapılan akaryakıt 
kaçakçılığını önlemeye yönelik tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1546) 

349.- Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, muz üreticisinin mağduriyetine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1547) 

350.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Nevşehir-Kozaklı İlçesindeki SSK 
Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kür Merkezi binasının inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1548) 

351.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek 
bina inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1549) 

352.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Finike Devlet Hastanesi 
Başhekiminin görevinden ayrılma nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1550) 

353.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AİHM'de görülen türban meselesi ile ilgili davada 
Türkiye'nin izlediği yaklaşıma ilişkin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/1551) 

354.- İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, Onur Air Şirketine ait uçakların bazı ülkeler 
tarafından uçuştan men edilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1552) 

355.- Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Kemer Devlet Hastanesi ek 
bina inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) 

356.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bir diyaliz hastasının ölümüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1556) 

357.- Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin eski Millî Eğitim Müdürünün mahkeme 
kararına rağmen görevine iade edilmeyiş nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1557) 

358.- Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Muğla-Milas İlçesinde bir öğrencinin 
gözaltına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) 

359.- Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyonkarahisar Çevre Yolu Projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1559) 

360. - Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, icra-iflas dairelerince tahsil olunan paraların özel 
bir bankaya yatırılmasına dair genelgeye ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1560) 
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361. - İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, halıcılık sektörü hakkındaki açıklamalarına ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1561) 
362.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı-Patnos Kaymakamı hakkındaki bir şikâyete 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1563) 
363.- İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul tüpgeçit projesi ve Boğaz 

köprülerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1564) 
364.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, kira artışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/1565) 
365.- Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Erzurum Atatürk Üniversitesince düzenlenen 

mezuniyet töreninde bir velinin salona alınmamasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1566) 

366.- Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, okullarda rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1567) 

367. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bitlis-Güroymak İlçesinde bir tiyatro 
oyununun sahnelenmesinin engellendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1568) 

368. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, teşvik uygulaması kapsamındaki illerde 
yapılan yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1569) 

369.- Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, 58 ve 59 uncu Hükümetler dönemindeki 
öğrenim kredilerinin miktarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1570) 

370.- Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, cumhurbaşkanları tarafından affedilen 
mahkumlara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1571) 

371.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, TMO tarafından dahilde işleme rejimi 
kapsamında satılan buğdaylara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1572) 

372. - İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Beyşehir Gölünde yaşanan toprak erozyonuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1573) 

373. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Rize'nin Çamhhemşin İlçesinde meydana 
gelen sel felaketine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1574) 

374. - Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Rize Kültür Merkezi inşaatına ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1575) 

375. - İsparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, İsparta İlindeki öğretmen açığına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1576) 

376. - Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir'in, Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları 
Yönetmeliği kapsamına alınmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1577) 
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1. - Çanakkale Milletvekilleri Mehmet Daniş ve İbrahim Köşdere'nin; Gelibolu Yarımadası 

Tarihi Milli Parkı Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi: 15.12.2003) 

2. X - Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/950) (S. Sayısı: 920) 
(Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

3. - 2.7.2005 Tarihli ve 5387 Sayılı Bankacılık Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü 
Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1069) (S. Sayısı: 997) (Dağıtma tarihi: 10.10.2005) 

4. - Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/1056) (S. Sayısı: 960) (Dağıtma tarihi: 
28.6.2005) 

5. - 2.7.2005 Tarihli ve 5382 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde 
Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1068) (S. 
Sayısı: 998) (Dağıtma tarihi: 13.10.2005) 

6. - 3.7.2005 Tarihli ve 5394 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 
104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme 
Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/1070) (S. Sayısı: 999) (Dağıtma tarihi: 
13.10.2005) 

7. X - Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları Uluslararası Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/863) (S. Sayısı: 797) (Dağıtma tarihi: 18.2.2005) 

8. X - Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan, Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyarî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu (1/919) (S. Sayısı: 798) (Dağıtma tarihi: 21.2.2005) 

9. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre 
Koruma Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/859) (S. Sayısı: 806) (Dağıtma tarihi: 
25.2.2005) 

10. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/867) (S. Sayısı: 807) (Dağıtma tarihi: 
25.2.2005) 

11. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/868) (S. Sayısı: 808) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

12. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/869) (S. Sayısı: 809) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 
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13. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/870) (S. Sayısı: 810) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

14. X - A400M Uçağının Geliştirilmesi, Üretimi ve Başlangıç Desteğine İlişkin Tek Aşamalı 
Bir Programda İşbirliği Konusunda Mutabakat Muhtırası ile A400M Uçağının İşbirliği İçerisinde 
Geliştirilmesi, Üretimi Evresi ve Başlangıç Desteğine İlişkin A400M Program Üst Kurulu 
Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/889) (S. Sayısı: 811) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

15. X - Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/904) (S. Sayısı: 812) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

16. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre 
Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/908) (S. Sayısı: 813) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

17. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Kosova Geçici 
Özyönetim Kurumları (Çevre ve Mekansal Planlama Bakanlığı) Adına Görev Yapan Birleşmiş 
Milletler Kosova Geçici Yönetimi Arasında Çevre Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/938) (S. Sayısı: 814) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

18. X - Müşterek Taarruz Uçağı Sistem Geliştirme ve Gösterimi İçin İşbirliği Çerçevesi ile 
İlgili Mutabakat Muhtırası ve Buna İlişkin Tamamlayıcı Anlaşma, Malî Yönetim Usulleri 
Dokümanı ve Ek Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/953) (S. Sayısı: 815) (Dağıtma tarihi: 25.2.2005) 

19. X - Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası 
Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/894) (S. Sayısı: 820) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

20. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında 
Anlaşma Çerçevesinde Oluşturulan Türkiye-EFTA Ortak Komitesinin 1/2004 ve 2/2004 Sayılı 
Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/928) (S. Sayısı: 823) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

21. X - Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma 
Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan 
Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili 
Karşılıklı Anlaşma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/936) (S. Sayısı: 
824) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

22. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/945) (S. Sayısı: 825) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

23. X - Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/922) (S. Sayısı: 843) 
(Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

24. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 
Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/939) (S. Sayısı: 845) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

- 4 5 - 8 İNCİ BİRLEŞİM 



08 - KANUN TASARI VE TEKLIFLERI İLE KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER İŞLER 
25. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Makedonya 

Eski Yugoslav Cumhuriyetindeki Avrupa Birliği Polis Misyonuna (EUPOL-PROXIMA) Katılımına 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonları Raporları (1/944) (S. Sayısı: 846) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

26. X - Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında 
İşbirliği Konusunda Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/964) (S. Sayısı: 847) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

27. X - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Özbekistan Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler Ajansı Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/970) (S. Sayısı: 853) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

28. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi 
Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/986) (S. Sayısı: 857) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

29. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Şili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 
Alanda Eğitim, Savunma Sanayii, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 860) 
(Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

30. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/952) (S. Sayısı: 852) (Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

31. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Devletleri Örgütü Genel Sekreterliği Arasında 
Çerçeve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/983) (S. Sayısı: 856) 
(Dağıtma tarihi: 8.4.2005) 

32. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/958) (S. Sayısı: 862) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

33. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında 
Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/959) (S. Sayısı: 863) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

34. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/963) (S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 
13.4.2005) 

35. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Savunma 
Sanayii Alanında İkili İş Birliği Süresince Mübadele Edilen veya Oluşturulan Gizlilik Dereceli Bilgi 
ve Malzemelerin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/965) (S. Sayısı: 865) (Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 

36. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İki 
Taraflı Askeri Teknik İşbirliği Çerçevesinde Kullanılan ve Elde Edilen Fikri ve Sınai Mülkiyet 
Haklarının Karşılıklı Korunmasına İlişkin Müşterek Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/973) (S. Sayısı: 866) 
(Dağıtma tarihi: 13.4.2005) 
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37. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/931) (S. Sayısı: 881) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

38. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında 
Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/941) (S. Sayısı: 882) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

39. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/962) (S. Sayısı: 883) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

40. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/987) (S. Sayısı: 
884) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

41. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Ekonomik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1000) (S. Sayısı: 885) (Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

42. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim 
ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/903) (S. Sayısı: 905) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

43. X - Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde 
İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/906) (S. Sayısı: 906) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

44. X - Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat 
ve İşbirliği Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/934) (S. Sayısı: 907) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

45. X - Türkiye Hükümeti ile Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla 
İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/956) (S. Sayısı: 908) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

46. X - Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi 
Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/957) 
(S. Sayısı: 909) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

47. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/982) (S. Sayısı: 910) 
(Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

48. X - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet 
Planlama Komisyonu Arasında Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1013) (S. Sayısı: 912) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 
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49. X - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına 

Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1014) (S. Sayısı: 935) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

50. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İşbirliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/1015) (S. Sayısı: 936) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

51. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Konseyi Arasında 
Askeri-Bilimsel ve Askeri-Teknik İşbirliği Konusunda Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/1020) (S. Sayısı: 938) 
(Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

52. X - Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/1023) (S. Sayısı: 939) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

53. X - Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1016) (S. Sayısı: 937) (Dağıtma tarihi: 20.6.2005) 

54. X - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/1026) (S. Sayısı: 965) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

55. X - WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/1021) (S. Sayısı: 964) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

56. X - WIPO Telif Hakları Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/1027) (S. Sayısı: 966) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

57. X - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
ile Dışişleri Komisyonları Raporları (1/1037) (S. Sayısı: 967) (Dağıtma tarihi: 30.6.2005) 

58. X - Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/967) (S. Sayısı: 976) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

59. X - (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/968) (S. Sayısı: 977) (Dağıtma tarihi: 13.7.2005) 

60. - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/997) (S. Sayısı: 945) 
(Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

61. - Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ve 
Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ile 12 Milletvekilinin, Memurlar ile Diğer Kamu 
Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/994,2/321, 2/474) (S. Sayısı: 952) (Dağıtma tarihi: 22.6.2005) 
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62. - Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre Komisyonu 

Raporu (1/322) (S. Sayısı: 871) (Dağıtma tarihi: 20.4.2005) 
63. X - Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve 

Bütçe Komisyonu Raporu (1/1030) (S. Sayısı: 904) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 
64. - Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ile Nevşehir Milletvekilleri Mehmet Elkatmış ve Osman Seyfı'nin; 6968 Sayılı Ziraî 
Mücadele ve Karantina Kanununun 16 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/923, 2/346) (S. Sayısı : 697) 
(Dağıtma tarihi: 2.12.2004) 

65. X - Tohumculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/822) (S. Sayısı: 662) (Dağıtma tarihi: 14.9.2004) 

66. - Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/857) (S. Sayısı: 682) (Dağıtma 
tarihi: 19.11.2004) 

67. - Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Petrol Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/834) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 12.7.2004) 

68. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/621) (S. Sayısı: 633) (Dağıtma tarihi: 2.7.2004) 

69. - Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/802) (S: Sayısı: 461) (Dağıtma tarihi: 1.6.2004) 

70. - Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman ve 14 Milletvekilinin; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu 
Raporu (2/182) (S. Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 8.12.2003) 

71. - 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerin Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/622) (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi: 2.7.2003) 

72. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/121) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 3.7.2003) 

73. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan ve 22 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/23) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 1.5.2003) (*) 

74. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 53 Milletvekilinin; 3 Mart'in Her Yıl "Laiklik 
ve Öğretim Birliği Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci 
Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/93) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi: 
20.5.2003) (*) 

75. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Bayburt İlinde Konursu, Gökçedere ve Masat 
Adıyla Üç Yeni İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/17) (S. Sayısı: 140) (Dağıtma tarihi: 22.5.2003) (*) 

76. - Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalfnın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı 
Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/114) 
(S. Sayısı: 176) (Dağıtma tarihi: 17.6.2003) 
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77. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın; 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa "Geçici 

Ek Madde" Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/139) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 24.7.2003) 

78. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve Üç Milletvekilinin; Kamulaştırma Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/173) (S. Sayısı: 
256) (Dağıtma tarihi: 28.7.2003) 

79. - Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın; Küçük Esnaf ve Sanatkârlar ile Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletme Kredilerinde 1.1.2003 Tarihine Kadar Olan Senet Protestolarının ve 
Karşılıksız Çeklerin Nazara Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/110) (S. Sayısı: 278) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

80. - Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 56 Milletvekilinin; Atatürk Millî Parkı Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/159) 
(S. Sayısı: 279) (Dağıtma tarihi: 13.11.2003) 

81. - İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın; Türk Ceza Kanununun 492 nci Maddesinin 
Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/54) (S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi: 16.4.2004) 

82. - Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 96 Milletvekilinin; 17 Nisan'ın Her Yıl 
"Eğitim Bayramı" Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/126) (S. Sayısı: 417) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

83. - Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin ve 9 Milletvekilinin; 4736 Sayılı Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine 
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/248) (S. Sayısı: 418) (Dağıtma tarihi: 26.4.2004) 

84. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde 
Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan 
Gündeme Alınma Önergesi (2/243) (S. Sayısı: 581) (Dağıtma tarihi: 11.6.2004) 

85. - Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/249) (S. Sayısı: 615) (Dağıtma tarihi: 25.6.2004) 

86. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/137) (S. Sayısı: 483'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

87. - Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/167) (S. Sayısı: 487'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

88. - Artvin Milletvekili Orhan Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/168) (S. Sayısı: 488'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 
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89. - Konya Milletvekili Atilla Kart'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/176) (S. Sayısı: 489'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

90. - Denizli Milletvekili Mehmet Salih Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/180) (S. Sayısı: 490'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

91. - Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Koca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/186) (S. Sayısı: 491'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

92. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/187) (S. Sayısı: 492'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

93. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/192) (S. Sayısı: 493'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

94. - Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/222) (S. Sayısı: 499'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 12.11.2004) 

95. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/91) (S. Sayısı: 468'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

96. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/92) (S. Sayısı: 469'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

97. - Kayseri Milletvekili Abdullah Gül'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/93) (S. Sayısı: 470'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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98. - İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/94) (S. Sayısı: 471'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

99. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/95) (S. Sayısı: 472'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

100. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/96) (S. Sayısı: 473'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

101. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/97) (S. Sayısı: 474'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

102. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/98) (S. Sayısı: 475'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

103. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/99) (S. Sayısı: 476'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

104. - Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 14 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/100) (S. Sayısı: 477'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

105. - Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/101) (S. Sayısı: 478'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

106. - Kahramanmaraş Milletvekili Ali Sezai'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/102) (S. Sayısı: 479'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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107.- Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/104) (S. Sayısı: 480'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

108. - Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/105) (S. Sayısı: 481 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

109. - Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/132) (S. Sayısı: 482'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

110. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/138) (S. Sayısı: 484'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

111. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/146) (S. Sayısı: 485'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

112.- Düzce Milletvekili Metin Kaşıkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/162) (S. Sayısı: 486'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

113. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/211) (S. Sayısı: 494'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

114.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/212) (S. Sayısı: 495'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

115. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/214) (S. Sayısı: 497'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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116.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/220) (S. Sayısı: 498'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

117. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/223) (S. Sayısı: 500'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

118.- Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/224) (S. Sayısı: 501'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

119.- Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/225) (S. Sayısı: 502'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

120.- Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/230) (S. Sayısı: 503'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

121.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/231) (S. Sayısı: 504'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

122. - Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/244) (S. Sayısı: 505'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

123. - Kahramanmaraş Milletvekili Hanefi Mahçiçek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/245) (S. Sayısı: 506'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

124. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/247) (S. Sayısı: 507'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 
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125. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/248) (S. Sayısı: 539'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 19.11.2004) 

126. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/249) (S. Sayısı: 510'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

127.- Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/250) (S. Sayısı: 51 l'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

128. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/251) (S. Sayısı: 512'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

129. - Mersin Milletvekili Mustafa Eyiceoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/259) (S. Sayısı: 513'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

130. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Osman Pepe'nin Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/268) (S. Sayısı: 516'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

131. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/269) (S. Sayısı: 517'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

132. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/270) (S. Sayısı: 518'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

133. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/271) (S. Sayısı: 519'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 
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134. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/272) (S. Sayısı: 520'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

135. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/273) (S. Sayısı: 521'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

136. - Gaziantep Milletvekili Mehmet Sarı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/282) (S. Sayısı: 529'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

137. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/283) (S. Sayısı: 530'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

138. - Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Vecdi Gönül, Osman Pepe ve Nevzat Doğan'ın 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/284) 
(S. Sayısı: 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

139. - Kocaeli Milletvekili Nevzat Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/285) (S. Sayısı: 532'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

140. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/286) (S. Sayısı: 533'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

141. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün ve Muzaffer Baştopçu'nun Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/287) (S. Sayısı: 534'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

142. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Nihat Ergün'ün Yasama Dokunulmazlık
larının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
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Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletveki
linin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/288) (S. Sayısı: 535'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

143. - Kocaeli Milletvekilleri Osman Pepe, Mehmet Vecdi Gönül, Nevzat Doğan ve 
Muzaffer Baştopçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/289) (S. Sayısı: 536'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2004) 

144. - Kocaeli Milletvekilleri Nihat Ergün, Mehmet Vecdi Gönül ve Muzaffer Baştopçu'nun 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel 
Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/261) 
(S. Sayısı: 515'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

145. - Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/299) (S. Sayısı: 537'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

146. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/305) (S. Sayısı: 538'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

147. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/306) (S. Sayısı: 540'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.11.2004) 

148. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/260) (S. Sayısı: 514'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

149. - Kocaeli Milletvekilleri Nevzat Doğan ve Osman Pepe'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu ve 
15 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/274) (S. Sayısı: 522'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

150. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/276) (S. Sayısı: 523'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 
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151. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/277) (S. Sayısı: 524'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

152. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/278) (S. Sayısı: 525'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

153. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/279) (S. Sayısı: 526'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

154. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/280) (S. Sayısı: 527'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

155. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/281) (S. Sayısı: 528'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 25.11.2004) 

156.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin; 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/A Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/186) 
(S. Sayısı: 719) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

157. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3067 Sayılı Kalkınma Planlarının Yürürlüğe 
Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/235) (S. Sayısı: 720) (Dağıtma tarihi: 21.12.2004) 

158.- Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/307) (S. Sayısı: 541'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

159.- Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/309) (S.Sayısı: 543'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

160. - Kars Milletvekili Selami Yiğit'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kars Milletvekili Selami Yiğifin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/310) (S.Sayısı: 544'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

161. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk ile Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil'in, 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem 
Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/311) (S.Sayısı: 
545'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

162. - Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/312) (S.Sayısı: 546'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

163. - Edirne Milletvekili Ali Ayağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/313) (S.Sayısı: 547'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

164.- Mersin Milletvekili Ali Er'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/328) (S.Sayısı: 548'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

165. - Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Trabzon Milletvekili Şevket Arz'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/334) (S.Sayısı: 549'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

166.- İstanbul Milletvekili İdris Naim Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/335) (S.Sayısı: 550'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

167. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/339) (S.Sayısı: 553'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

168. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/340) (S.Sayısı: 554*e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

169. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/341) (S.Sayısı: 555'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

170.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ile 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın ve Hüseyin Besli'nin Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/352) (S.Sayısı: 565'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

171.- İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/452) (S.Sayısı: 586'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 27.12.2004) 

172. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/337) (S.Sayısı: 551'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

173. - İstanbul Milletvekili Mehmet Sekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/338) (S.Sayısı: 552'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

174. - Samsun Milletvekili Mustafa Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/342) (S.Sayısı: 556'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

175. - Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/345) (S.Sayısı: 559'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

176. - Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/346) (S.Sayısı: 560'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

177. - Şanlıurfa Milletvekili A. Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/347) (S.Sayısı: 561'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

178. - İstanbul Milletvekili Mehmet Mustafa Açıkalın ile Kayseri Milletvekili Adem 
Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın 
Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları 
(3/350) (S.Sayısı: 563'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

179. - İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, İdris Naim Şahin, Kayseri 
Milletvekili Adem Baştürk, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Sivas Milletvekili Selami Uzun 
ve Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/351) (S.Sayısı: 564'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

180. - Karaman Milletvekili Yüksel Çavuşoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/377) (S.Sayısı: 567'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

181. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/378) (S.Sayısı: 568'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

182. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/380) (S.Sayısı: 570'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

183. - İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/389) (S.Sayısı: 571'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

184. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/390) (S.Sayısı: 572'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

185. - Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/403) (S.Sayısı: 573'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

186. - Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'm İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/404) (S.Sayısı: 574'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 
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187. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/410) (S.Sayısı: 577"ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

188. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/420) (S.Sayısı: 578'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

189. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/421) (S.Sayısı: 585'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

190. - Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Konya Milletvekili Atilla Kart'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/453) (S.Sayısı: 587'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

191.- Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/454) (S.Sayısı: 588'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

192. - Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan ve Giresun Milletvekili Ali Temür'ün 
Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği 
Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazları (3/455) 
(S.Sayısı: 589'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 28.12.2004) 

193. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/308) (S. Sayısı: 542'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

194. - Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ile Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 
7 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/343) (S. Sayısı: 557'ye 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

195. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/344) (S. Sayısı: 558'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

196. - Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/349) (S. Sayısı: 562'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

197. - Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/365) (S. Sayısı: 566'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

198. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/379) (S. Sayısı: 569'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

199.- Kayseri Milletvekili Adem Baştürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/405) (S. Sayısı: 575'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

200. - Siirt Milletvekili Öner Gülyeşil'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/406) (S. Sayısı: 576'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

201. - Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı 
(3/456) (S. Sayısı: 590'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

202. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/457) (S. Sayısı: 591'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

203. - Düzce Milletvekili Fahri Çakır'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/462) (S. Sayısı: 592'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

204. - Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
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Raporu ve Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/463) (S. Sayısı : 593'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

205. - İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/464) (S. Sayısı: 594'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

206. - Çanakkale Milletvekili İbrahim Köşdere'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/465) (S. Sayısı: 595'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 29.12.2004) 

207. - Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa 
Açıkalın ve İdris Naim Şahin ile Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 
4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/466) (S. Sayısı : 596'ya 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 29.12.2004) 

208. - Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/467) (S.Sayısı: 597'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

209. - Elazığ Milletvekili Mehmet Kemal Ağar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/468) (S.Sayısı: 598'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

210.- Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/480) (S.Sayısı: 599'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

211.- Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/494) (S.Sayısı: 600'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

212. - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/495) (S.Sayısı: 601'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

213.- Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/496) (S.Sayısı: 602'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

214. - Konya Milletvekili Özkan öksüz'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/497) (S.Sayısı: 603'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

215. - Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/498) (S.Sayısı: 604'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

216. - Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/500) (S.Sayısı: 605'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

217. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/501) (S.Sayısı: 606'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 3.1.2005) 

218. - Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahman Müfit Yetkin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 6 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/502) (S.Sayısı: 607'ye 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi: 3.1.2005) 

219. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın; 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/227) (S. Sayısı: 732) 
(Dağıtma tarihi: 13.1.2005) 

220.X - Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, 2108 No.lu 
Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/185) 
(S. Sayısı: 735) (Dağıtma tarihi: 17.1.2005) 

221. - Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in; Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/269) (S. Sayısı: 792) (Dağıtma tarihi: 16.2.2005) 

222. - İğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/263) (S. Sayısı: 800) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 
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223. - İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 58 Milletvekilinin; "3069 Sayılı Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal 
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu"nda Değişiklik Yapılması 
ve "TBMM Etik Komisyonunun Kurulmasına" İlişkin Yasa (SİYASÎ AHLÂK YASASI) Teklifi 
ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/22) (S. Sayısı: 801) 
(Dağıtma tarihi: 22.2.2005) 

224. - Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla 
Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/563) 
(S. Sayısı: 816) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

225. X - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/572) 
(S. Sayısı: 817) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

226. - Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/630) 
(S. Sayısı: 818) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

227. - Malatya Milletvekilleri Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Ali Osman Başkurt, Süleyman Sarıbaş, 
Muharrem Kılıç, Fuat Ölmeztoprak ve Miraç Akdoğan ile 8 Milletvekilinin; 78 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı: 826) (Dağıtma tarihi: 2.3.2005) 

228. - Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı: 828) (Dağıtma 
tarihi: 4.3.2005) 

229. - Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un; Yolsuzlukla Mücadele Günü 
Hakkında Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci ve 27 Milletvekilinin; 
Yolsuzlukla Mücadele Günü Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/369, 2/204) (S. Sayısı: 830) (Dağıtma tarihi: 8.3.2005) 

230. - Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/948) (S. Sayısı: 834) (Dağıtma tarihi: 10.3.2005) 

231.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile 46 Milletvekilinin; 14.9.1971 Tarihli ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma Önergesi (2/352) (S. Sayısı: 841) (Dağıtma tarihi: 24.3.2005) 

232. - Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/932) (S. Sayısı: 844) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

233. - Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemenin Satış, Hibe, HEK 
ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/981) (S. Sayısı: 848) (Dağıtma tarihi: 29.3.2005) 

234. - Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/338) (S. Sayısı: 859) (Dağıtma tarihi: 7.4.2005) 

235. - Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
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Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/524) (S. Sayısı: 742'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

236. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/525) (S. Sayısı: 743'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

237. - Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/527) (S. Sayısı: 744'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

238. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/528) (S. Sayısı: 745'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

239. - İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İstanbul Milletvekili Memduh Hacıoğlu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/549) (S. Sayısı: 746'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

240. - Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/557) (S. Sayısı: 747'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

241.- Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/560) (S. Sayısı: 748'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

242. - Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile Feramus Şahin'in Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının 
Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve Tokat Milletvekilleri Orhan Ziya Diren ile 
Feramus Şahin'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/574) (S. Sayısı: 749'a 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

243. - Konya Milletvekilleri Hasan Anğı, Remzi Çetin, Kerim Özkul, Mehmet Kılıç ve 
Muharrem Candan'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve 
Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Raporlara İtirazı (3/584) (S. Sayısı: 750'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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244. - Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar 
Ertelenmesine Dair Raporu ve Adana Milletvekili Ziya Yergök ve 6 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 
üncü Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/594) (S. Sayısı: 751 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

245. - Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/624) (S. Sayısı: 767'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

246. - Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/625) (S. Sayısı: 768'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

247. - Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/626) (S. Sayısı: 769'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

248. - Afyonkarahisar Milletvekilleri Ahmet Koca ve Sait Açba'nın Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine 
Kadar Ertelenmesine Dair Raporları ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin 
İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Raporlara İtirazı (3/627) (S. Sayısı: 770'e 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

249. - Sivas Milletvekili Orhan Taş'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/629) (S. Sayısı: 771 'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

250. - Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/630) (S. Sayısı: 772'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

251.- Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/631) (S. Sayısı: 773'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

252. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/632) (S. Sayısı: 774'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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253. - Karabük Milletvekili Hasan Bilir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/633) (S. Sayısı: 775'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

254. - Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/634) (S. Sayısı: 776'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

255. - Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/636) (S. Sayısı: 777'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

256. - Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/637) (S. Sayısı: 778'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

257. - Kütahya Milletvekili Soner Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/638) (S. Sayısı: 779'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

258. - Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/639) (S. Sayısı: 780'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

259. - Konya Milletvekili Halil Ürün'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü 
Maddesine Göre Rapora İtirazı (3/642) (S. Sayısı: 782'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

260. - Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/643) (S. Sayısı: 783'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

261. - Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Antalya Milletvekili Atila Emek ve 4 Milletvekilinin İçtüzüğün 133 üncü Maddesine 
Göre Rapora İtirazı (3/573) (S. Sayısı: 784'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 
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262. - İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve İzmir Milletvekili Muharrem Toprak'ın İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre Rapora 
İtirazı (3/628) (S. Sayısı: 785'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 11.4.2005) 

263. - Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay ile Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 
34 Milletvekilinin; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/59, 2/281) (S. Sayısı: 886) 
(Dağıtma tarihi: 26.4.2005) 

264. - Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1001) (S. Sayısı: 887) (Dağıtma tarihi: 2.5.2005) 

265. - Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/778) (S. Sayısı: 889) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

266. - Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1010) (S. Sayısı: 892) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

267. - İzmir Milletvekili Zekeriya Akçam'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu Raporu (2/414) (S. Sayısı: 893) (Dağıtma tarihi: 5.5.2005) 

268. - Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonun Kovuşturmanın Milletvekilliği Sıfatının Sona Ermesine Kadar Ertelenmesine Dair 
Raporu ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in İçtüzüğün 133 üncü Maddesine Göre 
Rapora İtirazı (3/213) (S. Sayısı: 496'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.5.2005) 

269. - Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı 
San'at ve Ticaret Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/1018) (S. Sayısı: 913) (Dağıtma tarihi: 24.5.2005) 

270. - Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/955) (S. Sayısı: 914) (Dağıtma tarihi: 26.5.2005) 

271.- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/663, 1/738) (S. Sayısı: 917) (Dağıtma 
tarihi: 31.5.2005) 

272. X - Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonları Raporları (1/988) 
(S. Sayısı: 922) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

273. - Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/795) (S. Sayısı: 923) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

274. - Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/881) (S. Sayısı: 924) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

275. - Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/985) (S. Sayısı: 925) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 

276. - Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/998) (S. Sayısı: 926) (Dağıtma tarihi: 7.6.2005) 
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277. - Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu (1/1041) 
(S. Sayısı: 931) (Dağıtma tarihi: 13.6.2005) 

278. X - Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; 
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Manisa Milletvekili 
Hasan Ören'in 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi; Yalova Milletvekili Şükrü Önder'in, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi; Tekirdağ Milletvekili Tevfık Ziyaeddin Akbulut'un, Karayolları Trafik 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Erdal Karademir ile 18 
Milletvekilinin, 13.10.1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Avrupa Birliği Uyum ve İçişleri Komisyonları Raporları 
(1/905, 1/347, 2/287,2/330, 2/353, 2/507) (S. Sayısı: 933) (Dağıtma tarihi: 16.6.2005) 

279. X - Denizli Milletvekili Osman Nuri Filiz ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 949) 
(Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

280. - Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/1025) (S. Sayısı: 950) (Dağıtma tarihi: 21.6.2005) 

281. - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/1047) (S. Sayısı: 954) 
(Dağıtma tarihi: 24.6.2005) 

282. - Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün ile 10 Milletvekilinin ve Samsun Milletvekili İlyas 
Sezai Önder ile 6 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ile Adalet Komisyonu Raporu (2/480, 2/483) (S. Sayısı: 968) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

283. - Bursa Milletvekili Şevket Orhan ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(2/461) (S. Sayısı: 970) (Dağıtma tarihi: 29.6.2005) 

(X) Açık oylamaya tâbi işleri gösterir. 
(*) Hükümet bulunamadığından, görüşmeleri bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 987) 

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 

Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/731) 

T.C. 
Başbakanlık 30.12.2004 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12.310/17818 
Konu: Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 10.12.2004 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.70.2004/ 

52615 sayılı yazısı. 
Hakaret ve ölümle tehdit suçlarını işlediği iddia olunan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut 

Yıldız hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti 
ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 10.12.2004 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: B. 03.0. CİG. 0.00.00.02-1.128.70.2004-52615 
Konu: Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Hakaret ve ölümle tehdit suçlarını işlediği iddia olunan Mahmut Yıldız hakkında yapılan hazır

lık soruşturması sırasında adı geçenin, Şanlıurfa İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması 
üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının 9.11.2004 gün ve 2004/42251 sayılı yazısı ekinde alınmakla birlikte 
takdim kılınmıştır. 

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 27.6.2005 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No.: 3/731 
Karar No.: 61 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Hakaret ve ölümle tehdit suçunu işlediği iddia olunan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız 

hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki 
dosya hakkındaki Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 22 Haziran 2005 tarihli 
toplantısında görüşülmüştür. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Şanlıurfa Milletvekili 
Mahmut Yıldız hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelen
mesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Burhan Kuzu 

İstanbul 
Kâtip 

Ayhan Sefer Üstün 
Sakarya 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Ersönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 
Güldal Akşit 

İstanbul 

Üye 
Kerim Özkul 

Konya 

Başkanvekili 
Semiha Öyüş 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Karşıyım, muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

İbrahim Hakkı Askar 
Afyonkarahisar 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalif, muhalefet şerhi ektedir) 

(Karşı oy, muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Mevlüt Akgün 
Karaman 

Üye 
Suat Kılıç 
Samsun 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 987) 
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Uye 
Ömer Kulaksız 

Sivas 
Üye 

Fehmi Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 

Uye 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalifim, muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

(Karşıyım, 
muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 
(Karşıyım, muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

Uye 
Ramazan Can 

Kırıkkale 
Üye 

Halil Özyolcu 
Ağrı 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
(Karşıyım, 

muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 
Erzurum 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalarını sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldırılması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinciye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM kararı ile kaldırabilmektedir. 
Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan

ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasi iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalanna karşı korunmasıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 987) 
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Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Milletvekiline isnad edilen suçun, milletvekili seçilmeye engel bir nitelik taşıması halinde, 
dokunulmazlığın kaldırılmaması, bu suçtan milletvekilliği düşebilecek konumdakilerin milletvekil
liğinin sürdürülmesine de imkân tanımaktadır. Bu durumun ise, Anayasanın 76 ncı maddesi ile 
uyumsuz sonuçlara yol açacağı açıktır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasi partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Feridun Baloğlu 
Antalya 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

Oya 

Tuncay Ercenk 
Antalya 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Ar aslı 
Ankara 

m 

Atilla Kart 
Konya 

Mehmet Küçükaşık 
Bursa 

Uğur Aksöz 
Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 987) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 988) 

Ardahan Milletvekili Kenan Altım'un Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 

Karma Komisyon Raporu (3/732) 

T.C. 
Başbakanlık 30.12.2004 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.PPG.0.12.310-17819 
Konu: Ardahan Milletvekili Kenan Altun'un Yasama Dokunulmazlığı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: Adalet Bakanlığının 10.12.2004 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.66.2004/ 

52614 sayılı yazısı. 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına 

sebep olmak suçunu işlediği iddia olunan Ardahan Milletvekili Kenan Altun hakkında tanzim 
edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının ilgi yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Recep Tayyip Erdoğan 

Başbakan 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 10.12.2004 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.66.2004/52614 
Konu: Ardahan Milletvekili Kenan Altun'un Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına sebep olmak 

suçunu işlediği iddia olunan Ardahan Milletvekili Kenan Altun hakkında yapılan hazırlık soruştur
ması sırasında, adı geçenin Ardahan İlinden milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama 
dokunulmazlığının kaldınlması için hakkında düzenlenen Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının 
7.10.2004 gün ve 2004/1125 hazırlık, 2004/7 fezleke sayılı fezlekeli evrakı ve ekleri ile o yer Cum
huriyet Başsavcılığının 13.10.2004 gün ve 2004/1899-7 sayılı yazısı ekinde alınan müştekinin 
şikâyetten vazgeçme talebini hâvi 13.10.2004 tarihli dilekçesi birlikte takdim kılınmıştır. 

Ardahan Milletvekili Kenan Altun hakkında soruşturmaya devam olunabilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırıl
maması konusunda gereğini delaletlerine arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Bakan 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonları 27.6.2005 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No.: 3/732 
Karar No.: 62 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden 

olmak suçunu işlediği iddia olunan Ardahan Milletvekili Kenan Altun hakkında düzenlenen 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi ve eki dosya hakkındaki 
Hazırlık Komisyonu Raporu, Karma Komisyonumuzun 22 Haziran 2005 tarihli toplantısında 
görüşülmüştür. 

Ardahan Milletvekili Kenan Altun Komisyonumuza yazılı olarak dokunulmazlığının 
kaldırılması talebini iletmiştir. 

Karma Komisyonumuz isnad olunan eylemin niteliğini dikkate alarak Ardahan Milletvekili 
Kenan Altun hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 

Burhan Kuzu 
İstanbul 

Kâtip 
Ayhan Sefer Üstün 

Sakarya 

Üye 
Mehmet Ziya Yergök 

Adana 
(Karşı oyum var) 

Üye 
Ersönmez Yarbay 

Ankara 

Üye 
Güldal Aksi t 

İstanbul 

Başkanvekili 
Semiha Öyüş 

Aydın 
Üye 

Uğur Aksöz 
Adana 

(Karşıyım, muhalefet şerhi e 
Üye 

İbrahim Hakkı Aşkar 
Afyonkarahisar 

Üye 
Tuncay Ercenk 

Antalya 

ktedir) 

Sözcü 
Mehmet Ali Bulut 
Kahramanmaraş 

Üye 
Abdullah Torun 

Adana 

Üye 
Oya Araslı 

Ankara 
(Muhalif, muhalefet şerhi ektedir) 

(Karşı oy, muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Mevlüt Akgün 
Karaman 

Üye 
Mehmet Salih Erdoğan 

Denizli 

Üye 
Atilla Kart 

Konya 
(Muhalefet şerhi ektedir) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 988) 
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Üye 
Kerim Özkul 

Konya 
Üye 

Ömer Kulaksız 
Sivas 
Üye 

Fehmi Hüsrev Kutlu 
Adıyaman 

Üye 
Haluk İpek 

Ankara 

Üye 
Feridun Ayvazoğlu 

Çorum 

Üye 
Suat Kılıç 
Samsun 

Üye 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Üye 

Halil Ünlütepe 
Afyonkarahisar 

(Muhalifim, muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

(Karşıyım, 
muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Muzaffer Külcü 

Çorum 
(Karşıyım, muhalefet şerhi ektedir) 

Üye 
Muharrem Kılıç 

Malatya 

Üye 
Orhan Eraslan 

Niğde 
(Karşı oy) 

Üye 
Bekir Bozdağ 

Yozgat 

Üye 
Mehmet Kurt 

Samsun 
Üye 

Ramazan Can 
Kırıkkale 

Üye 
Halil Özyolcu 

Ağn 

Üye 
Mehmet Küçükaşık 

Bursa 
(Karşıyım, 

muhalefet şerhi ektedir) 
Üye 

Mustafa Nuri Akbulut 
Erzurum 

Üye 
Ahmet Çağlayan 

Uşak 

KARŞI OY YAZISI 
Anayasamızın 83 üncü maddesinde yasama dokunulmazlığı başlığı altında mutlak ve geçici 

anlamda iki tür dokunulmazlık düzenlenmiştir. Mutlak dokunulmazlık, milletvekillerinin Meclis 
çalışmalanndaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkan
lık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrar
lamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmamalannı sağlamaktadır. Mutlak dokunulmazlık adı 
verilen ve kaldınlması söz konusu olmayan bu dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin düşün
celerini serbestçe ifade etmelerine imkân tanımaktır. 

Geçici dokunulmazlık ise, seçimden önce veya sonra suç işlediği ileri sürülen bir millet
vekilinin Meclisin karan olmadıkça tutulamamasını, sorguya çekilememesini, tutuklanamamasını 
ve yargılanamamasmı; hakkında verilmiş olan ceza hükmünün üyelik sıfatı sona erinceye kadar 
yerine getirilmemesini sağlamaktadır. 

Geçici dokunulmazlık TBMM karan ile kaldırabilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 988) 
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Geçici dokunulmazlığın amacı, milletvekillerinin yasama çalışmalarına katılımının tutuklan
ma, sorguya çekilme, yargılanma veya tutulma gibi nedenlerle engellenmemesi ve siyasi iktidarın 
keyfıleşebilecek suç isnatları veya ceza kovuşturmalarına karşı korunmasıdır. 

Günümüzde pek çok ülkede geçici dokunulmazlığın kapsamının daraltıldığı görülmektedir. 
Türkiye ise bu gelişimin dışında kalmıştır. 
Bu durum, geçici dokunulmazlığın toplum tarafından giderek bir ayrıcalık olarak görülmesine 

yol açmıştır. 
Son zamanlarda kimi vatandaşlarımızda yolsuzluk olaylarının bir bölümünün siyasetçiyle bağ

lantılı olduğu ve dokunulmazlık nedeniyle bu yolsuzlukların takibinin güçleştiği yolunda bir kanı 
oluşmaya başlamıştır. Bu kanı, Parlamentonun saygınlığının olumsuzca etkilenmesine ve dokunul
mazlıkların hukuk devletinin gerçekleşmesinin önündeki bir engel olarak görülmesine neden ol
maktadır. 

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda yargı organlarından gelen 
taleplerin sonuca bağlanmasının uzun zaman alması veya Meclisçe genellikle kovuşturmanın mil
letvekili sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verilmesi, toplumun adalet duygusunu 
da zedelemektedir. 

Diğer yandan dokunulmazlığının kaldırılmaması, hakkında suç isnadı bulunan milletvekilinin 
yargılanma hakkından yararlanmasına da imkân bırakmamaktadır. 

Milletvekiline isnad edilen suçun, milletvekili seçilmeye engel bir nitelik taşıması halinde, 
dokunulmazlığın kaldırılmaması, bu suçtan milletvekilliği düşebilecek konumdakilerin milletvekil
liğinin sürdürülmesine de imkân tanımaktadır. Bu durumun ise, Anayasanın 76 ncı maddesi ile 
uyumsuz sonuçlara yol açacağı açıktır. 

Bütün bu kanı ve değerlendirmelerin siyasal yaşantımızdaki olumsuz etkilerinin daha büyük 
boyutlara ulaşmasını engellemek için Anayasamızın 83 üncü maddesinin değiştirilmesi ve geçici 
dokunulmazlığın kapsamının daraltılması gerekmektedir. Bu konuda CHP ve siyasi partilerimizin 
pek çoğu 2002 seçimleri sırasında topluma taahhütte bulunmuştur. 

Ancak şu ana kadar böyle bir Anayasa değişikliği gerçekleştirilmemiştir. 
Bu durumda, milletvekili dokunulmazlığının hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesini güçleş-

tirici bir husus haline dönüşmemesi, TBMM'nin saygınlığını zedeleyecek eleştirilere neden ol
maması ve milletvekillerinin yargılanarak aklanma hakkından yararlanmalarını engellememesi için 
bir tek çözüm kalmıştır; o da, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemi bulunan milletvekil
lerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesidir. 

Bu nedenlerle, Komisyonun, kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesi yolundaki kararına katılmıyoruz. 

Feridun Baloğlu Tuncay Ercenk Mehmet Küçükaşık 
Antalya Antalya Bursa 

Halil Ünlütepe Feridun Ayvazoğlu Uğur Aksöz 
Afyonkarahisar Çorum Adana 

Oya Araslı Atilla Kart 
Ankara Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 988) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 956) 

Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 Milletvekilinin; 
tzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 Milletvekilinin; izmir 
Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 Milletvekilinin; Samsun 
Milletvekili Musa Uzunkaya ve 27 Milletvekilinin; Trabzon 
Milletvekili Faruk Nafiz Özak ve 23 Milletvekilinin Türk 
Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet İddi
alarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belir
lenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 
105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması 
Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/63, 113, 138, 179, 228) 
Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Evrensel bir spor olan futbol bütün sosyal sınıflan büyüler ve bir araya getirir; bu gücüyle bir 

ulus içindeki sosyal ilişkileri etkiler. Başanlı takımlar halka mal olmuştur. Büyük oyuncular yıldız-
laşır, hatta idolleşir; ancak yarattıkları tutkular ve uyandırdıkları beklentiler bazen şiddete de yol açar. 

Futbol karşılaşmaları büyük bir rekabete yol açar. Karşılaşmalar, şampiyonluklar bazı siyasi 
rejimler için propaganda öğesi durumuna gelebilir. 

Coşku ve tutku bazen tribünlerde ve stadın çevresinde şiddete dönüşür. Bu şiddet istenmeyen 
olayları da beraberinde getirir. 

Futbol karşılaşmaları esnasında gerekli bütün önlemlerin alınması, güvenlik görevlilerinin stad 
içinde arttınlması ve Spor İl Müdürlüklerinden görevli memurlann tribünlerde yer alması, Kulüp 
görevlilerinin ve futbolculann dostluk içerisinde maçlannı yapmalan gerekmektedir. 

Son günlerde sahalarda, tribünlerde ve maç sonrası meydana gelen olaylar hoş karşılanmamak-
la birlikte meydana gelen anarşinin biran önce durdurulması ve bu konuda TBMM'de bir Araştır
ma Komisyonu oluşturulup, bu olayların araştırılması ile meydana gelişi ve nedenleri aydınlığa 
kavuşturulmalıdır. 

Biz aşağıda imzalan bulunan Siyasi Parti temsilcileri Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 üncü 
ve 105 inci maddeleri uyannca araştırma konusunda bir Meclis araştırması açılmasını istiyoruz. 

Saygılanmızla. 9.4.2003 
Mesut Değer Berhan Şimşek Şevket Gürsoy 
Diyarbakır İstanbul Adıyaman 

Erdal Karademir Uğur Aksöz Muhsin Koçyiğit 
İzmir Adana Diyarbakır 

Mehmet Parlakyiğit Mehmet Tomanbay Enver Öktem 
Kahramanmaraş Ankara İzmir 
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Abdurrezzak Erten 
İzmir 

Vezir Akdemir 
İzmir 

Mehmet Yıldırım 
Kastamonu 
Orhan Sür 
Balıkesir 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Gökhan Durgun 
Hatay 

Sıdıka Aydoğan 
İstanbul 

Mustafa Gazalcı 
Denizli 

Hüseyin Bayındır 
Kırşehir 

Yılmaz Kaya 
İzmir 

Özlem Çerçioğlu 
Aydın 

Sedat Uzunbay 
İzmir 

Zeynep Damla Gürel 
İstanbul 

Feridun Ayvazoğlu 
Çorum 

Hasan Aydın 
İstanbul 

Hüseyin Ekmekçioğlu Hasan Fehmi Güneş 
Antalya İstanbul 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Futbol günümüzün en büyük kitlesel eğlence kaynağı ve bir büyük endüstridir. Ancak son gün

lerde basın ve medyada yoğun bir şekilde yer alan futboldaki şike iddialarıyla bu güzel endüstri 
dalına darbe vurulmaktadır. Şike iddialarının merkezinde İzmir'in Türk spor hayatına birçok spor
cu kazandırmış, en köklü ve en eski kulüplerinden biri olan Altay Spor Kulübü'nün şaibeli biçimde 
ligden düşürülmesi bulunmaktadır. 

Bildiğiniz gibi şike, bazen rakip takım oyuncularının adeta yedeklerden oluşan bir kadroyla 
sahaya çıkmasıyla bazen direk kalecilerin davranış biçimleriyle, bazen hakem oyunlarıyla, bazen de 
karşı tarafın teşvik primi vermesi suretiyle gerçekleştirilmektedir. Son olayda da görüldüğü gibi 
yukarıda saydığımız şike türlerinin kurumsallaştığı ve futbol endüstrisinde haksız rekabetin oluş
tuğu açık olarak görülmektedir. 

Şike iddiaları daha önceki senelerde de içimizde halen milletvekili olan bazı arkadaşlarımızın da 
imzasını taşıyan bir meclis araştırması önergesi ile gündeme gelmiş; ancak kadük kaldığı için sonuç
landırılamamıştır. Ancak yolsuzluk gerçeğinin toplumsal adaleti gölgelediği bir dönemde, Altay Spor 
Kulübü tüzel kişiliğinin düştüğü haksız durumu göz önüne alarak, büyük kitleleri seferber eden futbol 
endüstrisindeki çirkin iddiaların araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. 

Bunun için, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 6.6.2003 

Hakkı Ülkü Ahmet Ersin Yılmaz Kaya 
İzmir İzmir İzmir 

K. Kemal Anadol 
İzmir 

Hasan Aydın 
İstanbul 

Muharrem ince 
Yalova 

Vezir Akdemir 
İzmir 

Atila Emek 
Antalya 

Ali Arslan 
Muğla 

Abdurrezzak Erten 
İzmir 

Özlem Çerçioğlu 
Aydın 

Atilla Kart 
Konya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 956) 
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Necdet Budak 
Edirne 

Mehmet Nuri Saygun 

Tekirdağ 

Gürol Ergin 
Muğla 

Hasan Güyüldar 
Tunceli 

Yüksel Çorbacıoğlu 
Artvin 

Mustafa Sayar 
Amasya 

Ahmet Yılmazkaya 

Gaziantep 
Fahrettin Üstün 

Muğla 
Ufuk Özkan 

Manisa 
M. Nezir Nasıroğlu 

Batman 
GEREKÇE 

Halil Ünlütepe 
Afyon 

Ali Cumhur Yaka 

Muğla 
Nezir Büyükcengiz 

Konya 
Erdoğan Kaplan 

Tekirdağ 
İsmet Atalay 

İstanbul 

2002-2003 sezonu Türkiye 1. Süper Liginin son haftalarında oynanan müsabakalar Türk spor 
kamuoyunda, ilgili kulüp ve kurumlarda alınan sonuçlar ve oynanan futbol itibariyle şüphe uyan
dırmıştır. Nitekim son haftalarda oynanan müsabaka neticeleri özellikle küme düşmesi muhtemel 
takımların aldıkları ilginç sonuçlar ve bunun yanında oynanan futbol şüpheleri haklı çıkarmış 
bulunmaktadır. Şöyle ki: 

25.5.2003 tarihinde oynanan Elazığspor-İstanbulspor maçında İstanbulspor oyuncularının hiç 
mücadele etmedikleri ve rakip kaleye gitmekteki isteksizlikleri kamuoyunun dikkatini çekmiştir. 

31.5.2003 Tarihinde oynanan Diyarbakırspor-Elazığspor müsabakası şike iddialarının ayyuka 
çıktığı bir müsabaka olmuştur. Maçın devre arasında Diyarbakırspor oyuncularının Diyarbakırs-
por'lu yöneticiler tarafından silahla tehdit edildiği duyumları alınmıştır. Diyarbakırspor takımının 
ataklarını kendi seyircileri tarafından oyuncularının yuhlanması ve aleyhe yapılan tezahürat futbol
culara yapılan baskı ile birlikte değerlendirildiğinde maçın hangi koşul ve etkiler altında, sonucu 
adete önceden kararlaştırılan şekilde sonuçlandırıldığı açıktır. Elazığspor'un attığı ilk gol golden ön
ce golü atan oyuncunun tek başına ve adete hiçbir savunma ve engelleme ile karşılaşmaksızın boş 
sahada top sürerek kaleci ile karşı karşıya kalıp golü atması, pozisyonda yapılan müdahalelerin, 
kalecinin topu içeriye adeta kabul etmesinin Futbol Disiplin Talimatının 37 nci maddesinde tarif 
edilen hileli ve danışıklı futbol müsabakası olduğu hususunu teyit etmektedir. Elazığspor Kulüp 
Başkanının maç sonrası yaptığı açıklamayı kısaca özetlemek gerekirse son haftalarda özellikle düş
me hattında bulunan takımların gerek kendi aralarında gerekse diğer takımlarla yaptığı maçlar ve 
alınan sonuçlar, düşen takımların belirlenmesi açısından Altay Spor Kulübü'nün ne derece mağdur 
edildiğini haklı çıkarmaktadır. 

Özellikle son hafta oynanan Diyarbakırspor-Elazığspor maçı ve İstanbulspor-Altay maçlarının 
şike ve teşvik primi iddiaları ile gölgelendiği açıktır. İstanbulspor oyuncularından bazılarının Sel
çuk, Musa ve Mehmet Yozgatlı'nın kasede alınan ve gazetelere yansıyan teşvik primi ikrarlan titiz
likle araştırılmalıdır. 

Futbolun güzelliğine gölge düşüren şike vb. iddiaların araştırılıp açıklığa kavuşturulması 
sadece iddiaları, öne sürülen ya da suçlamalara maruz kalanlar İçin değil, temiz toplum için gerek
lidir. Bu konuda TBMM' nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inanarak 

Meclis Araştırması önergesini Genel Kurulun takdirlerine arz ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 956) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Son yıllarda, Türk sporu önemli bir aşama yaparak özellikle futbol takımlarımız ve Milli 

Takımımız, uluslararası karşılaşmalarda ve organizasyonlarda, hepimizin göğsünü kabartan, başarılı 
sonuçlar almaktadır. 

Ancak, bir süreden beri, bazı yazılı ve görsel basında yer alan ve kamuoyunu rahatsız eden şike 
haberleri ve itiraflar, bu başanlan gölgelemekle kalmayıp, genel olarak Türk sporunu zan altında 
bırakmaktadır. Esasen, futbolumuzu kemiren şike iddiaları yeni olmayıp, her Süper Lig'in sonunda 
ve özellikle de, son maçlarda gündeme gelmekte ve hatta bu alanda mafyalaşmanın olduğu, yıllar
dan beri ileri sürülmektedir. 

Öyle ki, mafyalaşmanın, bu iddiaları araştırmak ve sorumlulannı tespit ederek, gereğini yap
makla görevli Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu da etkisi altına aldığı ve hatta bu 
kurumlara da el attığı iddiaları yaygındır. 

Bütün bunlar, futbolumuzu ve genel olarak ta Türk sporunu kirleten gelişmelerdir ve üzücüdür. 
Dolayısıyla, yüce Meclis bu iddiaları araştırarak, doğru olup olmadığını ve doğru ise sorumlularını 
tespit ederek, kamuoyunu tatmin etmeli ve Türk Futbolunu bu ayıptan arındırmalıdır. 

Aynca son zamanlarda özellikle futbol karşılaşmalarında, seyirciler arasında ve organize ol
duğu izlenimi veren olaylar yaşanmaktadır. Tribün terörü olarak tanımlanan bu olayların önüne 
geçilmezse, çok büyük ve üzücü sonuçlarla karşılaşılabilir. 

Sunulan nedenlerle, son beş yıldaki Süper Lig karşılaşmalarında şike yapılıp yapılmadığı, bu 
alanda mafyalaşmanın olup olmadığı ve Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Kurulu'nun bu id
dialar karşısındaki yeri ve tutumu ile son beş yılda her iki kurulda görev yapan başkan ve üyelerin 
malvarlıklarının araştırılması ve tribünlerde meydana gelen olayların nedenleri ile alınması gereken 
önlemlerin tespiti için Anayasanın 98 inci ve içtüzüğün 104 üncü maddeleri gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasını talep ederiz. 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Nail Kamacı 
Antalya 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

Bayram Ali Meral 
Ankara 

Mustafa Sayar 
Amasya 

Ahmet Sırrı Özbek 
İstanbul 

Mahmut Duyan 
Mardin 

Şevket Arz 
Trabzon 

Necdet Budak 
Edirne 

Zekeriya Akıncı 
Ankara 

Hüseyin Özcan 
Mersin 

Tacidar Seyhan 
Adana 

N. Gaye Erbatur 
Adana 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Züheyir Amber 
Hatay 

Rasim Çakır 
Edirne 

Feridun Fikret Baloğlu 
Antalya 

Hüseyin Güler 
Mersin 

Şefik Zengin 
Mersin 

Mehmet Ali Arıkan 
Eskişehir 

Nezir Büyükcengiz 
Konya 

Ahmet Yılmazkaya 
Gaziantep 

Mehmet Sefa Sirmen 
Kocaeli 

Yavuz Altınorak 
Kırklareli 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Kamuoyunu yakından ilgilendiren, illerin ve ülkelerin tanıtımında, komşuluk ilişkilerinin geliş

mesinde, insanın vücut ve akıl sağlığının gelişiminde büyük yeri ve önemi olan sporun, son zamanlar
da içinde bulunduğu olumsuzlukların, hakem hatalarının, varsa şike ve mafya iddiaları ile boyutlarının 
araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasanın 105 inci maddesi ile TBMM 
İçtüzüğünün 98 inci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Bülent Gedikli 
Ankara 

Abdurrahim Aksoy 
Bitlis 

Seracettin Karayağız 
Muş 

Cemal Uysal 
Ordu 

Harun Tüfekçi 
Konya 

Kerim Özkul 
Konya 

Ahmet Yaşar 
Aksaray 

Mehmet Mehdi Eker 
Diyarbakır 

Ziyattin Yağcı 
Adana 

İlyas Çakır 
Rize 

Durdu Mehmet Kastal 
Osmaniye 

Mustafa Said Yazıcıoğlu 
Ankara 

Adem Tatlı 
Giresun 

Ahmet Rıza Acar 
Aydın 

Yüksel Çavuşoğlu 
Karaman 

Muzaffer Baştopçu 
Kocaeli 

Alaettin Güven 
Kütahya 

Azmi Ateş 
İstanbul 

GEREKÇE 
Sporun, Beldelerin, şehirlerin, ülkelerin kültürlerinin tanıtımında ve gençliğin sağlıklı vücut 

gelişiminde ve hatta insanların boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmesi nedeniyle günlük iş 
hayatındaki stresini atarak kötü davranışlara yöneliminin önüne geçmesi bakımından insan hayatın
daki önemi büyüktür. Gençlerin ve genç kalabilenlerin okul ve işten arta kalan zamanlarını kötü ve 
kirli havası ile hastalık saçan kahvehaneler, barlar vb. yerler yerine sporu, sporcusuyla, seyircisiyle 
ve taraftarı ile herkesin spor sahalarına yönelmesi, yorgunluk ve streslerini buralarda atıp kazananı 
alkışlayarak centilmenlik duygusunu geliştirmektedir. Atalarımız "Sağlam kafa sağlam vücutta 
bulunur" diye boşuna söylememişlerdir. 

Spor'un ülke tanıtımına katkısını, hatırlanacağı gibi 2002 Dünya Kupasında A Milli Futbol 
takımımızın Dünya 3. olması ile diğer dallarda mücadele eden Voleybol milli takımımız, Güreş
çilerimiz, Haltercilerimiz ve diğer sporcularımız bize yaşatmıştır. Biz ülke olarak milyarlarca TL 
harcama yapsaydık bu başarıyı yakalamamız zor olurdu. 

Asım Aykan 
Trabzon 

Hikmet Özdemir 
Çankırı 

Medeni Yılmaz 
Muş 

Şerif Birinç 
Bursa 

Bayram Özçelik 
Burdur 

Mehmet Çerçi 
Manisa 

A. Müfit Yetkin 
Şanlıurfa 
Nihat Eri 
Mardin 

Abdullah Erdem Cantimur 
Kütahya 
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Ne var ki; son zamanlarda sporda ve spor sahalarında olup bitenler hiç de iç açıcı değildir. Hiç 
gündemden düşmeyen hakem hataları, kasıtlı hakem davranışları, şike ve mafya iddiaları ile 
Anadolu takımlarına ambargo uygulandığı iddiası ve kötü tezahürat sporun, bir centilmenlik işi ol
duğu seyircilerin ve taraftarın stresini aldığı tezinin aksine atmosferin daha da gerilmesine hatta taş
kınlıkların bir fıtilleyicisi olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Anadolu kulüplerinin parlayan yıldızı Samsunspor'a uygulanan muamelede bu olayların başın
da yer almaktadır. 

Şöyle ki, 19.10.2003 Pazar akşamı oynanan Samsunspor-Gaziantepspor maçında Hakem Sel
çuk DERELİ'nin masum hatalar olarak kabulü mümkün olmayan olaylardır. Yine bu maçın öncesin
deki hafta, 5.10.2003 tarihinde Diyarbakır'da Samsunspor aleyhine oluşan hakem kararlarının ve 
ulusal ölçekte yayın yapan STAR TV'deki spor programına katılan hakem Sadık İLHAN'ın geç
tiğimiz yıl oynanan Samsunspor- Trabzonspor maçında, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı 
Bülent YAVUZ tarafından maçı Samsunspor'un kaybetmesi yönündeki talimatı doğrultusunda 
penaltıyı vermeyerek yenilmesini sağladığını itiraf etmesi, Samsunspora karşı bir yerlerde plan
lanan kumpasla karşı karşıya olduğunu göstermiştir. 

Samsunspor'un maruz kaldığı olayların bir kısmı da şunlardır: 8.8.2003'de oynanan Samsuns-
por-BJK maçında Hakem İsmet ARZUMAN faul yapmalarına karşın Tayfur ve Guıntı'ya kart gös
termeyerek oyunda kalmalarını sağlayıp Samsunsporun oyun kurmasını engellemesi, 13.9.2003'de 
Samsunspor- İstanbulspor, 19.9.2003 Trabzonspor-Samsunspor, 25.10.2003'de oynanan 
Galatasaray-Samsunspor karşılaşmalarında hakemlerin kararları ve davranışları vb. 

Yine bu olayların en canlı örneği, 8.11.2003 tarihinde oynanan FB-Çaykur Rizespor maçında, 
Hakem Ali AYDIN'ın ÇK Rizespor'lu futbolcu Victoria'ya 2 kez sarı kart göstermesi, kırmızı kart
la sporcuyu saha dışına çıkartması gerekirken bunu yapmaması nedeniyle TFF Yönetim Kurulu'nun 
maçın yeniden oynanmasına karar vermesi ve en son 4.4.2004 tarihinde oynanan Galatasaray-
Beşiktaş maçında artık kusurun kendisi ve futbolcuların aktiviteleri değil Hakem Ali AYDIN'ın çok 
yanlış kararları ve iki penaltı ile Beşiktaş'ı galip ilan ettiği iddialarının tartışma ortamına taşınması 
vahim tabloyu gözler önüne sermektedir. 

İşin vahim olan boyutlarından birisi de futbola çete-mafya işlerinin karışarak maçların satıldığı 
ve kaybettirildiği iddiasının basında ve kamuoyunda yer almış olması ile maç esnasında yapılan 
kötü tezahüratın taraftarları ve seyircileri üzüntüye hatta büyük sıkıntılara düşürmektedir. 

Spor'a bulaşan bu virüsler, hakem hataları, kasıtlı tarafgirlik, şike iddiaları, Anadolu takım
larına yapılan tarafgir tutumlar ve kötü tezahürat, insanların kaynaşmasına, yorgunluk ve streslerini 
atarak dinçleşmesine, ülkemizin ve milli kültürümüzün tanımına olumsuz etkiler yaparak, sporun 
asıl misyonunu yerine getirmesine mani olur hale gelmiştir. 

Bu itibarla; 
- Hakem hataları ve varsa kasıtlı kural ihlallerinin, 
- Genelde Anadolu takımlarına uygulanan taraflı davranılıyor iddialarının, 
- Çete, mafya ve şike iddialarının varlığı ve sporun sonuçlarını etkilediği ve bazılarının bundan 

maddi menfaat sağladığı iddialarının, 
- Spor sahalarına hiç yakışmayan kötü tezahüratın ve şiddetin, 
Önüne geçilebilmesi için alınacak önlemlerin ortaya konulması için bir araştırma komisyonu 

kurulması gereği hasıl olmuştur. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında Türk sporunun değişik branşlarda büyük 
başarılar kazandığı bilinmektedir. 

Dünya Ill.lüğünü elde eden Futbol Milli Takımımızın, uluslararası şampiyonalarda başarı 
kazanan Futbol Takımlarımız ile diğer branşlarda mücadele eden takımlarımızın başarıları herkesin 
gözü önündedir. 

Ne var ki, sporumuzda ve özellikle futbolumuzda ortaya atılan şike iddiaları, konu ile ilgili 
yazılı ve görsel basında yapılan yayınlar, hem Türk sporu ve sporcularını, hem de kamuoyumuzu 
rahatsız etmekte, Ülkemizin ve Türk sporunun hem yurt içi, hem de yurt dışı itibarını zedelemektedir. 

Bu gerekçelerle T.B.M.M. spor camiasında yaşandığı söylenen iddiaların incelenmesi, kay
nağına inilerek varsa mali ve diğer boyutlarının ortaya çıkarılması, yakışıksız görüntülere ve acılara 
sebep olan tribün terörünün önüne geçilmesi için gerekli önlemleri alma konusunda hassasiyetini 
göstermelidir. 

Türk Futbolu başta olmak üzere sporumuzun her dalında "Rüşvet, şike, şiddet, tehdit, doping, 
haksız rekabet.." gibi spor ve centilmenlikle asla bağdaşmayan bu kirliliğin doğru olup olmadığı, 
varsa sorunların ve sorumluların tespiti ile alınması gerekli tedbirler konusunda Anayasanın 98 in
ci ve İçtüzüğün 104 üncü maddesi gereğince Meclis araştırması yapılmasını talep ederiz. 

Faruk Nafiz Özak 
Trabzon 

Vahit Erdem 
Kırıkkale 

Kerim Özkul 
Konya 

Ömer Özyılmaz 
Erzurum 

Nurettin Aktaş 
Gaziantep 

Salih Kapusuz 
Ankara 

Şemsettin Murat 
Elazığ 

Mehmet Fehmi Uyanık 
Diyarbakır 

Ali Yüksel Kavuştu 
Çorum 

İrfan Gündüz 
İstanbul 

Cemal Kaya 
Ağrı 

Şükrü Ünal 
Osmaniye 

Yüksel Coşkunyürek 
Bolu 

İmdat Sütlüoğlu 
Rize 

Abdullah Torun 
Adana 

Sadullah Ergin 
Hatay 

Ali Er 
Mersin 

Mehmet Özyol 
Adıyaman 

Mehmet Kerim Yıldız 
Ağrı 

Cahit Can 
Sinop 

Mehmet Sarı 
Osmaniye 

M. İhsan Aslan 
Diyarbakır 
Cavit Torun 
Diyarbakır 

Azmi Ateş 
İstanbul 
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GEREKÇE 

Spor; insanlık tarihi boyunca ve özellikle 20. yüzyılın başından itibaren toplumların, kültür
lerin ve insanların birbirlerini tanımalarında ve birbirleri ile kaynaşmalarında önemli bir görevi 
yerine getirmektedir. 

Ancak spor, küreselleşen dünyada asıl fonksiyonu olan "kardeşlik, barış" gibi olguları bir 
kenara itmiş ve devletlerin, toplumların, takımların ve insanların birbirleri ile yarıştıkları bir alan 
haline gelmiştir. 

Bu yarış, ister istemez sporun ruhuna aykırı olan bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. 
Ülkemizde son yıllarda sporun her alanındaki gelişmelerin varlığı inkar edilemez bir gerçektir. 

Ülkemizi dünya arenasında son 20 yıl öncesine kadar ata sporumuz güreş ile başarılı bir şekilde 
temsil etmekte iken, 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız şu günlerde, futbolumuzla, halterimizle, at
letizmimizle, basketbolumuzla, voleybolumuzla, boksumuzla dünyada kendimizden söz ettirmek
teyiz. 

Türk Milli Futbol Takımımızın 2002 Dünya Kupasında almış olduğu üçüncülük, spor
cularımızın Olimpiyatlarda elde ettiği başarılar ülkemiz sporunun bir atılım içerisinde olduğunun 
göstergeleridir. 

Ancak "Küresel Spor"un beraberinde getirdiği olumsuzluklar Ülkemiz sporunu da etkilemek
tedir. 

Yukarıda da izah ettiğimiz gibi spor -özellikle turnuva şeklinde yapılan müsabakalar rekabeti, 
rekabet hırsı, hırs ise şike, şiddet, hile gibi istenmeyen durumları da beraberinde getirmektedir. Bu 
istenmeyen durumların ortaya çıkmasından, sporun getirişi yüksek bir alan olmasının da etkisi 
büyüktür. 

Özellikle futbolda milyon dolarlarla telaffuz edilen transfer ücretleri gözönünde bulundurul
duğunda, futbol sektöründe dönen paranın hayal gücümüzü çok fazla zorlayacağı ortadadır. 

Son günlerde Türk sporunun lokomotifi olan Türk futbolunun üzerinde dolaşan şike bulut
larının kaynağının derhal araştırılmasında ve çözümünde kuşkusuz kamu yararı vardır. Ancak, fut
bolumuzdaki sorunları şike ile sınırlamak mümkün değildir. 

Kötü olmak noktasında şike ile başabaş yarışabilecek bir diğer olumsuzluk da şiddet olgusudur. 
Sporun ruhuna tamamen zıt olan bu yeni ruh halinin de daha fazla yaygınlaşmadan önünün ilelebet 
kesilmesi gerekmektedir. 

Gündemde olması nedeniyle futbolla açıklamaya çalıştığımız ancak sporun diğer dallarına da 
rahatlıkla atıf yapılabilecek bu olumsuzlukların yok edilmesinde; kaynaklarının, bilerek veya bil
meyerek destekçilerinin tespiti önem arzetmektedir. Yani doğru tedavi için doğru teşhis şarttır. 

- Bu sebeplerle başta futbol olmak üzere diğer spor dallarında; 
- Şike ve benzeri durumların olup olmadığının araştırılması, 
- Teşvik primi denen uygulamanın hukuki ve ahlaki açıdan değerlendirilmesi, Türk sporuna 

katkısının araştırılması, 
Televizyonlarda yayınlanan spor programlarının Türk sporuna katkısının ve taraftar şiddetine 

etkisinin araştırılması, ve gereken önlemlerin tespiti için Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 104 ün
cü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması talep ederiz. 
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Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet İddialarının Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 

(10/63,113,138,179, 228) 
Esas No.: A.01.1.GEÇ.( 10/63, 113, 138, 179, 228) 10.6.2005 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet İddialarının Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" amacı ile Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci mad
deleri gereğince bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuştur. 

4.1.2005 tarihinde göreve başlayan (10/63, 113, 138, 179, 228) Esas Numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonunun yaptığı çalışma sonucunda düzenlediği rapor, ekleri ile birlikte ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Haluk İpek 
Ankara 

Komisyon Başkanı 

Ek: Rapor ve Ekleri. 
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GİRİŞ 
Spor günümüz toplumlarının önemli fenomenlerinden birisidir. Spor hem büyük bir ekonomik 

değer, hem saha içi ve dışı olayları ile toplumların göz ardı edemeyecekleri bir olgudur. Uluslararası 
federasyonlar bu noktadan hareketle spor karşılaşmalarını daha seyirlik yapabilmek amacıyla kural 
değişikliklerine gitmeye başlamışlardır. Böylece spor, özellikle de futbol hızla kitleleri peşinden 
sürükleyen bir kuruma dönüşmüştür. 

Sporun gelişmesi, kitleleri peşinden sürüklemesi, bir endüstri halini alması beraberinde bir 
takım sorunları da getirmiştir. Kısaca Sporda yozlaşma başlığı altında toplayabileceğimiz bu sorun
lar Türk sporunu da olumsuz yönde etkilemiş; dünya sporunda yaşanan pek çok kural dışı davranış 
ülkemizde de kendisini kısa zamanda hissettirmiştir. 1900'lü yıllardan beri dünyada sorgulanan 
seyirci davranışları günümüzde de sorgulanmaya devam edilmektedir. Başarıyı elde etmek için spor 
ahlakına uymayan bir takım davranış bozuklukları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda sahne 
almış; spor müsabakalarının önüne geçmiş, günlerce kamu oyunu medya yoluyla oyalamış ve halen 
de oyalamaya devam etmektedir. 

Spor çok boyutlu bir olgudur. Sporun içerisinde yer alan aktörler (sporcu, antrenör, spor kulübü 
yöneticisi, spor federasyonları, hakemler, seyirciler, medya vb), bir bütünün parçalarıdır. Bu par
çaların uyum içerisinde, yozlaşmaya sebebiyet vermeden görevlerini yapmaları yaşanan sorunların 
ortadan kalkmasında önemli bir etken olacaktır. Spor sahalarında yaşanan şiddet olayları, 
müsabakalarda başarılı olmak için sporcu tarafından yapılan doping, sporculara ödenen teşvik prim
leri, skor üzerinde yapılan anlaşmalar (şike), haksız rekabet spordaki yozlaşmanın ana başlıklarıdır. 

Ülkemizde de kendisini hissettiren bu tür davranışlar sporumuzda telafisi mümkün olmayan 
yaraların açılmasına neden olmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu konularda duyarlı davran
mış ve milletvekilleri tarafından verilen "Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet, Haksız Rekabet İd
dialarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasını" is
teyen beş ayrı Meclis Araştırma önergesini birleştirerek görüşmüş ve bu konuda bir Araştırma 
Komisyonu kurulmasına karar vermiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyona, Türk sporunda var olduğu iddia edilen şiddet, şike, 
rüşvet ve haksız rekabet konularının araştırılmasını sebep ve sonuçlarının tespit edilmesini ve bu 
konularda alınacak önlemlerin belirlenmesini görev olarak vermiştir. 

Komisyon her ne kadar konuyu, sporun tüm dallarını kapsayacak şekilde ele almışsa da araş
tırma büyük kitleleri stat ve salonlara çeken takım sporlarına yönelik olarak yapılmıştır. Bunlardan 
en önemlisi futboldur. Diğer spor dallarında yaşananların futbolda yaşanan olayların uzantısı ol
duğu kabul edilebilir. Bu nedenle Komisyon, sporda yaşanan bu yozlaşmayı büyük kitleleri peşi sıra 
sürükleyen futbol üzerinden yapmıştır.Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular 
ile alınması gereken önlemler diğer spor dalları için de geçerlidir. 

I- ÖNERGELERİN ÖZETİ VE KONUSU 
1- Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 milletvekilinin (10/63) Esas Numaralı Meclis 

Araştırması Önergesinde; " futbolun evrensel bir spor olduğu, farklı sosyal sınıfları bir araya getir
diği ve sosyal ilişkileri etkileyebildiği, elde edilen başarının veya başarısızlığın coşkuya veya öfkeye 
dönüştüğü, coşku veya öfkenin bazen tribünlerde zaman zaman spor sahalarının dışında şiddete 
neden olduğu, futboldaki bu anarşinin durdurulması için önlem alınması gerektiği belirtilerek şiddet 
olaylarının meydana geliş nedenlerinin ve alınabilecek önlemlerin neler olabileceğinin araştırılması", 
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2- İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 26 milletvekilinin (10/113) Esas Numaralı Meclis Araştır
ması Önergesinde; " futbol maçlarındaki şike iddiaları ön plana çıkmış, şike nedeniyle bazı takım
ların mağdur oldukları belirtilmiş, bundan dolayı şike iddialarının araştırılması", 

3- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekilinin (10/138) Esas Numaralı Meclis Araş
tırması Önergesinde; "mafyanın Türk sporuna karıştığı,Türkiye Futbol Federasyonu ile Merkez 
Hakem Kurulunu etki altına aldığı iddia edilmiş, son beş yılda lig karşılaşmalarında şike yapılıp 
yapılmadığının, bu alanda mafya etkisinin olup olmadığının, bu iddialar karşısında Federasyonda 
ve Hakem Kurulunda görev yapanların tutumlarının, mal varlıklarındaki artışların, spor sahaların
da meydana gelen şiddet olaylarının nedenleri ile alınması gereken önlemlerin tespiti için bir araş
tırma açılması", 

4- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 27 milletvekilinin (10/179) Esas Numaralı Meclis 
Araştırması Önergesinde; "hakemlerin futbol sahalarında kasıtlı olarak Anadolu takımlarının aley
hine hakem hataları ve kural hataları yaptıkları, bu hatalar sonucunda bu takımların mağdur olduk
ları, futbolda çete, mafya ve şike söylentilerinin maç sonuçlarını etkilediği ve bazı kişilerin bundan 
maddi menfaat sağladıklan iddia edilmiş, spor sahalannda küfürlü tezahüratın ve şiddetin önünün 
kesilmesi için alınması gereken önlemlerin araştırılması", 

5- Trabzon Milletvekili Nafiz Özak ve 23 milletvekilinin (10/228) Esas Numaralı Meclis Araş
tırması Önergesinde; "Türk sporunda özellikle futbolda rüşvet, şike, şiddet, tehdit, doping, haksız 
rekabet iddialan ile televizyonlarda yayımlanan spor programlarının Türk sporuna katkısı ve taraf
tar şiddetine etkisinin araştırılması, 

istenmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen beş ayrı önerge ile "Türk sporunda şiddet, 

şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi" 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasını arz ve talep etmişlerdir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen önergelerde yer alan iddialar araş
tırmanın konusunu oluşturmuştur. 

II- KOMİSYONUN KURULUŞU 
22 nci Dönem Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer ve 25 milletvekili, İzmir Milletvekili Hak

kı Ülkü ve 26 milletvekili, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 23 milletvekili, Samsun Milletvekili 
Musa Uzunkaya ve 27 Milletvekili ile Trabzon Milletvekili Nafiz Özak ve 23 Milletvekilinin, 
Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğin
ce verdikleri önergelerin konularının ortak olması nedeni ile birleştirilerek Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 23.11.2004 tarihli 20 nci Birleşiminde görüşülmüş ve Genel Kurulun 829 sayılı Kararı 
ile önergelerde belirtilen hususların araştırılması için bir Komisyon kurulması kararlaştınlmıştır. 
829 sayılı Karar 27.11.2004 tarih ve 25653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Söz konusu Kararda, Komisyonun 12 üyeden oluşmasına, Komisyonun çalışma süresinin Baş
kanlık Divanı seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da 
çalışması hususlarına yer verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 4.1.2005 tarihli 46 nci Birleşiminde Komis
yona üye seçimi yapılmıştır. 

Yapılan seçim sonucunda; 
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AK PARTİ 

Haluk İPEK Ankara Milletvekili 
İrfan Riza YAZICIOĞLU Diyarbakır Milletvekili 

İlhan ALBAYRAK İstanbul Milletvekili 
Murat YILMAZER Kırıkkale Milletvekili 

Alaettin GÜVEN Kütahya Milletvekili 
Selami UZUN Sivas Milletvekili 
Ahmet ÇAĞLAYAN Uşak Milletvekili 
Bekir BOZDAĞ Yozgat Milletvekili 
CHP 
Mehmet KÜÇÜKAŞIK Bursa Milletvekili 

Mesut DEĞER Diyarbakır Milletvekili 
Ahmet ERSİN İzmir Milletvekili 
Harun AKIN Zonguldak Milletvekili 
Komisyon üyesi olarak seçilmişlerdir. 
Komisyon 4.1.2005 tarihli ilk toplantısını, en yaşlı üye sıfatıyla Kütahya Milletvekili Alaettin 

Güven Başkanlığında yapmış, 11 üyenin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yapılan gizli oylama 
sonucunda; Komisyon Başkanlığına Ankara Milletvekili Haluk İpek, Başkanvekilliğine, İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin, Komisyon Sözcülüğüne Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Katip 
Üyeliğine Kütahya Milletvekili Alaettin Güven seçilmişlerdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu seçime ilişkin 4.1.2005 tarih ve 831 sayılı kararı 8.1.2005 
tarih ve 25694 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

III- KOMİSYONUN GÖREVİ, YETKİ VE SÜRESİ 
Çalışmalarına 4.1.2005 tarihinde başlayan Komisyonumuz, Anayasanın 98 inci, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri ile diğer hükümleri çerçevesinde söz 
konusu araştırmayı TBMM adına yapmakla görevlendirilmiştir. 

Genel Kurul tarafından İçtüzük gereği kendisine verilen 3 aylık süre içerisinde araştırmasını 
sonuçlandıramayan Komisyon, çalışmalarını tamamlayabilmek ve raporunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunabilmek için 24.3.2005 tarihli 17 nci birleşiminde İçtüzüğün 105 inci mad
desi uyarınca bir aylık ek süre talep edilmesini kararlaştırmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 30.3.2005 tarihli 77 nci birleşiminde 843 
sayılı Kararı ile Komisyona 8.4.2005 tarihinden itibaren bir aylık ek süre verilmiş, bu karar 
5.4.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Komisyon, Araştırma Önergesinde yer alan hususlar hakkında bilgi edinmek üzere sporla ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları, spor kulübü temsilcileri, futbol hakemleri ile sporcuları ve spor adam
larını Komisyona davet ederek görüşlerini almış, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi temin et
mek amacıyla, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olmak üzere Spordan Sorumlu Dev
let Bakanı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı ve diğer spor 
dallarının bağlı oldukları Federasyon Başkanlıkları, bünyesinde beden eğitimi ve spor yüksekokulu 
bulunan üniversiteler ile fakülteler, profesyonel liglerde futbol takımı bulunan spor kulüpleri, ulusal 
gazete ve televizyonların spor müdürleri, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Kulüpler Birliği 
Vakfı, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği ve Doping Kontrol Merkezi Başkanlığı ile 
yazışmalar yapmıştır. 

Bu çerçevede B JK tarafından düzenlenen "Futbolda Şiddet" konulu panele katılmıştır. Ayrıca, 
İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de statlarda yerinde incelemelerde bulunmuş ve araştırmanın sonuç
landırılmasına esas olacak raporunu hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına arz et
miştir. 

IV- KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULÜ 

Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı 4.1.2005 tarihinden itibaren çalışmalarına başlayan 
Komisyon, birinci toplantısının 2 nci oturumunda Komisyon Başkanı Ankara Milletvekili Haluk 
İpek'in Başkanlığında toplanmıştır. 

Bu toplantıda; 
- Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına, 
- Genel Kurulun çalışma saatlerinde Komisyon çalışmalarının yapılabilmesi için Başkanlık 

Divanından izin istenmesine, 

- Basın Yayın organlarında Komisyonun çalışma konuları ile ilgili yayımlanan haber, makale, 
yorum vb. yazıların günlük olarak takibinin yapılmasına, 

11.1.2005 tarihli 2 nci toplantısında; 
-Komisyon çalışmaları için gerekli uzmanların temininde, kurum ve kuruluşlardan bilgi istenil

mesinde, Komisyona davet edilecek ve bilgisine başvurulacak şahısların tespit edilmesinde, Ankara 
dışında yapılacak çalışmaların belirlenmesinde Başkanlık Divanına yetki verilmesine, 

karar vermiştir. 

V- KOMİSYON ÇALIŞMALARI 
Komisyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 829 sayılı kararı çerçevesinde çalışmalarını An

kara ve Ankara dışı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirmiştir. 

a- Komisyon Toplantıları 
Çalışma takvimi içerisinde 30 toplantı yapan Komisyon sırasıyla; 
- 3.2.2005 tarihli toplantısında; 
Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürü Müfettişi Subutayhan Karayel, A.Ü.Tıp Fakültesi 

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Türkiye Futbol Adamları Derneği Asbaşkanı ve An
kara Şubesi Başkanı Prof. Dr. Semih Baskan'dan, 

- 8.2.2005 tarihli toplantısında; 
Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, Türkiye Futbol Federasyonu Baş

kan vekili Av. Şefik Mosturoğlu'ndan, 

- 15.2.2005 tarihli toplantısında; 
Türkiye Doping Kontrol Merkezi Başkanı Prof. Dr. M. Aytekin Temizer'den 
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- 22.2.2005 tarihli toplantısında; 
Teknik Direktör ve yazar Adnan Dinçer, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı 

İsmail Çalışkan, Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanı Ahmet Okumuş'tan, 

- 1.3.2005 tarihli toplantısında; 

Eski futbol hakemleri ve futbol yorumcuları Erman Toroğlu, Dr. Ahmet Çakar, Serdar Çak
man', Ali Aydın ve Sadık İlhan'dan, 

- 3.3.2005 tarihli toplantısında; 
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, eski MHK başkan

ları Ertuğrul Dilek, Bülent Yavuz, Ahmet Güvener ve Hilmi Ok'tan, 

- 9.3.2005 tarihli toplantısında; 
Eski futbol hakemleri Bülent Uzun, Mutlu Çelik ve halen faal futbol hakemi olan M. Çetin 

Sarıgül'den, 

- 10.3.2005 tarihli toplantısında; 

Star televizyonu Spor Müdürü Serhat Ulueren'in bir televizyon programında yayımladığı ve 
TFF tarafından incelenip Komisyonumuza gönderilen teşvik primi iddiaları ile ilgili dosyada adı 
geçenler; TFF Hukuk Kurulu Başkanı İsmail Özersin, Serhat Ulueren, futbolcu Cafer Aydın, Petrol 
Ofisi Spor Kulübü Başkanı Şahin Ulu, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Cemal A. Aydın, 
futbolcu Yılmaz Özlem, MKE Ankaragücü Spor Kulübü eski yöneticileri Aziz Köklü ve Levent 
Seyit Doğan, Futbolcu İsmet Taşdemir, Kulüp Müdürü Aslan Gülsoy, Kulüp çalışanı Ercan Özer ve 
Milli Takımlar Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan, 

- 15.3.2005 tarihli toplantısında; 
Gazeteciler Ecevit Kılıç ve Tuncay Özkan, eski TFF Asbaşkanı Hadi Türkmen ve eski TFF 

Başkanlarından Abdullah Kiğılı, eski İstanbul Organize Suçlar Müdürü Adil Serdar Saçan'dan, 

- 16.3.2005 tarihli toplantısında; 
-FB Spor Kulübü tarafından İstanbul Spor A.Ş.'ye teşvik primi gönderildiği iddiasına ilişkin 

dosyada adı geçenler ile eski İstanbul Spor A.Ş. Başkanı Adnan Sezgin'den, 

- 22.3.2005 tarihli toplantısında; 
Ankara B.B. Spor Kulübü Başkanı Hilmi Gökçınar, Samsun Spor Kulübü Başkanı İsmail 

Uyanık, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Diyarbakır Spor Kulübü Başkanı Ahmet 
Göksu, Trabzon Spor Kulübü Başkanı Atay Aktuğ'dan, 

- 23.3.2005 tarihli toplantısında; 
Konya Spor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, Malatya Spor Kulübü Başkanı Hikmet Tanrıverdi, 

Denizli Spor Kulübü Başkanı Zafer Katrancı, Gaziantep Spor Kulübü Başkanı Celal Doğan, İstan
bul Spor A.Ş. Kulübü Başkanı Mehmet Akif Yaşın'dan, 

- 24.3.2005 tarihli toplantısında; 
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Özhan Canaydın, Sakarya Spor Kulübü Başkanı Selahattin 

Aydın, Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı İlhan Cavcav, Ak
çaabat Sebat Spor Kulübü Başkanı Veli Sezgin'den, 

- 29.3.2005 tarihli toplantısında; 
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Kayseri Spor Kulübü Başkanı Recep 
Mamur'dan, 

- 30.3.2005 tarihli toplantısında; 
M.K.E. Ankara Gücü Spor Kulübü Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Çay-Kur Rize Spor 

Kulübü Başkanı Ekrem Cengiz'den, 
- 31.3.2005 tarihli toplantısında; 
Eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy, eski FB Başkanı Ali Şen'den, 
- 5.4.2005 tarihli toplantısında; 
UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, TFF Başkanı Levent Bıçakçı, GS İkinci Başkanı Ergun Gür-

soy'dan, 
- 6.4.2005 tarihli toplantısında; 
Spor Toto Teşkilat Müdürü Erdenay Oflas, B.B.Ankara Spor Kulübü Teknik Direktörü Samet 

Aybaba'dan, 
-12.4.2005 tarihli toplantısında; 
Av. İbrahim Kah, eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'dan, TBF Başkanı M. Turgay 

Demirel'den, 
- 20.4.2005 tarihli toplantısında; 
Akçaabat Sebatspor- Kayserispor maçı öncesi ortaya atılan şike iddiaları hakkında Akçaabat-

Sebat Spor futbol takımı kalecisi Sefer Hakan Olgun'dan, 
- 27.4.2005 tarihli toplantısında; 
Bursa Spor Genel Sekreteri Alpay Şar, Elazığ Spor Başkanı Mustafa Yıldız'dan, 

- 28.4.2005 tarihli toplantısında; 
Gazeteci yazar Hıncal Uluç, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Onur Belge, Altay Spor 

Kulübü Başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu'ndan, 
- 3.5.2005 tarihli toplantısında; Halter Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Hasan Akkuş'tan, 
- 4.5.2004 tarihli toplantısında; 
Güreş Federasyonu Başkanı Recai Ustaoğlu, eski Diyarbakır Spor Başkanı Mücahit Çan'dan, 
- 5.5.2005 tarihli toplantısında; 
Eski Futbol hakemleri Doğan Babacan ve Sadık Deda'dan 
bilgi almıştır. 
Çay-kur Rize Spor teknik direktörü Erdoğan Arıca ve eski Milletvekili Zafer Güler ise Komis

yonun davetine sağlık nedenleri dolayısıyla gelememiştir. 
Çalışma süresi içerisinde toplam 30 birleşim yapan Komisyonun çalışmaları sırasında tam 

tutanak tutulmuştur. Rapor yazımında yararlanmak üzere ilgili kuruluş ve kişilerden belge ve bil
giler temin edilmiş, bu anlamda 284 adet evrak Komisyonumuza gelmiş buna karşılık çalışmalar 
sırasında Komisyon tarafından 640 adet yazışma yapılmıştır. Özellikle bu yazışmalardan yazılı ve 
görsel basının spordan sorumlu yazı işleri müdürlerine gönderilen "Türk Sporunda Şiddet, Şike, 
Rüşvet ve Haksız Rekabet" iddialarına ilişkin mevcut belge ve bilgi isteyen 52 adet yazımızın hiç
birine olumlu veya olumsuz cevap gönderilmemiştir. 
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Komisyon çalışmalarına ve rapor yazımına teknik katkıda bulunmak üzere Başbakanlık Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğünden müfettişler Metin Yılmaz, Salman Malkoç, Maliye bakanlığın
dan Vergi Denetmeni Ali Kavaklı ve Başkontrolör Hasan Aydın, Başbakanlık Devlet Personel Baş
kanlığından Ayhan Bora, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan Araştırma 
görevlisi Recep Cengiz kurumlarınca görevlendirilmişlerdir. 

b- Komisyonun Yerinde Yaptığı İnceleme Çalışmaları 
Komisyon, 29.1.2005 tarihinde BJK tarafından oluşturulan Sporda Şiddeti Önleme Komisyonu 

tarafından İstanbul'da düzenlenen "Futbolda Şiddet Paneli"ne katılmış, 11-13 Şubat 2005 tarihleri 
arasında İstanbul'da İnönü ve Şükrü Saraçoğlu Statlarında, 20-21 Şubat 2005 tarihleri arasında İz
mir Alsancak Stadı'nda, 20 Şubat 2005 tarihinde Ankara 19 Mayıs Stad'ında, 4-7 Mart 2005 tarih
leri arasında İstanbul Ali Sami Yen Stad'ında, 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzen
sizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri çerçevesinde müsabaka öncesi stat dışında, müsabaka 
sırasında stat içerisinde ve maç bitiminde stat çevresinde alınan güvenlik önlemlerini yerinde in
celemiştir. 

28-29 Ocak 2005 İnceleme Çalışması "Futbol'da Şiddet" Paneli 
Komisyon Başkanı Ankara Milletvekili Haluk İpek ve Komisyon üyesi İstanbul Milletvekili İl

han Albayrak BJK tarafından oluşturulan Sporda Şiddeti Önleme Komisyonu'nun, 29.1.2005 
tarihinde İstanbul Conrad Otelde düzenlediği "Futbolda Şiddet Paneli" ne katılmışlardır. 

Panele konuşmacı olarak katılanlar, genel olarak şiddetin sadece futbolda değil toplumun tüm 
kesimlerinde yaşandığını, statlardaki şiddetin oluşmasında psikolojik ve sosyolojik etkenleri, önlen
mesinde izlenecek yolu ve yöntemleri, kısa ve uzun vadede alınması gereken tedbirleri, dünya 
genelinde ve Türkiye özelinde örnekler vererek anlatmışlar, film gösterileri ile desteklemişler, 5149 
sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un tanıtımını yap
mışlar, uygulanışı ve kanuna dayalı çıkartılan yönetmelikler hakkında bilgi vermişler ve uygulama 
sonucunda spor sahalarında şiddet olaylarının azaldığını tablo ve grafikler ile vurgulamışlardır. 

Panele, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, BJK Divan Kurulu Başkanı 
Şeref Nasır, Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Tanrıverdi, BJK Divan Kurulu Üyesi Spor
da Şiddetin Önlenmesi Komisyonu Başkanı Ali Rıza Dizdar, Akademisyen/Araştırmacı Feyzullah 
Aslan, HÜ Spor Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Yard.Doç.Dr. Ziya Koruç, Merkez Hakem Kurulu 
Temsilcisi Murat İlgaz, TFAD Üyesi, Hadi Türkmen, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Yıl
maz, TSYD Başkanı Onur Belge, gazeteci Atilla Gökçe, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Alp, 
UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Gençlik ve Spor Genel 
Müdürü Mehmet Atalay, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin konuşmacı 
olarak katılmışlardır. 

İstanbul İl genelinde 2004-2005 futbol sezonunda 29 Ocak 2005 tarihine kadar İl Spor Güven
lik Kurulunca, 29 kişiye altı ay süreyle spor müsabakalarını seyirden men ve biner YTL para cezası, 
8 kişiye 4 ay süreyle spor müsabakaları seyirden men ve yediyüzellişer YTL idari para cezası, 10 
kişiye biner YTL idari para cezası, 2 kişiye ise beşyüzer YTL idari para cezası verildiği Vali Yar
dımcısı Ergun Güngör tarafından ifade edilmiştir. 

Panel sonrası yayımlanan panel sonuç bildirgesinde, panele konuşmacı olarak katılanların ver
miş olduğu mesajlar şiddet ile ilgili bölümde yer almıştır. 
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11-13 Şubat 2005 Tarihli Komisyon İnceleme Çalışması: 

Komisyon Başkanı Ankara Milletvekili Haluk İpek, Komisyon Sözcüsü Yozgat Milletvekili 
Bekir Bozdağ, Katip Üye Kütahya Milletvekili Alaettin Güven, Üyeler Bursa Milletvekili Mehmet 
Küçükaşık, İstanbul Milletvekili İlhan Albayrak, Kırıkkale Milletvekili Murat Yılmazer, Sivas Mil
letvekili Selami Uzun, Uşak Milletvekili Ahmet Çağlayan, Zonguldak Milletvekili Harun Akın'dan 
oluşan Komisyon 12.2.2005 tarihinde BJK-Denizli Spor karşılaşmasında İnönü Stadı'nda, 13 Şubat 
2005 tarihinde ise FB-İstanbul Spor müsabakasında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda maç öncesinde, maç 
sırasında ve maç sonrasında alınan güvenlik önlemlerini, belirlenen program çerçevesinde yerinde 
incelemiştir. 

Bu çerçevede eşgüdüm toplantılarına katılmış; kamera ve kontrol odalarını ve kamera sistem
lerini, stat içi ve dışı fiziki engellerin kontrolünü, stat dışındaki arama noktalan ile giriş kapıların
da alınan tedbirleri, tribün ve saha içi güvenlik tedbirlerini incelemiştir. 

a) Eşgüdüm Toplantısı 
-Yasal Dayanağı: 

30 Temmuz 2004 tarih ve 25533 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 2004-
2005 sezonu Türkiye Profesyonel Lig ve Kupa Müsabakaları Statüsünün 18 inci Maddesinin B-ben-
dine yeni bir alt bent ilave edilmiş ve değişiklik TFF'nin 11 Ocak 2005 tarihli 02-1-05/22857 sayılı 
yazısı ile gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulmuştur. 

Yeni eklenen alt bent şöyledir: 
MADDE 18 
Tribün düzenlemesi ve organizasyon, güvenlik, basın, şiddet ve taşkınlık, 
- Tribün Düzenlemesi ve Organizasyon: 
"Türkiye Profesyonel Süper Ligi, Türkiye Profesyonel 2.Lig A kategorisi müsabakaları ile 

temsilci atanan Türkiye kupası müsabakalarında müsabakanın oynanacağı gün sabah saat 09:30'da 
müsabakanın yapılacağı stadyumda her iki takım temsilcilerinin katılacağı Müsabaka Eşgüdüm top
lantısı yapılır. Bu toplantıya Federasyon temsilcisi Başkanlık eder. Toplantıya ayrıca her iki takım 
yetkililerinden başka, maçın hakem gözlemcisi, Hakemler, resmi güvenlik amiri, Özel güvenlik yet
kilisi, ilk yardım sorumlusu, itfaiye yetkilisi, Belediye Zabıta Müdürlüğü yetkilisi, stat amiri, kulüp 
medya sorumlusu, ve kulüp akreditasyon sorumlusu katılır, (kulüp medya sorumlusu ve kulüp ak-
reditasyon sorumlusu yalnız Türkiye Profesyonel 1. Süper Ligi müsabakaları ve Türkiye Kupası 
Çeyrek Finali ve ötesi müsabakalarda toplantıda bulunurlar). Toplantının organizasyon sorumluluğu 
ev sahibi kulüptedir". 

- Eşgüdüm Toplantısı: 
Maç günü spor sahası ve çevresinde alman önlemleri yerinde incelemek ve önlem alan kuruluş

lar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla yukarıda belirtilen yasal çerçevede yapılan bu top
lantı ligin ikinci yarısında uygulanmaya başlamıştır. 

Komisyonumuz, Beşiktaş-Denizli Spor maçı öncesi bu toplantıya katılmış ve çalışmaları 
yakından izlemiştir. 

Toplantıya katılan TFF temsilcisinden, her iki kulübün yetkililerinden, hakemlerden, hakem 
gözlemcilerinden, resmi güvenlik amirinden, özel güvenlik yetkilisinden ve toplantıda hazır bulunan 
diğer yetkililerden Özel Güvenlik Yasası ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler almıştır. 
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İstanbul İl genelinde 2004-2005 futbol sezonunda 13 Şubat 2005 tarihine kadar İl Spor Güven
lik Kurulunca, 38 kişiye altı ay süreyle spor müsabakalarını seyirden men ve biner YTL para cezası, 
10 kişiye 4 ay süreyle spor müsabakaları seyirden men ve yediyüz ellişer YTL idari para cezası, 17 
kişiye biner YTL idari para cezası, 3 kişiye ise beşyüzer YTL lira idari para cezası verildiği Vali 
yardımcısı Ergun Güngör tarafından ifade edilmiştir. 

b) İnönü Stadı Hakkında Bazı Bilgiler: 
Toplam koltuk sayısı 32.145 

Bu sayının tribünlere dağılımı ise şöyle; 
- Numaralı Tribün 5237 Koltuk 

- Kapalı Tribün 
- Kale Arkası 
- Kale Arkası 
- Toplam 

5881 
7962 

13.065 
32.145 

26 çıkış kapısı, 72 turnike, 80 güvenlik kamerası mevcut. 
Maç günü İl genelinde ve müsabaka öncesinde stat çevresinde ve spor tesisinde, müsabaka es

nasında ve müsabaka sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik önlemlerinin 
5149 sayılı yasa ve İçişleri Bakanlığının 102 sayılı Genelgesi çerçevesinde alındığı, İstanbul Vali 
Yardımcısı Ergun Güngör tarafından ifade edilmiş ve Komisyonumuzca gözlenmiştir. 

c) İl Emniyet Müdürlüğü Tarafından Alınan Güvenlik Önlemleri 
- Spor müsabakaları nedeni ile spor alanına giden ana yollar üzerinde gerekli trafik tedbirleri 

aldırmak, 
- Stat çevresinde farklı takım taraftarlarının birbirlerinden ayrı tutulmaları için gerekli emniyet 

tedbirleri aldırmak, özellikle yüksek rizikolu müsabakalarda stat geniş çevresinde tespit edilen nok
talarda hazır kuvvet olarak personel bulundurmak, 

- Misafir takım ve taraftarlarının konakladıkları yerler ile uğradıkları eğlence yerlerini kontrol 
altında tutmak, 

d) Müsabaka Öncesi Spor Tesisinde ve Çevresinde Alınan Tedbirler 
- Müsabaka günü spor alanına seyirci alınmadan önce tesis içerisinde görevlendirilen uzman 

personelce patlayıcı madde araması yapmak, 

- Müsabakanın yapıldığı alanın çevresine biletsiz seyircilerin giremeyeceği portatif ve sabit 
bariyerlerle çevrili birinci güvenlik çemberi oluşturmak ve bu alan çevresinde karaborsa bilet ve 
seyyar satıcılar konusunda gerekli çalışmaları yapmak, 

- Kanunda belirtilen yasak maddeler ve pankartların spor alanına sokulmaması için birinci 
güvenlik çemberinde gerekli arama ve kontroller yapmak, Kanunda belirtilen süre tamamlanana 
kadar giriş kapılarında tüm arama ve kontrolleri yapmak, 

- Tribünlerde bulunan fanatik seyirciler ile taşkınlık yapanları takip etmek ve görüntülerinin 
kayda alınması amacı ile kamera odasında personel görevlendirmek, 

- Müsabaka esnasında müsabakayı yöneten hakem, sporcu ve yöneticilerin saha içerisinde ve 
soyunma odalarına giriş ve çıkışlarında saldırıya maruz kalmamaları için personel görevlendirmek, 
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- Müsabaka esnasında kanunda belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanları her türlü 
kamera ve fotoğraflarla tespit etmek ve haklarında gerekli yasal işlem yapmak, 

e) Müsabaka Sonrasında Alınan Emniyet Tedbirleri 
- Müsabakayı yöneten hakem ve sporcuların müsabaka sonrasında gidecekleri yerlere kadar 

saldırıya maruz kalmamaları için araçları çevresinde personel görevlendirmek, 

- Müsabaka seyircilerinin spor alanını tamamen boşaltıncaya kadar tesis çevresinde aldırılan 
emniyet tedbirlerini devam ettirmek, 

- Müsabaka sonucuna göre il genelinde halkın yoğunlukta bulunduğu yerlerde taşkınlık ve sal
dırılara karşı gerekli tedbirleri aldırmak. 

f) Tespitler 
- 1365 polis memurunun BJK-Denizli Spor maçında stat dışında ve stat içinde görev yaptığı, 
- Maç Emniyet Amiri'nin gereğinde bu sayıyı artırmaya veya azaltmaya yetkili olduğu, 

- Ev sahibi BJK tarafından statda 300 özel güvenlik elemanının görevlendirildiği, 
- Görev yapan devlet güvenlik güçleri için ev sahibi kulübün ücret ödemediği, ancak kumanya 

verdiği, 
- Ev sahibi takımın özel güvenlik şirketine bir özel güvenlik elemanı için 45-50 YTL civarın

da ücret ödediği, 
- Özel güvenlik elemanlarının statlarda güvenliği sağlayacak düzeyde eğitimli olmadığı, 
- Stat dışında emniyet güçleri tarafından oluşturulan güvenlik bariyerlerinin bazı noktalarda 

yetersiz kaldığı, 
- Bazı seyircinin stada gelirken beraberinde 7 yaşından büyük çocuklarını getirdikleri ve bilet 

almadan çocuklarını içeri sokmak istedikleri ve bu nedenle kapılarda tartışmaların yaşandığı, 

- Hiçbir gruba bedava bilet verilmediği, kulüp yöneticilerinin bu konuda duyarlı davrandığı, 

- Maç sırasında taraftarları birbirinden ayırmak amacıyla tribünde görev yapan emniyet güç
lerinin numaralı koltuklara oturduğu bunun sonucu maç izlemeye gelen taraftarın ayakta kaldığı, 

- Statta koltukların numaralı olduğu, ancak özellikle fanatiklerin hakim olduğu tribünlerde hiç 
kimsenin biletinde yazan koltuk numarasında oturmadığı, maçı ayakta izlemeyi tercih ettikleri, bu 
nedenle de olay çıkartmaya müsait bir ortam oluştuğu, 

- Grup liderlerinin ve fanatik taraftarın maç izlemeye alkollü geldikleri, 
- Spor müsabakalarını izlemekten men cezası alan kişilerin istemeleri halinde statlara çok rahat 

girebilecekleri, kapılarda emniyet tarafından bu konuda yeterli önlemlerin alınmadığı, 
- Stat merdivenlerinin UEFA emniyet kriterleri çerçevesinde boş bırakıldığı, 

- Küfürlü tezahüratın maç boyunca zaman-zaman duyulduğu, 
- Müsabaka hakemleri üzerinde yazılı ve görsel basının yaptığı yayınlarla baskı oluşturduğu, 

oluşan bu baskının hakemleri psikolojik açıdan etkilediği, maç sırasında hakemlere seyircinin 
küfürlü ve tempolu tezahürat yaptığı, 

- Tribünlerde konuk takım seyircisi için stat kapasitesinin % 5'i oranında yer ayrıldığı, 
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- Maç güvenliğini sağlayan emniyet güçlerinin görevli olmayan bazı polisleri ve yakınlarını 
güvenlik kapısından içeri aldığı yönünde şikayetlerin olduğu 

Komisyon tarafından tespit edilmiştir. 
Şükrü Saraçoğlu Stadı 
Komisyon 13 Şubat 2005 tarihinde FB Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda FB- İstanbul Spor arasında 

oynanan 1. Süper Lig karşılaşması öncesinde, müsabaka sırasında ve müsabaka sonrası alınan 
güvenlik önlemlerini yerinde incelemiş, BJK İnönü Stadı'nda yaptığı çalışmanın bir benzerini 
burada gerçekleştirmiştir. 

Sabah eşgüdüm toplantısına katılmış, kamera odası ve kamera sistemlerini, stat içi ve dışı fiziki 
engelleri, stat dışında oluşturulan arama noktaları ile giriş kapılarında tedbirleri, tribünlerde ve saha 
içerisinde alınan güvenlik tedbirlerini incelemiştir. 

a) Eşgüdüm toplantısı: 
Komisyon, 13 Şubat 2005 tarihinde oynanan FB-İstanbul Spor 1. Süper Lig maçı öncesi sabah 

09.30'da yapılan eşgüdüm toplantısına katılmış ve bu toplantıya katılan yetkililerden bilgiler almış
tır. 

- Eş güdüm toplantısına katılan kurum ve kuruluşlar şunlardır: 

- İl Emniyet Müdürlüğü, 
- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı, 
- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 
- FB Kulübü Müdürlüğü, 
- İl Sağlık Müdürlüğü, 
- İtfaiye Müdürlüğü, 

- İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 
- TSYD temsilcisi, 
- İlgili hastane sağlık ekibi, 

- Yayıncı TV kuruluşu, 
- Saha Komiseri, 
- Özel Güvenlik Teşkilatı temsilcisi. 
b) Şükrü Saraçoğlu Stadı Hakkında Bazı Bilgiler: 
Toplam 43 249 koltuk kapasitesine sahip. 
Koltukların tribünlere dağılımı ise şöyle; 

- Numaralı tribün 9514 

- Maraton 12.805 
- Kale arkası (migros) 10.536 
- Kale arkası (telsim) 10.394 

Toplam 43.249 
Tribün inşaatı nedeniyle stadın seyirci kapasitesi şu anda 36 bine inmiştir. 
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ıs adet 9 giriş kapısı 

19 adet tahliye kapısı 
Statta 45 turnike, 21 adedi 360 derece dönebilen zumlu olmak üzere 52 güvenlik kamerası 

mevcuttur. Gezici üç kamera ile olay yeri çekimi yapılabilmektedir. 
c) Tespitler 
- Eşgüdüm toplantısına katılan her kurumun sorumlulukları kendi bünyesinde belirlendiği an

cak bazı konularda yetki ve sorumlulukların karıştığı, 
- Karaborsa bilet satışının, stat dışındaki sokaklarda devam ettiği, ancak karaborsayla yeterli 

mücadele edilmediği, 

- Son iki yıldır kulüp yöneticileri tarafından bazı gruplara bedava bilet verilmediği, deplasman
lara kulüp veya yöneticiler tarafından taraftar götürülmediği, 

- Maç günü seyircinin 15 birinci arama, 25' de ikinci arama noktasından geçerek stat kapılarına 
alındığı, 

- Maç için İl Emniyet Müdürlüğünce 1500 polisin görevlendirildiği, 

- FB Stad'ında 20'si kadrolu, 300 özel güvenlik elemanının görev yaptığı, 
- Statlara, 5149 sayılı Yasa gereği sokulması yasak olan her türlü kesici, delici, parlayıcı, pat

layıcı maddenin sokulmadığı, 
- Tribünlere asılacak olan pankartların stat müdürü tarafından kontrol edildiği, şiddeti körük

leyecek ve hakaret içeren pankartların içeri girişlerinin engellendiği, 
- Stat kapasitesinin % 5'i oranında tribünlerde konuk takım için yer ayrıldığı, 
- Bazı kolluk kuvveti mensubunun görevli oldukları kapıdan veya polis kapısından yakınlarını 

biletsiz olarak stada aldıkları, 

- Stat çalışanlarının müsabaka başlamasını takiben görev yerlerini terk ettikleri ve tribünlere 
çıktıkları, 

- Yedi yaşından büyük çocukların ebeveynlerince stada biletsiz sokulmak istendiği, kapılarda 
bu nedenle tartışmaların yaşandığı, 

- Stat merdivenlerinin UEFA kriterleri uyarınca boş bırakıldığı, 

- Müsabaka sırasında zaman-zaman taraftarın küfürlü tezahüratta bulunduğu, 
- Protokol girişinde üst araması yapılmadığı, 
- Stat acil çıkışlarının görev yapan polis ve özel güvenlik elemanlarınca bilinmediği. 
- Akreditasyon kart sisteminin tam olarak uygulandığı, ancak müsabaka sırasında bazı sivil 

polislerin saha içerisinde oldukları, 
- Müsabaka sırasında elektrik kesilmelerine karşı jeneratör önleminin olduğu ancak bu sistemin 

bazı teknik nedenlerden dolayı gecikmeli olarak devreye girdiği 

Komisyonumuz tarafından tespit edilmiştir. 
Ankara 19 Mayıs Stadında Yapılan İnceleme (20 Şubat 2005) 
Komisyon Başkanı Ankara Milletvekili Haluk İpek, Komisyon üyeleri Sivas Milletvekili 

Selami Uzun ve Zonguldak Milletvekili Harun Akın'dan oluşan Komisyon, 19 Şubat 2005 tarihin-
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de Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Gençler Birliği-Trabzon Spor maçı öncesi, stat ve çevresinde alınan 
güvenlik önlemlerini belirlenen program çerçevesinde yerinde incelemiştir. 

Bu çerçevede eşgüdüm toplantısına katılmış; polis kamera ve kontrol odası ve kamera sistem
lerini, stat içi ve dışı fiziki engellerin kontrolünü, stat dışındaki arama noktaları ile giriş kapıların
da alınan tedbirleri, tribün ve saha içi güvenlik tedbirlerini incelemiştir. 

a) Eşgüdüm Toplantısı: 

Toplantıya katılan TFF temsilcisinden, gözlemci, maçın hakemleri, Emniyet güvenlik sorum
lusu, özel güvenlik müdürü ve diğer yetkililerden, bilgiler alınmıştır. 

Ankara İl genelinde 2004-2005 futbol sezonunda 20 Şubat 2005 tarihine kadar İl Spor Güven
lik Kurulu tarafından toplam 116 kişiye idari ve mali ceza verildiği Ankara Vali Yardımcısı Celal 
Yardımcı tarafından ifade edilmiştir. 

Bu cezaların açılımı şöyledir: 
17 kişiye meşale yakmaktan, 4 kişiye sahaya malzeme atmaktan, 2 kişiye müsabaka alanına 

girmekten, 13 kişiye koltuk kırmaktan, 1 kişiye bıçak bulundurmaktan, 79 kişiye ise çirkin tezahürat 
yapmaktan dolayı 5149 sayılı Yasa gereği idari ve para cezası uygulanmıştır. 

b) Ankara 19 Mayıs Stadı Hakkında Bazı Bilgiler: 
Toplam 19582 koltuk kapasitesine sahip olan stadyumda 
Koltukların tribünlere göre dağılımı ise sövle: 
Numaralı tribün 3128 
Maraton 4934 
Kale arkalan 11.520 

Toplam 19.582 kişi. 
Seyirci stat içi ve dışında bulunan toplam 36 kamera ile izlenmektedir. 
Kameraların stat içi ve dışında dağılımı ise, aşağıdaki gibidir: 
Stat içi 6 

Stat dışı 11 
Değişik bölgeler 19 

Toplam 36 
İçeriye giriş kapısı 17, A-B protokolü 2, görevliler için ise 3 kapı mevcut. 
17 Turnike, 17 tahliye kapısı vardır. 
c) Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Tarafından Müsabaka Tarihinde Alınan Güvenlik Ön

lemleri 
Müsabaka Öncesi: 
- Ev sahibi kulüp tarafından açılacak kapıların belirlenip İl Emniyet Müdürlüğü EKKM Şube 

Müdürlüğüne bildirilmesi ve görevli personel listesinin oluşturulması, 

- Açılacak olan kapılarla ilgili bilginin Biletix firmasına bildirilmesi ve biletlerin internet 
aracılığıyla maç gününe kadar satışa sunulması, 
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- Yine açılacak kapıların listesinin özel güvenlik şirketine bildirilmesi ve görevli personel lis
tesinin oluşturulması, 

- Müsabakadan bir gün önce Emniyet, Stat Müdürlüğü ve Kulüp tarafından açılacak kapıların 
güzergahının ve teknik donanımının bilgi işlem odasından kontrol edilmesi, 

Müsabaka Günü: 

- Bilgi işlem odasındaki seslendirme, turnikeler, kamera görüntüsü ve biletix işlemlerimin Stat 
Müdürlüğünce kontrol edilmesi (müsabakadan ortalama 3 saat öncesinden kayıtlar başlamaktadır. 
36 kamera-17 adedi speed dome), 

- Ev sahibi kulüp tarafından eş güdüm toplantısının hazırlanması (maç günü saat 9.30'da tem
silci, gözlemci, hakemler, emniyet güvenlik sorumlusu, stat müdürü, özel güvenlik müdürü, itfaiye, 
zabıta, her iki kulübün müdürü ve akreditasyon sorumluları ile sağlık sorumlusundan oluşan) 

- İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bomba imha ekiplerinin stadı kontrol etmesi (takriben 2 saat) 

- Kapıların açılmasından 3 saat önce Çevik Kuvvet personelinin stada intikal etmesi, 
- Aynı şekilde özel güvenlik personelinin konuşlanması, 

- Kapıların açılmasından 2 saat önce sahanın hazır olduğunun temsilci tarafından teyidi, seyir
ci sağlık odalarının açılması ve akreditasyon kartlarının dağıtılması, 

- Resmi güvenlik görevlilerinin saha içinde ve saha dışında konuşlanarak bariyerlerin oluş
turulması, 

- Kontrol odasından kapıların açılma saatinde hazır olduğunun bildirilmesi üzerine koordineli 
bir şekilde kapıların açılması, 

- Müsabakanın başlaması ile birlikte sürekli gözlem ve koordineli çalışma, 
- Gerekirse kontrollü bir şekilde bilet basılması, 

- Maçın durumuna göre gişe ve kapıların kapatılarak personelin içeriye alınması, 
- Olası taşkınlıkların kontrol odasında tespiti, CD Writer aracılığı ile CD ortamında kayıt ve 

problemli seyircinin stattan uzaklaştırılması, 
- Müsabaka bitiminde seyircilerin güvenlik koridorlarından sağlıklı bir şekilde tahliye edil

mesi, 
- Maç öncesi ve maç sonrası kayıtların emniyete teslim edilmesi, 
şeklinde bir dizi işlemden oluşmaktadır. 
d) Tespitler 

- Gençler Birliği-Trabzon Spor maç günü stat içi ve stat dışında 831 resmi polis ve 80 özel 
güvenlik elemanının görev yaptığı, tribünlerde kötü tezahüratı önlemek amacıyla seyirci arasına 
sivil giyimli (her tribünde 20 adet olmak üzere) 80 sivil polisin bulunduğu, 

- Maç sırasında saha içinde 60, tribünlerde 250 resmi polisin bulunduğu, 
- Özel güvenlik elemanlarının giriş kapılarında bilet kontrolü yaptıkları, 
- Protokol tribününde talebin çok, yerin azlığı nedeniyle sorun yaşandığı, 
- Stadın dışında ve alt kısımdaki Amatör Spor Kulüplerinin kullanımında olan odacıkların 

güvenlik zaafına neden olduğu, 
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- Ebeveynlerin beraberinde gelen yedi yaşından büyük çocukları biletsiz stada sokma girişim
leri neticesinde kapılarda tartışmaların yaşandığı, 

- Spor müsabakalarını izlemeden men cezası alan kişilerin stada girişini engelleyici tedbirlerin 
alınmadığı, 

- Stat merdivenlerinin UEFA kriterleri uyarınca boş bırakıldığı, 

- Görev yapan polislere bir ücret ödenmediği, sadece kumanya verildiği, 

- Hakemlerin küfürlü tezahürat nedeniyle rahatsız olduğu, 

- Özel güvenlik personelinin eğitimlerinin yeterli olmadığı, 

- Rakip takım için tribünlerde yeteri kadar yer ayrıldığı, 

Komisyonumuz tarafından tespit edilmiştir. 

İzmir Alsancak Stadında yapılan çalışmalar (20-21 Şubat 2005) 

Komisyon Başkan Vekili İzmir Milletvekili Ahmet Ersin 20-21 Şubat tarihleri arasında İzmir 
Alsancak Stadı'nda yerinde incelemelerde bulunmuştur. 

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müsabaka öncesi, müsabaka sırasında ve müsabaka sonrasın
da alınan güvenlik önlemlerini incelemiş. Eşgüdüm toplantısına katılmış ve yetkililerden bilgi al
mıştır. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Ankara'da alınan güvenlik önlemlerinin bir 
benzerinin Karşıyaka Spor ile Karagümrük Spor futbol takımları arasında oynanan 2. Lig A 
Kategorisine dahil müsabakada alındığını tespit etmiştir. 

11-21 Ağustos tarihleri arasında İzmir'de yapılacak olan Üniversiyade oyunlarına hazırlanan 
Alsancak Stadı'nın koltuk kapasitesi artırılmış, 15.100 kapasiteye çıkarılmıştır. Bu sayının tribün 
dağılımı ise şöyledir: 

- Maraton 5.000 koltuk 

- Açık Tribün 4.800 koltuk 

- Kapalı Tribün 5.300 koltuk 

Ayrıca, statta 8 giriş, 2 de tahliye kapısı bulunmaktadır. Kamera sistemi için hatlar döşenmiş 
ancak daha kameralar yerleştirilmemiştir. Program çerçevesinde kameraların yerleştirileceği yet
kililerce ifade edilmiştir. 

Ali Sami Yen Stadında İnceleme (4-7 Mart 2005) 
Komisyon Başkanı Ankara Milletvekili Huluk İpek, Komisyon Sözcüsü Yozgat Milletvekili 

Bekir Bozdağ, Katip Üye Alaettin Güven, Komisyon Üyeleri Diyarbakır Milletvekili İrfan Riza 
Yazıcıoğlu, Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık, İstanbul Milletvekili İlhan Albayrak, Kırıkkale 
Milletvekili Murat Yılmazer, Uşak Milletvekili Ahmet Çağlayan, Zonguldak Milletvekili Harun 
Akın'dan oluşan Komisyon 6.3.2005 tarihinde Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde, maç sırasın
da, maç sonrasında Ali Sami Yen Stadında ve çevresinde alınan güvenlik önlemlerini belirlenen 
program çerçevesinde yerinde incelemiştir. 

Bu çerçevede eşgüdüm toplantısına katılmış; kamera odasını ve kamera sistemlerini stat içi ve 
dışı fiziki engelleri stat dışındaki arama noktalan ile giriş kapılarında alınan tedbirleri, saha içi ve 
tribün güvenlik önlemlerini incelemiştir. 
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a) Ali Sami Yen Stadı Hakkında Bazı Bilgiler 
Toplam koltuk kapasitesi 17.306 Bu sayının tribün dağılımı ise şöyledir: 
Numaralı 5237 koltuk 
Kale Arkası 5546 
Açık Tribün 7866 
Protokol Tribünü 23JL(x) protokol tribünü stat kapasitesine dahil değildir. 

Toplam 17.306 
Turnike Sayısı 21 
Turnikesiz Kapı 3 (Basın, protokol, sporcu) 
Saha içi irtibat kapısı 12'dir. 
b) Tespitler 
- 3600 Emniyet elemanının GS-BJK maçında stat dışında görev yaptığı, 
- Ev sahibi GS tarafından 300 özel güvenlik elemanının görevlendirildiği, 
- Ali Sami Yen Stadı'nın fiziki konumu itibarıyla Emniyet tarafından birinci kontrol noktasının 

oluşturulmadığı, 
- Stat içinde görev yapan özel güvenlik elemanlarının eğitimlerinin yetersiz olduğu, 5188 sayılı 

Kanunun kendilerine vermiş olduğu yetkiyi kullanmadıkları, 
- Küfürlü tezahüratın maç boyunca zaman-zaman duyulduğu, 
- Maç güvenliğini sağlayan bazı polislerin yakınlarını maça soktuğu, 
- Tribünlerde konuk takım seyircisi için % 5 oranında yer ayrıldığı, 
- Stat merdivenlerinin UEFA Emniyet kriterleri çerçevesinde boş bırakıldığı, 
- Seyirci gruplarının kendi biletinde yazan numaralı koltuğa oturmadığı, 
- Maç güvenliğini sağlayacak emniyet güçlerinin taraftarı birbirinden ayırmak için koltuklara 

oturduğu, bunun da hasılat kaybına neden olduğu, 
- Hiçbir gruba bedava bilet verilmediği, kulüp yöneticilerinin bu konuda duyarlı davrandığı, 
komisyonumuzca tespit edilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
TÜRK SPORU 

A- SPORUN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHÇESİ 
Spor, her ülkede ve dönemde önemli bulunmuş ve içinde gerçekleştiği toplumun sosyal 

yapısına ve siyasal yönetimlerine bağlı olarak biçimlenmiştir. Spor faaliyetlerinin temel amacı; in
sanların fizikî, sosyal, psikolojik, kültürel ve zihinsel gelişmelerine katkıda bulunarak topluma sağ
lıklı nesiller kazandırmaktır. Ayrıca, uluslararası alanda ülkenin tanıtımına katkıda bulunacak elit 
sporcular yetiştirilmesi de spor faaliyetlerinin amaçlan arasındadır. 

Spor; ırk, din, mezhep ayrımına karşı bir araçken, zamansız ve yersiz yapılan bir hareket veya 
söylevle doğasına aykırı bir şekle dönüşebiliyor. Bu çelişki, sporun tanımlarına da yansımıştır. 

1- Andrevv Stenkj spor için; "Ülkelere saygınlık kazandırmak, çeşitli olay ve durumlara tepki gös
termek, ülkenin ya da sistemin propagandasını yapmak, belli ülkeleri uluslar topluluğuna hazırlamak ya 
da ondan soyutlamak için çok yararlı ve etkin bir siyasal ve diplomatik silah olduğu açıktır"demektedir. 
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2- Spor; kişinin ruh ve beden sağlığını güvence altına alan, onun topluma uyumunu sağlayan, 
günlük hayatın gerginlik ve sürtüşmelerini ortadan kaldıran bir araçtır. 

3- Modern Olimpiyatların kurucusu Baron Pierre de Coubertin sporu şöyle tanımlamıştır; "İs
teyerek, arzu ederek, muhtemel bazı riskleri de göze alarak ve daima daha ileri gitmek üzere yapılan 
bedensel çalışmalar spordur. 

4- Beş kıta insanını dil, din, ırk, sınıf ayrımı yapmadan eşit koşullarda yarıştırma düşüncesiy
le yapmış olduğu çalışmalarından dolayı Dünya Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirilen "Modern 
Olimpiyatların" kurucusu Fransız Baron Pierre de Coubertin, Prusya savaşında yenik düşen Fran
sa'nın yenilgisini hazmedemeyince, "Sporun gerçek işlevi, genç insanları savaşa hazırlamak-
tır."demekte bir sakınca görmemiştir. 

5- Spor; oyunla yarışmayı birleştiren, bedensel yetenekleri daha fazla olduğu için kazananları 
ödüllendiren, üst düzeyde oyun, mücadele ve ağır kas çalışması gerektirdiği için sürekli ve yoğun 
çabayı zorunlu kılan bir uğraştır. 

6- Spor; kitlelerin afyonudur. 

7- Spor; ferdin tabii çevresini beşerî çevre hâline çevirirken elde ettiği kabiliyetleri geliştiren, 
belli kurallar altında araçlı veya araçsız, ferdî veya toplu olarak boş zaman faaliyetleri kapsamı için
de veya tam zamanını alacak şekilde meslekleştirerek yaptığı, sosyalleştirici, toplumla bütünleş
tirici, ruh ve fiziği geliştiren, rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgudur. 

8- Spor; yurtsever, hiyerarşik ve otoriter bir devlet eliyle ulusal birliği örgütleyen bir eğitim 
aracıdır. 

9- Giderek, rekabetçi olan günlük yaşamın beraberinde getirdiği sürtüşme ve gerginlik gibi teh
likelere karşı en etkili panzehir spordur (F.J.Torniche). 

10- Spor; toplumumuzu bir arada tutan bir tutkaldır (Spiro Agnew). 
11- Spor; oyun, oyalanma, eğlenme ve işten uzaklaşma anlamına gelir. 
12- Sporun sözlük anlamı, yenme ve muktedir olma gibi, insanın şuuraltı arzularının tatminini 

amaç edinen, belirli kurallar içerisinde yapılan, rekabete dayalı sosyalleştirici, bütünleştirici, fizikî, 
zihnî ve ruhi faaliyetler bütünüdür. Bu tanım daha ziyade performans (yarışma) sporunu tarif etmek
tedir. Herkes için spor faaliyetleri kapsamındaki sporu ise şu şekilde tanımlayabiliriz: İnsanların 
fiziksel, zihinsel, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan, ferdî ya da gruplar 
hâlinde periyodik olarak yapılan bedensel faaliyetler bütünüdür. 

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere spora birbirinden zıt anlamlar yüklenmiştir. 
İnsanların birbirleriyle fizikî mücadelesi olarak ortaya çıkan sporun, günümüzde insandan çok 

kültürlerin hatta ideolojilerin birbirleriyle mücadele ettiği bir arena olduğunu görüyoruz. Öyle ki ar
tık sporun tanımını yapmaktan çok, neyi temsil ettiğini sorgular hâle geldik. 

İlk çağlarda insanın kendini ifade edebilme, beceri yarıştırma aracı olan sporun, daha sonraları 
insanın gelişimine paralel olarak ilerlediğini, toplumların kendilerini anlatma ve gelişmişlik düzey
lerini gösterebilme aracı olarak kullandıklarını görmekteyiz. Yönetenler, yönetilenlere ulaşmak, 
kararlarını uygulatmak, etkilemek için popüler kültürün üst değeri olan sporu seçmekte sakınca gör
mezlerken, bir toplumun farklı bir toplum tarafından algılanmasında, bir kültürün diğer bir kültüre 
kendini sunumunda önemli bir olgu olarak sporu görmekteyiz. 
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Günümüz dünyasında spor, ülkelere itibar kazandırmak, çeşitli uluslararası olay ve durumlara 
tepki göstermek, ülkelerin ve sistemlerin propagandasını yapmak, bazı ülkeleri dünya uluslar top
luluğuna kazandırmak, bazılarını da ondan soyutlamak için kullanılmaktadır. 

M.Ö. XIV. yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilen ve Yunanistan'ın Olympia yöresinde başlayan 
Olimpiyat Oyunları (M.Ö. 776 yılından itibaren tarihi kesin olarak tutulmaya başlandı) 12 asır, hiç 
ara verilmeden, her dört yılda bir yapılarak bir süre Yunan yarımadasının, daha sonraları da 
Yunanistan'ı ele geçiren Romalılar yoluyla tüm Roma İmparatorluğu'nun katılması ile devam etti. 
Bu büyük şölenin yöresel bir kahraman adına yapıldığı tahmin ediliyor. M.Ö. 776 yılında yapılan I. 
Olimpiyat Oyunlarının programında yer alan "Stadion" olarak tanımlanan yarışmanın galibi 
Coroebus ilk Olimpiyat Şampiyonu'dur. 

Klasik olimpiyatlarda kadınlara yer yoktu. Kadınlar, sahada seyirci olarak dahi bulunamıyor-
lardı. Ama, zamanla, olimpiyatlar sırasında, ancak olimpiyat alanı dışında olmak üzere Tanrıça 
Hera adına bayanlar için yarışmalar düzenlendi. 

Olimpiyat Oyunları'nın ilk 600 yılı içinde, Yunan günlük hayatının vazgeçilmez unsuru olan 
kölelerin yarışmalara katılmasına izin verilmedi ve yarışmacılann tamamı Yunan kanından gelenler 
arasından seçildi. Yunan yarımadasının Romalıların eline geçmesi ile durum değişti ve İmparator
luk sınırları içinde yaşayan herkese olimpiyatlara katılma hakkı tanındı. M.Ö. 146 yılında başlayan 
bu hareket sonunda, o zamana kadar genellikle Peloponez yörelerinden gelen olimpiyat şampiyon
ları zamanla, "Küçük Asya" denen Anadolu'dan gelenlere boyun eğdiler. 

Sporun beden için olduğu kadar kafa için de yapılması gerektiğine inanan Yunanlıların aksine, 
olimpiyat oyunlarına M.Ö. 146'da sahip çıkan Romalılar, bu olayı bir gösteri ve eğlence olarak kabul 
edip olimpiyatları Roma'ya taşımak istedi ve M.Ö. 80 yılındaki 175. Olimpiyatlar Roma'da yapıldı. 

M.S. 4. yüzyıldan sonra olimpiyatlar, bir süre Antakya yöresinde yapıldı. Atlı araba yarışların
da rakiplerin çarpışmalarına kızan Bizans İmparatoru Justinian tarafından M.S. 510 yılında 
tamamen sona erdirildi. 12 yüzyıl evvel Yunanlılar tarafından başlatılan bu muhteşem olay gene 
Yunanlılar tarafından ortadan kaldırıldı. 

Fransa vatandaşı Baron Pierre de Coubertin dünya gençliğini bir yerde toplamak ve onların bir
birlerini anlamalarına imkân yaratmak amacı ile, 1894 yılında Sorbonne Üniversitesinde, 12 ül
keden gelen 79 temsilcinin katıldığı "Uluslararası Spor Kongresi" sırasında olimpiyatların tekrar
dan yapılması ve modern olimpiyatların ilkinin, 1896'da Atina'da organize edilmesi kararını aldır
mıştır. Bu kararın üzerine ilk modern olimpiyatlar 1896 yılında Atina'da yapılmıştır. 1. ve 2. Dün
ya Savaşları sırasında kesintiye uğramış olsa da olimpiyatlar her dört yılda bir yapılmaya devam et
mektedir. 

B- TÜRK SPORUNA GENEL BİR BAKIŞ 
Türkiye'de halkın son yıllarda spora olan ilgisinin artmasına rağmen insanlarımızın spora ak

tif katılımı yetersizdir. Oysa, sporun insan ve toplum sağlığmdaki rolünün artık tartışılmadığı 
günümüzde, kanun koyucu bu bilinçle Anayasaya koyduğu iki madde ile devlete görev yüklemiş
tir. Sporu toplumumuzun vazgeçilmez tutkusu ve yaşam biçimi hâline getirebilmek için, öncelikle 
"herkes için spor" seferberliği kapsamında, çocuk ve gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek, 
sporu sevdirmek, sigara, içki, uyuşturucu ve kumar gibi kötü alışkanlıklar edinmeleri yerine ül
kesini seven, hoşgörülü, sosyal, üretken insanlar olarak yetişmelerini sağlayacak ortam ve fırsatları 
onlara sağlamak gerekmektedir. Zira, Anayasamızın 58'inci ve 59'uncu maddeleri de bu görev ve 
sorumluluğu çok açık bir şekilde ifade etmektedir. 
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Dünyada spor örgütlenmesi ve spor hizmetleri çok çeşitlilik göstermektedir. Ancak, hemen 
hemen bütün ülkelerde devlet denetleyici, destekleyici ve özendirici bir rol üstlenmiştir. Spor 
yatırımları ve hizmetlerin yürütülmesi ağırlıklı olarak yerel yönetimlere, özel ve tüzel kuruluşlara 
ve gönüllü kuruluşlara bırakılmaktadır. 

Özellikle Amerika'da devlet, kuralları düzenleyici ve kolaylaştırıcı olarak görev alır ve spor 
hizmetlerini "Gönüllü Birlik Modeli" sistemi içerisinde kurulan yapılara devreder. Bu birlikler 
birer şirket olmakla beraber, spor kulübü olmanın avantaj ve kolaylıklarından yararlanırlar. 

Hollanda'da devlet, altyapı çalışmaları, spor organizasyonları, spora katılımı teşvik, düzenli 
spor yapma ve sağlıklı bir yaşam şekli, spor faaliyetlerinin niteliğinin artırılması gibi konularda çalış
malar yaparken, hükümet dışı teşkilatlanmalar ise, mali konular, spor tesisleri ve yatırımları, elit 
sporcular ve federasyonlara sosyal destek, hukuki sorunlar gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. 

Fransa'da devlet, bürokratik kademeleri azaltarak her yaş ve kesimin beden eğitimi ve spor 
faaliyetlerini teşvik etmekte, gençlik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve politikalarının belirlenmesi ve 
bütçe kullanımı ve denetlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmakta, hükümet dışı teşkilatlar ise, elit 
seviye sporcularının refah seviyelerinin artırılması, tesisleşme alanında yatırımların artırılması, ül
kede spor fikir ve uygulamalarının gelişimlerine katkıda bulunan kuruluşların desteklenmesi gibi 
görevleri üstlenmişlerdir. 21'inci yüzyıla girdiğimiz dönemde, sporda gelişmiş ülkelerin, ifade 
edilen yönetim tarzlarıyla spor yapma oranları oldukça yükselmiştir. Avrupa ülkelerinde genel 
nüfus oranlarına göre ortalama spor yapma oranı en düşük yüzde 25 iken, bu oran ülkemizde 
% l'ler düzeyindedir. 10 milyon nüfuslu Portekiz'de 2 milyon, 5 milyon nüfuslu Danimarka'da 
yaklaşık 2 milyon, 55 milyon nüfuslu Fransa'da 13 milyon, 80 milyon nüfuslu Almanya'da 24 mil
yon ve 57 milyonluk İtalya'da ise 14 milyon insan spor yapmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı dünyada yaşayan insanların yaklaşık yüzde 10'unun engel
lilerden oluştuğunu kabul etmektedir. Tüm ülkelerdeki istatistiksel çalışmalarda bu rakam esas 
olarak kabul görmektedir. Birçok ülkede bu oran dikkate alınarak, engellilerin, spor aracılığıyla 
rehabilitasyonunu gerçekleştirecek spor tesis ve organizasyonları yapılmaktadır. Ancak, ülkemizde 
engellilerin sportif ihtiyaçları karşılanamamaktadır. 

Ülkemizde, toplumun büyük bir kesimini aktif sporla buluşturacak olan herkes için spor 
faaliyetlerine bugüne kadar yeterince önem verilmemiştir. Herkes için spor faaliyetleri, yarışma 
(performans) sporunun gölgesinde kalmıştır. Devletin spora olan desteği de, daha ziyade yarışma 
sporunun geliştirilmesine dönük olmuştur. Kamuya ait spor tesisleri de yine ağırlıklı olarak yarış
ma (performans) sporunun hizmetine sunulmuştur. Tüm bunlara rağmen performans sporunda ulus
lararası alanda arzulanan başarıya bir türlü ulaşılamamıştır. Ülkemizde son yıllarda halkın spora 
olan ilgisi giderek artmış olmakla birlikte, aktif olarak spor yapanların oranı gelişmiş ülkelere göre 
oldukça düşük kalmaktadır. 

Türkiye'de kamuya ait (KİT'ler, Okullar, GSGM ve Diğer Kamu Kurumlan) spor tesisleri çok 
amaçlı planlanmadığından, tesislerde nitelikli teknik eleman ve yeterli personel istihdam edil
mediğinden optimum kapasiteyle işletilememektedir. Kamuya ait spor tesisleri yaklaşık % 15 
kapasiteyle işletilebilmektedir. 

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, tesis yetersizlikleri, malzeme, antrenör ve eğitimcilere ilişkin 
zorluklarla karşı karşıya bulunmakta; dolayısıyla okul dışı gençliği hem yönlendirmekte hem de or
ganize etmede, spor faaliyetleri içine sokmakta yetersiz kalmaktadır. 
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Sporla ilgili kuruluşların (kamu, özel ve gönüllü kuruluşlar) politikaları ile iletişim araçlarının 
spora yaklaşım tarzı halkımızın sporu daha çok bir yarışma şeklinde algılamasına neden olmuştur. 
Böylece sporun; insanların dostluk, barış, sağlık ve mutluluk içinde yaşamalarına yönelik katkısı, 
yoğun yarışma ve kazanma tutkusunun gölgesinde kalmıştır. Bu nedenledir ki spor kulüpleri geniş 
halk kesimlerine, spor federasyonları da spor kulüplerine dayandırılamamıştır. Okul çağındaki 
gençlerin, dershane ve sınavların ağırlığı altında bulunmaları nedeniyle, spora ve sosyal etkinliklere 
ayırabilecekleri serbest zamanlarının kısıtlı olması, onların spora yönlendirilmesini büyük ölçüde 
engellemektedir. 

Ülkemizde sporun yaygınlaştırılması amacıyla devlet kurum ve kuruluşlarıyla bizzat sporun 
içerisinde olmuş ya da sporla uğraşan kişi ve gönüllü kuruluşlara destek vererek dolaylı katkı sağlamış
tır. Devlet, spora olan doğrudan desteğini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğe bağ
lı İl ve İlçe Müdürlükleri ile sayılan 50'yi bulan spor federasyonları üzerinden sürdürmektedir. 

Son nüfus sayımlarında elde edilen verilere göre, nüfusun yüzde 44-45'i spora başlaması ve ak
tif spor yapması gereken 05-24 yaş grubunda yer almaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu yaş grupların
da yer alan nüfusun neredeyse tamamı aktif spor yapmakta iken, ülkemizde bu oran % 1 civarında 
seyretmektedir. 2005 yılı mayıs ayı verilerine göre Türkiye'de 6490 adet spor kulübü ve 237456 
faal lisanslı sporcu (futbol hariç) bulunmaktadır. İnsanımıza spora aktif katılım bilinci ve fırsatı 
verilememiştir. Bu şekilde basit bir matematiksel hesapla, Anayasanın 59'uncu maddesiyle belir
lenen ve 3289 sayılı Kanunla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne verilen görevlerde devlet 
yeterince başarılı olamamıştır. 

Dünyada ve ülkemizdeki gelişmeler ışığında Türk spor teşkilat yapısı da bir değişim ihtiyacı 
içerisine girmiştir. Dünya ülkelerinde olduğu gibi spor hizmetlerinin yürütülmesinde, devletin yön
lendirici ve özendirici, destekleyici ve denetleyici olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, 
spor hizmetlerini yerine getirmek gönüllülük esasına bağlı sivil toplum örgütleri, merkezî idareden 
bağımsız olarak oluşturulmuş spor federasyonları ve onları oluşturan spor kulüpleri, özel ve tüzel 
kişilere terk edilmelidir. Devlet yapısında öngörülen değişiklikler doğrultusunda yerel yönetimlere 
spor konusunda daha fazla sorumluluk verilerek yöresel düzeyde ihtiyaca dönük yapılanma ve hiz
met üretimi sağlanmalıdır. 

Nüfusun yarısından fazlasının çocuk ve genç yaşta olduğu Türk insanına tesis, ehil çalıştırıcı 
ve uluslararası spor temaslarına daha geniş ölçüde katılma imkânı sağlandığı takdirde, büyük 
başarılar elde edilecektir. 

C- TÜRK SPORUNUN ÜST KURULUŞLARI 
Ülkemizde faaliyet gösteren sporla ilgili belli başlı kurum ve kuruluşlara kısaca göz atacak 

olursak; 
1- TÜRKİYE MİLLÎ OLİMPİYAT KOMİTESİ (TMOK) 
1922 yılında kurulan "Millî Olimpiyat Komitesi" daha sonra "Türkiye Millî Olimpiyat 

Komitesi" adını aldı. Cumhuriyet'in ilanından sonra, Selim Sırrı Bey (Selim Sırrı TARCAN) 
TMOK başkanı seçildi. 

1925'de, Coubertin'in Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden ayrılması ile Selim Sırrı Bey de 
TMOK Başkanlığı'ndan ayrıldı; ancak Komite'deki görevini 1930 yılına dek sürdürdü. Bu arada, 
1922 yılında kurulmuş olan ve Türkiye'deki spor faaliyetlerini yürütmekle görevli "Türkiye İdman 
Cemiyetleri İttifakı" adlı kuruluş, TMOK'un işlerini de üstlendi. 
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1956 yılında, Türk sporunu yöneten kuruluşun tayinle gelen başkanının aynı zamanda TMOK 
başkanı olduğunu fark eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi, durumun değiştirilmesini ve TMOK 
Başkanının seçimle belirlenmesini istedi. Buna izin verecek bir kanunun hazırlanması ise 1962 
yılına dek sürdü. Ancak o yıl, TMOK, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin istediği nitelik ve koşul
lara uygun, tamamen bağımsız bir kuruluş olarak ortaya çıkabildi. 

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi'nin görevleri şunlardır: 
- Türk toplumu bireylerinde spor bilincini ve ruhunu oluşturmak, 
- Sporun kitlelere yayılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, 
- Olimpiyat ideali çerçevesi içinde spor yapma fikrini aşılamak ve bu fikrin gelişerek yaygın

laşmasını, kuvvetlenmesini ve korunmasını temin etmek, 

- Sporcuların olimpik liyakat esaslarına uygun surette hareket etmelerini sağlayacak önlemler 
almak, 

- Konusu ile ilgili araştırmalar yapmak ve yaptırmak, 
- Olimpiyat ve benzeri oyunlar Türkiye'nin bir kentine verildiği takdirde, bu oyunları ilgili 

makamlarla iş birliği yaparak düzenlemek, 

- Uluslararası kuruluşlara tescilli Türk Spor federasyonları ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
ve diğer ülkelerin Millî Olimpiyat Komiteleri arasında bağlantı kurmak ve bunlarla işbirliği yap
mak, 

- Olimpiyatlara ve benzeri oyunlara katılacak Türk sporcularının olimpik liyakatlerini ve 
müsabakalara katılma yeteneklerini inceleyip onaylamak, 

- Olimpiyat veya benzeri oyunların kafilelerini oluşturmak, bu kafileleri denetlemek ve onların 
her türlü gereksinimlerini karşılamak, 

- Olimpiyat işlerinden ötürü spor federasyonları arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları kesin 
sonuca bağlamak, 

- Spor federasyonlarının Olimpiyat ve benzeri oyunlara katılabilmelerini kolaylaştıracak ön
lemleri almak, 

- Türkiye'nin olimpiyat ya da benzeri oyunlara katılmasını, bunların Türkiye'de düzenlenmesi 
hâlinde ise gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili resmî kuruluşlardan yeteri kadar parasal 
olanak ve özel kişiler ile kuruluşlardan da yardım isteğinde bulunmak, 

- Olimpik düşünce ve olimpik hareketi gerçekleştirmek amacıyla her türlü yayın yapmak, top
lantılar düzenlemek, 

- Gerekli gördüğü hâllerde Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne, olimpik hareket ve olimpiyat 
oyunları'nin düzenlenmesi ve yönetilmesi konularında önerilerde bulunmak, 

- Ülkemiz kentlerinden herhangi birinin olimpiyat oyunlarını düzenlemeye aday olması hâlin
de, bu yoldaki girişimi uygun gördüğü takdirde, ilgili kentin yetkili makamı aracılığıyla yapılacak 
başvuruyu onaylamak, oyunların Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni tatmin edecek şekilde ve ön
gördüğü koşullar çerçevesi içinde düzenleneceğini garanti etmek, 

- Türk sporunun kalkınmasına yönelik eğitim vb. çalışmalar yapmak, 
- Doping konusunda yapılan çalışmaları desteklemek ve alınan önlemleri denetlemek. 
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2- GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GSGM) 
1922 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı (TİCİ) adı altında kamu yararına çalışan bir 

spor örgütü kurularak sporun sevk ve idaresi bu örgüte bırakılmıştır. Çalışmalarını 1936 yılına kadar 
sürdüren TİCİ bu tarihte yerini Türk Spor Kurumuna bırakmıştır. 29.6.1938 tarihinde çıkarılan 3530 
sayılı yasayla da Türk Spor Kurumunun yerini Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü (bugünkü adıyla 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü) almıştır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü sporla ilgili 
faaliyetlerini merkezde, başkanları seçimle gelen ve sayılan 50'ye ulaşan amatör spor federasyon
ları ile taşrada, kendisine bağlı özel bütçeli İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla yürütmektedir. 3289 
sayılı Kanuna, 14.3.2004 tarihinde kabul edilen 5105 sayılı Yasanın 2. maddesi ile eklenen ek 9. 
maddeyle Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren amatör spor federasyonlarının idari ve mali 
yönden özerk olabilmelerinin yolu açılmıştır. Bu düzenlemeden sonra (7) federasyon faaliyetlerini 
idari ve mali yönden özerk olarak sürdürmektedirler. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Görevleri Şunlardır: 
- Vatandaşın fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, jimnastik ve spor 

faaliyetlerini sevk ve idare etmek; gençliğin boş zamanının değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri 
yürütmek, bilgi ve beceri kursları düzenlemek, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için 
gerekli tedbirleri almak, 

- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı spor faaliyet
lerini programlamak, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürütmek, bu 
faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak, 

- Okul dışı izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, 
yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, antrenör yardımcısı, spor elemanlan ve 
hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak, 

- Sporcu ve spor kulüpleri ile gençlik derneklerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yapmak, 
- Spor federasyonlannın kurulması ve spor dallarını belirlemek için gerekli usul ve esasları 

tayin ve tespit etmek, 
- Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri, gençlik kamp

ları ile saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın is
tifadesine sunmak, 

- Sporcu sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri açmak, açtırmak, işletmek, 
işletilmesine yardımcı olmak, sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak ve yaptırmak, 

- Spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağ
lamak, 

- Futbol müsabakalannda müşterek bahis düzenlemek, yönetmek, 
- Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak yayınlar yapmak, 

faaliyetlerde bulunmak, 
- Gençliğin boş zamanlarının değerlendirilmesi hususunda diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak, 
- Milletlerarası spor temas ve münasebetlerinde resmî merci görevi yapmak, 
- 3289 sayılı Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor kulüp ve kuruluşları ile spor amacını 

taşıyan teşekkül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek, 
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- Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım yapmak ve yapılmasını sağlamak, 
ödüllendirmek. 

Amatör Spor Federasyonları 
1 Atıcılık ve Avcılık Federasyonu* 
2 Atletizm Federasyonu* 
3 Badminton Federasyonu* 
4 Basketbol Federasyonu* (Özerk) 
5 Bedensel Engelliler Spor Fed. 
6 Beyzbol ve Softbol Federasyonu* 
7 Bilardo Federasyonu 
8 Binicilik Federasyonu* 
9 Bisiklet Federasyonu* 
10 Briç Federasyonu (Özerk) 
11 Bocce, Bowling ve Dart Fed. 
12 Boks Federasyonu* 
13 Buz Sporları Federasyonu 
14 Jimnastik Federasyonu* 
15 Dağcılık Federasyonu 
16 Eskrim Federasyonu* 
17 Geleneksel Spor Dalları Fed. 
18 Güreş Federasyonu* 
19 Golf Federasyonu 
20 Görme Engelliler Spor Fed. 
21 Halter Federasyonu* 
22 Halk Oyunları Federasyonu 
23 Hentbol Federasyonu* 
24 Herkes İçin Spor Federasyonu 
25 Çim Hokeyi Federasyonu* 

26 İşitme Engelliler Federasyonu 
27 İzcilik Federasyonu 
28 Judo-Kuraş Federasyonu* 
29 Kano ve Rafting Federasyonu* 
30 Karate Federasyonu* 
31 Kayak ve Kızak Federasyonu* (Özerk) 
32 Kürek Federasyonu* 
33 Masa Tenisi Federasyonu* 
34 Modern Pentatlon Federasyonu* 
35 Motosiklet Federasyonu (Özerk) 
36 Mücadele Sporları Federasyonu 
37 Okçuluk Federasyonu* 
38 Otomobil Sporları Federasyonu 
39 Satranç Federasyonu (Özerk) 
40 Sualtı Sporları Federasyonu 
41 Su Topu Federasyonu* 
42 Taekwondo Federasyonu* 
43 Triatlon Federasyonu* 
44 Tenis Federasyonu* (Özerk) 
45 Üniversite Sporları Federasyonu 
46 Voleybol Federasyonu* (Özerk) 
47 Vücut Geliştirme Federasyonu 
48 Yelken Federasyonu* 
49 Yüzme, Atlama Federasyonu* 
50 Zihinsel Engelliler Federasyonu 

Sonunda "*" işareti bulunan federasyonlar olimpik spor branşlarında faaliyet gösteren 
federasyonlardır. 

Amatör spor federasyonları bünyesindeki sporcu sayıları tablo l'de, iller bazındaki sporcu 
sayıları tablo 2'de, iller bazındaki kulüp sayıları tablo 3'te gösterilmiştir (EK'te). 

3- İSTANBUL OLİMPİYAT OYUNLARI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULU 
(İOOHDK) 

Türkiye Büyük Millet Meclisince 30.4.1992 tarihinde kabul edilen 3796 sayılı Yasa ile kurulan 
İOOHDK, İstanbul Şehrinin uluslararası olimpik andlaşma şartlarına uygun olarak olimpiyat oyun
larına hazırlanmasını, oyunların düzenlenmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla her türlü 
iş ve işlemleri yapmaya yetkili, özel hukuk hükümlerine tabi bir kamu kuruluşudur. 
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4- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) 

Türkiye Futbol Federasyonu 13 Nisan 1923 tarihinde kurulmuştur. 1951 yılında profesyonel
lik kabul edilerek profesyonel lig maçları yapılmaya başlanmıştır. 1959 yılında "Millî Lig" adı al
tında Türkiye Profesyonel Ligi kurulmuştur. 7.6.1988 tarihine kadar Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğü bünyesinde faaliyet gösteren TFF, bu tarihte Resmi Gazete'de yayımlanan 27.6.1988 tarih ve 
3461 sayılı Kanunla özerkliğe kavuşmuştur. 3.7.1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince 
kabul edilen ve aynı gün yayımlanan 3813 sayılı Yasaya istinaden özel hukuk hükümlerine tabi ve 
tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu; 
Genel Kurul, Başkanlık, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Tahkim Kurulu, Merkez Hakem 
Kurulu, Yan Kurullar ve idari birimlerden oluşmuştur. Federasyon başkanı, dört yılda bir genel 
kurulca seçilir. Federasyon Yönetim Kurulu, Denetleme ve Tahkim Kurulu üyeleri de Genel Kurul
ca seçilir. 

Futbol Federasyonu; futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayıl
masını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak, millî 
ve milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye'yi futbol ile 
ilgili konularda yurt dışında temsil etmek, yurt içi ve yurt dışı futbol faaliyetleri ile millî 
müsabakalar için plan, program ve benzeri her türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlan
ması için gerekli tedbirleri almakla görevlidir. 

5- TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYONU (TASKK) 

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 29 Ekim 1980 tarihinde Ankara, Bursa, Trab
zon ve Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlarının (ASKF) katılımlarıyla Demekler 
Kanunu'na göre kurulmuş bir üst örgüttür. Konfederasyon bünyesindeki ASKF'ların sayısı 74'e 
ulaşmıştır. Konfederasyon sporla ilgili, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. 

Amatör Spor Federasyonlarının ve Konfederasyonun amacı: 

- Amatör spor kulüpleri, yöneticileri ve sporcuları arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak. 

- Sporun barış, kardeşlik ve sevgi olduğu düşüncesini yaygınlaştırmak. 

- Müsabakaların bir savaş, müsabaka alanın da savaş alanı olmadığını, sporun sevgi ve barış 
olduğu düşüncesini yaymak. 

- Hangi dalda faaliyet gösterirse göstersin amatör spor kulüplerini her konuda desteklemek. 

- Spor kulüplerinin sayısını ve niteliğini (üye ve sporcu sayılarının çoğaltılması başta olmak 
üzere) artırarak, daha fazla insana spor yaptırmak, böylece bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir 
toplumun oluşmasına, dolayısıyla Türk sporunun çağdaş seviyelere çıkarılmasına katkıda bulun
mak. 

Ülkemizde, yukarıda sayılanların dışında kalan sporla ilgili kuruluşlardan bazıları şunlardır. 
Türkiye Spor Yazarları Demeği, bazı spor dallarında kurulmuş olan antrenör, hakem, sporcu, 
yönetici demek ve vakıfları, kâr amacı güden spor işletmeleri, spor adamı ve yöneticisi yetiştiren 
okullar. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
TÜRK SPORUNUN YOZLAŞMASINA ETKİ EDEN PROBLEMLER 

A- TÜRK SPORUNDA ŞİDDET 
1. Saldırganlık ve Şiddet Kavramı 
Bir çok tanımı olan ve türü bulunan saldırganlık ve şiddet kavramları insan yaşamının birer 

parçası olan olgulardır. Dolayısıyla insanı ve insan yaşamındaki oyun ve eğlence özelliklerini bün
yesinde bulunduran sportif aktiviteler içerisinde ve futbolda bu iki olguya çok sıkça başvurulduğu 
görülmektedir. 

1.1. Saldırganlık 
En yalın tanım ile saldırganlık; başkalarını inciten ya da incitebilecek her türlü davranış olarak 

tanımlanmaktadır. 
Saldırganlığın, ortaya çıkış biçimlerine göre yapılan farklı tanımlarından bazılarına aşağıda yer 

verilmiştir. 
Saldırganlık, birine ya da bir şeye zarar veya acı vermek amacıyla yapılan davranıştır. 
Başka bir insana zarar vermeye, acı çektirmeye veya yaralamaya, birisinin mal ve mülkünü yok 

etmeye, bir insana psikolojik ya da fiziksel olarak zarar vermeye yönelik her türlü davranış olarak 
tanımlanmaktadır. 

Bir başka tanıma göre ise saldırganlık; kişinin, bilinçli ve kasıtlı bir şekilde sosyal çevresine 
psikolojik veya fiziki olarak zarar vermeye yönelik davranışta bulunmasıdır. 

Saldırganlığın temelinde muhtemelen bir ihtiyacın tatminine yönelmiş davranışların engellen
mesi yatmaktadır. 

Tanımlardan da anlaşılacağı gibi saldırganlık; kişide saldırı eğilimi göstermeye yönelik olan ve 
nispeten süreklilik özelliği taşıyan bir davranış olarak karşımıza çıkmakta, sosyal açıdan kabul gör
mek arzusu, güçlü olma isteği ve rakibe zarar vermek ve yaralama amacını taşımaktadır. 

1.1.1. Saldırganlığın Kaynağı ve Oluşumu 
Yapılan çalışmalar, insanlarda saldırgan davranışları nörolojik mekanizmaların idare ettiğini 

göstermektedir. 
İnsanların, saldırgan davranışları daha çok çevresinden öğrendikleri, saldırganlığın; doğuştan 

gelen (içgüdüsel) bir davranış olmadığı, aile bireylerinin tutumu, arkadaş, çevre ve yaşayış tarzı ile 
bağlantılı olarak sonradan gelişen ve edinilen bir davranış olduğu bilinmektedir. 

1.1.2. Saldırganlık Çeşitleri 
Futbol seyircisinin saldırganlığı psikolojik açıdan üç grupta ele alınmaktadır. 
Bireysel saldırganlık: Her bir seyircinin tek başına göstermiş olduğu saldırgan davranışlardır. 

Örneğin, hakem kararına sinirlenen bir seyircinin sahaya bozuk para atması. 
Kitlesel saldırganlık: Birden fazla seyircinin bir araya gelerek sergiledikleri saldırgan dav

ranışlardır. Kitlesel saldırganlığa yol açan ve onun icra edilmesinde etkili olan şartlar ve süreçler 
bireysel şekilde gösterileninden çok farklıdır. Örneğin, kendi sahasında puan kaybeden bir takımın 
taraftarlarından bir grubun, müsabaka sonrasında kulüp binasına gelerek, kendi takım oyuncularını 
protesto etmeleri. 

Tamamen şiddet içeren saldırganlık: Karşısındaki kişi ve eşyaları tahrip etmeyi amaçlayan 
bir saldırganlık vardır. Örneğin, müsabaka sonucuna tepki gösteren taraftarların tribündeki plas
tik koltukları sökerek sahaya atması. 
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1.1.3. Bireysel Saldırganlık ve Kitlesel Saldırganlık Karşılaştırması 
Bireysel saldırganlıklarda, saldırıda bulunan kişi ile saldırıya maruz kalan kişi genelde birbirini 

tanımaktadır. 

Kitlesel saldırganlıkta ise, birbirini tanıma çok nadirdir. Karşıdaki kişi veya kişilerin yabancı 
olması saldırganlığı teşvik etmektedir. 

Bireysel saldırganlık kişinin kendisinden kaynaklanmaktadır. 
Kitlesel saldırganlıkta ise, grup içerisindekilerin bir çoğu dışarıdan motive edilmekte, doğ

rudan emir ve talimat verme, ortak davranışa uyulmasında alay etme ve küçük görme, katılanları 
taktir etme ve ödüllendirme gibi faktörler, insanları saldırgan davranma yönünde isteklendirmek-
tedir. 

Bireysel saldırganlıklarda kişi kararı kendisi vermekte ve sonuna kadar yine kendisi uy
gulamaktadır. 

Kitlesel saldırganlıkta ise karar, genellikle daha üst makamlarca verilmekte, varılan karar çok 
kişi tarafından uygulandığı için suçluluk duygusu ve sorumluluk da herkese dağıtılmaktadır. 
Sorumluluğu paylaşma, grup psikolojisinin dayatmaları ve davranışı haklı göstermeye yönelik 
propagandalar saldırganlığın ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır. 

1.1.4. Saldırganlığın Yönü ve Türleri 
Kendine yönelik saldırganlık: Kendine yönelik zarar verme amacıyla, yapılan davranışlardır. 

örneğin; takımı yenilen bir taraftarın saçlarını çekmesi. 
Dışa yönelik saldırganlık: Çevresindeki bir kişiye zarar vermek olarak tanımlanmaktadır. 

Burada hedef oyuncular, antrenör, hakem, seyirci... vb. olabilir. 
Tepkisel saldırganlık: Saldırganlığın amacıyla yöneldiği hedef aynı ise, "tepkisel saldırgan

lıktan" söz edilir. Örneğin; sporcunun yenilgiyi hazmedemeyip rakip oyuncuya kasıtlı olarak tek
me atması. 

Araçlı saldırı: Öğrenilmiş saldırgan eylemler, araçlı saldırı olarak tanımlanmaktadır. Sporda 
önemli olan ve daha sık görülen "araçlı saldırganlık" dır. Buradaki amaç, çok iyi bir derece elde et
mek, rakibini geçmek veya yenmek, madalya kazanmak, rekor kırmak, kendini ispat etmek veya 
kabul ettirmek duygusudur. Seyirci açısından ise, rakip takım taraftarlarına baskın çıkma arzusu söz 
konusudur. 

Doğrudan tahrik edene yapılan saldırganlık türü: Tribünlerde sürekli küfür eden gruplara 
karşı çeşitli maddelerin fırlatılması, hakem kararlarını kışkırtıcı olarak değerlendiren bazı fanatik 
taraftarların hakemi dövmek için sahaya girmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Tahrik edenin dışındakilere yapılan saldırganlık türü: Saldırı tahrik edenin dışındakilere 
yönelik olarak yapılmaktadır. Örneğin; hakem kararına sinirlenen sporcunun rakip oyuncuya 
tekme atması. 

1.2. Şiddet 
Şiddet sözcüğü genel olarak akla ilk olarak fiziksel şiddeti getirmektedir. Oysa, şiddet farklı 

kaynaklarda, bireylerin sindirilmesine, öfkelendirilmesine veya duygusal baskı altına alınmasına 
yol açan, fiziki herhangi bir hareket, davranış veya muamele olarak tanımlanmaktadır. 

Şiddet; yalnızca insan vücuduna zarar veren maddi bir saldırı değil, zihinsel ve duygusal 
bakımdan kişilerde tahribata yol açan bir etki olarak değerlendirilmektedir. 
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Şiddeti doğuran gruplar oluşturdukları kargaşa ortamı sayesinde seslerini duyururken, şiddetin 
oluştuğu mekanlarda insanların huzursuz ve tedirgin olması güven duygusunun sarsılmasına neden 
olmaktadır. 

Günümüzde şiddeti oluşturan nedenler arasında ekonomik, sosyal, kültürel vb. etkenler sayıl
maktadır. 

Literatürde yer alan bazı tanımlara göre şiddet: 
Türk Dil Kurumu sözlüğü şiddeti; karşıt görüşte olanlara, inandırma veya uzaklaştırma yerine 

kaba kuvvet kullanmak olarak tanımlarken, Fransızca'da şiddet; bir kişiye, güç veya baskı uy
gulayarak isteği dışında bir şey yapmak ya da yaptırmak; şiddet uygulama eylemi, zorlama, saldırı, 
kaba kuvvet, bedensel ya da psikolojik acı çektirme ya da işkence, vurma ve yaralama olarak tanım
lanmaktadır. 

Sporda şiddet, öğrenilen bir sosyal davranıştır. Şiddetin öğrenilmesi, gözlemleme, taklit etme 
ve belirli davranışların sosyal zorlamasının bir sonucudur. Şiddet; genel anlamda, aşırı duygu 
durumu, bir olgunun yoğunluğu, sertliği, kaba ve sert davranış olarak adlandırmakta; kızgınlık, öf
ke, kin, nefret, düşmanlık gibi durumların etkinlik kazandığı biçim olarak tanımlanmaktadır. 

Duygusal şiddet; Duyguların ve duygusal ihtiyaçların, karşı tarafa baskı uygulayabilmek için 
tutarlı bir şekilde istismar edilmesi, bir yaptırım ve tehdit aracı olarak kullanılmasıdır. Örneğin; 
sevgi, şefkat, ilgi, onay, destek gibi duygu ve duygusal ihtiyaçların göz ardı edilmesi, küçümsen
mesi, inkar edilmesi. 

Sözel şiddet; Söz ve hareketlerin, düzenli bir şekilde korkutma, sindirme, cezalandırma ve 
kontrol etme aracı olarak kullanılmasıdır. Örneğin; kişinin değer verdiği konularda sistematik 
olarak çok ağır hakaret ve sözler söylemek, güven sarsmak, küçük düşürücü adlar takmak, sık 
sık olumsuz şekilde eleştirmek ve alay etmek. 

Fiziksel şiddet; Kaba kuvvetin, bir tehdit, sindirme ve yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır. 
Örneğin; bıçak, silah gibi aletlerle tehdit etmek veya saldırmak. 

Tanımlardan da anlaşılacağı gibi şiddet; kişinin, olaylara ve insanlara karşı tepkisini kamu 
düzenini bozacak şekilde, hukuk dışı yollarlardan ifade etme eylemidir. 

2. Sporda Saldırganlık ve Şiddet 
Genel anlamda sporla saldırganlığın ilişkisi, geleneksel olarak saldırganlığın dışa vurulmasını 

sağlamak için sporun yararları etrafında toplanmıştır. Aşırı duygu durumunu, bir olgunun yoğun
luğunu, sertliğini kaba ve sert davranışı, eylemi nitelendiren şiddet; aslında spora özgü bir oluşum 
değil, sosyal anlamda zaten varolan bir gerçektir. 

Şiddet bir hareketin, bir gücün derecesini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bu kav
rama sporda, karşıt görüşlü olanları inandırma veya uzlaştırma yerine, kaba kuvvet kullanarak 
neticenin değiştirilmesi eylemi olarak bakılmaktadır. 

Spor; aktif, saldırgan, kuvvete dayalı mücadeleci bir oyundur. Şiddet unsurları sporun doğasın
da var olan ve kullanılan şeylerdir. Bu nedenle oyun alanındaki kurallı sert temasları, şiddet unsuru 
olarak göstermek terminolojik bir hata olarak kabul edilmelidir. 

Son yıllarda spor müsabakalarında, özellikle de futbol karşılaşmalarında yaşanan şiddet olay
ları; sporun, sevgi, barış ve kardeşlik gibi evrensel değerleri, birleştirici ve bütünleştirici özellikleri 
üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. 
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Spordaki şiddet unsurunun en önemli etkilerinden biri spor kültürünün yeterince özümsen-
memesidir. Taraftarların heyecanla gerginliği karıştırması, performans hedefi yerine sonuç hedefini 
tercih etmesi şiddete neden olmaktadır. İnsanların sadece galibiyete şartlandığı, centilmenlik ve ah
laki değerlerin ne yazık ki yozlaştığı spor kamuoyunda, ifade biçimi saldırganlık ve şiddet olarak 
kendini göstermektedir. 

Günümüzde saldırgan davranışlar, spor kamuoyu tarafından olumsuz yargı uyandıran ve kon
trol altına alınması gereken bir davranış türü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, sporda saldır
ganlığın; insan güdüsünün çok önemli bir bileşeni olup olmadığı, neyin meydana getirdiğinin, nasıl 
arttığının bilimsel araştırmalarla analiz edilmesi gerekmektedir. 

Bazı sporcular için kızgınlık, saldırganlığın oluşması için gerekli bir yardımcıdır. Bu kişiler 
için yarışmayı kazanmak veya iyi performans göstermek, rakiplerini psikolojik olarak baskı altına 
alarak gerçekleştirmek anlamına gelmektedir. 

Bu durum başarısızlıkla sonuçlanırsa, bazı antrenörler sporcularının ancak saldırganlıklarını 
artırarak, rakiplerini fiziksel olarak sakatlamaları ve onlara fiziksel zarar vermeleri için inandırmak
tadırlar. 

Sonuçta; başarı nedir? Sorusuna verilen cevaplarda, aslında yanıtı veren kişinin başarıyı al
gılama biçimi önem kazanmaktadır. 

2.1. Sporda Şiddetin Nedenleri 
Sportif müsabakaların üstlendiği misyonlardan birisi de; müsabakalar kullanılarak kişi veya 

toplumların kendilerini ifade etmeleri, seslerini duyurabilmeleri, kızgınlıklarını veya sevinçlerini 
yaşamalarıdır. 

Bu müsabakalarda yaşanan çatışmalarda görünür neden bir gol, bir tezahürat şekli veya maç 
çıkışı bir gerginlik olurken, bunların gerisinde uluslararası çekişmeler de yatabilmektedir. 

Ülkemizde 1990'lı yıllarda futbolda başlayan yükseliş tirendi ve elde edilen başarılar, futbolun 
popüler olma özelliği kitlelerin ilgisini üzerine toplamayı başarmıştır. Kulüpler düzeyinde, Avrupa 
Kupalarında elde edilen başarılara, Dünya Kupasındaki üçüncülük eklenince spor medyasında; 
kamu ve özel sektör temsilcilerinin, yaptıkları işler yerine tuttukları takımlarla manşetlere taşınarak 
ön plana çıkartıldıkları gözlemlenmiştir. 

Özellikle futbola artan ilginin beraberinde getirdiği "rant" kavgası futbolun içinde oluşan grup
ların profillerini de etkilemiştir. Kulüplerde yöneticilik amatör bir uğraş olmaktan çok profesyonel 
bir uğraş olarak algılanmaya başlanmıştır. 

Yönetimi koruma veya yönetici olma isteği, bir yandan yönetici-medya ve taraftar arasında 
sporun (futbolun) doğasına aykırı bir hareketlilik oluştururken, diğer yandan da fair-play değer
lerinin yıpranmasına neden olmuştur. 

2.2. Futbolda Saldırganlık ve Şiddetin Nedenleri 
Saldırganlık, sonradan öğrenilebilir ve yönlendirilebilir bir nitelik taşımaktadır. Bu anlamda or

taya çıkan saldırganlığın, süreç içinde yönlendirilebilir bir hale dönüşmesi, spor karşılaşmalarında, 
özellikle de futbolda büyük bir önem taşımaktadır. 

Müsabaka için stadyuma gelen seyircilerin üstlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda her 
türlü kesici, delici, yanıcı, yakıcı ve benzeri maddeler ele geçirilmiştir. Taraftar olarak gelen kişiler
de saldırıda kullanılacak bu tür nesnelerin bulunması, asıl amacın ne olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Müsabaka sırasında rakip takım oyuncularına, yöneticilerine, hakemlere, hatta nadiren de olsa taraf
tarı olunan takımın oyuncularına ve yöneticilerine karşı yapılan çirkin ve küfürlü saldırılar da 
düşündürücü ve üzüntü vericidir. 

Futbolda saldırganlık ve şiddet yalnızca taraftarlar arasında olmamakta, saha içinde de kural 
dışı hareketler şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Sertlik ve şiddet, oyunun doğası değil, sosyal ilişki 
içerisinde futbola bakış açısından kaynaklanan ve kontrol altına alınması gereken bir davranış 
bozukluğudur. 

Futboldaki şiddetin en önemli kaynağı; "iyi takım- kötü sonuç" çelişkisidir. Bireyin benlik 
tanımında takım sembollerinin yeri arttıkça bu çelişki büyümektedir. Çelişkinin büyümesi baskıyı 
artırdığından birey, bu çelişkiyi çözebilmek için uygun yükleme kaynaklarına yönelmektedir. 

İnsanların, hayatın her alanında olduğu gibi, kazanma ve kaybetme mantığı içerisinde yetiştiril
meleri, günümüz futbolunda kazanmanın her şey olduğu ve kazanmak için her yolun geçerli olduğu 
anlayışını hakim kılmaktadır. 

Bu kazanma anlayışı, şiddet ve fair-play'in anlam ve önemi konusundaki eğitim eksikliği ve 
yeterli sağduyunun sağlanamayışı, başarıya giden yolda her türlü girişimi ne yazık ki (şike-doping-
şiddet v.b) doğal saymaktadır. 

Başarıyı hedefleyen takımlarda, başarısızlık anında meydana gelen hayal kırıklığı, kaygı ve 
stres taraftarlar ve sporcuların centilmenlik dışı eğilimlerini de artırmaktadır. Taraftarların spor
cuları şiddete davet eden tezahüratları ile sporcuların seyirci psikolojisini doğrudan etkileyen dav
ranışları, saldırgan bir kimliğe bürünmelerine neden olmaktadır. Örneğin; yönetim ve medya 
tarafından mutlaka başarılı olunacağı şeklinde koşullandırılan ancak başarısız olan takımın 
taraftarları için; her başarısız sonuç inanç kaybı ve düş kırıklığına neden olmakta ve bu durum 
taraftarın takımına tepkisini kaçınılmaz kılmaktadır. 

Özellikle taraftar gruplarının içindeki gençler saldırganlık eğilimlerini denetlemeyip, ekip baş
larını da taklit ederek saldırgan tutum ve davranışlar sergilemektedirler. Taraftar gruplarına dahil 
olan kişilerin olmayan kişilere göre daha saldırgan oldukları gözlenmektedir. 

Stratejimori'nin 2000 ve 2001 Mayıs aylarında Türk insanının spora, özellikle futbola olan 
yoğun ilgisinin analiz edilmesine yardımcı olması amacıyla yaptığı "Türkiye'de Taraftarlık Eğilim
leri Araştırması" verilerine göre maçta kavgaya karıştınız mı? sorusuna "evet" diyenler % 4'tür. 
Yani maça giden her 100 kişiden 4'ü bir kavgaya karışmış durumdadır. "Maçta nadiren de olsa 
küfürlü tezahüratta bulunurum" diyenlerin oranı ise % 16'ya çıkmaktadır. 

3. Yürürlükteki Mevzuat 
Spor müsabakalarının yapılacağı alanlarda uygulanacak güvenlik önlemlerini, yasak fiil ve dav

ranışları, bunlara uygulanacak yaptırımları, spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlen
mesine ilişkin hususlarda görevli ve yetkili kişi ve kurumların görev ve sorumluluklarını kapsamak 
üzere; spor müsabakalarının yapıldığı alanlar ile bunların eklenti ve çevresinde müsabaka öncesinde, 
esnasında veya sonrasında şiddetli rekabet ve bunun doğurduğu fanatizm sonucu patlayıcı, parlayıcı, 
yanıcı, yakıcı, kesici veya delici maddelerin kullanılmasının, şiddet ve düzensizliğin, kişilik hak
larına, ailevi veya manevi değerlere yönelik hakaret, sövme ve aşağılayıcı slogan ve davranışlann yer 
aldığı, sporun ruhuna ilke ve kurallarına uymayan kötü tezahüratın önlenmesi suretiyle huzur ve 
güvenliği, kişi dokunulmazlığı ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik olarak alınacak önlemler ve 
uygulanacak yaptırımlarla ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla 28.4.2004 tarih ve 5149 sayılı 
Spor Müsabakalannda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çıkanlmıştır. 
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Bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere, Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin 
Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Spor müsabakalannda şiddet ve düzensizliğe ilişkin fiilleri işleyenlerin, bunlara verilecek idari 
ve adli para cezalarının uygulanmasında yetkili ve sorumlu olan mülki idari amirlerini ve cezaların 
tahsili ile idari tedbirlerin uygulanmasına ilişkin esaslan kapsamak üzere; Spor Müsabakalannda 
Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Mali Hükümlerinin Uygulanmasına Dair 
Yönetmelik 19.1.2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

5149 sayılı Kanunun öngördüğü spor alanlarında görev yapacak özel güvenlik teşkilatı per
soneli ile ilgili olarak 10.6.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun il
gili hükümleri uygulanmaktadır. 

5149 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen yasak beyan ve demeçler ile 16 ncı mad
desinde belirtilen yayın yasağı hakkındaki hükümleri ihlal eden kişi ve kuruluşlarla ilgili olarak; 
4.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televiz-
yonlann Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmaktadır. 

4. Türk Sporunda Şiddet ve Mevcut Durum 
4.1. Kulüp Şiddet ilişkisi 
4.1.1. Kulüp Kavramı 
Spor kulüpleri: Belirli kurallara göre kurulan, üyelerinin her birinin yetki ve sorumlulukları 

belli olan, amatör ve profesyonel spor dallarında topluma hizmet veren, her yaş grubunun spor 
yapabileceği tesis, araç ve gereçlere sahip olan ve yüksek performanslı sporcuların yetiştirilmesini 
hedefleyen kuruluş olarak tanımlanmaktadır. 

Spor yöneticisi: Beden eğitimi ve spor alanlarında, amaçlanan hedeflere ulaşılabilmesi ve 
görev ve hizmetlerin yürütülebilmesi için, spor kurumlannda çalışan insanlan teşkilâtlandıran, 
emirler veren, grup çalışmalannı aynı amaca yönlendirip düzenleyen, her türlü sorumluluğu üzerine 
alan ve işleyişi denetleyen, başka bir ifadeyle, spor hizmet ve faaliyetlerinin sevk ve idaresinde 
çeşitli şekillerde görev alan ve spor teşkilâtlannı, kuruluş amaçları doğrultusunda başarıya 
götürecek görev ve hizmetleri yürüten yetkili ve sorumlu kişi olarak tanımlanmaktadır. 

4.1.2. Kulüp Taraftar İlişkisinin Şiddete Etkileri 
Kulüplerin, seyircilere güven içinde ve sevgi dolu bir müsabaka izleme ortamı oluşturması, 

seyircilerin müsabaka izlerken kendisini güvende hissedebilmesi, taraftann kulübüyle güçlü, 
sevecen bir ilişki, bir "bağ" kurabilmesi anlamına da gelmektedir. Kendisine sevgi ve ilgi gösteren 
bir kulüple böyle bir bağ kuramayan bir taraftann, düşmanlık duyguları içinde "zor" bir taraftar ol
ması ihtimali vardır. 

Saha içi etkileşimin önemli bir unsur olduğu düşünüldüğünde, uygun davranışlarla güvenli bir 
ortamda müsabaka izleme koşullarına sahip oluncaya kadar, seyircileri cesaretlendirmek, korumak 
ve onlardan destek almak için yöneticilerin model olması zorunludur. Yöneticilerin model 
olamadıkları uygun yönlendirme ve gözetimin olmadığı durumlarda, seyirciler ihtiyaç duydukları 
bu rehberlikten yoksun kalmaktadırlar. 

Yöneticilerin seyircilerini tanımaları ve onlarla doğru iletişim kurmalan, fanatik taraftarların 
bazen saldırganlaşıp, olası şiddete yatkın davranışlarını önlemede etkili bir yöntem olarak düşünül
mektedir. 
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Müsabaka disiplin talimatı ve kulüp prensipleri konusunda, taraftarların kendilerinden hangi 
davranışların beklendiği konusunda açıklığa ve belirginliğe ihtiyaçları vardır. Bir kurala uyulması 
konusunda gelişigüzel biçimde davranılması, taraftarların işine geldiği gibi davranmasına neden 
olabilmektedir. 

Spor alanlarında, sağlık ve güvenlikle ilgili her türlü düzenlemeyi yapma görevi ev sahibi 
kulübe aittir. Bir kulübün kendi mülkü olan veya zilyedinde bulunan bir tesis için sağlık ve güven
likle ilgili her türlü tedbirleri alması gerekmektedir. 

4.1.3. Yönetici Şiddet İlişkisi 
Günümüz futbolunda yaşanan hızlı değişim kulüplerin klasik fonksiyonlarının yanında, 

ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki görevlerini de arttırmıştır. 
Kulüp yöneticilerinin sorumsuz davranışları ve beyanları ile karşılaşılmakta, futbolda şiddete 

karşı alınan ya da alınacak önlemler taraftarlara yönelik olmakta, bununla birlikte seyircileri kışkır
tan ya da holigan olduğu söylenen gruplara maddi kaynak sağlayan kulüp yöneticileri hakkında her
hangi bir işlem yapılmamakta, futboldaki şiddeti teşvik eden basın kuruluşları ya da gazeteciler 
meslek kuruluşları tarafından uyarı dahi almamaktadırlar. 

Bir çok kulüpte yönetime gelebilmek için amigo çeteleri oluşturulmakta, taraftarlarını kontrol 
edemeyen kulüplerin maçlarında olaylar meydana gelmektedir. 

Maçlara genellikle başka aktivitesi olmayan, insanların deşarj olmaya geldikleri, bedava bilet
le maçlara girenlerin genellikle olay çıkaran grupların içerisinde oldukları, kulüp yöneticilerinin 
verdikleri demeçlerle olayları körüklemekte ve yeni bir taraftar profili oluşturmakta oldukları, 
mülakatla görüşlerine başvurulan bir çok spor adamı tarafından ifade edilmiştir. 

Bu olayların gelişmesinde kulüp yöneticilerinin hiç de küçümsenmeyecek oranda rollerinin ol
duğu, taraftar derneklerini ziyaret ederek onlara bedava bilet verip, deplasman maçlarına gitmeleri 
için otobüs tutukları, grup liderlerinin bu işten ekonomik çıkarlar elde ettikleri, el altından verilen 
bedava bilet ve paralar ile belli bölgelerde elde edilen dükkan ve işyerlerinin olduğu bazı spor 
adamları tarafından ifade edilse de son dönemlerde kulüplerin 5149 sayılı Kanunla getirilen yap
tırımlar sonucunda bu tür davranışlardan kaçındıkları görülmektedir. 

2002 yılında, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftar 
derneklerinin ileri gelenlerinden, sorguya alınan 36 kişiden 24 kişinin; işsiz olduklarını, kulüplerin 
yöneticilerinden destek gördüklerini, futbolcu ve taraftarlara baskı kurarak rant elde ettiklerini itiraf 
etmeleri yukarıdaki görüşleri desteklemektedir. 

Kulüp yöneticilerinin, yazılı veya görsel medyaya, hakemleri, rakiplerini veya taraftarlarını 
tahrik edici veya aşağılayıcı beyan ve demeç vermeleri; şiddet eylemlerine neden olan bazı taraftar 
gruplarını organize etmeleri; spor bilgisi, yaşadığı anla sınırlı olan ve sadece gördüklerini algılayan 
insanların kulüp yönetimlerinde görev almaları sorunların çözümünü güçleştirmektedir. 

Demeçlerin; "yenilginin hakemle olması çok iğrenç", "skoru medya belirledi", "komplo kurul
du", "ayağınızı denk alın" gibi hakem, futbolcu, antrenör, taraftar veya federasyona yönelik, suç
layıcı, hedef gösterici nitelikte olması, fanatik taraftarlara yapacakları saldırganlık ve şiddet eylem
leri için zemin hazırlamakta ve hedef niteliği taşımaktadır. 

2002-2003 yılı profesyonel futbol disiplin kurulu tarafından ceza verilen kişiler arasında; (8) 
başkan ve (131) yöneticinin yer alması, yöneticilerin eylemleri ile ilgili olarak yukarıda değinilen 
ifadeleri doğrulamaktadır. 
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Ankara, İstanbul, îzmir ve Trabzon İllerinde oynanan müsabakalarda şiddet olaylarına karış
mış ve polis kayıtlarına geçmiş seyirciler üzerinde yapılan bir anket çalışmasında; araştırmaya 
katılan seyircilerin % 56.3'ü kulüp başkan ve yöneticilerinin rakip takım aleyhine vermiş olduğu 
demeçlerden etkilendikleri yönünde görüş bildirmiş, % 36.7'si ise bu demeçlerden kısmen etkilen
diklerini ifade etmiştir. 

4.2. Medya Şiddet İlişkisi 
4.2.1. Medya 
Tüm yazılı ve elektronik basın, yani kitaplar, dergiler, gazeteler, sinemalar, tiyatro, radyo ve 

televizyon medyayı oluşturmaktadır. 
Medya; insanları, ulaştığı güçlü nokta itibarıyla okul döneminde olduğundan da köklü bir şekil

de hayatları boyunca ve çoğu zaman farkında olmadan yoğun bir şekilde etkileyen bir kitle iletişim 
aracıdır. 

4.2.2. Spor Medyası Şiddet İlişkisi 
Eğitim, kültür, coğrafya, ekonomik durum veya diğer faktörlerin etkisiyle çoğu zaman alter

natifsiz bir rekreatif araç olan kitle iletişim araçları içerisinde televizyondan sonra önemli bir yere 
sahip olan yazılı basın, teknolojik yeniliklerin haber toplama yönünden getirdiği kolaylıklardan 
yararlanarak, haberlerin toplandığı kaynaklarda uzmanlaşmaya gidilmiş ve bu sayede geniş kitlelere 
sesini duyurabilmiştir. 

İletişim araçları içerisinde televizyon günümüzde insanların en fazla vakit ayırdıkları araçlar
dan birisidir. Şiddet yayınları, toplumun her kesimini etkilerken yarının büyükleri olacak çocuklar 
için iki kat daha tehlikeli olmaktadır. 

Televizyon ve spor ilişkisine bakıldığında ise, bu ikilinin 1950'li yıllardan itibaren birlikte 
büyüdükleri söylenebilir. Televizyon, spor sayesinde bir kitle iletişim aracı olurken, spor da televiz
yon sayesinde geniş halk kitlelerine ulaşma imkanı bulmuştur. Spor ve televizyon birlikteliğinden, 
"spor ekonomisi" gibi çok önemli bir kavram oluşurken, bu yeni süreç sayesinde televizyon ekran
larına yansıyan spor etkinlikleri her kesime büyük paralar kazandırmaktadır. 

Büyük paralar karşılığında spor yayınlarını satın alan televizyon kuruluşlarının, bu ticari alış
veriş sürecinden, para kazanarak ayrılması gerekmektedir. Böyle bir gerçek söz konusuyken, yayın 
kuruluşları yaptıkları yatırımın karşılığını alabilmek için spor etkinliklerinin düzenleyicilerinden 
birçok "talepte" bulunmaktadırlar. Bu taleplerin ilk sırasında, spor etkinliklerinin "başlama saati" 
yer almaktadır. 

Televizyonların çok büyük paralar ödeyerek satın aldıkları spor etkinlikleri, artık, televizyon
ların en çok izlendikleri ve dolayısıyla reklam tarifelerinin en pahalı olduğu saat diliminde -prime 
time- (19:00-21:30) başlamaktadır. Avrupa Kıtası'nın (1) numaralı kupasında maçların başlama 
saati ortalama Avrupa saatiyle 20:45'dir. Bu uygulama Türkiye Süper Futbol Ligi müsabakaları 
içinde geçerli bir uygulama olarak sürdürülmektedir. 

Spor medyası şiddet ilişkisi, spor müsabakalarını canlı olarak yayınlayan yayın kuruluşu ile 
diğer yazılı ve görsel medya kuruluşlarının sorumlulukları 5149 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 
düzenlenerek; 

• Spor müsabakalarını canlı olarak yayınlayan yayın kuruluşu ile diğer yazılı ve görsel yayın 
kuruluşlarının, bu Kanunun amacına aykırı nitelikte afiş, pankart, söz, fiil ve davranışları yayın
lamayacakları, 
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• Canlı yayın halinde vuku bulan yasak söz, fiil ve davranışların, haber amaçlı da olsa birden 
fazla yayınlanamayacağı, 

• Basın ve yayın organlarının; söz, yazı veya davranışlarla, spor kulüplerini, taraftarlarını ve 
spor adamlarını; şiddete, kulüpler arası husumete veya suça teşvik edici eylem ve davranışlarda 
bulunamayacakları ve eleştiri amacı dışında aşağılayıcı yorum veya haber yayınlayamayacakları, 

hükme bağlanmıştır. 

5149 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine aykırı davranan görsel yayın kuruluşları hakkında 
13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun; 
basın mensupları hakkında ise 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanunu hükümleri saklı tutul
muştur. 16 ncı maddede yazılı eylemlerde bulunan gerçek kişilere her yayın için onmilyar lira 
(10.000 YTL), tüzel kişilere ise; ellimilyar (50.000 YTL) para cezası verileceği hükme bağlanmıştır. 

Medyanın bu çerçevedeki görüntüsünün ne yazık ki, pek iç açıcı olduğu söylenemez. 
RTÜK'ün 31 Ocak-1 Şubat 1998 tarihleri arasında (12) televizyon kanalının ana haber yayınları 
üzerinde yaptığı araştırma bu gerçeği göz önüne sermektedir. 

Toplam (462) haberin (3 l)'i doğrudan terör haberi, (19)'u özel saldırı, (498)'i bedensel saldırı, 
(1236)'sı devam eden şiddet görüntüsü, (277)'si ise ses ile şiddet (silah, ağlama, patlama sesi), 
(32)'si hayvanlara yönelik şiddet ve (18)'i işyerinde şiddet olmak üzere toplam (2078) şiddet un
surunun görsel ve işitsel olarak izleyiciye iletilmesi önemli veriler olarak kabul edilmektedir. 

Türkiye'de spor yayıncılığı futbol endeksli olup, "canlı yayınlar" Fenerbahçe, Beşiktaş, 
Galatasaray ve Trabzonspor üzerinde yoğunlaşmaktadır. Maçların şifreli olarak yayınlanması, diğer 
kuruluşların, yayıncı kuruluştan (3) dakikalık görüntü satın alıp yayınlayabilmesinin; beraberinde 
görüntü olmadan spor programı yapma, reyting kaygısının, şiddetin, gürültünün ve kavganın olduğu 
programları öne çıkardığı, medyanın sporu rahat yönlendirebildiği, bu anlamda zaman zaman şid
deti tırmandıran olumsuz yaklaşımlar sergilendiği ve adaletin iyi çalışmadığı eleştirileri mülakatla 
görüşleri alınan spor adamları tarafından ifade edilmektedir. 

Spor programlarında skor ve hakem hataları üzerine yoğunlaşılması, sportif karşılaşmaların 
keyifle ve zevkle izlenebileceği bir ortam olmaktan uzaklaştırmakta, program ve gazetelerde 
yapılan eleştiriler, taraftarları olumsuz yönde etkilemekte ve tarafsızlık ilkesine aykırı bir görüntü 
sergilemektedir. 

Program yorumcuları ve konuklarının genellikle üç büyükleri temsil eden kişilerden oluşması, 
ekranlarda mensubu oldukları kulüplerin haklarım koruma adına rakip takım taraftarlarını tahrik 
edici tartışmaların yapılmasına neden olmaktadır. Bu tartışmalar, bazı kanallar tarafından "renk
lilik" ve "ilginç görüşler" adı altında okuyucuya "bomba açıklamalar" ve "sarsıcı açıklamalar" 
olarak sunularak reyting aracı olarak kullanılmaktadır, mülakatla bilgisine başvurulan spor adam
larından eski program yorumcusu Yılmaz Vural'ın bazı kanallarda yayın yönetmenlerinin program 
yorumcularını pankartlarla "bağır", "hakaret et" şeklinde yönlendirdiklerini ifade etmesi bu görüşü 
desteklemektedir. 

Spor medyasının göstermiş olduğu ilgi sayesinde de seyirciler; müsabakaların kalitesi, oyun 
kuralları, sporcuların performansı, antrenörlerin taktiksel başarı veya başarısızlıkları hakkında fikir 
sahibi olabilmektedirler. Bu da spor gazeteciliğinin önemini artırmaktadır. 
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Gazetecilik eğitimi yönünden "özel konulu haber" niteliği taşıyan ve medyanın önemli bir 
dalını oluşturan yazılı spor basınının görevi; kamuoyunu "eğitme", "bilgilendirme" ve "eğlendir
menin" yanı sıra, gelişen sportif faaliyetler konusunda sporseverleri bilgilendirmektir. 

Spor medyasının barış, dostluk ve kardeşlik ortamının oluşmasına katkı sağlaması gerekirken, 
günümüzde bazı spor yazarları ve yorumcularının, taraftarları fanatizme teşvik edecek benzer 
ifadeleri sıkça kullanmaları dikkat çekmektedir. Haber ve yorumların tutarsızlığı, bazı spor yazar
larının kulüplere angaje olması, spor bilgi ve kültür yetersizliği, tiraj veya reyting kaygısı, sorum
luluk taşıyan gazetecilerin önünün tıkanması, gazetecilerin bilgi, araştırma ve sorumluluk kaygısı 
taşımamaları diğer eleştiri konulan arasında sayılmaktadır. 

Özellikle yazılı spor basınında bilgiye değil de duygusal süreçlere hitap eden yayın anlayışı ve 
köşe yazıları gözlenmektedir. Taraftarların, içinde bulundukları yerel kültür ve değer yargılarının 
dikkate alınmaması, yazı ve yorumlarla tahrik edilmesi, aşağılanması ve alay edilmesi gibi etkenler 
fanatik kişilerin şiddete yönelik kurgularla müsabakalara gelmelerine neden olmaktadır. 
Gazetelerin, spor yazarları seçimlerinde yazarlık kriterine uyan, bu işi profesyonel olarak yapan, ay
rıca gazetecilik adına gerekli eğitimi almış olanları tercih etmeleriyle, spor gazeteciliği alanında 
önemli adımlar atılmış olacaktır. 

Haberlerde, okuyucuya (taraftara) futbolun mücadele sporu olduğu vurgulanarak, verilmek is
tenen mesajlar ulusal ve uluslararası müsabakalarda farklılıklar göstermektedir. Ulusal 
müsabakalarda takım isimlerinin yerine; "boğa", "kaplan", "timsah" gibi kulüpleri sembolize 
eden lakapların; "bombalayacak", "parçaladı", "vurdu" sözcükleriyle birleştirilmekte; "Kartal 
böyle parçalar" gibi ifadelerle güçlülük mesajı verilmek istenmektedir. 

Müsabakalarda, şiddetin, spor medyası tarafından önceden tahmin edilmesi yaklaşımı köşe 
yazarlarının gereğinden fazla aşırı abartı ve acımasız eleştiri tercihi, takımın aldığı kötü neticelerin 
yarattığı duygusal gerilimin içinde kızgınlığını şiddete dönüştüren fanatik taraftarlarda savunma 
mekanizmasının oluşmasına neden olmaktadır. 

Mülakatla görüşlerine başvurulan sayın Hıncal Uluç, olaylara karışanların profilinde zaman 
içinde değişimler olduğunu belirterek "Türkiye'de maçlarda kavga edenlerin, saldırgan davranış 
içerisine girenlerin sayısı artıyor. Evvelden bunlar birer otobüs dolusu diye tabir edilen insanlardı. 
İşsiz güçsüz takımından, tinerci, hapçı ve kulüpler tarafından beslenen, maç bileti verilen, cebine 
para konulan, gerekirse parayı aldığı yöneticinin lehine bağırıp çağıran insanlardı... Bir defa med
yamız fetva verdi; tribüne gelip küfür etmek, hafif saldırganlık bir nevi iç boşalmaymış, ülkenin bu 
kötü durumunda insanlar n'apsınmış falan diye yazdılar. Bunlar kavga etmezse evde karılarını 
döverler diyen bile çıktı" ifadelerini kullanmıştır. 

Spor yazarları ve spor kamuoyundan toplam 800 kişiye uygulanan bir anket çalışmasına göre; 
spor yazarlarının yazıları ile takım fanatizmine etkilerinin dağılımı spor yazarlarının, % 44'ünün 
evet, % 46'sının kısmen, % 10'unun ise hayır; spor kamuoyunun ise % 42'sinin evet, % 31,50'sinin 
kısmen, % 26,50'sinin ise hayır cevabını vermiş olmaları, yukarıda ileri sürülen görüşü destek
lemektedir. 

Haber ve köşe yazılarında yukarıda açıklanan psikoloji içerisinde bulunan insanların tuttukları 
takım aleyhinde, rakip takımı destekler nitelikte, hakemler, futbolcular, teknik direktörler ve kulüp 
yöneticileri aleyhinde, ruh hallerini olumsuz etkileyecek yazılar yazılması, şiddete yatkın kişileri 
olumsuz etkilemekte ve fanatizme yönlendirmektedir. 
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Ankara, İstanbul, İzmir ve Trabzon illerinde oynanan müsabakalarda şiddet olaylarına karışmış 
ve polis kayıtlarına geçmiş seyirciler üzerinde yapılan anket çalışmasında araştırmaya katılan seyir
cilerden yarısından fazlası % 51,7'si maçtan önce medyada çıkan haberlerin kendisini etkilediğini, 
% 33,3'ü ise bu haberlerden kısmen etkilendiklerini belirtmektedirler. 

4.2.3. Yazılı Spor Basınında Bazı Kavramların Anlamları Dışında Kullanılması 
İnsanlar, tarih boyunca istek ve düşüncelerini topluma iletebilmek için, çok çeşitli etkileşim 

araçlarını kullanmış, düşüncelerini nesnelere yükledikleri ad, anlam, sözcük ve kavramlarla dile 
getirmişlerdir. 

Bir mesajın nasıl çağrıştırılacağı veya anlatılacağının göz önünde bulundurulması daha üst 
düzeyde bir iletişim kurulmasına neden olurken, mesajın iletilmesinde göndericinin seçtiği 
kelimeler ve genel anlamda kullandığı dil de iletişimin kalitesini belirlemektedir. 

Dilin; geliştirilmesi, korunması, yaygınlaştırılması, düzgün ve doğru bir biçimde kullanılması, 
kitle iletişim araçlarına çok önemli bir sorumluluk yüklemektedir. 

Kitle iletişim araçları açısından dil çok önemli bir role sahiptir. Bu yaklaşım içerisinde 
gazetecilik eğitimi yönünden haberler nitelikleri bakımından sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma 
içerisinde 'özel konulu haber' niteliği taşıyan ve uzmanlık isteyen edebiyat, güzel sanatlar, eleştiri 
ve spor haberleri önemli bir yer tutmaktadır. 

Spor dilinin sürekli değişim ve gelişime uğraması, bir ifade aracı olmasının yanında, anlam 
kaybına uğratılmadan kullanılması, anlatılmak istenilenin daha etkili ve inandırıcı niteliğe bürün
dürülmesi dilin zenginliği açısından önemlidir. 

Spor basınında kullanılan dilin sıradan bir eylem değil de, daha seviyeli bir iletişim aracı olarak 
ele alınması, yazarın cümle kurgusunda sözcüğün neyi temsil ettiğini ortaya çıkarıp, anlamı belirli 
kılmasının sporumuzun gelişmesi için önemli bir unsur olacağı düşünülmektedir. 

Spor branşları içerisinde futbolun popüler branş olarak aşırı ilgi görmesi ve ülkemizin; ulusal 
ve kulüp takımları düzeyinde Dünya ve Avrupa Kupalarında elde ettiği sonuçlar, spor-medya iliş
kisini güçlendirirken, bu önemli gelişme, spor basınının kullandığı dil üzerinde de etkili olmuştur. 

Spor medyasının futbol analizleri, genel anlamda tribün terörü ve saha içi şiddeti didikleyerek 
manşete taşımayı başarı olarak benimsemiş bir habercilik anlayışını yansıtmaktadır. Gerçeklerin 
açığa çıkması, hakkın yerini bulması, suçlunun bulunması, kuralların işlemesi gibi manşetler bu an
layışın bağımsız değişkenleridir. Oysa ki söz konusu olan sonucu (üç neticeli olarak) önceden 
bilinen ve herkesin olasılıklarını peşinen kabul ettiği bir mücadele sporu ya da oyundur. 

Bu açıdan bakıldığında, futbol yazarlarının kullandıkları dilin biçimi; hedef kitlenin 
(okuyucunun) üzerinde bir etki oluştururken, aynı zamanda düşünme, algılama ve anlama şeklini de 
belirlemektedir. 

Okuyucuyu etkilemek için kullanılan kelimeler, futbolda; mücadele gücünün yüksekliğine, 
başarıya dayanan ortak anlamlar şeklinde değerlendirilebileceği gibi, spor kültürünü tahrip eden bir 
süreç şekline de dönüşebilmektedir. Her iki durumda da üslup saldırgan ve kışkırtıcı ise, ortak an
lamaların gerçek dışı, güvensiz ve kin güdücü bir temele oturması söz konusu olabilmektedir. 

Örneğin; futbol çağdaş toplumların bir aynası, şampiyonluk unvanı, sadece bir takımın değil, 
o takımın da içinden çıktığı toplumun elde ettiği bir zaferdir. Buradan yola çıkarak her karşılaşma, 
bir savaşın görünümlerine büründürülmekte, milli marşlar, bayraklar, devlet başkanlarının hazır 
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bulunuşu gibi ulusal simgelerden güç alınmakta, "hücum"dan, "savunma"dan, "zafer"den, "savaş
maktan bahseder ve her takımın sahada "komutanları" oyunu yöneten "generalleri", "savaşan as
kerleri" kalelerini savunan "kahramanları" rakibe gol yağdıran "vurucu timleri" gibi savaşçı bir dil 
kullanılmaktadır. 

Spor medyasında önemli olan bu kavramların "dikkat çekici" unsurlar olarak kullanılmasıdır. 
Bu nedenledir ki; golcü oyunculara zaman zaman asker kıyafetleri giydirilmekte ve silahla nişan al
ma pozisyonunda fotoğrafları yayınlanmaktadır. 

Gazetelerin haber sayfalarında yer alan şiddet manşetlerinin, spor sayfalarında mücadelenin 
zorluğunun anlatım aracı olarak kullanılmaya başlanması, şiddetin oyunun bir parçası oluşunu teyit 
ettiren bir anlayışın ürünüdür. Bu anlayışla, sporun evrensel değerleri ortadan kalkmakta, "savaş
mak", "parçalamak", "ölümüne oynamak" ifadeleri sıradan bir hale gelmektedir. Artık yenilginin 
teknik analizi yapılmaz "savaşamadıkyenildik", "korktuk oynayamadık" söylemleriyle geçiştirilen 
bir form benimsenmektedir. İnsanları sahte mutluluğa götüren bu futbol anlayışında, topun çeşitli 
gel-gitlerden sonra kalelerden birine girmesi, golü atan takımı tutanlar açısından dünyanın fethi an
lamına gelmektedir. Gol atanlar "kahraman" yiyenler "hain", hakem "satılmış" veya "harika" 
ilan edilmektedir. 

Bu anlayıştaki kişilere göre; başarılı olmak isteyen her takım güçlü olmak, diğerlerine her 
konuda üstün gelmek ve kıyasıya savaşmak zorundadır. Oysa ki, futbol, iki takımın birbirlerinin 
kalesini fethetmek için uğraş verdikleri bir savaş değil, sadece bir oyun ve mücadeledir. 

Dünya' da her yıl yüz binlerce insan savaştan ölüp, milyonlarcası sakat veya evsiz kalırken, 
bölgemizde savaş hali sürmekteyken, ülkemiz son yıllarda binlerce insanını teröre kurban vermiş
ken "savaşacağız", "patlayacağız" veya "zafer" gibi sözcüklerin belli belirsiz anlamlarda kullanıl
ması, spor literatüründe karmaşalar yaratmaktadır. 

Bir spor karşılaşmasına savaş olarak bakıp, bu savaş halini maç öncesi veya sonrasına yan
sıtarak, insanların bir maç uğruna ölmesi ve öldürülmesine yol açmak kabul edilemez bir dramdır. 

Sporda gerçekten de bir mücadele vardır. Ancak bunun yanında "fair-play"de vardır. Eğer 
"savaşmak", "saldırmak" ve "parçalamak" takımların başarısını garanti eden özellikleri ise, bir 
oyuncunun, oyunun en kritik anında kendini feda eden fair-play davranışları nasıl açıklanacaktır. 

Spor dünyası sanıldığı gibi sadece saldırganlık ve şiddetin hakim olduğu bir alan değil, aksine 
çoğu kez sakatlanmaları göze alan fedakarlıkların, kendi takımının aleyhine olduğu halde fair-play 
için gösterilen özverilerin, bunun karşılığında kaybedilen şampiyonlukların, küme düşmelerin 
yaşandığı bir oyun alanıdır. 

Bu nedenle, yukarıda değinilen "savaşmak", "zafer kazanmak", "parçalamak" ve "vahşet" 
gibi kavramların hiç birisi sporun özünü kavrayamamakta sporun günümüzde gösterdiği gelişmenin 
ve kazandığı önemin nedenlerini ortaya çıkarabilecek ipuçlarını vermemektedir. 

Bir ifade vasıtası olmasının yanında kültür taşıyıcısı olan dilin daha seviyeli olmasının sıradan 
bir eylem değil, daha seviyeli bir iletişim yönünden ele alınması, futbolumuzun gelişmesi için 
önemli bir unsur olacağı anlamına gelmektedir. 

Spor basınında "farklı bir üslup", "renklilik" veya okuyucunun "ilgisini çekmek" adına bazı 
sözcüklerin kullanılması kaçınılmazdır. Ancak bu durum futbolun bir spor dalı olarak algılanması 
gerçeği ile bağdaşır olmasını da gerektirmektedir. 
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Araştırma verileri izlendiğinde, spor basınının kendi okuyucu kitlesine, müsabakaların zorluk 
derecesini vurgulamak için "savaşmak ve zafer kazanmak" kavramlarını sıkça kullandıkları 
görülmektedir. 

Gazetelerin haber sayfalarında yer alan "Son 10 yıl içinde 2 milyon 400 bin çocuk savaşlarda 
öldü", "Rumlar Zafer ilan etti" (4.10.2004, Cumhuriyet), "Kerkük için savaşırız" (13.10.2004, 
Milliyet) gibi haberlere karşılık spor sayfalarında "Zafere koşalım" (13.10.2004, Fotomaç) 
"Fener'in 3 savaşçısı" (20.10.2004, Sabah) örnekleri, spor medyasının "futbol maçını rekabet ol
maktan çok savaş" olarak topluma yansıtması örneği olarak kabul edilebilir. 

Oyun oluşundan çok, futbolun insanlar arasında çıkmış bir savaşın görüntüsüne tanıklık etmek
teyiz. Günümüz futbolunu yazanların, yumuşak bir yorum yerine, sahalarda baktıkları şeye, "çimen 
savaşı, pres harbi, ikiliklerin kavgası..." diye bir silah koleksiyonunu asmaları, futbol dilindeki yoz
laşmayı ortaya koymaktadır. 

Bu nedenle bazı soyut kavramlar gerçek anlamlarından farklı bir ifade yaratabilir. Yani söy
lenenin amacı "renklilik" veya "farklı bir üslup"la olumlu olmasına rağmen, anlaşılanın ve amaç 
edinilenin farklı olması, doğru iletişimin kurulmasına engel olmaktadır. 

Spor basınında sıkça kullanılan kavramlardan birisi de "bombalamak" ifadesidir. Kelime an
lamı olarak; canlı ve cansız hedefleri yok etmek amacıyla türlü büyüklükte patlayıcı savaş aracı 
olarak tanımlanan "bomba"nm, spor müsabakalarında kullanılması doğru bir yaklaşım değildir. 

Gazetelerde ibret verici fotoğraflarla verilen "Bomba yüklü bir minibüsün patlaması sonucu 
17 kişi öldü" (11.10.2004, Cumhuriyet) "Irak'ta bombalar çocukları vurdu" (1.10.2004, Zaman) 
haberleriyle "bombalamak" kabul edilemeyen bir eylem gibi gösterilirken, eşdeğer cümlelerle 
verilen "Kara bombaladı" (14.10.2004, Fanatik), "bomba gibi geliyorum" (15.10.2004, Hürriyet), 
"Bordo-mavi bombalar"(22A0.2004, Milliyet ) gibi sözcükler manşetlerle okuyucuya kabul 
edilebilir olarak sunulmaktadır. 

Futbolda evrensel değerlerin kitlelere ulaşması ve çoğulcu zeminde güçlenmesi isteniyorsa, 
mevcut değerlerin korunması ve yeni değerlerin yaşamın her alanında belirleyici değerler olarak al
gılanması ve değerlendirilmesi hedeflenmelidir. Sadece skora dayandırılarak yapılan bu tip haber
ler, fanatik taraftar kitlesi yaratmakta, şüphe, hayal kırıklıkları ve mutsuzlukların ortaya çıkmasına 
zemin hazırlamaktadır. 

Bu kavramların eşanlamlıları incelendiğinde; "savaşmak" yerine "mücadele etmek", "zafer 
kazanmak" yerine "galip gelmek", "parçalamak" yerine "üstünlük sağlamak", "yıkmak-yen-
mek"yerine "ezmek-fark atmak"gibi kavramların anlam bozulmasına neden olmadan kullanılması 
gerekmektedir. 

Zararlı faaliyetlerde kullanılan terimlerin yararlı faaliyetlerde de kullanılmasının hiçbir ortak 
nedeni yoktur. Çünkü hepsi de ayrı olgulardır. İnsanların zihinsel gelişmişlik düzeyleri, kültürel 
yapıları, farklı takım taraftarı olmaları, aynı mesajı farklı algılayabilmelerine neden olmaktadır. 

Sonuç olarak; günümüz medya söylemlerinin şiddete dayandırılması, bazı soyut kavramların 
gerçek anlamlarından farklı bir ifade tarzı ile kullanılması, söylenilenin amacı "renklilik" veya 
"farklı bir üslup" kullanmak suretiyle olumlu olsa da, anlaşılanın ve amaç edinilenin farklı olması, 
doğru iletişimin kurulmasına engel olmaktadır. 
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4.2.4. Sporla İlgili Yorum, Haber ve Köşe Yazılarının Yansıtılış Şeklinin Yarattığı Sorunlar 

Spor medyasının (Kitle iletişim araçlarının) temel fonksiyonlarından olan, haber ve bilgi sağ
lama, sosyalleşme, motivasyon, eğitim, eğlendirme ve bütünleştirme gibi fonksiyonlarının olumlu 
kullanıldığı zaman topluma çok faydalı olacağı, olumsuz yönde kullanıldığı zaman da toplumu kötü 
yönden etkileyeceği bir gerçektir. 

Spor programlarında yapılan eleştiriler; oyunun detayları ve hakem hataları üzerine yoğunlaş
makta, yorumcular taraf oldukları kulübü savunma adına gerilim yaratıcı demeçler vermekte, gün
dem yaratmak için olumlu mesajlar bile "bomba gibi haber", "yer yerinden oynayacak", "kıyamet
ler kopacak" jenerikleriyle dikkati çekip merak uyandıracak bir şekilde lanse edilmektedir. 

Televizyon kanallarının magazin ağırlıklı spor programlarında, spor yorumcusu olarak sağ
duyulu, banşçı, futbol bilgisi yeterli kişilerin yerine, reiytinge yönelik davranışları sergileyenler 
dikkat çekme adına tercih edilmekte, bir gol pozisyonunun ofsayt olup olmadığı dakikalarca tar-
tışılabilmekte, müsabakalar, gazeteler ve televizyon kanalları tarafından haftalar öncesinden ülke 
gündemine oturtulmakta, yapılan haber ve verilen demeçlerle oynanacak müsabaka, sanki ülkenin 
kaderini değiştirebilecek olaymış gibi lanse edilmektedir. 

Spor yazarlarının amacım aşan bu reiytinge yönelik tercihinin sosyo-psikolojik açılımlarının 
yalnızca şiddetle değil diğer etkenleri de düşündüren sonuçlan bulunmaktadır. Bu özellikteki yazar
lar, yorumlarında başarı halinde; "Nice zaferlere", "Kıskananlar çatlasın", "Gençlerbirliği kasır
gası", "Fener yanardağı G.Saray'a patladı... Patlayan fener yanardağının lavları Galatasaray'ı 
eritti", gibi bir tarafı göklere çıkarırken, diğer tarafı küçümseyen, aşağılayan ifadeler kullanırken, 
başarısızlık durumunda; "Bu Cim Bom' dan cacık olmaz", "Kbrmüsün be hakem", "Rezillik... 
İstifa et Aziz Yıldırım", "Kara tablo Kederbahçe", "İlhan gamsız" gibi hedef gösterici, alay edici, 
aşağılayıcı ifadelere sıkça yer vermektedirler. 

İyi oynayanın değil, güçlü olanın kazanabildiği imajı yaratılmakta, güç gösterisi için zaman 
zaman rakip takım aleyhine; "Bizi katlettiler", "Kazıkyedik", "Hakem önyargılı davrandı", "Es
kiden hakemleri Allah'a havale ediyorduk, artık onları Fenerbahçe taraftarına havale ediyoruz" 
gibi suçlayıcı ifadeler okuyucuya sunulmaktadır. 

4.2.5. Türk Spor Medyasının Yabancı Spor Medyası ile Karşılaştırılması 

Ülkemizde olduğu gibi dünyanın pek çok ülkesinde de futbol takımı taraftarlığı toplumun 
önemli bir kesimi için büyük bir değer taşımaktadır. Futbol takımları arasındaki rekabet, elde edilen 
başarı veya başarısızlıklar, tarafların birbirleri arasındaki diyaloglar ilgi çeken unsurlar olarak kabul 
edilirken, medyanın da bu ilgiyi reyting ve tiraj aracı olarak kullanma isteği doğal bir sonuç olarak 
kabul edilmektedir. 

Medyanın Avrupa boyutuna baktığımızda; bazı spor yazarlarının, İngiltere'de spor basınının 
tutumunun, futbol fanatikliğinin 1980 yılı ortalarındaki biçimine kavuşmasında önemli rol oy
nadığını ifade ettikleri, özellikle uluslararası maçlarda ve turnuvalarda yabancı düşmanlığıyla ilgili 
olaylara yaklaşımları eleştiri konusu ettikleri görülmektedir. 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası 
sırasında bir gazetenin İngiltere-Almanya maçını II. Dünya Savaşı'nın bir uzantısı olarak sunması, 
İngiltere'deki futbol holiganizminin medya kapsamıyla ilintili olduğu görüşünü destekler nitelik
tedir. 
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İngiltere'de spor basının kullandığı üslup incelendiğinde, sıklıkla karşılaşılmasa da; savaş, kav
ga, dövüş ve küçültücü üslup kullandıkları ortaya çıkmaktadır. The Mirror Gazetesi; "Dikkat! Tes
lim olun ", Sun; "Mirror Almanya 'ya futbol savaşı açtı", "Bunların Kafasını Ezin " Daily Mirror; 
"Hayvanları Kafese Koyun ", "Gömün Onları" örneklerine karşılık, iki Leeds United taraftarının 
Taksim'de öldürülmesi sonrasında "İngiliz holiganlara yeri öptürmekten " bahseden Star Gazetesi; 
birinci sayfasında "Two size" başlığının altında "Holiganların sokakta da, sahada da ağzını, bur
nunu kırdık. Biz Türkler, Avrupalı rakiplerimizi çiçeklerle karşılar, alkışlarla uğurlarız...Ama sizi 
suratınıza tükürerek gönderiyoruz! Two.. Two.. İngiltere'ye kadar yolunuz var" yazarak, olayı, fail
lerinden daha ateşli biçimde savunabilmiştir. 

2003 Fransa Futbol Turnuvasında başarılı maçlar oynayan A Milli futbol takımımızla ilgili 
olarak dünya spor basınında yer alan haberler izlendiğinde daha olumlu mesajların yer aldığı görül
mektedir. Örneğin; 

Reuters: "Türkler, Dünya Kupası 'nın acısını fena çıkardı" 
Ap: "Türkiye gaza bastı. Parreira çaresiz" 
As: "Nihat muhteşem sezonu süper bir golle kapattı. Bu sezon La Liga'nın tartışmasız en 

büyük yıldızı oldu" 
Marca: "Sanki başka bir yıldızdan gelmiş biri gibiydi. Onunla ne muhteşem bir sezon 

yaşadık" 
Sport: "ispanya' da futbol sezonu Nihat sayesinde muhteşem geçti. Onunla futbola doyduk. 

Nihat, Real Sociedad'ın gerçek kahramanı. " 
Mundo Deportivo: "Nihat çıkarken stadı gördünüz mü ? Bütün seyirciler onu ayakta alkış

ladı... " 
"ispanya'nın Kralı Nihat", "...Bu sezon fırtına gibi esen ve 23 gol atan Nihat Kahveci, tek 

başına yine zirvedeydi" 
Estado de S.Paulo: "defans hatalar festivali sergiledi" 
Le Journal de Dimanche: "Türkiye üçüncülük maçını kazandı. Türkiye bu üçüncülükle Dün

ya Kupası 'nda elde ettiği başarının rastlantı olmadığını kanıtladı". 
BBC: "Kolombiya karşısında sıkı dövüşüp üçüncülüğü hak etti. " 
Eurosport: "Şenol Güneş varsa, Türkiye'de sorun yok. " 
Fransa Basını: 
L'equipe: "Brezilya 'nın iflası. Dünya Şampiyonunun elenmesi sürpriz oldu. ilk yarı en az 3 net 

pozisyonu kullanamayan Brezilya ikinci yarı yoruldu ve bedelini ağır ödedi. Türkler fizik üstünlük
lerini kabul ettirdi". 

Liberation: "Yedek oyuncular Brezilya'ya ihanet etti. Parreira yanlış kadro kurdu. Türkiye 
ikinci yarıda daha kararlı ve diriydi". 

Le Parisien: "Türkiye, Brezilya'yı eledi. Brezilya ilk yarı cömertçe kaçırdığı fırsatların 
bedelini ağır ödedi". 

L'Equipe: "Türkler bize sahayı dar etti. Bizi parçalıyorlardı" 
Le Parisien: "Şansımızın yardımıyla finaldeyiz" 
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Le Figaro: "Şenolgüneş çok konuşkan bir hoca" 
Brezilya Basını: 
O Globo: "Tarihi rezalet. Ulusal takımımız Brezilya 'yi rezil etti. " 
Estado: "Ulusal takım bizi utandırdı. " 
İngiltere Basını: 
The Guardion: "10' a yakın Türk sahaya girdi. Brezilya 'nın son dakika golünde ortamı Türk 

oyuncular gerginleştirdi." 
İtalya Basını: 
La Gazetta dello Sport: "Türkiye devam ediyor ve geçmişin öcünü almayı başarıyor. Brezil

yalı taraftarlar bir sepet çileğin üzerinde bir parça krema gibi gözüküyorlardı". 
Corriere dello Sport: "Dünya Kupası 'nın öcü; En fazla beklenen maç 2-2 bitiyor. Türkler 

beraberlik alıp, şampiyonları eliyorlar. " 
Yunanistan Basını: 
Goal News: "Türkler karanlığın içinde kısa sürede kaybolan bir havai fişek gösterisi ol

madığını gösterdiler." 
Filathlos: "Türkler intikamlarını aldılar. İntikam, sadece anılar sıcakken alınmaz. " 
Medyanın olumsuz haberlerinin olduğu kadar toplumsal birlik ve bütünlüğü de sağlayıcı olum

lu habercilik anlayışı sergilediği gözlenmektedir. Bütün bu eleştirel yaklaşımlara karşılık televizyon 
izleyip, gazete okumak sporseverler için yeri doldurulamaz bir bilgi kaynağı ve sosyal bir davranış 
şekli olarak kabul edilmektedir. 

2004 Avrupa Futbol Şampiyonasını Yunanistan'ın kazanmasından sonra dünya spor basınında 
yer alan bazı haberler izlendiğinde; 

Almanya Basını: 
Bild: "Rehakles l.Avrupa Kralı" Portekiz'i 1-0yenen Yunanistan Avrupa'nın zirvesinde". 
Frakfurter Rundachau: "Portekiz'deki İşıklar Stadı 'nda Yunanistan Mucizesi" 
Kicker Dergisi: "Takım ruhunu yaşayan Yunanlılar şampiyon" 
Frakfurter Algemeine: "Lizbon Mucicesi" 
DPA Ajans: "Yunanlılarda büyük sevinç" 
Hollanda Basını: 
De Telegraaf: "Yunanlılar şampiyonanın tanrıları oldu " 
De Volkskrant: "Heyecan dolu şampiyona Yunan zaferi ile sonuçlandı" 
Algemeen Dagblad: "Yunanlılar hünerlerini sergiledi" 
Yunanistan Basını: 
Filathlos: "Allahım bu ne mutluluk!" 
Sportime: "Kelimeler tükendi, tek bir kelime kaldı Yunanistan " 
11.5.2005 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe Türkiye Kupası Final müsabakası son

rasında haber ve yorumlara bakıldığında, Türk ve Yabancı yazılı spor basını arasında benzerlik ol
duğu görülmektedir. 
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Hürriyet: "5-1 ile salladılar", (12 Mayıs 2005). 

Akşam: "Kupa G.Saray'a Yakıştı", (12 Mayıs 2005). 

Fanatik: "Şampiyon Galatasaray 5-1", (12 Mayıs 2005). 

Pasfotomaç: "Arkayı Beşleyelim", (12 Mayıs 2005). 

Sabah: "Kupanın Efendisi'', (12 Mayıs 2005). 

Romanya Basını: 

Libertata: "Hagi 'nin ilk başarısı; "Hagi 'nin adı antrenörler dünyasında da ağırlık kazan
maya başladı. Kral, teknik adamlık kariyerinde dün ilk başarısını kazandı. " 

Pro Sport: "G.Saray Fırtınası; Galatasaray, Fenerbahçe'yi toz ederek Türkiye Kupası'nı 
kazandı." 

Gazeta Sporturilor: "Galatasaray hak ederek kazandı ve sezonun ilk kupasını müzesine 
götürdü." 

Alman Basını: 
Sport 1: "Daum 'un kupa kabusu. Fenerbahçe, çok kötü bir maçtan sonra ezeli rakibi 

G.Saray 'a 5-1 yenildi. " 
Handelsblatt: "Fener rezil oldu. Daum 'un takımı, Hakan Şükür 'ün üç gol attığı maçta F Bah

çe, iliklerine kadar rezil oldu. " 

Avusturya Basını: 

Der Standart: "G.Saray Parçaladı. Galatasaray, 5-1 'lik skorla ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 
parçaladı." 

Yukarıdaki karşılaştırmalı örneklerden de anlaşılacağı gibi, spor medyasının hedef kitleye 
(okuyucu veya izleyicisine) ulaşmak için belirlediği yayın politikası; ülkeden ülkeye göre 
değişebileceği gibi aynı ülkede yayıncı kuruluşlar arasında da değişkenlik gösterebilmektedir. Hitap 
edilen hedef kitlenin futbolu algılama biçimi, taraftarlık düzeyleri ve kulüplerinden beklentileri 
yayın politikasının belirlenmesinde önemli unsurlar olarak kabul edilmektedir. 

4.3. Seyirci Şiddet İlişkisi 

4.3.1. Seyirci 

Çıkarı aynı olan ve bir spor yarışmasında aynı tepkiyi gösteren daha önce organize edilmemiş 
insan grubuna seyirci denmektedir. Seyirci topluluklarından, belli rutinleri izleyen nispeten pasif 
kitleler olarak söz edilmektedir. Seyirci, oyun, gösteri veya spor müsabakalarını, olayların meydana 
geldiği yerde bulunarak gören kişidir. Bu tür yerlere sürekli devam eden kişilerin tümüne de seyir
ci denmektedir. 

Müsabakayı canlı olarak seyretmenin seyirci açısından önemini vurgulamak gerekir. Çünkü 
seyirci, yalnızken gösteremediği coşkuyu seyirci topluluğu içinde rahatlıkla gösterebilmektedir. 
Böylece, bireysel bir doyum sağlamaktadır. 

Seyirci şiddet ilişkisi, sporun bütün seyircilerini veya bütün sporların seyircilerini kapsayacak 
şekilde ele alınmakta ise de; esasında incelenmesi gereken seyirci hareketleri, büyük kitleleri stat 
veya salonlara çeken takım sporlarında yaşanmaktadır. 
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Türkiye'de halen bu tanıma uyan iki sporun olduğu söylenebilir; bunlardan birincisi futbol 
diğeri ise, daha küçük ölçekte de olsa basketboldür. Basketbolda oluşan seyirci hareketlerinin fut
bolda olanların bir uzantısı olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla seyirci hareketlerini ül
kemiz için incelerken sadece futbol seyircisinin davranış ve eylemlerini ve onu tetikleyen olguları 
incelemek sorunu geniş çapta ele almak için yeterli olacaktır. 

4.3.2.Taraftar 
Taraftar kavramı, bir spor kulübüne bağlı olan, onunla ilgilenen ve onu destekleyen kimse için 

kullanılmaktadır. Bir taraftar için tuttuğu takımın işlevi bir referans grubu olarak görülmekte ve 
onun başarısı, kendisi için bir güven ve iftihar duygusunun kaynağı olmaktadır. 

Sporda yapılan incelemeler taraftarlığın iki işlevinin olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlardan 
biri, kişide bir yere ait olma duygusu uyandırması, diğeri ise, "fanatiklik" kelimesinin çağrıştırdığı, 
başka ortamlarda yapıldığında toplum tarafından kabul edilemeyecek davranışların "taraftarlık" adı 
altında çıkış yolu bulmasıdır. 

Bir takımı tutmak, onun taraftarı olmak seyircilerin çoğunda uzun bir zaman devam etmekte, 
taraftarı oldukları takımın müsabakasını seyretmek için rahatsızlık içinde bilet kuyruğunda saatler
ce beklemekte, yenilgi durumunda hayal kırıklığına uğramakta, kazanma durumunda da hatırı 
sayılır bir sevinç ve iftihar duymaktadırlar. 

Spor dünyasının bütünlüğünü oluşturan tüm materyaller farklı kültürel değerlere sahiptir. 
Seyirci, futbolcu ve güvenlik güçleri örneğinde olduğu gibi her grup kendi oluşumu ve dinamizmi 
içinde değişik özellikler göstermektedir. 

Bu gruplar içerisinde son yıllarda adından şiddet olaylarıyla sıkça söz ettiren futbol taraftar
ların değişik statü ve gruplardan oluşan bireylerden oluşması, futbol ve tuttuğu takımla ilgili gerek
li bilgileri edinerek, beğeni, eleştiri ve değerlendirme yeteneklerini geliştirmiş olma durumu, bilinç
li, centilmen, başarı ve başarısızlığı kabullenen bir seyirci profili ortaya çıkarmaktadır. 

Bu tip kişilik yapısında olan taraftarların, takımlarının renkleriyle özdeşleşmesi, beklentilerini 
takımın gücüne, üstünlüğüne, galip gelmesine bağlaması, onlar için toplumda statü kazanmaları an
lamına da gelmektedir. 

4.3.2.1. Taraftar Dernekleri 
Taraftarlığın sistemleşmiş şekli ve örgütlü sivil toplum bilincinin sonucu olarak, spor hukukuna 

giren bir müessese olan taraftar dernekleri; her ne ad altında olursa olsun, bir spor kulübünü destek
lemek amacıyla kurulan demeklerdir. 

5149 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde taraftar derneklerinin; 
5149 sayılı Kanunun amacına aykırı faaliyette bulunamayacakları, 
Taraftarların spor ahlakı ve ilkelerine uygun biçimde sportif faaliyetleri izlemelerini sağlamaya 

yönelik eğitici faaliyetler düzenleyecekleri 
hükme bağlanmıştır. 
Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde ise; 
• Taraftarların spor ahlakı ve ilkelerine uygun biçimde sportif faaliyetleri izlemelerini sağ

lamak amacıyla eğitici faaliyetler düzenlemek ve kendi taraftarlarınca, spor alanında, spor ahlakına 
aykırı, tahrik edici veya aşağılayıcı; dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa 
yönelik söz sarf edilmesi veya bu mahiyette afiş veya pankartların asılmasını önlemek için gerekli 
tedbirleri almak zorunda oldukları, 
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• Dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kendi taraftarlarını kışkırtıcı, hakemleri, rakip
lerini veya kendi taraftarlarını tahrik edici veya aşağılayıcı demeç veremeyecekleri 

düzenlenmiştir. 

Günümüzde sporda şiddetin önlenmesi için en önemli husus seyircilerdir. Birçok ülkede seyir
ci profilleri için yapılan çalışmalarda değişik yöntemler uygulanmıştır. Bunların başında aile tribün
leri gelmektedir. 

4.3.2.2. Taraftar Temsilcileri 
5149 sayılı Kanunun 3 üncü ve Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde taraftar temsil

cileri, spor kulüplerinin kendi taraftarları arasından belirledikleri ve spor kulübünün bulunduğu yer
deki en büyük mülki idare amiri tarafından görevlendiren kişiler olarak tanımlanmıştır. 

5149 sayılı Kanunun taraftar temsilcilerine ilişkin hususları düzenleyen 10 uncu maddesi 
uyarınca; 

• Spor kulüpleri, taraftarları arasından yeterli sayıda taraftar temsilcisi belirleyerek, bu 
kişilerin açık kimliklerini, adres ve adli sicil bilgilerini spor kulübünün bulunduğu yerdeki il veya 
ilçe emniyet müdürlüklerine bildirmektedirler. 

• Belirlenen kişiler, haklarında yürütülecek soruşturma sonucunda, bu görevi yerine getir
meye engelleri bulunmamaları halinde, en büyük mülki idare amiri tarafından taraftar temsilcisi 
olarak seçilmekte ve ilgili yerin il veya ilçe emniyet müdürlüklerine bildirmektedirler. 

Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince, taraftar temsilcileri, müsabaka öncesin
den müsabakanın sonuçlanmasına kadar sorumlu bulundukları seyir alanında her türlü silah, kesici 
veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı 
maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz 
edebilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve benzeri 
cisimlerin kullanılmasının, ferdi veya toplu olarak, rakip takım ile taraftarlarını söz veya hareket
lerle aşağılayıcı veya tahrik edici nitelikte hakaret ve sövme, kötü söz veya sloganla çirkin 
tezahüratta bulunulmasının engellenmesine yönelik önlemlerin uygulanmasında güvenlik güçlerine 
yardımcı olmaktadırlar. 

4.3.2.3. Fanatik Taraftar 
Günümüzdeki yaygın inanç, insanların sportif eylemlere katılarak ya da izleyerek saldırgan 

dürtülerden deşarj olma olanağı bulduğu yönündedir, ancak bunu doğru bir düşünce ve yaklaşım 
tarzı olarak kabul etmek mümkün değildir. Bu anlayıştaki yazarların düştüğü bir başka yanılgı da 
okuyucunun bu tarz haberleri görme istediği olduğudur. 

Fanatik, aşırı tutkulu bir taraftardır. Çoğu zaman yanlarında kesici aletler, taş, zincir ve sopa 
gibi aletler bulunduran her zaman kavgaya hazır ve genellikle maç öncesi stadyum çevresinde uzun 
vakit geçiren kişilerin oluşturduğu gruplardır. Bu gruplar, bulundukları tribünde her zaman sivrilen 
ve hakimiyeti ellerinde bulundurmak isteyen kişilerdir. Bu kişilerin takımı için verdiği mesaj çok 
önemlidir. Bu "sizi izliyorum ve seviyorum" mu? Yoksa "biz buradayız ona göre oynayın mı?" 

Bazı araştırma ve çalışmalarda yer alan "spordaki şiddet olaylarına, saldırganlık dürtüsünü bas
tıramayan, denetleyemeyen, günlük hayatta amaç ve beklentilerine ulaşamayan, yeterince sosyal-
leşmemiş, benlik, kimlik, kişilik bunalım içinde bulunan gençlerin yol açtığı bilinmektedir" sap
taması ile yine bazı araştırma sonuçlarına göre "eğitim seviyesinin düşük olduğu ve sosyo
ekonomik bakımdan sıkıntı içinde yaşayanların şiddete daha çok eğimli olduğu" yönündeki bul-
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gular birbirini destekler niteliktedir. 

Bir spor müsabakasında bu denli fanatik olabilmek, kişinin geldiği toplumsal katmana (sosyo
kültürel ve ekonomik) ailesine, çevresine, eğitim seviyesine, coğrafi bölgesine ve yaşına bağlıdır. 
Daha ileri yaşlarda taraftarlığın dışa vurumunda azalma olduğu tespit edilmiştir. 

Fanatiklerin tribünde sergileyebilecekleri belli başlı davranışlar: 
• Kazanmak için her yolu meşru görürler. 
• Takımları ve forma renklerine aşırı bağlılıkları vardır. 

• Onlar için oyun değil, netice önemlidir. Bunun için oyunu pek izlemezler. 

• Tutuklan takım gol atınca, avazı çıkana kadar bağırmaya, içinde zaptetmeye çalıştığı 
heyecanı ses halinde dışarıya taşırmaya başlarlar. 

• Gol yedikleri veya yenildikleri zaman yukarıdaki ruh halinin tam tersi bir hal alırlar. 

Fanatiklik; aynı takımın taraftarı olmak, aynı arkadaş grubu içinde yer almak, aynı mahallenin 
ya da aynı caddenin çocuğu olmak, aynı işi yapmak gibi çeşitli yapıların herhangi birinde ya da hep
sinde kendisini göstermektedir. Taraftarlar arasında birbirini koruma ve kollama, delikanlı ahlakının 
bir parçası olarak kabul edilmektedir. 

4.3.4. Holigan Taraftar Şiddet İlişkisi 
4.3.4.1. Holigan Kavramı 

Futbolun taraftar boyutu dünyanın hemen her yerinde benzer sosyo-psikolojik dalgalanmalara 
neden olmaktadır. Çünkü futbol sınırları, kültürleri ve ırkları aşarak tüm dünyayı kucaklamıştır. Bu 
olgudan soyutlanan ne bir kıta, ne de bir ülke düşünmek olası değildir. Ancak kültürler, taraftarların 
futbol sonuçları karşısındaki tutumlarının nitelik ve derece farklılığının da ölçütü olmaktadır. Ör
neğin Brezilyalılar "giydikleri ve giymedikleri giysiler ve sürdükleri boyalarla" tanınırlarken, İn
gilizler toplu şarkıları ve taraftarlıkta şiddet boyutunu öne çıkaran "holigan " imgesiyle şöhret ol
muşlardır. 

Holigan kavramı; ilk olarak 107 yıl önce Büyük Britanya'da ortaya çıkmış, 1898 yılında Dail 
News gazetesinin maçlarda kavga çıkaran fanatik gruplara, Londra'da bir çok kavgaya karışmasıy
la ünlü ayyaş, Patrick Holigan'in ismini verip "holigan çeteleri" tabirini kullanmasıyla doğmuştur. 

Günümüzde ise 1960'ların asi futbol taraftarları için kullanılmaktadır. Başka bir ifadeyle 
holigan kavramı, azgın gözü kara anlamında kullanılmaktadır. Holiganlar, daha çok İngiltere'de 
varlığını hissettirmiş, az sayıda olmalarına rağmen varlıklarını kabul ettirmişlerdir. 

Bir futbol takımına bağlı/ait olma kimliğini taşımaları onları birleştirmiştir. Diğer Avrupa ül
kelerinde de Hollanda, Almanya, Danimarka, Belçika gibi ülkelerde bu tarzda grupların olduğu 
bilinmektedir. 

Bu açıklamalar ışığında holiganlık: 
• Şiddet, 
• Asayişsizlik, 
• Toplum karşıtı davranışlar, 

• Önceden tasarlanmış ve örgütlenmiş veya anlık, 
• Belli etkenler sonucu ortaya çıkan davranışlar ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 956) 



— 60 — 

• Çoğunlukla aşırı alkol tüketimiyle bağlantılı olarak oluşan 
Psikopat ve sosyopat olarak da adlandırılan kişilerin oluşturduğu ve belirgin özelliği çevreye 

uyum sağlayamamak olan bir gruptur. 
Holiganlar: 
• Yaptıkları hareketlerin sonucundan utanmayan ve pişmanlık duymayan, 
• Sorumluluk duygusu taşımayan, 
• Çok rahat yalan söyleyen ve hırsızlık yapan, 
• Kuralları tanıma ve çok rahat kavga çıkaran, 
• Büyük çoğunluğu aşırı alkol alan ve 
• Yaptıklarının bilincinde olan kişilerdir. 
Kulüp yöneticilerinin ve gazete yazarlarının taraftarı galeyana getiren açıklamaları, 

müsabakaların ölüm kalım savaşı halinde yansıtılması holiganizm üzerinde etkili olmaktadır. 
İngiltere'de, kulüp yöneticilerinin ve taraftar yetkililerinin holiganlar hakkındaki görüşleri 

üzerine yapılan bir araştırma verilerine göre: 
Tablo 1. Araştırmaya katılan deneklerin yaş ortalamaları 

YAS_ % 
13-60 % 7,7 
16-60 % 61,5 
20-60 % 30,7 

TOPLAM % 100 
Tablo 1. izlendiğinde deneklerin % 92.2'sinin 16-60 yaş arası genç ve yetişkin grubunda 

oldukları görülmektedir. 
Tablo 2. Araştırmaya katılan deneklerin yas ortalamaları 
Futbol holiganının karakter özellikleri %. 
Şiddet içerikli eylemler yapmaya gelen % 47,6 
Agresif kişiliğe sahip olan % 38.1 
Maç izlemeye gelmemiş olan %14,3 
TOPLAM % 100 
Tablo 2. İzlendiğinde, araştırmaya katılan holiganların % 47,6'sınm "Şiddet içerikli ey

lemler yapmaya gelen, % 38.1'inin "Agresif kişiler olduğu görülmektedir. 
Türkiye'de futbol fanatiği olarak adlandırılabilecek bir grup taraftarın sosyal kimliklerini sap

tamak amacıyla yapılan; "Futbol Fanatikleri: Sosyal Kimlik ve Şiddet" başlıklı benzer bir çalış
manın verileri izlendiğinde, 

Tablo 3. Araştırmaya katılan deneklerin yaş ortalamaları 
YAS 
10-19 
20-29 
30-39 
40 ve üzeri 
TOPLAM 9 

Fanatik 
348 
628 
232 

31 
1239 

°A. 
% 28.0 
% 50,6 
% 18,7 
% 2.5 
% 100 
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EĞİTİM 
İlkokul 
Ortaokul 
Lise 

Üniversite 
TOPLAM 

F_ 
118 
431 
244 

100 
896 

Tablo 3'e bakıldığında, araştırmaya katılan deneklerin % 50,6'sının "20-29", % 28'inin 
ise "10-19" yaş grubunda oldukları görülmektedir. 

Tablo 4. Araştırmaya katılan deneklerin eğitim düzeylerine ilişkin yüzdeler 

%. 
% 13,0 
% 48,1 
% 27,2 
% 11,7 
% 100 

Tablo 4'e bakıldığında, araştırmaya katılan deneklerin % 48,1'inin "İlkokul", % 
27,2'sinin "Ortaokul" mezunu oldukları görülmektedir. 

Tablo 5. Araştırmaya katılan deneklerin yaşamını nasıl sağladığına ilişkin bulgular 
İŞ ALANI Fanatik %_ 
Boş Gezer 103 % 10.3 
İşçi 276 % 26,8 
Esnaf Çırağı 222 % 21,6 
Öğrenci 200 % 19.4 
Şoför 65 %6,3 
Esnaf 60 % 5.8 
Otoparkçı 41 % 3,9 
Memur 33 % 3,2 
Pazarcı 27 % 2,6 
TOPLAM 896 % 100 
Tablo 5'e bakıldığında, araştırmaya katılan deneklerin % 26,8'inin "İşçi", % 21,6'sının 

"Esnaf Çırağı", % 19,4'ünün "Öğrenci", % 2,6'sının ise "Pazarcı" oldukları görülmektedir. 
Tablo 6. Araştırmaya katılan deneklerin alkol kullanma yüzdeleri 
Alkol Kullanma Fanatik %_ 

% 11,9 
% 21,8 
% 38,3 
% 22.7 

% 4,8 

% 0 3 
%100 

Tablo 6'ya bakıldığında, araştırmaya katılan deneklerin % 38,3'ünün "4-5 Günde", % 
22,7'sinin "Haftada" ve % 21,8'inin "2-3 Günde" bir alkol aldıkları görülmektedir. 

Hergün 
2-3 Günde 
4-5 Günde 
Haftada bir 
Ara sıra 
Kutlanmam 
TOPLAM 

107 
196 
343 
204 

43 
3 

896 
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Tablo 7. Araştırmaya katılan deneklerin maç öncesi alkol kullanma alışkanlıklarına iliş
kin bulgular 

Alkol Kullanma 
İSTANBUL 
İZMİR 
ANKARA 
TOPLAM 

Kullanırım 
F_ 

298 
203 
121 
622 

%_ 
% 73,4 
%70,3 
% 59,6 
% 69,4 

Ara 

F. 
63 
56 
44 

163 

sıra 

%-
% 15,5 
% 19,5 
% 21,6 
% 18,1 

Kullanmam 
F_ 

45 
28 
38 

111 

%. 
%11.0 
% 9,7 

% 18,7 
% 12,3 

Tablo 7'ye göre, araştırmaya katılan İstanbul grubundaki deneklerin % 73,4'ünün, İzmir 
grubunun % 70,3'ü ve Ankara grubunun % 59,4'ünün maça "Alkollü", olarak geldikleri tes
pit edilmiştir. 

Sonuç olarak; İngiltere ve Türkiye'deki grupların karşılaştırılmasına bakıldığında, her 
iki grupta eğitim oranlarının düşük olması, yaş gruplarının birbirine yakınlığı ve alkol kul
lanma alışkanlıklarının benzerlik gösterdiği görülmektedir. Ancak bu veriler her iki grubu 
şiddet eylemlerine yönelten tetikleyici unsurlarının da aynı olduğu anlamına gelmemek
tedir. 

Her iki grupta da; tek başına saldırganlık gösteren bir seyirci veya kitlesel saldırganlığa katılan 
ve bunun sonucunda da bir takım tahripkar davranışlar sergileyenler, holigan ve antisosyal olarak 
değerlendirilmektedir. 

4.3.5. Amigoların Şiddet Olaylarına Etkisi 

Amigo, belirli bir takımla özdeşleşen taraftarın, maç sırasında, maça katılımını tezahürat
la hızlandıran bir yönetici görevi yaparak şartlar ne olursa olsun, gerektiği zaman hiç değilse 
takımının bir parçasını toplayabilen, onları organize edebilen kişidir. Amigoluk futbolda çok 
önemli yeri olan bir görevdir. Amigolar, tribünleri dolduran taraftar kitlelerini, hem olumlu, 
hem de olumsuz yönde etkileyebilmektedirler. Kitle iletişim psikolojisi ile, lider konumun
daki kişi ne yaparsa kitle de o kişinin hareketlerine katılmaktadır. Dolayısıyla amigolar da 
tribünlerde birer lider konumuna gelmektedirler. Onların her hareketi seyirciyi etkileyebil
mektedir. 

Günümüzde tribün liderleri olarak da tanımlanan amigoların, takımları için saatlerce tezahürat 
yapmaları, deplasmana giderek takımlarını desteklemeleri, takımına sahip çıkarak oyuncularını 
motive etmeleri, takımları için şarkı bestelemeleri olumlu davranışlar olarak kabul edilse de, son 
zamanlarda sıkça görülen şiddet olaylarının içinde olmaları, müsabakalarda hakem, oyuncular, 
rakip taraftarlara ve teknik adamlara karşı sportif erdeme yakışmayacak davranışlar sergilemeleri, 
karaborsa bilet satışı ve alkol alarak müsabakaya gelmeleri olumsuz davranışlar olarak görülmek
tedir. 
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Takımlarının başarısında önemli derecede pay sahibi olan amigoların, dernek çatısı altında ör
gütlenmeleri, bu grupların denetim, gözetim ve organizasyonlarında kontrollerinin sağlanmasında 
kolaylık sağlayacaktır. 

Ekonomik ve sosyo-kültürel düzeyleri dikkate alındığında, bu grupta yer alan kişilere, spor ahlakı 
ve psiko-sosyal alanlarda eğitim verilmesi, olumlu davranışların sergilenmesine yardımcı olacaktır. 

Kulüp amigo ilişkisinde, genellikle ekonomik düzeyleri düşük kişilerden oluşan amigolara 
yöneticiler tarafından sağlanan desteğin illegal yollarla değil, legal yollarla yapılması sağlanmalıdır. 
Deplasman giderleri ve bedava bilet verilmesi gibi destekler kontrol edilmelidir. Bu desteği kendi 
çıkarı için kullanan amigolar için yasal işlem yapılmalıdır. 

4.3.6. Türkiye'de Meydana Gelen Bazı Şiddet Olayları 
Spor, şiddet ve saldırganlık ilişkisi sporun tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Bu çatışmalarda 

görünür neden; bir gol, bir tezahürat şekli veya maç çıkışı bir gerginlik olurken, bunların gerisinde 
uluslararası tarihi çekişmeler de yatabilmektedir. Neticede kitle hareketi halini alan olaylar insanlık 
tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Spordaki şiddet olayları: 
Şiddete dayalı hareketler, 
Teknik hatalara bağlı kazalar, 
Tedbirsizliğe bağlı kazalar ve 
Tedbirsizliğe bağlı panik neticesinde oluşan kazalardan oluşmaktadır. 
Şiddete dayalı hareket ve olaylar: 
1949 (İstanbul): Veliefendi Hipodromu yarışların hemen sonunda yakılıp, talan edilmiştir. 
• 1967 Eylül ( Kayseri); 2. lig Kayserispor-Sivasspor müsabakasında çıkan olaylarda 40 kişi 

ezilerek ölmüş, 600 kişi yaralanmıştır. 

• 1969 Haziran (Kırıkkale); Taraftarlar arasında çıkan kavgalar ve ateş edilmesi, sonucunda 
10 kişi ölmüş ve 102 kişi yaralanmıştır. 

• 1993 Ekim (Kocaeli); Kocaelispor'un Ankaragücü ile yapacağı maçı izlemek için giden 
taraftarların yer kavgası sonucu Selçuk Soner isimli taraftar silahla öldürülmüştür. 

• 1996 Mayıs (Trabzon); Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasında, 
Trabzonspor'un yenilmesi sonucu Mehmet Dalaman ve Hüsnü Civelek isimli taraftarlar intihar 
ederek yaşamlarına son vermişlerdir. 

• 2001 Ocak (İstanbul); Fenerbahçe-Efes Pilsen basketbol maçı sırasında bir seyirci tribün
den atlayarak hakemi tartaklamıştır. 

• 2002 (İstanbul); Galatasaray-Leeds maçı öncesinde çıkan olaylarda, iki Leeds United taraf
tarı Taksim'de öldürülmüştür. 

• 2005 (İstanbul); Beşiktaş İnönü Stadyumunda, Cihat Aktaş isimli taraftarı bıçaklanarak öl
dürülmüştür. 

Teknik hatalara bağlı kazalar: 
• 1964 İstanbul; Ali Sami Yen Stadı'nın açılışında Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanan 

milli maçta tribün korkuluğu çökmüş, 84 kişi yaralanmıştır. 
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Tablo 8. 24.3.2004 tarihinde yürürlüğe giren yasa sonrasında haklarında işlem yapılan 
suçlu sayısı ve tahakkuk eden cezaların il bazında dağılımı (22.12.2004) 

İL ADI 
ANKARA 
ÇANAKKALE 
ESKİŞEHİR 
İZMİR 
KOCAELİ 
YALOVA 
İSTANBUL 
GAZİANTEP 
KONYA 
SAKARYA 
TRABZON 
BİTLİS 
ANTALYA 
MUĞLA 
KAYSERİ 
DİYARBAKIR 
TOPLAM 

SUÇLU SAYISI 
90 
10 
10 
8 
7 
1 

58 
4 
20 
1 
51 
4 
4 
1 
1 
3 

269 

TAHAKKUK 
EDEN İDARİ 

PARA CEZASI 
104.750 

Yasal işlem yapılmış 
10.500 
2.000 
7.000 
1.000 

55.750 
3.500 

20.000 
1.000 

34.750 
-

4.000 
1.000 

Yasal işlem yapılmış 
1.250 

246.000 

6 AY SEYİRDEN 
MEN CEZASI 

VERİLEN KİŞİ 
SAYISI 

31 

3 
2 
7 
1 

38 
-

4 
-
5 
4 
-

-

95 

4 AY SEYİRDEN 
MEN CEZASI 

VERİLEN KİŞİ 
SAYISI 

1 

-

-
-
9 
-
-
-
6 
-
-

1 
17 

Tablo 8'e bakıldığında toplam 269 suçluya, 246.500 YTL İdari Para Cezası tahakkuk et
tirildiği, 95 suçluya 6 ay, 17 suçluya ise 4 ay Seyirden Men Cezası verildiği görülmektedir. 

NOT: Çanakkale İlinde 10, İzmir İlinde 6, Kayseri İlinde 1, Diyarbakır İlinde 1 suçlunun 
ceza tahakkuku bildirilmemiştir. 

4.3.7. Dünya'da Meydana Gelen Bazı Şiddet Olayları 
Şiddete dayalı hareket ve olaylar: 
• 1959, Napoli (İtalya): seyircilerin itişmesi sonucunda çıkan kargaşada 65 kişi yaralanmıştır. 
• 1964, Lima (Peru): Tokyo Olimpiyatları eleme grubu Peru-Arjantin müsabakasında hakemin ev 

sahibi takımın golünü iptal etmesi sonrası çıkan olaylarda, 320 kişi ölmüş ve 1000 kişi yaralanmıştır. 
• 1966, Kahire (Mısır); Zamalek-National takımları arasında oynanan maçta taraftarlar 

arasında çıkan kavgada 300 kişi yaralanmıştır. 
• 1969, Honduras ile El Salvador arasındaki Dünya Kupası ön eleme grubu müsabakasında 

çıkan olayların iki ülke arasında dört günlük savaşa dönüşmesi sonucu 2000 kişi ölmüştür. 
• 1971 Glasgow (İskoçya); Celtic-Glasgow maçı sonrasında meydana gelen ezilmeler 

sonucunda 66 kişi ölmüştür. 
• 1982 Cali (Kolombiya); Cali-Amerika maçı sonrasında çıkan olaylarda 24 kişi ölmüş ve 

197 kişi yaralanmıştır. 
• 1985 Brüksel (Belçika); Heysel stadyumunda, Liverpool-Juventus Avrupa Şampiyonası 

Kupası final müsabakasında İngiliz seyircilerin İtalyan seyircilerin tribününe hücumu sonunda 
çıkan panik ile ezilme ve boğulmalar sonucunda 39 kişi ölmüş ve 600 kişi yaralanmıştır. 

• 1986, (İspanya); Atletico-Barselona maçı sonrasında çıkan olaylarda, 15'i ağır 55 kişi 
yaralanmıştır. 

• 1986 (Meksika); Meksika-Belçika maçı sonrasında Meksikalı seyircilerin taşkınlıkları son
rasında 187 kişi yaralanmıştır. 
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• 1987 (Hollanda); Ajak-Den Hoog müsabakasında iki takım taraftarlarının kavgası sonucu 
50 kişi yaralanmıştır. 

• 1989 (Çin); İki Çin'li atlet start tabancasıyla 6 kişiyi öldürmüştür. 

• 1989 (Yunanistan); Olimpiyakos-AEK takımları arasındaki müsabakada çıkan olaylarda 50 
kişi yaralanmıştır. 

• 1990 (İngiltere); İngiltere-Almanya müsabakası sonrasında çıkan olaylarda 3 taraftar öl
dürülmüştür. Yüzlerce taraftar yaralanmıştır. 

• 1994 (Kolombiya); Amerika'daki Dünya Kupası grup eleme müsabakasında kendi kalesine 
gol atan Kolombiya milli takım futbolcusu Eskobar fanatik bir taraftar tarafından öldürülmüştür. 

• 1995 (Yunanistan); Panatinaikos-Olimpiyakos müsabakasında bir taraftar bıçaklanarak öl
dürülmüştür. 

Teknik hatalara bağlı kazalar: 
• 1902 (İskoçya); İskoçya-İngiltere müsabakasında açık tribünün çökmesi sonucu 25 kişi öl

müş ve 342 kişi yaralanmıştır. 

• 1918 (Hong Kong); hipodromda tribün çökmesi sonucu 609 kişi enkaz altında kalmıştır. 

• 1957 (İtalya); Fiorentina-Juventus maçında tribün çökmesi sonucu 5 ölmüş ve 300 kişi 
yaralanmıştır. 

• 1975 (S.S.C.B.); Moskova'da oynanan S.S.C.B.-Kanada genç milli takımlar müsabakasın
da elektriklerin kesilmesi sonucu oluşan panik sonrası 20 kişi ölmüştür. 

• 1988 (Libya); Libya-Malta müsabakasında tribün çökmesi sonucu 30 kişi ölmüştür. 
Tedbirsizliğe bağlı kazalar: 
• 1946 (İngiltere); Bolton'da stadyum kapasitesinden fazla seyirci alınması sonucu 33 kişi öl

müş ve 500 kişi yaralanmıştır. 

• 1974 (Mısır); Kahire'de 40 bin kişilik stadyuma 80 bin seyirci alınması neticesinde tribünün 
çökmesi sonucu 48 kişi ölmüş ve 47 kişi yaralanmıştır. 

• 1985 (Meksika); Puma-Amerika müsabakasında dışarı çıkmak isteyen seyircilerin yarattığı 
izdiham sonucu 8 kişi ölmüştür. 

• 1989 (Nijerya); Nijerya-Angola, Dünya Kupası Afrika C grubu eleme karşılaşmasında 80 
bin kapasiteli stada 100.000 kişi alınınca müsabaka sonrasında 7 kişi kalabalıkta sıkışarak ve 
ezilerek, Nijerya milli takım oyuncusu Sain Okwangi ise maçtan 10 dakika sonra kalp krizi 
geçirerek ölmüştür. 

• 1991 (Yunanistan); Olimpiyakos-AEK takımları arasındaki müsabaka öncesinde karnına 
havai fişek gelen bir taraftar hayatını kaybetmiştir. 

Tedbirsizliğe bağlı panik neticesinde oluşan kazalar: 
• 1968 (Arjantin); River Plate- Baco Juniors derbi maçı sırasında patlatılan havai fişekler 

yangına sebepçe olunca, seyircilerin panikle çıkış kapılann yönelmesi neticesinde oluşan panik 
sonucunda 80 kişi ölmüş ve 50 kişi yaralanmıştır. 

• 1981 (Kolombiya); Amerika-Deporive müsabakasında bir seyircinin üst kattan, alt tribünler
deki seyircilerin üstüne düşmesi sonucu panik sonucunda, 24 kişi ölmüş ve 60 kişi yaralanmıştır. 
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• 1985 (İngiltere); Bradford City-Lincoln City arasındaki maç esnasında çıkan yangından 
dolayı oluşan panik neticesinde 53 kişi ölmüş ve 385 yaralanmıştır. 

• 1988 (Nepal); 12 Mart Katmandu Stadyumu'nda müsabakayı seyreden taraftarlar, başlayan 
dolu yağışından korunmak için kapalı yerlere koşuşturmaya başlayınca çıkan panik neticesinde 72 
kişi ölmüş ve 200 kişi yaralanmıştır. 

• 1989 (İngiltere); Liverpool-Nottingham Forest arasında oynanan müsabaka sonrası çıkan 
olaylarda 95 Liverpool taraftarı ölmüştür. 

• 1990, Mogadiscio (Somali): devre arasında birkaç yüz seyircinin sahaya girmesi nedeniyle, 
askerlerin bunları dağıtmak için havaya ateş açması ve seyirciler kapılara yönelmesi sonucunda bir 
kısmı sıkışarak boğulurken, dışarı çıkanlara da Başkanlık Muhafızlarının bir suikast girişimi ol
duğunu sanarak açtığı ateş sonucu 62 kişi ölmüş, 200 kişi yaralanmıştır. 

• 1993 (Kolombiya) Dünya Kupası Eleme Grubunda Kolombiya-Arjantin maçı sonrasında 
aşırı taşkınlık yapan taraftarların neden olduğu olaylarda 76 kişi ölmüş, 900 kişi yaralanmıştır. 

• 1997 (Nijerya); Gine müsabakasından sonra çıkan olaylar neticesinde 5 kişi ölmüş, 15 kişi 
yaralanmıştır. 

4.4. Sporcu Saldırganlık ve Şiddet Eylemleri İlişkisi 
Sporcuların saldırgan davranış göstermelerinin nedeninin çoğunlukla düş kırıklığı, engellenme 

ve sosyal öğrenme kuramları çerçevesinde taktiksel amaçlı yani enstrümantal olduğu, faullerin bir 
araç olarak kullanıldığı, oyuncuların antrenörlerinin etkisinde kaldıkları ve önceden öğrenmiş ol
dukları davranışları müsabakalarda sergiledikleri görülmektedir. 

Müsabakalarda mutlak kazanma isteğinin sporcu üzerinde yarattığı baskı sporcunun davranış
larını etkilemektedir. Sporcular bu durumlarda antrenör, seyirci, yönetici vb. kişilerin etkisinde 
kalarak "yapması gerekeni değil de, kabul göreni" yapmaktadırlar. Bu büyük ölçüde rakibe, hakem 
veya seyircilere karşı saldırgan davranışlar içeren sonuçlar oluşturmaktadır. Bu şekilde sporcularda 
zaman zaman aşırıya kaçan ve beklenilmeyen çok değişik davranışlar ortaya çıkmaktadır. 

Sporcuların davranışlarına etki eden sebeplerin başında seyircilerin sözlü ve bazen fiili sal
dırıları gelmektedir. Bu şiddet ve fanatizm, sporcuların sahip olduğu kabiliyet, çalışkanlık, özveri 
gibi olgular ile sporcuların yaşadığı bir takım zorluklar da unutularak, onları adeta suç işlemiş top
lum düşmanı gibi telakki edilmesine sebep olmaktadır. 

Özellikle profesyonel müsabakalarda, maçın kazanılması sonucu elde edilen maddi ve manevi 
kazançlar oyuncuların davranışlarını zaman zaman kontrol etmelerini engellemekte, sporcular 
amacına ulaşamayınca enstrümantal (taktik) ve düşmanca saldırgan davranışlar sergilemekte ya da 
gerek antrenörün gerekse seyirci ve basının aşırı baskısı sonucu bire bir mücadelede rakibini sakat
lamaya yönelik hareketler yapabilmektedirler. 

Müsabaka esnasında sporcuların sergiledikleri saldırgan davranışların nedenleri çeşitli olmak
la birlikte, Sporcular; 

• Takımı kaybediyorsa, 
• Hakem veya hakemlerin kötü bir müsabaka yönettikleriyle ilgili bir algı varsa, 
• Şaşırmışlarsa, 
• Herhangi bir fiziksel temas ya da sakatlanma sonucu fiziksel olarak acı çekiyorlarsa ve 
• Kapasitelerinin altında oynuyorlarsa daha saldırgan olmaktadırlar. 
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Sporcuların fair- play dışı davranışlarında iki türlü yaklaşım söz konusudur. Birincisinde spor
cuların (kasıt olmadan) iyi niyetli olması ya da bilinçsiz davranışta bulunmalarıdır. 

Kasıtlı olmayan hareketler; topa sahip olmak için yapılan ve oyunun doğasında olan (itme-
tutma-vurma..vb.) hareketlerdir. Sahanın içinde sporcuların kasıt olmadan birbirlerine yönelik 
hareketleri sporcunun uyanlara karşı verdiği doğal bir tepki veya reflekstir. Oyunun doğasından 
kaynaklanan bedensel (çarpma, çekme, itme, tutma, vurma...gb.) temaslar, zarar verme niyeti 
taşımayan, başkalarını kontrol etme veya onlara baskın gelme eğilimi olarak tanımlanmaktadır. 

İkinci grupta ise, sporcuların "bilgi yoksunluğu", "akıl yürütememesi", "kin duygusu", "kural 
dışı görev verilmesi", "aşırı hırs", "güç gösterisi" ve "başarılı olma" düşüncesi yer almaktadır. 

Bilgi yoksunluğu: Sporcuların oyun kurallarını yeterince bilmemeleri fair-play dışı davranış
lara yol açmaktadır. Bu tür davranışların ortaya çıkması durumunda, hareketin yanlışlığı ortaya 
çıkıncaya kadar uygulamalar devam etmektedir, örneğin; pasif ofsayt kuralını uygulayan hakeme 
pozisyon sonrası sözlü ve fiili kaba davranış sergileyen bir oyuncunun maç sonrası pozisyonu 
televizyondan izleyip kuralı öğrendikten sonra ben bu kuralı bilmiyordum demesi. 

Akıl yürütememe: Oyun kurallarından ya da yönetmeliklerden öğrenilemeyecek ve ancak 
bireysel bazda hissedilecek çok önemli fair play davranış kalıpları söz konusudur. Bu kurallar birey
ler tarafından gözlem ve yorumlanarak öğrenilmektedir, örneğin; yere düşen rakip oyuncuyu yer
den kaldırmak. 

Kin duygusu: Müsabaka kritiklerinde sık sık duyulduğu gibi sporcular kendilerinin hakem 
tarafından haklarının yenildiğini ifade etmektedirler. Müsabaka içinde tüm yanlış kararların kendi 
alehine verildiğinden bahsetmektedirler. Bu nedenle de müsabaka içinde saldırgan davranışları 
adeta intikam alırcasına yapmaktadırlar. Örneğin; kendisine yapılan harekete faul çalınmamasına 
sinirlenen bir oyuncunun rakip oyuncuya kasti tekme atarak hakeme tepkisini göstermesi 

Kural dışı görev verilmesi: Güçlü takımlarla oynanan müsabakalarda, rakip takımın oyun 
düzenini bozmak ve yıldız oyuncularını markaja almak için sert oyun tarzı, bazı antrenörlerin sık
ça başvurdukları taktik anlayışlarından birisidir. Bu durumda takımda fizik gücü yüksek oyunculara 
bu görev verilmektedir. Oyuncu kendisine verilen görevi yerine getirmek için her türlü kural dışı 
davranışı sergilemekten çekinmemektedir, örneğin; topsuz alanda tutma, itme, tekme atma, küfür 
etme vs. hareketleri yaparak rakibi etkisiz hale getirmeye çalışır. 

• Aşırı hırs: Sporcuların aşın hırsı oyunun gidişatı içerisinde, eğer bu eğilimlerin önüne 
geçilip engellenmezse giderek artarak oyun düzeninin bozulmasına yol açabilmektedir. Örneğin, 
Bülent Korkmaz aşırı hırsını kontrol edemediği zamanlarda yaptığı agresif hareketleri nedeniy
le zaman zaman eleştiri konusu olmuştur. 

• Güç gösterisi: Üst düzey bir fiziksel aktivite de, fizik gücü yüksek oyuncular takımları için 
önem kazanmaktadırlar. Bu durumda sporcunun gereksiz güç kullanımı kural dışı davranışlar ser
gilemesine yol açabilmektedir. Örneğin; futbolcunun, seyircilerin "vur" isteğine olumlu tepki 
vererek gereksiz yere kural dışı davranışlarda bulunması, bu durumda oyuncu yapması gerekeni 
değil de kabul göreni tercih etmekte ve centilmenlik dışı davranışlarını sürekli hale getirmektedir. 
Seyirciler üzerinde yapılan anket çalışmasında seyircilerin % 26'sı futbolculann davranışlarından 
tahrik olduklarını belirtmektedirler. 
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• Başarılı olma düşüncesi: Takımlara varolan başarılı olma düşüncesi onları yanlış uy
gulamalara götürebilmektedir. Bu davranışlar çoğunlukla sporcular tarafından farkında olmadan ve 
sorgulanmadan yapılan davranışlardır, örneğin; futbolcuların küme düşmeme maçını kazanmak 
için saha içinde her türlü yolu denemekten çekinmemeleri. 

Futbolcuların oyun kurallarını ihlal ederek hakeme veya rakibine karşı "kışkırtıcı", "tehdit 
edici" veya "hedef gösterici" hareketler sergilemesi, hakim olmak, yenmek, yönetmek amacı ile 
güçlü, şiddetli, etkili bir hareket; bir işi bozma, engelleme, yaralayıcı, hırpalayıcı veya tahrip edici 
(yıkıcı, yok edici) amaç taşıyan bir davranış şekline dönüşebilmektedir. 

4.5. Antrenör Şiddet İlişkisi 
4.5.1. Antrenör Kavramı ve Şiddet İlişkisi 
Antrenörler, sporcuları bedensel ve zihinsel olarak müsabakaya hazırlayan, bilgi, yetenek ve 

deneyimlerini sporcularına aktaran, oyuncuları eğiterek oyun zekalarını geliştiren kimselerdir. Tek
nik adamın eğitimli, değişik kültürlerle yaşamayı bilen, iletişimi, vücut dilini iyi bilen karizmatik 
bir lider yeteneğine sahip olması aranılan özellikler olarak kabul edilmektedir. 

Antrenörlerden beklenilen sadece sporcularının yeteneklerini keşfetmek, onların fiziksel ve 
zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak değil, sporun tüm unsurları üzerinde eğitimci formas
yonunu göstermek ve bu sorumluluğu taşımasını bilmektir. 

Spor faaliyetlerinin bilimsel ölçülerle yapılması, bir eğitmen olan antrenörün önemini ve 
gerekliliğini artırmaktadır. Antrenör, sporun ve sporcunun üst düzey verimliliğe ulaşmasında bu 
gelişimi sürekli kılmaya çalışan kişidir. Sporda gelişmiş ülkeler, sporcuların yetişmesi ve başarısın
da önemli rolü olan antrenörlerin eğitilmesinde bilimsel ölçülere göre çalışan ülkelerdir. 

Takımlarının başarılarında "pay", başarısızlıklarında ise "sorumluluk" sahibi olan antrenörlerin 
bir diğer sorumluluğu seyirciye karşıdır. Müsabaka ile ilgili olarak verdiği demeç ve sergilediği 
davranışlarla seyircileri etkileme gücüne sahip olmaları, şiddet ve fair-play açısından büyük önem 
taşımaktadır. 

Antrenörün sorumsuzca hareketleri, sadece kazanmak için davranması olumsuz etkilere neden 
olmaktadır. 

Takımın bilimsel yöntemlerle performansının artırılmasının, kulübün hedeflerine ulaşmasında 
önemli etkenlerden biri olduğunun sorumluluğuyla hareket eden antrenörlerin, kulüpleriyle olan 
sözleşmelerinin devamlılığının mutlak başarıya endeksli olması, her maçın mutlaka kazanılması 
beklentisi, oyuncularda olduğu kadar antrenörler üzerinde de baskı oluşmasına neden olmaktadır. 
Bu baskı zaman zaman oyun mantalitesi ve karakterleriyle örtüşmeyen davranışları sergilemelerine 
neden olmaktadır. Örneğin; oyun anlayışı olarak centilmence mücadele etmesi ile tanınan bir 
antrenör karşılaştığı baskı altında katı futbol anlayışı veya rakiplerini hedef alan, "Savaşacağız", 
"Kelle kopacak!", "Hakemegözlük" "Leş kargaları", "Kucağa atılıyoruz"gibi hakaret içerikli ve 
hedef gösterici demeçler verdiklerine rastlanmaktadır. 

4.5.2. Spordaki Aşırı Rekabet ve Şiddetin ÖnlenmesindeAntrenörlere Düşen Görevler 
İyi bir antrenör; 
• Öncelikle iyi bir eğitimci; bilimsel, felsefi, ahlaki alanlarda kendisini ve sporcusunu geliş

tirmekle sorumlu prensip sahibi bir kişi olmalıdır. 
• Gerçekçi hedeflerle sporcularının güçlü yanlarını açığa çıkmasını sağlamalıdır. 
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• Sporculann saha içerisinde yapması gereken olumlu ve olumsuz davranışları belirlemeli, 
rakibe, hakeme, seyirciye, yönetime, medyaya karşı hal ve hareketlerine dikkat etmesi gerektiğini, 
ihlal durumunda başarılı olunsa bile o sporcunun cezalandırılmasını sağlamalıdır. Kazanmanın her 
şey olmadığını bilen ve öğreten bir kişi olmalıdır. 

• Çalışmalarında oyuncuların deneyimlerini arttırarak, oyuncuların kendilerini güvenilir bir 
insan olarak hissetmelerini sağlayacak bir öğretmen gibi olmalıdır. 

• Başarısızlık durumunda yenilgiyi kabul etmelidir. Böylece yenilginin nedenlerini bulmalı 
ve yenilgiye neden olan faktörleri saptayarak önlemlerini almalıdır. 

• Başarısızlığı başkalanna yükleyerek, basan durumunda ön plana çıkmamalıdır. Başarıyı da, 
başarısızlığı da kabul eden, başarısızlık durumunda sporcusunu yalnız bırakmayan kişilikte ol
malıdır. 

4.6. Hakem Saldırganlık ve Şiddet Eylemleri İlişkisi 
Toplumda insanlar arasındaki anlaşmazlıktan, çatışmalan durduran, çözümleyen, sosyal veya 

sportif banşı sağlamaya yönelik mekanizmalar, mevkiler vardır. Bu odaklar kurallara uymayanlara 
karşı toplumun denge unsurlandır. Toplumun dili, gözü ve vicdanıdırlar. Görevlerini ne kadar 
dürüst, yasal ve adaletli yaparlarsa toplumdan da o ölçüde saygı görürler ve toplumun güvenini 
kazanırlar. Sosyal yaşamda hakimler, sportif yaşamda da hakemler bu konuda etkin bir rol oy
namaktadırlar. 

Hakem, kendisine verilen yetkilerle, bir yargı görevi üstlenerek müsabakalann kurallar dahilin
de oynanmasını, aksi davranışlann cezalandınlmasını sağlayan kişidir. Hakemlik futbolun en önem
li unsurlanndan birini oluşturmakta, seyirci, futbolcu ve rakip takımlar arasında köprü görevi gör
mekte, bir yandan da oyunun önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde değerlendirmesini yapmak
tadır. 

Günümüzde çağdaş hakem; futboldaki değişimleri izleyen, FİFA, UEFA ve Merkez Hakem 
Kurulu talimatlannı takip edip uygulayan, hızlı ve tempolu oyunun gerektirdiği fiziksel ve zihinsel 
yeteneklere sahip, hakemlik kurumunun prensiplerine saygılı, arkadaşlanna ışık tutan, kendine 
güvenen, mütevazı, bilgili, görgülü ve kültürlü bir portre çizen kişi olarak tanımlanmaktadır. 

Hakemlik, son derece ciddi ve olgun bir insan kişiliği ve sorumluluk duygusu gerektiren bir 
meslektir. Bundan ötürü bir hakemin spor tekniğine ait, mesleki fiziğini ve sağlığını ilgilendiren 
çeşitli özellikleri ve yeteneklerinin yanında, bir takım psikolojik nitelikleri ve moral değerleri de 
taşıması gerekmektedir. 

İnsan faktörünün, hakemlikte tarafsız olmak, kurallan iyi yorumlamak bakımından önemini 
vurgulayan FİFA, hakemlerle birlikte, seyirci ve sporculan da kapsayan on maddelik bir temel ah
laki belge sunmuştur. 

Buna göre; 
• Kazanmak için oynamak, 
• Centilmence oynamak, 
• Oyun kurallan ile uyum içinde olmak, 
• Birbirine saygılı olmak, 
• Yenilgiyi şerefle kabul etmek, 
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• Branşa olan ilgiyi geliştirme çabasında olmak, 

• Gizli pazarlıklar, doping, ırkçılık, şiddet ve diğer olabilecek tehlikeleri reddetmek, 
• Sahtekarlara karşı direnenlere yardımcı olmak, 

• Branşı küçük düşürücülere yardımcı olmamak ve 
• Branşı savunanları ödüllendirmek, 
temel ahlaki değerler olarak kabul edilmiştir. 
Günümüzde bir sektör olan futbol hakemliği ve yukarıda açıklanan değerlerin önemi bir kat 

daha ortaya çıkmaktadır. 

Hakem kararlarının sürekli eleştirilmesinin, hakemlerin yurt dışı müsabakalarına çağrıl
malarında da olumsuz etki yarattığı, hakemlerimize önyargılı bakılması, Türk hakemliği açısından 
önemli bir sorun olarak kabul edilmektedir. 

Ülkemizde, hakemlik müessesesi, üzerinde en fazla spekülasyon yapılan kurum olma özelliği 
taşımaktadır. Nitekim mülakatla görüşlerine başvurulan bir çok spor adamı; "seçilen Merkez 
Hakem Kurulunun oy alamadığı hakemlere görev vermediği, hakemlerin Türkiye Futbol 
Federasyonunun etkisinde kaldıkları, maçı objektif yönetmesi halinde Türkiye Futbol Federas
yonuna veya Merkez Hakem Kuruluna yakın olan takım kaybederse bir daha maç alırmıyım, 
başım derde girer mi, korkularını yaşayarak psikolojik baskı altında kaldıkları, televizyonlarda 
yapılan hakem yorumlarının öğretici olmaktan uzak, üzüntü verici, toplumu yönlendirici ve tah
rik edici olduğunu ifade" etmişlerdir. 

Saha içerisindeki yetkisi ve verdiği kararları ile otoriteyi temsil eden hakemlerin yanlış sanılan 
kararları, tartışmalı pozisyonlar ve yorumcuların spekülatif yorum ve köşe yazıları, saldırganlık ve 
şiddet eylemlerine davetiye çıkarmaktadır. 

Televizyon başında yavaş gösterimle defalarca izleyip tam bir karara varılamayan pozisyonlar
da, hakemin saniyenin yarısından daha az bir zamanda karara varmak zorunda oldukları unutulmak
tadır. 

Müsabaka sonrasında ulusal televizyonlardaki spor programlarında yorumcu olarak görev 
yapan eski hakem ve futbolcuların zaman zaman hakarete varan suçlayıcı söylevlerine, haksızlığa 
uğradığına inanan kulüp yöneticileri, antrenör ve futbolcu demeçlerinin eklenmesi hakemler üzerin
de büyük bir baskı yaratmaktadır. Bu baskının neden olduğu hatalı kararlar, hakemin istem dışı da 
olsa şiddeti körükleyen kişi olabilmesine neden olmaktadır. 

Konumu itibarı ile hedef tahtası olan hakemlerin vermiş olduğu hatalı kararların futbolun bir 
parçası olduğunu kabullenmeden, hakemlerin "suçlu" ilan edilmesi, hakemlerin futbolda yaşanan 
şiddet olaylarının sorumlusu olduğu yönünde anlayışı hakim kılmaktadır. Yapılan bilimsel çalış
malar bu görüşü destekler niteliktedir. 

Seyirciler üzerinde yapılan anket çalışmalarında; seyircilerin, % 46'lık bir oranı kendilerini en 
fazla tahrik eden davranışın hakemlerin verdiği kararlar olduğunu belirtmişlerdir. 

İstanbul ili sınırları içinde tarafsız seyircilere uygulanan anket sonuçlarına göre; müsabaka 
sırasında tahrik unsurlarının büyük bir çoğunluğunun (% 82), hakemlerin yanlış yönetimlerinden 
kaynaklandığı belirtilmiştir. Başka bir araştırmada da; seyirci saldırganlığı üzerinde "çok etkili" 
olan birinci etken olarak % 56.4 oranı ile "hakem" görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 956) 



- 7 1 -

Ankara, İstanbul, İzmir ve Trabzon illerinde oynanan müsabakalarda şiddet olaylarına kanşmış 
ve polis kayıtlarına geçmiş seyirciler üzerinde yapılan bir çalışmada; araştırmaya katılan seyir
cilerin yaklaşık yarısı (% 43.66), takımlan aleyhine verilen kararlarda hakemlere saldıracağını, 
mümkünse sahaya girip hakemi döveceğini belirtirken, kararlan saygıyla karşılayacağını belirten 
kimse olmamıştır. Futbol seyircilerinin yaklaşık üçte biri (% 31) de, o an elime geçen bir şeyi atanm 
cevabı vermektedir. 

Süper ligde oynayan bir takımın taraftarına yönelik yapılan çalışmada ise; deneklerin tahrik ol
malarında "hakemin yanlı tutumu" birinci sırayı almaktadır. Kendi takımları aleyhine hakemin yan
lı maç yönettiği görüşüne sahip olan taraftarların, kendi takımlarının maçlarını yöneten hakemlere 
belki de kendilerinin yanlı baktıklarını, objektif bakamadıklarını, hakemin kendi takımlarına karşı 
objektif kararlar verdiğini görememektedirler. 

4.7. Güvenlik ve şiddet ilişkisi 
Spor müsabakalarının güvenlik içerisinde yapılabilmesi için kolluk kuvvetleri tarafından alınan 

tedbirlerin önemi büyüktür. İl Emniyet Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığının Valiliklere göndermiş ol
duğu "Sportif Karşılaşmalarda Alınacak Tedbirler" konulu genelge doğrultusunda tedbirler almak
tadır. 

Spor müsabakalarında alınacak tedbirler "İl Spor Güvenliği Kurulu"nda görüşülerek planlan
maktadır. Bu planlama sırasında sportif karşılaşmalarda, özellikle futbol maçlarında seyircilerin şid
det gösterilerinin ve tezahüratlarına ilişkin Avrupa Sözleşmesi ile UEFA güvenlik kriterleri talimat
namesi hükümleri dikkate alınmaktadır. 

Ülkemiz tarafından 25.9.1986 tarihinde Strasbourg'da imzalanan Sportif Karşılaşmalarda ve 
Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleş
mesi; 24.1.1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3608 sayılı Sportif Karşılaşmalarda ve Özel
likle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleş
mesinin 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 bildirilmekte, sadece Avrupa'da değil dünyanın birçok ül
kesinde uygulanmaktadır. 

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

Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için il ve ilçelerde genel kolluk 
(polis ve jandarma) ve özel kolluk (belediye zabıtası, özel güvenlik teşkilatı vb.) kuvvetleri istih
dam edilmekte, bu kolluk kuvvetlerinin amir ve memurları, vali ve kaymakam tarafından verilen 
emirleri yerine getirmektedirler. 

Buna göre şiddet ve kötü tezahüratları önlemek ve kontrol altına almak için stadyum ve yakın 
çevresinde, seyircilerin kullanacağı geçiş yollarında yeterli sayıda güvenlik kuvveti bulundurul-
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makta, stadyumda misafir seyirci için ayrı bölüm tahsis edilmekte, şiddet olaylarında kul
lanılabilecek cisimler, maytaplar ve havai fişekler stat içerisine sokulmamakta ve gerekli bütün ted
birler önceden planlanarak uygulanmaktadır. 

Uluslararası kurallardan başka Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da her yıl Lig ve Kupa 
Müsabaka Statüsü yayınlamaktadır. Ancak stad girişlerinde arama yapıldığı halde stadlarda 
meşalelerin yanmaya devam etmesi sonucu doğacak sorumluluğun kulüplerde olduğunun UEFA'ca 
belirtilmesi ve bunun sonucunda sadece Avrupa Kupası maçlarında meşalelerin yanmaması, istenil
diği taktirde kurallara ne kadar çabuk uyum sağlayabildiğimizi göstermektedir. 

Stadyum içi ve çevresinde trafik ve kamu düzeninin sağlanması görevini ifa eden güvenlik 
güçlerinin, müsabaka sonrası tribün ve stadyum çevresinin boşaltılması, sözlü ve fiili saldırı veya 
taşkınlık yapan kişi veya grupların gözaltına alınması esnasında güvenlik güçlerinin zaman zaman 
zor kullandıklarına tanık olunmaktadır. 

Taraftarların güvenliğinden sorumlu olan polisin, güvenlik için şiddet uygulaması eleştiri 
konusu olmaktadır. Ankara, İstanbul, İzmir ve Trabzon illerinde oynanan müsabakalarda şiddet 
olaylarına karışmış ve polis kayıtlarına geçmiş seyirciler üzerinde yapılan bir çalışmada; araştır
maya katılan seyircilerin yansından fazlası (% 59,7)'si polislerin daha hoşgörülü olmaları gerek
tiğini düşünmekte, % 32,1'i ise polisin davranışlarını haksız görmektedir. 

Çok zor şartlarda görev yapan genel kolluk kuvveti mensuplarının; genel güvenliği sağlama 
görevi niteliğinde bulunmayan spor kulüpleri ve federasyonları tarafından yürütülen (ticari) spor 
karşılaşmaları gibi faaliyetlerde görevlendirilmesi, bu faaliyetin maliyet unsurlarından bir kısmının 
faturasının polise çıkarılması sebebiyle, sportif organizasyonların güvenliğinin spor kulüpleri ve 
federasyonları tarafından sağlanması tartışmalarını gündeme getirmektedir. 

4.7.1. Özel güvenlik 
Özel güvenlik, özellikle son yıllarda ülkemizde oldukça yaygınlaşmış, spor güvenliği standart

larının ülkemizde uygulanabileceği, güvenlik eğitimi almış profesyonel güvenlik görevlileri ile 
sporda şiddet ve düzensizliğin önlenebileceği düşünülmektedir. 

5149 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında; spor kulüplerinin, bu Kanunda yer 
alan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla müsabaka ve saha güvenliğinin sağlanmasına 
yetecek sayı ve nitelikte yasalar çerçevesinde özel güvenlik hizmeti satın almaya yetkili oldukları 
hükme bağlanmıştır. 

Özel güvenlik şirketlerinin sayısı gün geçtikçe çoğalmakla birlikte, iyi eğitilmiş, tarafsız dav
ranmayı başarabilen şirketlerin seçimi başarının da anahtarı olacaktır. 

4.7.2. Özel Güvenlik Biriminin/Şirketinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
5149 sayılı Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde, spor 

müsabakasında görevlendirilecek özel güvenlik teşkilatının görev, yetki ve sorumlulukları; 
• Seyirciler içeriye alınmadan önce spor alanında bulunmak, güvenlik kontrolü yapmak, 

müsabaka tamamlandıktan sonra sporcu ve seyirciler spor alanını tamamen terk edinceye kadar spor 
alanında iç güvenliği sağlamak, 

• Spor alanı içerisinde düzeni bozucu fiiller işleyen seyircileri uyarmak ve gerekli hallerde 
müsabaka güvenlik amirine bildirmek, 
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• Spor alanında ev sahibi takım ile misafir takım seyircileri arasındaki geçişleri engellemek. 
• Seyircilerin seyir alanına alınmaya başlamasından, müsabaka sonrası tamamen tahliyesine 

kadar geçecek sürede, ulusal veya uluslararası federasyonların öngördüğü görevli kişiler dışında 
kalanların her ne şekilde olursa olsun müsabaka alanına girmesini engellemek, 

• Spor alanına girişte, genel güvenlik birimlerinin nezaretinde üst araması yapmak ve seyir 
alanına her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, 
yanıcı veya yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya 
tehlike arz edebilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte konfeti ve 
benzeri cisimlerin sokulmasını ve kulanılmasını engellemek, 

• Seyircilerden, ferdi veya toplu olarak söz veya hareketlerde aşağılayıcı veya tahrik edici 
nitelikte hakaret ve kötü tezahüratta bulunanları uyarmak, engellemek ve gerekli hallerde müsabaka 
güvenlik amirine bildirmek, 

• Müsabaka alanı, seyir alanında insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerden 
müsabakanın izlenmesini engellemek ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak, 

• Spor alanında 5149 sayılı Kanunda belirtilen yasak fiilleri işleyen kişileri tespit etmek ve 
müsabaka güvenlik amirine bildirmek, 

• Seyircilerin, biletlerinde belirtilen koltuk numaralarına göre oturmalarını ve tahliye mer
divenlerinin boş bırakılmasını sağlamak. 

• Müsabaka öncesinde turnikelerde yapılacak kontrollerde ve müsabaka süresince seyir 
alanına biletsiz seyirci girişini engellemek ve 

• Alınan tedbir ve uygulamalarda görevi ihmal veya suiistimal eden özel güvenlik per
soneline ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari yaptırımlar uygulamak. 

olarak belirlenmiştir. 
5149 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik; spor müsabakalarında görevlen

dirilecek özel güvenlik teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarını yukarıda belirtildiği şekilde 
düzenlemiş olmakla birlikte, özel güvenlik hizmetlerinin temel yasası olan 5188 sayılı Kanunun 7 
nci maddesinde özel güvenlik görevlilerinin görev ve yetkileri; 

• Spor müsabakaları ve benzeri etkinliklerde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu 
kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerin
den geçirme, 

• 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun 127 nci maddesine göre yakalama ve 
yakalama nedeniyle orantılı arama, 

• Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkumiyet kararı bulunan kişileri 
yakalama ve arama, 

• Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya 
delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma, 

• Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma, 
• Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla 

yakalama, 
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• Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 nci 
maddesine göre yakalama, 

• Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine ve 
Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor 
kullanma, 

olarak hükme bağlanmıştır. 
5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde düzenlenen görev ve yetkiler ile 5149 sayılı Kanunun 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde düzenlenen görev, yetki ve sorumluluk
lar arasında bir fark olmayıp adeta birbirlerini tamamlamaktadır. 

5188 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca; özel güvenlik görevlileri yetkilerini sadece 
görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilmektedir. Başka bir anlatımla özel 
güvenlik görevlisi, sadece "görevli olduğu süre içinde" ve "görev alanında" (spor tesisi ve eklen
tilerinde) kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette bir hizmeti yerine getirmektedir. Bu nedenle 
spor müsabakalarında güvenlik görevlileri 5149 ve 5188 sayılı Kanunlarda düzenlenen yetkileri 
kullanabileceklerdir. Bu husus "özel güvenlik görevlisi" ile "polis" arasındaki en önemli farklardan 
biridir. 

5. Dünya Sporunda Şiddetin Mevcut Durumu ve Alınan Önlemler 
Sporda şiddetle mücadelede yasalar, bir çok ülkede maalesef acı tecrübeler sonucu ortaya çık

mıştır. Sporda özellikle futbol müsabakalarında şiddet, 29 Mayıs 1985 tarihinde Juventus-Liverpool 
takımları arasında Belçika'nın Heysel Stadında (39) kişinin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanması 
ile sonuçlanan UEFA Kupa finali sonrasında daha küresel boyuta taşınmıştır. 

İngiltere Parlamentosunda 2001 yılında Kanun Tasarısının yayınlanması ve beraberinde takip 
ve kararlığın olması; futbol dünyasından, futbolcular, taraftarlar, yasaları uygulayan kurumlar ve 
hükümetten oluşan futbol kaynaklı düzensizliğe ilişkin çalışma referans grubunda verimliliği artır
mıştır. 

İngiltere'de Kanun, kamu düzeni hukukunun kapsamındaki suçlar kapsamında "şiddef'i tanım
lamakta ve "asayişsizlik" teşkil eden davranışları örnek vermektedir. 

Holiganizm ile mücadele platformunda, İngiltere'de 1969 yılında futbolcular, yönetici temsil
cileri, akademisyenler, psikiyatrisler ve sosyologların bulunduğu bir grup araştırmacı çalışmalar 
yaparak önlem niteliğinde önerilerde bulunmuşlardır. 

Bunlar; 
• Futbol kulüpleri ile polis arasında azami işbirliği, 
• Hakem kararlarının mutlak kabulü, 
• Ayakta seyirci bırakmamak ve oturma yeri temini 
şeklinde pratik kararlardır. 
Bir başka çalışmada ise; holiganizm ile mücadelede taraftar şiddetine karşı Avrupa Sözleşmesi 

olmuştur. Sözleşmeyi 43 ülke imzalamış, 39 ülkede yürürlüğe girmiştir. Holiganizmin değişen 
yapısı titizlikle incelenmiş ve önlemler alınmıştır. 

Holiganizmin önlenmesi için, polisin tek başına mücadelesinin yeterli olamayacağı, hükümet
lerin, spor yöneticilerinin, kulüplerin, federasyonların ve stadyum görevlilerinin koordinesinin sağ
lanarak hareket edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. 
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Buna göre; 

• Eğitimle ilgili olarak sosyal ve kültürel ölçülerin ve holiganizmle mücadele stratejilerinin 
güçlendirilmesi, 

• Holiganizmle mücadele ölçülerini içeren birleştirilmiş güvenlik planlarının yaptırılması 
taraftar antrenörlüğü ve medya stratejilerinin zorunlu hale getirilerek, kulüplerin ve federasyonun 
sorumluluk almasının sağlanması, 

• Misafirperverliğin öncelikli (koltukların formu, doğal kurallardan korunma, yiyecek, içecek 
alınabilinen, sıhhi) olduğu kullanıcı dostu stadyumların teşvik edilmesiyle (ailelerin katılımının teş
vikiyle) sosyal kontrolün kolaylaştırılması, 

• Taraftar ve taraftar topluluklarının aktif katılımının teşvik edilmesi, 

• Taraftar antrenörlüğü Avrupa yaklaşımının geliştirilmesi, 
• Her ülkede futbol istihbarat biriminin kurulması ve düzenli danışma toplantıları yapılması ve 
• Uluslararası alanda stadyuma giriş yasaklarının uygulanabilmesinin yollarının aranması 
tavsiye edilmiştir. 
Alkol Nedeniyle Suç Kaynaklı Futbol Tutuklamaları; 
POA- Düzen bozucu davranışlar, 

POA- Tehdit içerikli davranışlar, 
POA- Kavga, 
POA- Şiddet içerikli düzensizlik, 
FOA- Sahaya koşmak, 
FOA- Irkçı/ yakışıksız tezahürat yapmak, 
FOA- Sahaya bir şey atmak, bilet simsarlığı, saldırı ve çıkış kurallarının ihlal edilmesidir. 
Taslak Futbol Kanun Tasarısı (düzenin bozulması) konulu araştırmaya göre önceki yıllarda, 

özellikle Fransa'da düzenlenen 1998 FIFA Dünya Kupası, Belçika ve Hollanda'da düzenlenen 
UEFA Avrupa Şampiyonaları (Euro 2000) dahil olmak üzere uluslararası turnuvalarda İngiltere 
fanatiklerinin yer aldığı şiddet olaylarının boyutlarını sıralamaktadır. Avrupa şampiyonalarında, 965 
İngiliz vatandaşı tutuklanmış, sonradan 464 kişi sınır dışı edilmiştir. Daha sonra İçişleri Sekreteri 
(Jack Straw), Euro 2000 süresinde meydana gelen olayların futbol holiganlığının şekil değiştir
diğini, düzeni bozanların büyük bir çoğunluğunun, daha önce futbola ilişkin hiç suç işlememiş in
sanlar olduğunu tespit etmiştir. 

İngiltere'deki Mevzuat; 
34/2000 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde (İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan futbola 

ilişkin Kanun Yönergesi. Ekim 2000) futbolla ilgili kanun ve ilgili prosedürlerin kapsamlı bir değer
lendirmesi yer almaktadır. 

Bu Kanunlardan bazıları şunlardır: 
Spor Müsabakaları (alkol kontrolü vs.) Kanunu 1985 
Temel amacı belli bir spor müsabakasında ve müsabakasından yolcu taşımak olan kamu hiz

meti veren araçlarda ve trende alkol taşınmasını yasaklamıştır. Maç süresince alanlarda alkol satıl-
mamasını sağlamak için yargıçlara ruhsatlı satıcılara yaptırım uygulama yetkisi verilmiştir. 
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Kamu Düzeni Kanunu 1986 (30. Bölüm) 
İngiltere ve Galler'de belli futbol suçlarından mahkumiyet almış kişilerin İngiltere ve Gal-

ler'deki belli maçlara gitmelerini yasaklayan mahkumiyet kurallarını getirmiştir. 
Suç ve Düzensizlik Kanunu 1998 (84. bölüm) 

1989 Futbol seyircileri Kanunu ile getirilen sınırlama kurallarının ihlalinin (veya tahmin edilen 
ihlalin) tutuklama getiren bir suç olmasını sağlamıştır ve bu tür bir ihlal nedeniyle tutukluluk 
süresini altı aya çıkarmıştır. 

Futbol (Suçları ve Düzensizlik) Kanunu 1999 
"Futbolu sınırlama kurallarını yasaklayıcı uluslararası kurallar" (IFBO 1ar) olarak ve mah

kumiyet kurallarını "futbolu yasaklayıcı ulusal kurallar" (DFBO 1ar) olarak yeniden adlandırmış, 
uygulama şartlarını genişletmiştir. 

Futbol (Düzensizlik) Kanunu 2000 
1989 Futbol Seyircileri Kanunu değiştirilerek, futbolu yasaklayıcı uluslararası kurallar ve fut

bola yasaklayıcı ulusal kuralları birleştirip, bu kuralların yerine geçecek yasaklayıcı kurallar düzen
lemesini getirmiştir. Bu tür yasaklayıcı kurallara tabi herkesin belli yurtdışı maçlara gitmelerini en
gellemek amacıyla pasaportlarını teslim etme konusunda etkili olmuştur. Geçici olarak iki yetki 
daha getirmiştir; düzenin bozulmasına katılım yönündeki kanıtlara göre yargıçlara yasaklayıcı 
kurallar uygulama yetkisi verilmiştir (mahkumiyet dışında); ayrıca polise de yeni yetki olarak, bir 
kişinin mahkemede yasaklayıcı kurala ilişkin yapılan duruşmaya katılmasını gerektiren bir bildirim 
yapma yetkisi verilmiştir. Futbol (Düzensizlik), (Değişik) Kanun Tasarısının amacı bu iki yetkiyi 
süresiz olarak yenilemektedir. 

Futbol Seyircileri Kanunu 1989 
İngiltere ve Galler dışında belli maçlar olması durumunda bir plis merkezine bildirimde bulun

mak şartı getirilmesiyle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında (İskoçya, İrlanda, İtalya, Norveç, İs
veç, Fransa, Belçika ve Hollanda dahil olmak üzere) futbola ilişkin suçlardan mahkumiyet almış 
fanatiklerin yabancı maçlara gitmesini engellemek amacıyla sınırlama kuralları getirmiştir. 

Futbol Suçları Kanunu 

Belirli futbol maçlarında aşağıdaki davranışları kapsayacak üç cezai suç belirlenmiştir; sahaya 
yabancı şeyler atmak; yakışıksız veya ırkçı tezahüratta bulunmak, ve oyun sahasına girmek. 

Ceza Hukuku ve Kamu Düzeni Kanunu 1994 
Futbol maçları için bilet simsarlığı yapmanın ceza gerektiren bir suç olması sağlanmıştır. 
Hollanda Örneği 
Hollanda'da kurulan Futbol Vandallığı Bilgi Merkezi, uluslararası eğitimlerde öncülük eden en 

etkin polis birimidir. Bu merkez Avrupa Konseyi'nin de bilgi merkezi konumundadır. Avrupa'da 
futbol Vandallığına karşı kurulmuş Kıta Avrupa'sındaki en eski bürodur. 

Görevleri; 

• Bilgi toplayarak ve işleyerek gerekli yerlere dağıtmak, 
• Futbol Vandallığı ile mücadele eden grupları desteklemek, 
• Milli Bilgi Bankası'nda futbol ile ilgili bilgilerin doğruluğunu denetlemek, 
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• Oluşan vukuatlarla ilgili bilgilerin sonuçlarının (savcılıklardan) bilgi bankasına gelip gel
mediğini denetlemek, 

• İstihbarat için 24 saat açık hat bulundurmak, 
• Futbol organizasyonlarında yer alan tarafların görevlerini yapıp yapmadıklarını denetlemek, 
• İçişleri Bakanlığı'm daimi olarak yeni bilgilerle beslemek, Hükümet'e tavsiyelerde bulun

mak olarak belirlenmiştir. 

Hollanda'da futbol organizesinde görev alan taraftar sorumluluklarını taşımak zorundadır. Bir 
maçın oynanıp oynanmayacağına karar veren Belediye Başkanı'dır. Belediye Başkanlan bu kararı 
almadan önce mutlaka polis'ten görüş alırlar. Polis'in olumsuz görüş bildirmesi halinde ya maç ip
tali veya ertelemesi söz konusudur. 

Hollanda'da maçlarda çok sayıda polis görevlendirilmez. Ama istihbarat polis için önemlidir. 
Holiganlar için polis "Evlat Edinme Kampanyası" başlatmıştır. Bu kampanyada amaç, holiganlarla 
sıcak ilişkiler kurarak etkilemek ve kontrol altına almaktır. Bu kanalla çok iyi istihbaratta alınmak
tadır. 

Her takımın seyircisini takip eden özel polisler görevlendirilmiştir. Bu polisler takım nereye 
giderse seyircisi ile birlikte hareket eder. Benzer uygulamalar ülke sınır dışında dahi İngiltere'de de 
yapılmakta olup görevli personelin tüm masrafları kulüplerce karşılanmakta ve tüm Avrupa ül
kelerinde yaygınlaşmaktadır. 

Bir maçta ne kadar polis ve özel güvenlik personeli görev almış, sorumlular kimlermiş, güven
lik için ne kadar masraf yapılmış, holigan kaydına alınan olmuş mu, olmuşsa açık kimlik bilgileri 
ve daha önceki futbolla ilgili kanştığı olaylar, aldığı cezalar gibi konular Milli Bilgi Bankası'na 
konulmakta ve 5 yıl süreyle ulaşılabilmektedir. 

Avrupa Konseyine üye ülkeler arasında bir futbol çalışma grubu oluşturulmuş ve ülkelerden 
kontak personeller belirlenmiştir. 

Şiddete Karşı İspanya'da Alınan Önlemler 
İspanya holiganizme karşı mücadele ederken ve stadyum güvenliğini sağlarken uyulması 

gereken kurallar çerçevesinde bir dizi önlemler olarak; 

• Ocak 1987'de spor karşılaşmalannda ve özellikle futbol müsabakalannda taraftar şiddeti ve 
kötü davranışına karşı Avrupa Sözleşmesini imzalamıştır. 

• Nisan 1988'de özel bir çalışma komisyonu kurarak (Avrupa Konseyi'nden, profesyonel lig
lerden, kulüp başkanlanndan, sporcular, teknik adamlardan, hukuk ve sosyoloji akademisyenlerin
den, hakemler ve gazetecilerden oluşan 50 kişilik bir komisyon kurarak üyelerinin verilerini top
lamışlar ve alan çalışmalan yapmışlardır) alt yapı çalışması yapmalan istenmiştir. 

• Çalışmalar ışığında stadyumdaki tel örgüler kaldmlmıştır. 
• Ekim 1990'da şiddetin önlenmesi için spor kanunu çıkarmıştır. 
• Şubat 1992'de Güvenlik Koordinatörlüğü kurulmuştur. 
• Nisan 1992'de her maç günü (korunma-cezalandırma-programlanma vs) yerine getiril

mesinin analizi için haftalık toplantılar yapılmıştır. 

Buna göre; 
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•• Şiddet gruplarının hareketlerinin ve tribündeki davranışlarının izlenmesi, 
• Spor karşılaşmalarında şiddete ilişkin; yöneticilerin, antrenörlerin, sporcuların, hakemlerin 

ve medyanın beyanatlarına kadar bütün etkinliklerinin izlenmesi, taraftar davranışlarının izlenmesi 
(alkol kullanımı, rekabet vb.) 

• Güvenlik koordinatörlerinin ve kulüplerinin güvenlik servislerinin uygulamalarının izlen
mesi 

kararları alınmıştır. 
Türkiye de söz konusu Avrupa sözleşmesini imzalayan ülkeler arasında yer almıştır. Fakat 

30.11.1990 yılında imzaladığı bu sözleşmeyi pek dikkate almayan (4) ülkeden biri olarak kayıtsız
lığını sürdürmüştür. 

6. Türk Sporunda Şiddetin Önlenmesine Yönelik Tespit, Görüş ve Öneriler 
6.1. Komisyonda Mülakatla Bilgisine Başvurulan Spor Adamlarının Tespit, Görüş ve 

Önerileri 
Hıncal Uluç (Gazeteci-Yazar): "Şiddetin nedenlerinin, denetim yapılmaması, kulüpler ve 

kendisinin de içinde bulunduğu medyanın olduğunu", 
Ertuğrul Dilek ( Eski MHK Başkanı): "Her takımın, sayısı az olan amigoları şiddeti yaratıcı 

unsur olarak kabul edebileceğini", 

Bülent Yavuz ( Eski MHK Başkanı): "Müsabakanın oynandığı şehrin valisi ve güvenlik güç
lerinin, taraftar gibi davrandıklarını ve görevlerini tam olarak yerine getiremediklerini, Televizyon
lardaki spor programlarının şiddeti körüklediğini", 

Yılmaz Vural (Teknik Direktör) "Basın ve yayın kuruluşlarında çalışıp kulübün temsilcisi 
gibi davranan kişilerin ve verilen kararların adaletsiz olmasının önemli bir unsur olduğunu", 

Ekrem Cengiz (Çaykur Rizespor Başkanı) "Hakem hataları, taraftar dernekleri ve basın ve 
yayın kuruluşlarının şiddetin oluşmasında etkisi olduğunu" , 

Haluk Ulusoy (Eski TFF Başkanı) "Şiddetin ana kaynağının kültürel yapı olduğunu, yönetici, 
antrenör, futbolcu ve yorumcuların yaptıkları yorumların şiddeti körüklediğini", 

Ali Şen (Eski FB Başkanı) "Kavgaya hazır olan insanların ekonomik gücü ve gelir düzeyi az 
olan insanlar olduğunu", 

Samet Aybaba (Teknik Direktör) "Kulüp başkanlarının, şiddetle ilgili problemlerin başında 
yer aldıklarını, başkanların, taraftar derneklerini ziyaret ederek onlara bedava bilet verdiklerini, 
otobüs tutup deplasman maçlarına götürdüklerini, bu kişilerin de kendilerini kulüp görevlisi zan
nederek o şekilde davrandıklarını", 

İsmail Çalışkan (Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı) 
Türkiye çapındaki bütün spor faaliyetlerindeki şiddet olayları ile ilgili olarak yapılan adli ve 

idari işlemlere ilişkin belgelerin merkeze geldiğini, merkezden de yapılacak düzenlemelere ilişkin 
genelgelerin gönderildiğini, en son 5149 sayılı kanunla ilgili birkaç genelge gönderildiğini, bu 
yasanın getirdiği bazı yükümlülükler bulunduğunu, kanundaki mayıs ayında yürürlüğe girecek olan 
statlara genel kolluk yerine özel kolluğun girmesi yönündeki hükmün önemli olduğunu, bu yasay
la ilgili bazı aksaklıkları Futbol Federasyonunun kendilerine ilettiğini, 5149 sayılı yasayla gelen bir 
diğer düzenleme sonucu, aynı olaya hem İl Spor Güvenlik Kurulu, hem de Futbol Federasyonu 
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tarafından ceza verilmesinin sözkonusu olduğunu, yasadaki bazı aksaklıkların ise, Federasyonun 
bazı illerde temsilciliğinin bulunmaması ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kaynaklarının yeter
sizliğinden kaynaklandığını, Özel Güvenliğin özellikle büyük maçlarda yetersiz kalacağını düşün
düğünü, çünkü yasaya göre özel güvenliğin kapıda bir arama yapacağını, içeride ise tribün araların
da, merdivenlerde kimsenin oturmamasmı sağlayacağını, kavga gürültü olduğu anda polise haber 
vereceğini, polisin de anında gelip müdahale edeceğini, 

Ahmet Güvener ( Eski MHK Başkanı) "Bazı illerde Valiler ve Emniyet Müdürlerinin o 
takımın taraftarı gibi davrandıklarını, reyting kaygısının, şiddetin, gürültünün ve kavganın olduğu 
programları öne çıkardığını", 

Erman Toroğlu (Eski hakem, futbol Yorumcusu) "Stada gelen seyircinin kesin olarak otur
ması gerektiğini, oturmayan seyircinin agresif olduğunu", 

Ersun Yanal (Milli Takımlar Teknik Direktörü) "Sportif karşılaşmaların keyifle ve zevkle 
izlenebileceği bir ortamın bulunmadığını, spor programlannda ve gazetelerde yapılan hunharca 
eleştirilerin tarafları olumsuz yönde etkilediğini", 

Mutlu Çelik (Eski hakem) "Şiddet Kanununun tam olarak uygulanamadığını", 

Sekip Mosturoğlu (TFF Başkanvekili) "Ülkemizde şiddet ve düzensizliğin temel sebeplerin
den birinin, kulüplerin bozuk mali yapılarının olduğunu, stadyumların kulüp malı olmadığı için 
kulüplerin stada yatırım yapmadıklarını, bir çok süper lig takımının bile maç yaptıkları stadyum 
tribünlerinin koltuklu olmadığını, bir koltukta oturmayan ve numarası olmayan bir bilete sahip olan 
bir seyircinin statta her türlü düzensizliğe yol açabileceğini", 

Hilmi Gökçınar (Ankaraspor Başkanı) "Kuralların iyi uygulanmaması ve cezaların caydırıcı 
olmamasının, takımların sahaya savaşa çıkar gibi çıkmalarının şiddete neden olduğunu", 

Yıldırım Demirören (BJK Başkanı) "Kültürel, toplumsal ve sosyo-ekonomik bir yara olarak 
da kabul edilen şiddettle basın ve yayın organlannın ilgilerinin büyük olduğunu, kulüp başkan ve 
yöneticilerinin çok dikkatli olmaları gerektiğini, futbolun bir skor oyunu değil, spor oyunu olduğunu, 
hakem kararlarının tarafsız olması, Federasyonun yaptırımlarının daha ağır olması gerektiğini", 

Hikmet Tanrıverdi (Malatyaspor Başkanı) "Şiddetin temel unsurlarından birisinin de stat
ların çok konforlu olmaması olduğunu, Anadolu'dan statlara genel olarak başka bir sosyal aktivitesi 
olmayan eğitim düzeyi düşük insanların deşarj olmaya geldiklerini, kulüp yöneticilerinin verdikleri 
demeçlerle olayları körüklediklerini, spor programlarının hep olumsuz durumları ekrana taşıdık
larını", 

Onur Belge (TSYD Başkanı) "Kulüp başkanlarının söz ve demeçlerinin, spor yazarı ve 
yorumcularının kriterinin olmaması gibi nedenlerin şiddetin oluşmasında etkili olduğunu", 

Recep Mamur (Kayserispor Başkanı) "Verilen kararların adil olmamasının, kulüplerin 
ekonomik durumlarının iyi olmamasının, amigoların kulüpten nemalanmak istemelerinin, basın 
yayın kuruluşları ve spor yorumcularının şiddeti tahrik edici yorumlarının şiddete neden olduğunu", 

Levent Bıçakçı (TFF Başkanı) "Şiddet olaylarını önlemenin en önemli unsurunun seyirci ve 
taraftan disiplin altına almak olduğunu, bunun için sorumluluğun kulüp yöneticilerine düştüğünü, 
ancak kulüp yöneticilerinin bu sorumlulukla hareket etmediklerini, günü kurtarmak için uğraştık-
lannı, statlara daha fazla ve daha kaliteli seyirci gelsin diye uğraşmak yerine amigolar gelsin, bağır-
sınlar, çağırsınlar ve o maçı alalım diye uğraştıklarını", 
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Kulüp yönetiminin profesyonel yöneticilere bırakılmasının gerektiğini, stadyumların kontrol 
altına alınması gerektiğini, biletsiz hiçbir seyircinin maça alınmaması gerektiğini, Federasyon 
olarak stat güvenlik komisyonu kurduklarını, bütün birinci ve ikinci lig takımlarının statlarına kol
tuk, paratoner ve çıkış kapılan yaptırdıklannı, yine 50 şehirde hukukçu ve mimarları toplayarak 
fahri müfettiş sistemi kurduklannı, özel güvenlik sistemi yerine yurtdışında olduğu gibi Stadyum 
Polisi oluşturulması gerektiğini, Medyanın yaptığı şiddeti körükleyen yayınlarla ilgili olarak İngil
tere'deki gibi yaptırımlar uygulanması gerektiğini, 

İsmail Uyanık (Samsunspor Başkanı) "Seyirci profilinin düşük olmasının, stadyumlann kon
forlu olmamasının, mutlak basan isteğinin ve holiganizmin şiddeti körüklediğini", 

Aziz Yıldırım (FB Başkanı) "Basında yer alan kışkırtıcı beyanatlarla taraftann tahrik edil
mesinin, seyirci profilinin düşük olmasının ve mutlak kazanma isteğinin şiddeti yaratan unsurlar 
olarak kabul edilebileceğini", 

Ahmet Göksu (Diyarbakırspor Başkanı) "Spor yorumculan ve kulüp başkanlarının demeç
lerinin, taraftarın üzerindeki olumsuz etkilerinin şiddeti yaratıcı unsur olarak görüldüğünü", 

Atay Aktuğ (Trabzonspor Başkanı) "Basın ve yayın kuruluşlarının, yanlış hakem karar-
lannın ve futbolculann kasıtlı hareketlerinin şiddet üzerinde büyük etki yaratmakta olduğunu, özel 
güvenlik elemanlarının etkisiz kaldığını", 

Ahmet Şan (Konyaspor Başkanı) "Medyanın, reyting uğruna şiddeti körüklediğini, ligin 
hemen başında büyük takımlardan birini yaptığı transferden dolayı şampiyon ilan ettiğini, kulüp 
yöneticilerinin de buna karşı beyanatlar verdiğini", 

Zafer Katrancı (Denizlispor Başkanı) "Bütün kulüplerin sıkıntısının amigolar olduğunu, 
bunlann örgütlendiğini, gruplann biletsiz olarak maçlara alındığını", 

Celal Doğan (Gaziantepspor Başkanı) "Şiddeti üreten yerlerin statlar olmadığını, oraya in-
sanlann şiddete hazır halde geldiklerini, statlann şiddeti tetikleyen yerler olduğunu, şiddeti 
yöneticilerin beyanatlannın, televizyon programlannın körüklediğini, statlara varoşlardan gelen in
sanların kendi kültürlerini yansıttıklannı",. 

Selahattin Aydın (Sakaryaspor Başkanı) "Şiddete sebebiyet veren bazı küçük çaplı taraftar 
grupları olduğunu, bu kişilerin arkasında bazı eski ve yeni yöneticilerin bulunduğunu, bu taraftar
lardan gözaltına alınanlar olunca hemen yöneticilerin ve siyasilerin devreye girerek bu kişileri 
sahiplenip kurtarmaya çalıştıklannı, basının da zaman zaman tahriklerde bulunduğunu, bu kişilerin 
eğitimlerinin yetersiz olduğunu", 

tlhan Cavcav (Gençlerbirliğispor Başkanı) "Şiddet konusunda öncelikle kulüp başkanları ve 
basın sözcülerinin suçlu olduğunu, bu kişilerin maç öncesi verdikleri demeçlerin halkı ve taraftan 
tahrik ettiğini, medya mensuplarının da reyting almak için her karşılaştıkları kişiyi konuşturduğunu, 
gazetelerin hergün sayfalarca spor eki verdiğini, en olumsuz olayların haber yapılarak insanların 
galeyana getirildiğini", 

Veli Sezgin (Akçeabatspor Başkanı) "Kulüp yöneticilerinin tahrik edici beyanlarının, stat 
hoparlörlerinden yapılan değişiklik anonslarının, taraftarlara ücretsiz bilet verilmesinin ve deplas
man maçlarına götürülmesinin şiddet olaylarına sebebiyet verdiğini", 

Ergun GÜRSOY (GS ikinci Başkanı): Ülkemizde spordaki şiddetin sebebinin adaletin iyi 
çalışmaması olduğunu, şiddeti yapanların belli kişiler olduğunu, bunlann bir kulüpte 100-200 
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kişilik bir taraftar grubu olduğunu, bunların yaptıkları yanlarına kaldığı için bu işi meslek haline 
getirdiklerini, Medya ve televizyonların şiddeti körükleyebileceklerini, kulüp başkanlarının şiddetin 
içine isteyerek girmeyeceklerini, bedava bilet vermeyeceklerini, bazen buna mecbur kalabildik
lerini, çünkü bu seyircilerin normal insan olmadığını, ellerinde palayla gezdiklerini, şiddeti 4 büyük 
takımın seyircisinin çıkardığını, Anadolu'da bir problem olmadığını, 

Şiddeti yapanların hemen cezalandırılması halinde şiddetin olmayacağını, İngiltere'de statta 
şiddet olmamasının nedeninin, en ufak bir taşkınlık halinde sorgusuz sualsiz 2 ay hapis cezası veril
mesi olduğunu, şiddetin ya çıkarılacak yeni kanunlarla ya da mevcut kanunlara işlerlik kazandırıl
ması halinde önlenebileceğini", 

İfade etmişlerdir. 
6.2. Spor ile İlgili Kişi, Kurum ve Kuruluşların Yazılı Tespit, Görüş ve Önerileri 
Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü: Yaşam şartlarının zorlaşmasının, ekonomik sıkıntı ve 

Türkiye'nin en büyük kanayan yarası olan eğitimsizliğin, bir çok alanda başarısızlık ve sorun olarak 
toplumun karşısına çıktığını, bütün bu sorunların yankı bulduğu yerlerin başında tribünlerin gel
diğini, bu nedenle spor gündeminin son günlerde spor ve şiddet başlığı taşıyan Önemli bir sorun ile 
karşı karşıya kaldığını, futboldaki rekabet ve trilyonlarca harcanan paranın sonucunda bir türlü el
de edilemeyen uluslararası ve ulusal başanlann kulüp yönetimlerine olan kızgınlıklan arttırmakta 
olduğunu, bu durumu körükleyen amigo yazarlann birbirine rakip olan kulüp taraftarlarının düşman 
olmasına neden olduğunu, televizyon ekranlarında kulüp yöneticilerinin tahrik edici konuş
malarının, stadyumlarda futbolcu, hakem, yönetici ve diğer takımlara yapılan küfürlü tezahüratların 
sporda şiddetin artmasına neden olduğunu" belirtmiştir. (Ek-1) 

Başkent Üniversitesi Rektörlüğü: "Saldırganlık ve şiddet gibi davranışların ortaya çıkmasın
da önemli olan bir hususun da taraftarın ne pahasına olursa olsun destekledikleri takımların oy
nadığı maçı kazanmasını istemeleri olduğunu, buna ek olarak hakem, rakip takım seyircisi, 
amigolar, hemşehricilik bilinci, medya, futbolcu, kulüp yöneticileri, antrenörler ve güvenlik güçleri 
gibi faktörlerinde şiddete etkilerinin araştırılmasının önem arz ettiğini" belirtmiştir. (Ek-2) 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü: "Şiddeti teşvik eden limitsiz sayıda faktör bulunduğunu, 
bunlardan bazılarının, fiziksel yapıda; model olma, kışkırtma, bireyselleştirme vb. olduğunu, sos
yolojik boyutta ise; en ilginç değişkenin holiganizm olduğunu, şiddeti körükleyen diğer faktörlerin; 
gürültü, kalabalık faktörü, psikolojik faktörler, model alma, primler, şiddeti kanıksama ve medya ol
duğunu" belirtmiştir. (Ek-3) 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü: "Türk sporunda şiddet ve haksız rekabetin önlenmesi veya 
en aza indirilmesi için yapılması gerekenlerin, polisiye tedbirler, hukuki önlemler ve medya ile il
gili önlemler olabileceğini" belirtmiştir. (Ek-4) 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü: "Spor alanında tespit edilen organize çıkar amaçlı suç
ların, kamu düzenini bozan suçlar kapsamına alınması gerektiğini, medyada maksatlı olduğu 
görülen ve futbolun herhangi bir kademesinde bireylerin çalışma ve kişilik haklarına yönelik saldırı 
niteliği taşıyabilecek eylemde bulunan spor yazarlarının tutumlarının sorumluluğunun sadece spor 
yazarı ile sınırlı tutulmayıp, çalıştığı medya kuruluşunun da sorumlu tutulmasını sağlayacak yasal 
düzenlemelerin yapılması gerektiğini, adli, ekonomik ve kamu huzuruna yönelik suçları işleyenler 
ile herhangi bir konuda cezaya uğramış ve toplum içinde kötü üne sahip kişilerin futbolun herhan
gi bir kademesinde görev yapmalarının engellenmesi için yasal düzenlemeler yapılabileceğini" 
belirtmiştir. (Ek-5) 
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6.3 Futbolda Şiddet Paneli Sonuç Bildirgesinde Yer Alan Tespit, Görüş ve Öneriler (Ek-6) 
Şerif NASIR (BJK Başkanı Divan Kurulu Başkanı) 
- Şiddette az veya çok payımız olduğunu, noksanlarımız bulunduğunu kabul etme iyi niyetini 

göstermeliyiz. 

- İğneyi kendimize batırarak başlamalıyız. Bu paneli yapmakla biz bunu yaptık. 
-Yetkililere yardımcı olmalıyız. 5149 sayılı yasa eksikse tamamlanmasına destek olmalıyız, iz

lenimimizi söylemeliyiz, tamamlanıncaya kadar da yetkililere yardımcı olmalıyız. 
Hikmet TANRIVERDİ (Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı) 
- Sporda şiddetin önlenmesinde eğitime birinci sırada önem verilmelidir. Sporda yer alan her

kesin eğitilmesi gerekiyor. Bundan da bütün kurum ve kuruluşlar sorumludur. 
- Kulüpler Birliği olarak eğitim konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye 

hazırız. 
- Kulüp ve kişisel çıkarlarımızı önde tutmamalıyız. Tek vücut olmalıyız. Buna mecburuz. 
Ali Rıza DİZDAR (BJK Başkanı Divan Kurulu Üyesi) 
- Sporun önemi ve işlevini anlatmalıyız ve öğretmeliyiz. 
- Sporda etkin olan ve olmak isteyen herkes kuralları öğrenmeli. 
- Kurallar ayırım yapmadan uygulanmalı. 
- Kulüp, dernek ve kamu yöneticileri bu kurallara uyacaklar ve uygulayacaklar ki taraftarlar

dan beklentimiz olsun. 
- Taraftar tehlikeli değil, tehlike içinde olandır. 
- Her Kurum önce kendini kontrol etmelidir. 
Ziya KORUÇ 
- Kendi alt kültürleri içinde mutlu olan, diğer takım taraftarlarını önemsemeyen, sosyal norm 

ve kurallardan sıklıkla sapma gösteren sadece erkeklerden oluşmuş bu gruplar spora zarar vermek
tedirler. îşte bu grup eğitilmelidir, özellikle de spor müsabakalarında bayan taraftarı arttırma çareleri 
düşünülmelidir. 

- Yapılan bilimsel araştırmanın sonucunda alınması gereken önlemler 7 maddede toplanmıştır. 
Bunlar: 
"Yasal Önlemler: 
Saldırganlık içinde bulunan seyircilerin uygun cezai yöntemlerle caydırılmasına çalışılmalıdır. 

Cezanın caydırıcılığı yeterince katı olmasından kaynaklanmaktadır (Homans, 1974). Fakat ceza uy
gulanırken misilleme hesaba katılmalıdır. Misillemenin doğacağı cezalarda saldırganlık karşılıklı 
olarak körüklenir (Arms, Russell ve Sandilands, 1979). Bu nedenle yeni uygulamaya konacak 5149 
sayılı yasada kuralların uygulanmasına önem verilerek ciddi ihlal durumlarında ağırlaştırılarak uy
gulanmalıdır. 

Mimari Önlemler: 
Stadyumların genel mimarilerinin UEFA kriterlerine uydurulması ve çıkış kapılarının çoğaltıl

ması gerekmektedir. Soyunma odalan, tuvaletler, basın tribünü, localar vb. yerlerin düzenlenmesi ve 
merdivenlerin belirginleştirilerek koltukların tamamının numaralı şekle getirilmesi gerekmektedir. 
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Güvenlik Önlemleri: 
Saha içi güvenliğinin özel güvenlik birimlerine devrinin hızlandırılması, kamera sistemlerinin 

kurulması, saha içi güvenlik personelinin insan ilişkileri yönünden aynca eğitilmesi gerekmektedir. 

Federasyon ve Kulüplerin Alacağı Önlemler: 
Fazla bilet satışına engel olunması, saha düzeninin sağlanmasında kuralların titizlikle uygulan

ması, gözlemci ve hakem eğitimine özel önem verilmesi, kulübün belirli seyircilerinin sahalara 
parasız alınmasına ve deplasmanlara götürülmesine son verilmesi sağlanmalıdır. 

Basına İlişkin Önlemler: 
Spor ile ilgili şiddette seyirci ve basının pekiştiren rolünün tam olarak belirlenmesi olanaklı 

değildir. Buna karşın seyirci ve medyanın şiddete göz yumdukları ve şiddete destek verdiklerine 
ilişkin kanıtlar bulunmaktadır. 

Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler ve İçişleri Komitesi medyanın rolünü şu şekilde ele al
maktadır, "Medya, şiddet olaylarını büyütme ve daha fazla şiddet olayını provoke eder gibi davran
maktadır. Futbol içinde ve etrafında dönen şiddeti, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık ifade edilen olay
larda medya durumu büyüteç altına alırken sosyal problem gibi göstererek sorunu daha da içinden 
çıkılmaz şekle getirmektedir" denilmektedir. 

Ekonomik Önlemler: 
Bu noktadan sonra daha genel ve temel sorunlara yönelik önlemler ele alınmaktadır. Bunun 

için de hükümetlerin sosyo-ekonomik önlemleri daha fazla önem kazanmaktadır. Bunalım dönem
lerinden bir süre sonra toplumdaki suç oranının arttığı gerçeği unutulmadan gerekli önlemlerin 
alınarak işsizliğin azaltılması, refah düzeyinin yükseltilmesine yönelik önlemlerin getirilmesi yarar
lı olacaktır. 

Eğitime Yönelik Önlemler: 
Spor ortamında yaşanan ikircikli olayların kuralların bilinmesiyle ortadan kaldırılması kolay ve 

basit bir durumdur. Bu nedenle eğitici yayınlara ve kural öğreten yayınlara gereksinim bulunmak
tadır. Fakat asıl önemli olan FAİR PLAY ve İNSANCILLIK eğitiminin verilmesinden geçmektedir. 
Kimliksizleşmeyi önleyecek ve bireylerin daha sevecen şekle gelmesini sağlayacak genel eğitim 
programlarına gereksinim bulunmaktadır. Diğer yandan seyirci liderleri veya doğal liderlerinin 
eğitilerek seyircinin eğitilmesi şeklinde bir programın yürütülmesi ise sorunun bir kısmının çözül
mesine yardımcı olacaktır." 

Murat İLGAZ (MHK Temsilcisi) 
- Seyirci en fazla hakem kararlarından etkileniyorsa, tüm olumsuzlukları hakemlerden biliyor

larsa bunu araştırarak önlemler almalıyız, 
- Hakemin oyunun bir parçası kabul edilmesi için, hakeme karşı olan güvensizliğin giderilmesi 

gerekir, 
- MHK'ye ve hakemlere düşen bir görev ; hakemlerin sorunsuz, güvenle maçlara hazırlanabil-

meleri, cesaretle ve adaletle maç yönetebilmeleri için ortamın, iklimin hazırlanması olmalıdır, 
- Sporda şiddetin önlenmesi konusunda MHK olarak bizim de sorumluluklarımız var, 
• Cesaretle maç yöneten ve her zaman doğruları dile getiren hakem profili oluşturmalıyız. 
• Hakemin hiç kaygı duymadan maça çıkmasını sağlayacak ortamı oluşturmalıyız. 
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• Hakemi yönlendirecek hiçbir fikir beyan etmemeliyiz. 
• Hakemin adalet duygusunu zedelememeliyiz. 
• Ceza ve ödül uygulamasını devam ettirmeliyiz. 
- Hakemlerin hata yapabileceği ve bunun insani bir hata olarak görülmesiyle hakemlere hak et

tikleri ve onlara duyulması gereken saygı ve verilmesi gereken değer bilinmelidir ve öğretilmelidir 
- Öğrenilmiş kötü şeyler ve alınan kötü eğitim ahlakı da, sporda şiddete davet eder. 
Hadi TÜRKMEN (Gazeteci-Yazar) 

- Yasa uygulanmalı, aksayan yönleri giderilmeli, 
- Sporun kardeşliği geliştirmesi için kulüp başkanları el ele vermelidirler. 
- Şiddeti her alanda önlem alınmalı, objektif olunmalı, 

- Önlem konusunda biz yaptık oldu eyleminden çıkıp, her türlü çalışma yapılmalı, her türlü 
sese kulak verilmelidir. 

- TFF tam bağımsız ve güvenilir olduğunu, aldığı tarafsız kararlarla ve uygulamalarla göster
mek zorunda. Mafya var. Tehditlere duyarlı olunmalı, polemiğe girmeden başa çıkılmalıdır.Yasal 
uygulamaları kamuoyu desteğiyle başlatmalıdır. 

Şenes ERZİK (UEFA Asbaşkanı) 
- Şiddeti ancak doğuran nedenler iyi irdelenmeli, çözümler sağlam temellere dayandınlmalıdır. 
- Şiddeti önlemede, UEFA kriterlerine hem federasyon hem de kulüpler saydam bir şekilde uy

malıdırlar. 

- Şiddeti önlemede, toplu disiplini sağlamada, örnek olmada önce kurumların ve temsilcilerinin 
güvenilirliği olmazsa olmaz bir kural olarak benimsenmelidir. 

- Kurumların güvenilirliği varsa taraflar da disipline edilebilir, cezai uygulamalarla şiddet kont
rol altına alınabilir. 

- Seyirciyi küfürden arındırmak, saygınlığı yeniden getirecek ve çalışmalardaki başarının or
taya çıkmasına yarayacaktır. 

- Önlem almada samimi ve istekli davranmalı ve kollektif, topyekün çalışmalara katılmalıdır. 
Halil YILMAZ (İstanbul Emniyet Müdür Yrd.) 
- Medyada en fazla yer alan spor yazarları ve yorumcular bu çalışmalara öncelikli katılmalı ve 

kamuoyunu aydınlatıcı, yön veren konuşmalar yapmalılar. Yeni şeyler öğrenmeliler, kendi bildik
lerini en doğru kabul etmeyip, öğrenmeye daima açık olmalılar, 

- Spor güvenliğiyle ilgili, önlemlerle ilgili araştırmalar ciddiyetle sürdürülmeli, üniversitelerle 
işbirliği yapılmalı, elde edilen bilgiler taraflarla panellerde, benzeri toplantılarda paylaşılmalı, 

- Sporda şiddeti yaratanların ve tüm aktörlerin profilleri ve envanterleri tutulmalı, daima gün
celleştirilmeli, sicilli olanlar spor alanlarından uzak tutulmalı, 

- Sporun temel kurumu olan kulüpler, sporda şiddetin önlenmesi sorumluluğuna sahip çık
malıdırlar. 

- Şiddeti önlemede tarafların bilinçlendirilmesi ve taraftar derneklerinin sorunun çözüm arayış
larına katılmaları, ciddi yararlar sağlayacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 956) 



— 85 — 

- Kulüplere ve suçlulara verilen para cezalan caydırıcı olmalı, UEFA, FIFA kriterleri uygulan
dığı gibi TFF ve diğer federasyonların güvenlik konusundaki yaptırımları da uygulanmalıdır. 

- Yasaları ve koyduğumuz kuralları uygulamak, takip etmek , devlet olmanın gereğini yapmak 
demektir. Eğer bu yapılamıyorsa devlet kurumları ve koruduğumuz her şey zarar görür. 

- Müsabakalarına bedava bilet vererek vatandaşı bedavacılığa alıştırmamalıyız. Bu alışkanlık 
otobüse ve metroya biletsiz binmeye hatta gasp'a kadar gider. Kulüp yöneticilerinin popülist olma, 
yeniden seçilme uğruna bunu yapmaktan kaçınmalıdırlar. 

- Alkolün şiddet üretmede, sürdürmede ve sonuçları açısından etkili olduğunu biliyoruz, o 
nedenle; alkolü spor alanlarından uzak tutmalıyız. Stat, salon çevrelerindeki satışlar, kapıdaki kon
trollerde hatta localarda dikkat edilmeli, ayırım yapılmamalıdır. 

- Sporun skor değil, yarışma olduğu bilincini seyirciye, tüm topluma aşılamalıyız. Bu konuda 
mülki idarelere, belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına, herkese görev düşüyor. 

- Bütün bu çalışmalara, sporda şiddeti önleme diyerek, şiddetin devamlılığını çağrış
tıracağımıza, "Spor Güvenliği" başlığını kullanmak, yasanın adına, "Spor Güvenliği Yasası" demek 
daha doğru olurdu. 

- Yasadaki taraftar temsilciliği seçimi uygulamasının, kulüplerle olan ilişkileri açısından ne 
denli faydalı olacağı konusu yeniden ele alınmalı, gerçekçi bir çözüm bulunmalıdır. 

- Taraftar dernekleri sürekli şikayet etmek yerine şiddeti önlemede, kontrol etmede, bilinçlen
mede sorumluluk üstlenmelidirler, 

- Spor başlı başına, güçlü, popüler ve yaygın bir endüstri oldu. O nedenle de, kendi seyircisinin 
güvenliğinden sorumlu olmalı, özel güvenliğini kurmalı, güvenliğini finanse etmeli. Eğer kolluk 
kuvvetlerimiz kısmen veya tamamen bunu üstlenecekse kulüpler bunu finanse etmeli, elemanlara 
ücret ödemelidir. 

- Kolluk kuvvetleri ve özel güvenlik, spor güvenliği konusunda iyi eğitilmeli, yasa boşlukları 
varsa giderilmeli, gerekirse spor polisi kurulmalı, ihtisaslaşmalıdır. 

Onur BELGE (TSYD Başkanı) 
- Sporda şiddeti ararken doğru yere bakalım. Şiddet tribünde var, sokakta var, sahaların dışın

da var; ancak spor sahalarında yok. 

- Toplumdaki genel ahlak erozyonu için spora yansıyan şiddet ciddi bir gösterge olarak görül
meli ve herkes ahlakın korunmasında görevini yapmalıdır. 

- Sporda şiddetin kaynağı bilinmiyor. Herkes suçu birbirinin üzerine atıyor. Oysaki bu 
hepimizin ortak hatası. Çözümü hepimizin bulması gerekmez mi? 

- Spor medyası çoğunluğu (% 74) yüksek tahsillidir. Sorumluluğunu bilir. İki spor medyası var, 
biri benim temsil ettiğim diğeri öteki spor medyası, siz karar verin hangisi sorumsuz ve zarar 
vericidir. 

Atilla GÖKÇE (Gazeteci -Yazar) 
- Kulüpler içinde bulunan akil adamlar BJK örneğinde olduğu gibi spordaki şiddete seyirci kal

mamalılar, karşı durmalılar ve işbirliğine açık olmalıdırlar. Aynı davranışları, spor ailesinin, futbol 
ailesinin içinde bulunan kurum, kuruluş ve kişilerden bekliyoruz. 
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- Şiddeti yaratan kim olursa olsun dışlanmalı, ceza görmeli özellikle de kayırarak kahraman-
laştırılmamalıdır, özendirilmemelidir. 

- Kulüpler Birliği, kulüplere dayalı refleksinden vazgeçip kulüpler arası dayanışmayı sağlayıp, 
tarihe, Türk gençliğine, sporuna ve geleceğine karşı sorumluluk almalıdır. 

- Medya-kulüp ilişkilerinin sporun ruhuna ve medyanın mevcudiyetindeki etik ilkelere uygun 
kurulmalıdır. Kulüpler medyaya müdahale etmemeli, medyada hiçbir karşılıkla kulüplerin ve 
federasyonların güdümüne girmemelidir. 

Feyzullah ASLAN (Emniyet Genel Müdür Yardımcısı) 
- Yasaların uygulanmasında taviz verilmemeli. 
- Şiddet ve taşkınlık çıkaran küçük gruplar tespit edilerek, izole edilmeli. 
- Seyirci olan olmayan bütün gençler eğitilmeli. 
- Hakemlerin adil ve şefkatli yönetim göstermeleri için gerekli ortam ve otorite sağlanmalıdır. 

- Mağlubiyetin, sporun içinde olan normal bir sonuç olduğunu kabul etmeliyiz, spor camiasına 
kabul ettirmeliyiz . 

- Basın şiddeti körüklemekten vazgeçmeli, bazı örneklerde olduğu gibi iyileştirmede ve eğitim
de yol gösterici olmalı, katkıda bulunmalı. 

- Sahalarımızda fiziksel koşullar iyileştirilerek önlemler acilen alınmalı, özellikle TFF, Kulüp
ler Birliği ve kulüplerimiz bu konuda sorumluluklarını yerine getirmelidirler. 

- Kulüplerimiz holigan grupları beslememeli, bedava bilet vermemeli ve deplasmana götür-
memelidirler. 

- Amigoları ve yandaşlarını kulüpler beslememeli; çünkü besledikleri amigolar güçlenerek on
ları koltuğundan edebilir. 

- Spor sahalarımızda, statlarımızda bayanları ağırlayacak değişiklikler yapılmalı ve bayanların 
maçlara gitmeleri teşvik edilmelidir. 

- Kulüpler kim olursa olsun, taraftar, üye, görevli suçluyu ve şiddet yaratan insanları 
korumamalı, cesaret vermemeli, polise ve adli makamlara ricacı olmamalıdır. 

Ergun GÜNGÖR (İstanbul Vali Yardımcısı) 
- İl ve ilçelerdeki güvenlik kurulları desteklenmeli ve yardımcı olunmalıdır. Sporda şiddet yaratan

lara ceza uygulamalarının caydırıcı etkisini gözlemliyoruz. Devam edilmeli, titizlikle uygulanmalıdır. 
- Kanunda belirtilen görev ve sorumluluklar mutlaka yerine getirilmelidir. 
- Sporda şiddeti önlemek için tüm teknolojik yenilikler ve olanaklar düşünülmeli ve hayata 

geçirilmelidir. 
- Güvenlik kameraları, kapıları ve tüm oturma yerlerini görecek şekilde yerleştirilmeli güven

lik odasında her şey kayıt altına alınmalı ve arşivlenmelidir. 
- Turnikeler biletsiz, kartsız ve geçişe müsaade etmeyecek şekilde donatılmalıdır. 
Zekeriya ALP (TFF Temsilcisi) 
- TFF ülkemizde futbolun geleceği ve gelişimi üzerine çalışmalar yapmak yerine, futbolumuz

daki şiddet ve düzensizliğin giderilmesiyle uğraşmak zorunda olduğunun bilinci içinde bir dolu ted
bir alarak çalışmalarını sürdürmektedir. 
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- TFF olarak sosyal içerikli bir "LÜTFEN " kampanyası açtık. Bu kampanyadan olumlu sonuç
lar bekliyoruz. 

- Duyarlılığımız ve kararlılığımız devam ettiği sürece, şiddet olaylarında bir azalmanın 
yaşanacağı inancında ve bilincindeyiz. 

- Beşiktaş Kulübünün ve divan kurulunun yaptığı bu tür duyarlı çalışmanın ülke geneline yayıl
ması en büyük temennimizdir. 

- Sporumuzu ve futbolumuzu huzurlu, güvenli, sağlıklı bir zemine oturtmak için bu birlikteliği 
sağlayacağı sinerjiyle şiddeti yok edeceğimize inanıyoruz. 

Futbolda Şiddet Paneli Komisyonu 
- Özel güvenlik görevlileri, hem 5188 hem 5149 sayılı Kanuna göre eğitilmeliler. 
- Bütün bilet ve oturma yerleri numaralı olmalı ve bilet alan kişinin adı ve kimlik bilgileri bil-

gisayarlarca kayıt altına alınmalıdır. 
- Biletlerin üzerinde kim tarafından, kime satıldığı mutlaka yazılmalıdır. 

- RTÜK, televizyon ve radyolara kapanma cezası yerine, eğitici özellikle sporla ilgili eğitici 
programlar yapılmasını sağlamalıdır. 

- Spor programlarıyla ilgili yasa değişikliği yapılarak, eğitici ve şiddeti önleyici mesajların 
verilmesi, yayımlanması sağlanmalıdır. 

- Stat büfelerinde çalışanların güvenlik soruşturmaları, titizlikle yapılmalı ve güvenlik kartı 
taşımaları zorunlu olmalı, kayıtlı olmayan, kartı olmayan stada alınmamalı, alınmışsa hemen stat 
dışına çıkarılmalıdır. 

- Büfelerde su dahil her şeyin açık satılması sağlanmalıdır. 
- Maç öncesi stat boşken, titiz bir arama yapılarak şiddet oluşturacak herhangi bir unsurun ön

ceden sokulması ve saklanmasına mani olunmalı, bu konuda görevlilere ve kulüp sorumlularına 
taviz verilmemelidir. 

Mehmet ATALAY (GSGM) 

- Sporda şiddetin önlenmesi için çıkarılan 5149 sayılı yasaya sahip çıkarak, uygulamalıyız uy
gulanmasına yardımcı olmalıyız. Suç nedir? kim yapıyor? biliniyor, yasada cezada belirlenmiş, uy
gulayacak kişi de var. Yasamızda her şey var. Uygulansa bir şey kalmayacak, bekliyoruz. 

- Sporda şiddetin büyük bir kısmı futbol sahalarında ve ortamlarında gerçekleşiyor. Özellikle 
şiddeti futboldan çıkarmalıyız. Hem diğer branşlara hem de ikinci lig ve amatör liglere sirayet ediyor. 

- Yıllardır şiddeti doğuran, birikmiş, büyümüş olan sorunları da bir çırpıda çözmek kolay değil. 
Uzun zaman da alsa sabırla üstüne gitmeliyiz. 

- Kulüplerimiz hala amigo sistemiyle sürdürmek istiyorlar, onlar kulübü temsile layık, verilen 
görevi yerine getirebilecek, kefil olabilecekleri taraftar temsilcilerini seçerek Valiliğe, emniyete bil
dirmeleri gerekmektedir. Kulüpler bunu yapmazsa cezai işlemler var. 

- Fazla ve usulsüz bilet basımı, dağıtımı konusunda dikkatli olmayan kulüplere yasada mevcut 
olan ağır cezalar verilecektir. 

- Yasada beyan ve demeç verme hususunda sorumsuz davranan, gerek yöneticilere, sporculara 
ve elemanlara (yasada tanımlanmış) ağır cezalar öngörmüş, elbette uygulanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 956) 



— 88 — 

- Yasada tanımlandığı şekilde sorumlu hareket etmeyen tahrik eden, kulüpleri ve taraftarları 
birbirine düşüren basın yayın organlarına, yorumculanna basın yayın yasası, radyo televizyon 
kanununun uyguladığı gibi ayrıca 10.000-50.000 YTL cezaları uygulanacaktı. Yürekli bir şekilde 
uygulanmasını bekliyoruz. 

- TFF tereddüt etmeden ve çekinmeden kulüpleri bilgilendirmeli, eğitimi gerçekleştirmeli, 
kulüplerde federasyonla işbirliğine girmelidir. Uygulamalar konusunda gerek TFF gerekse valilik
lerimiz ve emniyetimiz ayırım yapmadan riske de girseler uygulamaya başlasınlar, arkası gelir ve 
bir problem kalmaz. 

- Dünya bu işi nasıl yaptıysa bizi de aynı yolu izlemeliyiz, içimizdeki şeffaf olmayan unsurları 
temizlemeliyiz, kendimizi kandırmadan, kafamızı kuma gömmeden yasaları, kuralları ve alman ted
birleri adaletli bir şekilde uygularsak kimsenin itirazına ve baskısına boyun eğmeyiz. Ben 
inanıyorum, herkes de inanmalıdır. 

- Sporda şiddetin çözülmesi için sosyologların, psikologların hatta bütün bilim adamlarının 
desteğine ve ortak çalışmasına ihtiyaç var. Çünkü şiddetin temelinde sevgisizlik, saygısızlık var. 

Mehmet Ali ŞAHİN (Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.) 
- Sporda şiddetin önlenmesi hepimizin sorumluluğundadır. Bu amaçla düzenlenen böyle bir 

toplantıya davet edilen bütün sorumluların, yetkililerin katılmasını, birlikte çözüm arayışına gir
melerini beklerdim. 

- Sporda şiddetin önlenmesinde, yönetimde, başka alanlarda başarılı olmak istiyorlarsa bütün 
yönetici ve sorumluların öncelikle kendilerinin ilkeli ve tutarlı olmaları gerektiğine inanıyorum. 

- 5149 sayılı yasa çok kapsamlı bir yasadır, ciddiyetle, geniş katılımlı ve yoğun emekle hazır
lanmış bir yasadır. Ama buna rağmen mükemmel bir yasadır demiyorum, uygulamadan doğan ek
siklikleri, fazlalıkları varsa, bize bildirilirse gereğini yaparız. 

- Türk sporu mali ve idari olarak özerktir. Bu özerkliğe devlet, siyaset, hükümet, bakan 
bozacak şekilde gereğinden fazla müdahil olmamalıdır. 

- Sporda çıkan sorunları sporun gerçek aktörleri kendi içlerinde çözecek. Kendileri sorumluluk 
alacak. Gerçek özerklik bu demek. Eğer yasa yönetmelik gibi eksiklikleriniz varsa tamamlayalım. 
Bu anlamda yapılan katkıları ve eleştirileri dikkate alıyoruz. En iyisini yapmayı istiyoruz, gerekir
se bazı değişikliklere gideceğiz. 

- Bütün bunlara rağmen mevcut yasa yürürlükte kaldığı sürece herkes bu yasal çerçeve içerisin
de üzerine düşen görevleri yerine getirmek zorundadırlar. Bu yasa titizlikle uygulandığı takdirde 
şikayetçi olduğumuz olumsuzlukların asgariye indiğini ilk yarının sonunda gördük. 

- Bu yasanın sorumluluk yüklediği herkes, (il güvenlik kurullarımız, spor kulüplerimiz değer
li yöneticileri, futbol federasyonumuz her kimse, kuşkusuz ki medya kuruluşlarımız, spor yazar
larımız, yorumcularımız) üzerine düşeni harfiyen yerine getirdiğinde, bu hadiselerin önemli ölçüde 
azalacağı kanaatindeyim. 

- Şiddetle ve olumsuzluklarla mücadele sadece bu yasanın öngördüğü cezaları vermekle elde 
edilemez. Sonuç itibarıyla bu yasayı uygulayalım, suç işleyenlere ceza verelim ve böylece bunları 
önleriz demekle neticeye ulaşacağımız kanaatinde değilim. 

- Adeta bir centilmenlik yarışını başlatmak istiyoruz. Tribündeki seyirciyi, sahadaki sporcuyu 
centilmenlikte yarıştırmak, onları teşvik etmek ve bunun karşılığında da bir ödül vermek istiyoruz. 
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- Bu yasanın titizlikle uygulanması konusunda bakanlık olarak ben yasadan kaynaklanan 
denetim ve gözetim görevimi daha ciddi şekilde yerine getireceğim. 

- Bu konuda görevli olan İl Güvenlik Kurulu Başkanı ve üyelerimiz daha titiz olacaklar. Kulüp
lerimiz, kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz ve futbolcularımız daha titiz olacaklar. 

- Bu yasa böyle yürürlükte kaldığı takdirde 7 Mayıs 2005'ten itibaren spor kulüplerimiz kendi 
güvenlik tedbirlerini kendileri alacaklar. Herhalde hazırlar, şu ana kadar herhangi bir talep gelmedi. 
7 Mayıs'tan sonra bir sorun yaşanmamalıdır. Yaşandığı takdirde de sorumlu olacaklar da tabi bu ted
birleri almayan kulüplerimiz olacaktır. 

- Spordan sorumlu bakanlık olarak, sporun, kulüplerimizin, spor camiasının ve halkımızın hiz
metindeyiz. 

Yıldırım DEMİRÖREN (BJK Başkanı) 
- Türk sporunun bu derin sorununa bugün olduğu gibi bundan sonrada el ele vererek yürek 

yüreğe çalışarak son vereceğimize inanıyorum. 

- Sporda şiddet dünyadaki diğer ülkelere kıyasla bizde henüz yeni başladı, ancak varabileceği 
boyutları biliyoruz. Bu olguyu ciddiye almayanların da maalesef hala çoğunlukta olduğunu 
görüyoruz. 

- Şiddeti besleyen zemine ortam hazırlayan yüzlerce neden sayabiliriz; şiddetin aslında bir 
sonuç olduğunu hepimiz biliyoruz. 

- Sporun skor değil bir yarış olduğunu öğrenmeliyiz ve öğretmeliyiz. Sporda şiddeti besleyen, 
tetikleyen, meydana gelmesine neden olan unsurları da gözden kaçırmamak gerekiyor. 

- Önce iğneyi kendimize batırmayı bilmeliyiz, yöneticiler, medya, taraftar ve tüm yetkililer 
hatayı kabullenmeyi öğrenmeliyiz. 

- Hepimizin üzüntüyle hatırlayacağı gibi stadımızda meydana gelen hepimizi üzen elim vaka 
kulübümüze olduğu kadar spor barışımıza ve huzurumuza zarar vermiştir. Adli bir vaka şanssızlık 
eseri stadımızda meydana gelmiştir. Verilen cezaya razı gözükmemiz suçluluk duygusundan değil, 
bu olayın sporda şiddeti önlemede milat olmasına, caydırıcılığa örnek olmasına, sebebi ne olursa ol
sun tekrarına asla müsaade edilmemesine ve o bağlamda da konunun önemsenerek gerekli önlem
lerin alınmasına vesile olması içindi. Bu nedenle camiamızı son derece üzmesine rağmen haksız da 
olsa 3 maç seyircisiz oynama cezamıza itiraz etmedik. 

- Devletimizin ve futbol federasyonumuzun, sporda anarşi ve terörün önlenmesi adına aldığı 
tüm kararlara sahip çıkıp uygulamasına öncülük yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. 

- Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak yasanın uygulanmasında üzerimize düşen görevleri her 
zaman yerine getireceğimize söz veriyorum. Bu konuda takipçi olacağımızı da ifade etmek is
tiyoruz. 

Moderatör (Semih BAŞKAN) 
- 2004 yılının Mart ayında Türkiye Futbol Adamları Derneği Ankara Şubesi "Futbol 

Müsabakalarında Terörün Nedenleri ve Önleme Yollan" konulu bir bilimsel araştırma yarışması 
düzenledi. Aynı dönemde 15 Mart 2004 tarihinde Beşiktaş Divan Kurulu "Sporda Şiddeti Önleme 
Komisyonu"nu kurarak çalışmalanna başlıyordu. Birbirlerinden farklı olarak aynı tarihlerde iki 
sivil toplum kuruluşunun bu önemli adımları, bu alandaki ilk çabalar olarak önemli birer köşe taşını 
oluşturmuş oldular. 
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- Beşiktaş Jimnastik Kulübünün başlattığı bu son derece anlamlı çalışmanın Süper Ligdeki tüm 
kulüplere ve diğer kulüplere örnek olacağını umuyoruz. 

7. Komisyonun Değerlendirmesi 
Şiddetin önlenmesi için kulüplere büyük görevler düştüğü, verilen kararların hakkaniyetle, yan 

tutmadan ve adil uygulanmadığı, 

Kulüp yöneticileri, emniyet görevlileri, Valilik ve medya mensuplarının sorumlu davranması 
durumunda şiddetin önlenebileceği, 

Spor müsabakalarında görev yapan emniyet görevlilerinin toplum psikolojisini iyi bilmeleri, 
bu konuda çok iyi eğitim almaları gerektiği, 

5340 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile; 5149 sayılı Kanunun Geçici 1 nci maddesinde 
yapılan değişiklikle spor kulüplerinin özel güvenlik sisteminin oluşturulması ile ilgili yükümlülük
lerinin 4 yıl daha ertelenmesinin yerinde bir düzenleme olduğu, 

5149 sayılı Kanunun çok isabetli olduğu, ancak, uygulamada bazı eksikliklerin görüldüğü, il
gili şehirdeki emniyet güçlerine, şehir yöneticilerine göre farklı uygulamalar olduğu, Kanunun her 
takıma ve kulübe adil ve eşit uygulanması gerektiği, şiddet olaylarının bitirilmesi için emniyet güç
lerinin, yerel yöneticilerin, stat sorumlularının, kulüp yöneticilerinin bu işe dört elle sarılmaları 
gerektiği, 

Günümüzde tribün liderleri olarak da tanımlanan amigoların, takımları için saatlerce tezahürat 
yapmaları, deplasmana giderek takımlarını desteklemeleri, takımına sahip çıkarak oyuncularını 
motive etmeleri, takımları için şarkı bestelemeleri olumlu davranışlar olarak kabul edilse de, son 
zamanlarda sıkça görülen şiddet olaylarının içinde olmaları, müsabakalarda hakem, oyuncular, 
rakip taraftarlara ve teknik adamlara karşı sportif erdeme yakışmayacak davranışlar sergilemeleri, 
karaborsa bilet satışı ve alkol alarak müsabakaya gelmelerinin olumsuz davranışlar olarak görül
düğü, 

Spor seyircilerinin eğitim düzeylerinin yükseltilmesinin şiddeti önleyici bir etkisinin 
olabileceği, Valiliklerin ve Emniyet Müdürlüklerinin, 5149 sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümlerini her yerde aynı ve eksiksiz uygulamalarının, 
adaleti dağıtan, ceza veren kurullarla Tahkim Kurulunun adil ve eşit davranmasının şiddeti ön
lemede etkili olacağı, 

Düzeni sağlayıcı bir etken olarak maç biletlerinde UEFA kriterlerinin uygulanması gerektiği, 
Futboldaki şiddet olaylarında, çözüme yönelik tedbirlerle kontrole yönelik tedbirleri birbirin

den ayırmak gerektiği, Kanuni yaptırımlar ve güvenlik artırımlarının, şiddet olaylarının çözümüne 
değil, geçici kontrolüne yönelik yöntemler olduğu, 

Futbolda şiddet eylemlerinin etkin çözümünün futbolun içindeki tüm birimlerin eğitimi ve 
dolayısıyla şiddete eğimli insan sayısının azaltılması ile mümkün olabileceği, 

Sporun ve dolayısıyla futbolun topluma faydalı olan yönlerinin mutlaka aktif hale getirilmesi 
gerektiği, 

Kurallar oluşturulurken olanaklar ölçüsünde taraftarın da katılımının sağlanmaya çalışıl
masının, taraftara, neyin beklendiği ve kurallara uyulmadığı zaman ne tür sonuçlarla karşılaşacak
larının anlatılmasının, onların hem kendileri hem de çevrelerindeki insanlar için en iyi olanı elde 
edebilmeleri amacıyla neler yapmaları gerektiğini öğrenmelerini sağlayacağı, 
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Tribünlerde yanıcı, delici ve patlayıcı bulundurulmamasını kulüplerin sağlaması gerektiği, eğer 
bu maddeler kullanılıyor ya da taraftar derneklerinde bulunduruluyorsa, bu maddelerin zararları ve 
tehlikeleri konusunda taraftarların bilgilendirmesi ve bunun önlemlerinin alınması gerektiği, 

Statların şiddetten uzak, güvenli bir yer haline getirilmesi ve taraftarlar arasındaki şiddet içeren 
davranışların engellenmesinin, müsabakaların eğlence ortamında izlenmesiyle mümkün olacağı 
konusunda taraftarların eğitilmesi gerektiği, 

Taraftar eğitiminde, rakip takım taraftarlarının kendilerinin misafirleri olduğunun, kulüp olarak 
misafirlere kötü davranış sergilemenin örf ve adetlerimizle de bağdaşır tarafının olmadığının sıklık
la vurgulanması gerektiği, 

Şiddete karşı davranışlar sergiledikleri her ortamda taraftarların desteklenip, ödüllendirilmesi, 
şiddete karşı direnç göstermek için daha fazla cesaretli olacakları bir ortam oluşturacağı gibi taraf
tarların bu davranışlarını tekrar etmeleri ve sürdürmelerine de yol açabileceği, aynı fiilden farklı 
cezaların alınması ve kasıtlı bir fiilden dolayı ceza alan bir sporcunun sahiplenilmesi durumunda da 
spor kamuoyunda ve taraftarlar arasında aynı tepkileri doğuracağı, 

Ulusal müsabakalarda meydana gelen şiddet olaylarının uluslararası müsabakalarda yaşan
madığı, taraftar, sporcu, teknik heyet ve kulüp yöneticilerinin daha sorumlu davrandıkları, bundaki 
en önemli faktörün kulüp yöneticilerinin, taraftar, sporcu ve teknik kadrolarını UEFA ve FİFA'nın 
uygulayacağı yaptırımlar konusunda bilgilendirmeleri olduğu, 

değerlendirilmektedir. 
B- TÜRK SPORUNDA ŞİKE 
1. Şikenin Tanımı ve Kapsamı 
Danışıklı yarışma yapma diyebileceğimiz şike, sporcuların, spor kulüplerinin yöneticilerinin 

veya diğer mensuplarının belli bir ekonomik menfaat karşılığı ya da başka güdüler ile anlaşarak, 
müsabakayı önceden belirledikleri sonuca uygun olarak tamamlamaları halidir. 

Kökü Fransızca chiqe kelimesi olan şikenin önemli unsurları; müsabakada yer alan taraflar ya 
da bunların bazı mensupları arasında bir anlaşmaya dayanması, bu anlaşmanın sporun özüne aykırı 
bir amaca dönük olmasıdır. 

Sporun özünde kazanma kadar kaybetme de vardır. Ancak günümüzde özellikle futbolda kay
betmeye pek tahammül gösterilmemektedir. Çünkü başarı hem kulüpler hem de oyuncular açısın
dan büyük maddi kazançlara, başarısızlıkta önemli maddi kayıplara yol açmaktadır. Bu nedenle 
olası bir başarısızlığın neticesini göze alamayan kulüp yöneticileri zaman zaman çeşitli davranışlar 
içine girebilmektedir. 

Şike; dahil olanlar, yöneldiği amaç ve kullanılan araca göre farklı türler olarak ortaya çıkmaktadır. 
Şike, müsabakanın tarafı olan kulüpler arasında, oyuncular arasında veya hakemin dahil olması 

ile yapılabilmektedir. 
Şike olaylarında çoğunlukla maddi menfaat sağlanması söz konusudur. Ancak bazen maddi 

menfaat olmadan da şike yapılabilmektedir. 
2. Şike Çeşitleri 
2.1. Taraf Şikesi 
Müsabakaların tarafı olan sporcu veya kulüplerin yönetici veya diğer mensuplarının müsabaka 

neticesi üzerinde anlaşmalarıdır. 
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Bu tür şike kulüpler arasında gerçekleşebildiği gibi, çoğunlukla bir taraf ile diğer taraftan bir 
ya da birkaç kişi arasında da gerçekleşebilmektedir. Sporculara gelecekte sözleşme yapma vaadin
de bulunmak suretiyle de şike yapılabilmektedir. 

2.2. Hatır Şikesi 

Anlaşma, maddi menfaat karşılığı olabileceği gibi bölgesel veya kişisel sebeplerle maddi men
faat söz konusu olmadan da gerçekleşebilmektedir. Bu hal "hatır şikesi" olarak anılmaktadır. 

2.3. Hakem Şikesi 
Hakemlerin müsabakayı maddi menfaat veya başka sebepler ile bir sporcu veya kulüp lehine 

taraflı yönetmesidir. 
2.4. Kazanma Amacı Gütmeden Yapılan Şike 
Müsabakanın bir ya da her iki tarafının yukarıda sunulan sebepler dışında, sportif mücadelenin 

hedefi olan kazanma amacına dönük yarışmaması da sıkça görülen bir durumdur. Bir yarışmacının, 
bir sonraki tur veya müsabakada lehine olduğunu varsaydığı rakip ile karşılaşmayı temin etmek 
amacıyla ya da o müsabakanın kendisi için önem taşımaması nedeniyle sportif mücadelenin ruhuna 
uygun davranmamasıdır. 

Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Turgay DEMİREL Komisyona yaptığı açıklamada, 
şikenin doğru bir tarifinin ortaya konması gerektiğini, bir takımın kendisine ileriye dönük olarak 
avantaj sağlamak amacıyla pozisyon almasının şike olarak nitelendirilemeyeceğini ancak bu 
durumun üçüncü takımların pozisyonlarını etkilemesi bakımından haksız rekabet olarak nitelen
dirilebileceğini ifade etmiştir. 

Mersin Büyükşehir Belediyesi - Konya Selçuk Üniversitesi maçında Mersin Büyük Şehir 
Belediyesi takımının Konya Selçuk Üniversitesi takımını yenmesi halinde play offlara Konya'dan 
daha güçlü bir ekip olan Gaziantep'in kalacağını, bu yüzden daha zayıf ekibin devam etmesi men
faatlerine olduğundan Konya'nın kazanmasını sağladıklarının kabul edilmesine ve hakem rapor
larında açık ifadeler bulunmasına rağmen bu durumun şike olarak kabul edilmediği anlaşılmıştır. Bu 
değerlendirme doğru kabul edilemez. Sportif mücadelenin tek hedefi adil oyun neticesi sahada 
kazanma olmalıdır. Sebep ne olursa olsun bu hedefe yönelmemek şike kabul edilmeli ve buna uy
gun olarak cezalandırılmalıdır. Bir müsabakayı kaybedenin gerçekte kazançlı çıkması turnuva or
ganizasyonlarında zaman zaman mümkün olabilmektedir. Ancak bu tür durumlarda federasyonlar 
daha dikkatli davranmalı ve sportif mücadele dışı davranışlara izin vermemelidir. 

Unutulmamalıdır ki bu tür bir davranış başka birine fayda sağlaması amacı ile gerçekleştiril
miş ise bu durum taraf şikesi veya hatır şikesi kapsamında değerlendirilmelidir. 

2.5. Spor Dışı Unsurların Katılması ile Gerçekleşen Şike 
Tüm dünyada yaygınlaşan bahis oyunlarının bir sonucu olarak, spor müsabakalarının neticeleri 

sadece taraflar ve onların taraftarları dışında, spor dışı bazı kişileri de doğrudan ilgilendirmeye baş
lamıştır. 

Daha önce hakem Sadık İLHAN'ın dahil olduğu dava (Ek-52) ve 2004-2005 sezonu içinde 
Akçaabat Sebatspor-Kayserispor müsabakası ile ilgili olarak Akçaabat Sebatspor kalecisinin 
Komisyona aktardıkları ülkemizde bu tür şikenin gündemde olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Bahis neticelerini manüple etmek isteyenler, sporcular, kulüpler, hakemler ile maddi menfaat 
ilişkisine girebildikleri gibi kimi zamanda baskı tehdit gibi yollara başvurulabilmektedir. 
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3. Yürürlükteki Mevzuat 
Araştırma Komisyonunun kurulmasını gerekli kılan önergeler doğrultusunda sadece futbol 

branşına ilişkin mevzuata yer verilmiştir. 

3.1. Ulusal Mevzuat 
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı; 
"Şike Araştırma Kurulu; 

Madde 13- Futbol Müsabakalarından önce, yapılması sırasında veya sonrasında, anlaşma 
yapıldığı konusunu araştırmak üzere, Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu' nun onayı 
ile bir Şike Araştırma Kurulu kurulur. 

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu kurulun raporunu da dikkate alarak vicdani kanaatine 
göre karar verir. Bu durum müsabakanın tescilinden sonra meydana çıksa dahi tescil iptal edilir. 
Taraf ve taraflar hakkında 25 inci maddenin 11 inci bendinin ( f ) fıkrasına göre karar verilir. 

Bu kurulun çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak iç talimatla belir
lenir. 

Federasyonun bu kararma vaki itirazlar Tahkim Kurulu tarafından kesin hükme bağlanır. " 

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı; 
"Hileli ve Danışıklı Futbol Müsabakası; 
Madde 37- Hileli ve danışıklı futbol müsabakası yapan, yaptıran kişiler ve aracıları en az bir 

yıl müsabakadan men cezası veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve teşekküller Futbol Federas-
yonunca küme düşürme cezası ile cezalandırılır." 

"Tek taraflı Yönetim; 
Madde 48- Müsabakaları kuruluş veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yöneten 

hakemler bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 
"Menfaat ile Yönetim; 
Madde 49- Kırk sekizinci maddedeki yönetim maddi veya manevi menfaat karşılığında yapıl

dığı takdirde hakemler sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır." 

"Soruşturma Zamanaşımı; 
Madde 67-a) Futbol faaliyetlerinden aralıksız bir yıl ayrılmış kişiler hakkında soruşturmaya 

başlanmaz. 
b) İhtar cezasını gerektiren hallerde üç ayın, müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti 

cezalarını gerektiren fiillerde bir yılın, sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren fiillerde üç yılın 
geçmesi ile soruşturma ortadan kalkar. Soruşturma zamanaşımının başlangıcı olay günüdür." 

"Ceza Zamanaşımı; 
Madde 68- İhtar cezası altı ay, yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezalan üç yıl infaz 

edilemezse, ortadan kalkar. 
Ceza kararları zamanaşımı, kararın kesinleştiği veya cezanın infazının herhangi bir suretle dur

duğu günden işlemeye başlar. 
3.2. FİFA VE UEFA Mevzuatı; 
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3.2.1. FİFA 

FİFA Disiplin Talimatı; 

"Bölüm 6 Rüşvet-Yozlaşma 
1- FİFA düzenlemelerini ihlal etmesi için FİFA organlarından birine, bir maç görevlisine, bir 

oyuncuya yada bir görevliye kendi adına yada üçüncü kişi adına haksız çıkar teklif eden, taahhüt 
eden veya verenler. 

a-En az 10.000 İsviçre Frankı para cezası, 
b-Futbol ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmaktan men, 
c-Herhangi stada girmekten men, 
cezaları ile cezalandırılır. 
2- Pasif taraf (haksız menfaati talep eden, taahhütte bulunulan veya kabul edenler) da aynı 

şekilde cezalandırılır. 

3- Ağır ihlal ve tekerrür hallerinde (b) fıkrasındaki ceza ömür boyu verilebilir. 
4- Her halükarda, suça konu olan maddi değere el konulmasına karar verilir ve Futbol Geliş

tirme Programı için kullanılır." 
"Bölüm 11. Müsabaka Sonuçlarının Manüpüle Edilmesi; 
Madde 75- Spor Etiğine aykırı olarak bir müsabakanın neticesini etkilemek için anlaşma yapan 

müsabakadan men, 15.000 İsviçre Frankı'ndan az olmamak üzere para cezası ile cezalandırılır. Yet
kili organ ayrıca herhangi bir futbol faaliyetinde bulunmama cezası da verir, ağır ihlallerde bu ceza 
ömür boyu uygulanır." 

"Bölüm 6. Disiplin Müeyyidelerinde Zamanaşımı; 
Madde 44- Süre 
1-Maç sırasında gerçekleşen ihlallerde iki yıl geçtikten sonra soruşturulamaz. Genel Kural 

olarak diğer ihlaller için süre on yıldır, 

2-Dopinge ilişkin ihlallerde süre 20 yıldır, 
3-Rüşvet, yozlaşma ile ilgili soruşturma zamanaşımına tabi değildir" 
3.2.2. UEFA; 
UEFA Disiplin Talimatı; 
"Madde 5- Davranış ilkeleri; 
1- Üye federasyonlar, kulüpler ve onlar kadar onların oyuncuları, görevli ve üyeleri bağlılık, 

dürüstlük ve spor ruhuna uygunluk içinde hareket etmek zorundadır. 
2- Aşağıda yer alan örnekler ilkelerin ihlalidir. 
a) Aktif veya pasif olarak rüşvete karışan ya da teşebbüs edenler...." 
"Madde 7- Zaman aşımı; 
1-Soruşturma aşağıdaki sürelerin sonu ile sınırlıdır; 
a) Saha veya sahaya hemen bağlı alanlarda meydana gelen olaylarda bir yıl, 
b) Yolsuzluk-rüşvet ve doping olaylarında on yıl, 
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c) Diğer tüm olaylarda beş yıl..." 

4. Dünya Sporunda Şike 
Sporun yöneldiği hedeflerle uzlaşması mümkün olmayan şike, tarihin her döneminde olduğu 

gibi günümüzde de dünyanın her yerinde, sporun her branşında gündeme gelmektedir. 

İtalya'da karışan kulübün bir alt lige indirildiği ilgili sporcuların iki yıl süre ile müsabakalara 
katılmaktan men edildiği olay, Avusturya ve Almanya milli takımlarının aynı kaygı ile kazanma 
amacı gütmedikleri müsabaka, Peru ile Arjantin arasında oynanan milli müsabakanın Arjantin'in 
ihtiyaç duyduğu 6-0'lık skor ile bitmesi, daha yakın tarihte İtalya ve Portekiz'de görülen hakem 
suiistimalleri ile mücadele çabaları ve Almanya'da ortaya çıkan bahis bağlantılı hakem suiistimali 
tüm dünyada şikenin her türünün görüldüğünün kanıtlandır. 

5. Türk Sporunda Şike ve Mevcut Durum ile İlgili Tespitler 
5.1. Federasyon Kurulları Tarafından Karara Bağlanmış Şike İddiaları 
Ülkemizde ortaya atılan şike iddiaları hakkında Türkiye Futbol Federasyonunun özerklik 

kazanmasından sonra karar verme yetkisi Federasyon Yönetim Kurulu'na bırakılmıştır. 
Şike iddiasıyla ilgili olarak Futbol Federasyonuna yapılan başvurular üzerine, federasyonca bir 

Şike Araştırma Kurulu oluşturulur. Şike Araştırma Kurulu iddia konusunu inceleyerek görüşünü bir 
raporla Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna bildirir. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu şike 
iddiasıyla ilgili kararını Şike Araştırma Kurulunun kendisine sunmuş olduğu rapora bağlı kalmak
sızın verir. Federasyon Yönetim Kurulunun vereceği karardan zarar görenlerin Tahkim Kurulu'na 
başvuru hakları vardır. Tahkim Kurulu'nun kararları kesindir. 

Özerk Futbol Federasyonu'na pek çok şike iddiası ulaşmış ve bunlarla ilgili karar Federasyon 
tarafından alınmıştır. 

Futbol Federasyonu Başkanlığı; 
a) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen 26.4.2005 tarih ve 

00/737-9667 sayılı yazıda (Ek-7) 1990 yılından itibaren kesinleşmiş şike dosyalarına yer verilmiş
tir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir: 

1- Malatyaspor kulübünün; Türkiye Profesyonel l'inci Futbol Liginde 6.5.1990 tarihinde oy
nanan ve Boluspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona eren Adana Demirspor- Boluspor müsabakasının 
sonucu üzerinde anlaşma yapıldığına yönelik iddiası üzerine, Tahkim Kurulu 19.9.1990 tarihinde 
3'te 2 oy çokluğu ile müsabakanın anlaşmalı olduğuna karar vermiştir. Ancak, Boluspor'un iade-i 
muhakeme isteğinde bulunması üzerine Tahkim Kurulu bu sefer 12.2.1991 tarihinde yürütmenin 
durdurulmasına, 21.6.1991 tarihinde de bir önceki kararının aksine anlaşma iddiasının sübutu için 
yeterli delil bulunmadığına hükmederek 19.9.1990 tarihli Tahkim Kurulu kararının kaldırılmasına, 
Malatyaspor'un açtığı davanın reddine karar vermiştir. 

2- Afyon Büyükler 2'nci Amatör Küme (A) Grubunda 11.6.1994 tarihinde oynanan ve 18-1 Anıt-
kaya Belediyespor'un galibiyetiyle sonuçlanan Anıtkaya Belediyespor-Sülünspor maçının sonucu 
üzerinde anlaşma yapıldığı iddiasını inceleyen Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, müsabakanın 
sonucu üzerinde taraflar arasında anlaşma (şike) yapıldığına hükmederek, her iki takımında bir yıl 
süreyle Büyükler 2'nci Amatör Küme müsabakalarına alınmamasına karar vermiştir. 

3- İstanbul Yıldızlar Amatör Kümede 15.12.1994 tarihinde oynanan ve 21 -0 Ortaçeşmespor'un 
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galibiyetiyle sona eren Ortaçeşmespor-Soğuksuspor müsabakanın sonucu üzerinde anlaşma yapıl
dığı iddiasını inceleyen Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, müsabakanın sonucu üzerinde taraf
lar arasında anlaşma (şike) yapıldığına hükmederek, her iki takımında bir yıl süreyle müsabakalara 
alınmamasına, olaya karışanlarında Amatör Futbol Disiplin Kuruluna şevkine karar vermiştir. 

4- Erzurum Büyükler l'inci Amatör Kümede 30.3.1995 tarihinde oynanan ve 35-0 Palan-
dökenspor'un galibiyetiyle sonuçlanan Palandökenspor-Ağırbakımspor maçının sonucu üzerinde 
anlaşma yapıldığı iddiasını inceleyen Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, müsabakanın sonucu 
üzerinde taraflar arasında anlaşma (şike) yapıldığına hükmederek, her iki takımında bir alt kümeye 
düşürülmelerine, her iki takımın oyuncu, teknik sorumlu ve yöneticilerinin Amatör Futbol Disiplin 
Kurulu'na şevklerine karar vermiştir. 

b) Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen 1.2.2005 tarih ve 
00/31 -2536 sayılı yazıda (Ek-22) 2000 yılından itibaren şikeyle ilgili olarak kendilerine intikal eden 
olaylar ve bu olaylarla ilgili olarak Şike Tahkik Kurulu, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve 
Tahkim Kurulunun vermiş olduğu kararlar yer almaktadır. Bu olaylardan bazıları aşağıda belirtil
miştir: 

1- Bilecikspor Kulübünün; Türkiye Profesyonel 3'üncü Ligi 7'nci Grupta 15.4.2001 tarihinde 
oynanan Eyüpspor-Nişantaşıspor müsabakalarının sonucu üzerinde taraflar arasında anlaşma yapıl
dığı iddiasını inceleyen Şike Tahkik Kurulu, Nişantaşıspor - Eyüpspor müsabakasının sonucu 
üzerinde taraflar arasında anlaşma yapılmadığı kanaatine varmıştır. Futbol Federasyonu Yönetim 
Kurulu da, söz konusu müsabakanın sonucu üzerinde taraflar arasında herhangi bir anlaşma yapıl
madığına karar vermiştir. 

2- Geliboluspor Kulübünün; 19.5.2001 tarihinde Türkiye Profesyonel 3'üncü Ligi 8'inci Grup
ta Alibeyköyspor-Beşyüzevlerspor arasında oynanan ve 12-0 ev sahibi takımın lehine biten 
müsabakasının sonucu üzerinde taraflar arasında anlaşma (Şike) yapıldığı iddiasını inceleyen Şike 
Tahkik Kurulu, Alibeyköyspor'un gol averajıyla ligde kalmasını sağlamak amacıyla, Alibeyköys-
por'un farklı skorla kazanması hususunda her iki takımın kendi aralarında anlaştıkları kanaatine 
ulaşmıştır. Şike Tahkik Kurulu, söz konusu müsabakaya ilişkin kanaatlerini içeren bir rapor düzen
leyerek Futbol Federasyonu Başkanlığına sunmuştur. 

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da, Alibeyköyspor-Beşyüzevlerspor müsabakasıyla ilgili 
olarak Şike Tahkik Kurulunun ulaştığı sonucu benimseyerek, her iki takımın da bir alt kümeye 
düşürülmelerine, isim listelerinde adları geçen yöneticilerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na 
şevklerine karar vermiştir. 

Futbol Federasyonunun aldığı söz konusu karara karşı, Alibeyköyspor ve Beşyüzevlerspor 
Kulüpleri Tahkim Kuruluna itiraz etmişlerdir. Tahkim Kurulu da, dosyada farklı skor dışında, maç 
sonucu hakkında anlaşmayı kanıtlayacak veya bu yönde kanaat oluşturacak güçte bir delil olmadığı 
gerekçesiyle, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, Alibeyköyspor-Beşyüzevlerspor 
müsabakasıyla ilgili kararının kaldırılmasına hükmetmiştir. 

3- Vefa Spor Kulübü ve Çerkezköy Belediyespor Kulübünün; 21.5.2000 tarihinde Türkiye 
Profesyonel 3. Ligi 8. Grupta oynanan ve 5-4 ev sahibi takımın lehine biten Edirnespor- Nişantaşıs
por müsabakası ile Lüleburgazspor'un 3-1 üstünlüğü ile sona eren Yıldırım Bosnaspor - Lülebur-
gazspor müsabakası ve ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlanan Beşyüzevlerspor - Gün
gören Belediyespor müsabakasının sonucu üzerinde taraflar arasında anlaşma yapıldığına yönelik 
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iddialannı inceleyen Şike Tahkik Kurulu, bu maçların sonucu üzerinde herhangi bir anlaşma yapıl
madığı kanaatine varmıştır. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da Şike Tahkik Kurulunun 
raporuna istinaden bahse konu maçlarda şike yapılmadığına karar vererek, iddia sahibi Vefa Spor 
Kulübü ile Çerkezköy Belediyespor Kulübünün taleplerini reddetmiştir. 

4- Pendikspor Kulübünün; 21.5.2000 tarihinde Türkiye Profesyonel 2'nci Ligi 3'üncü Grupta 
Gaziosmanpaşaspor - Kartalspor arasında oynanan müsabakasının sonucu üzerinde taraflar arasın
da anlaşma yapıldığı iddiasını inceleyen Şike Tahkik Kurulu, söz konusu maçın sonucu üzerinde 
taraflar arasında herhangi bir anlaşma yapılmadığı kanaatine varmıştır. Futbol Federasyonu 
Yönetim Kurulu da Şike Tahkik Kurulunun raporuna istinaden bahse konu maçın sonucu üzerinde 
taraflar arasında anlaşma yapılmadığına karar vererek, iddia sahibi Pendikspor Kulübünün baş
vurusunun reddine karar vermiştir. 

5- Altayspor Kulübünün; Türkiye l'inci Süper Liginde 25.5.2003 tarihinde oynanan Elazığs-
por-İstanbulspor A.Ş., 31.5.2003 tarihinde oynanan Diyarbakırspor -Elazığspor ve aynı tarihte oy
nanan İstanbulspor A.Ş.-Altayspor müsabakalarının sonuçları üzerinde taraflar arasında anlaşma 
yapıldığı iddialarım inceleyen Şike Tahkik Kurulu, söz konusu müsabakalarda tarafların maçların 
sonucu üzerinde anlaşma yapmadıkları kanaatine varmıştır. Futbol Federasyonu Başkanlığı da bu 
görüşe katılarak, Altayspor Kulübü'nün talebini reddetmiştir. Altayspor Kulübü, Futbol Federas
yonunun almış olduğu söz konusu karara Tahkim Kürulu'nda itiraz etmiştir. Tahkim Kurulu da Al
tayspor Kulübünün itirazını reddetmiştir. 

6- Bursaspor ve İstanbulspor A.Ş. kulüplerinin; Türkiye l'inci Süper Liginde 24.4.2004 
tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Akçaabat Sebatspor müsabakasının sonucu üzerinde taraflar 
arasında anlaşma yapıldığı iddiasını inceleyen Şike Tahkik Kurulu, söz konusu müsabakada taraf
ların maçın sonucu üzerinde anlaşma yapmadıkları kanaatine varmıştır. Futbol Federasyonu Baş
kanlığı da bu görüşe katılarak, Bursaspor ve İstanbulspor A.Ş. kulüplerinin taleplerini reddetmiştir. 

7- Bursaspor Kulübünün; Türkiye Süper Liginde 9.5.2004 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş.
Akçaabat Sebatspor, 15.5.2004 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Beşiktaş A.Ş. ve 15.5.2004 
tarihinde oynanan Akçaabat Sebatspor-MKE Ankaragücü müsabakalarının sonuçlan üzerinde taraf
lar arasında anlaşma yapıldığı iddialarım inceleyen Şike Tahkik Kurulu, söz konusu müsabakalar
da tarafların maçların sonucu üzerinde anlaşma yapmadıkları kanaatine varmıştır. Futbol Federas
yonu Başkanlığı da bu görüşe katılarak, Bursaspor'un talebini reddetmiştir. 

Türkiye Basketbol Federasyonu; 
Türkiye Basketbol Federasyonunun 1.3.2005 tarih ve 340 sayılı yazısı (Ek-8) ekinde; 
1- 23.1.2005 tarihinde Konya'da oynanan Konya Selçuk Üniversitesi-Mersin Büyükşehir 

Belediyesi Basketbol 2.Lig müsabakasında Mersin Büyükşehir Belediye kulübünün güçlü kad
rosuna rağmen bilerek ve isteyerek maçı kaybettikleri yönündeki Başhakem Fatih SÖYLEMEZOĞ-
LU ve Teknik Komiser Dr.Muhittin ÇOYMAK'ın raporlarına istinaden T.B.F. disiplin kuruluna 
sevkedildiği, Disiplin Kurulunun 30.1.2005 tarih ve 56 sayılı karan ile de Mersin takımının kazan
mak arzusunda olmadığı tespit edilmekle birlikte bunun hileli ve danışıklı bir müsabaka olduğuna 
dair kesin bir bilgi ve belge bulunamadığından bahsedildikten sonra kulübün isteksiz oyununa 
müdahale etmeyen antrenör Rebah SIDALLI'ya 6 maç müsabakadan men ve 1.000.00 YTL para 
cezası, şube yöneticisi Vedat KAPLAN'a da 3 ay hak mahrumiyeti ve 1.500.00 YTL para cezası 
verildiği, 
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2- 18.2.2001 tarihinde İstanbul Caferağa Spor Salonunda oynanan İstanbul Beykoz-Ankara 
Üniversitesi Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi müsabakasında her iki takım sporcularının oynamak
tan kaçındıkları için hakem tarafından uyarıldıkları, buna rağmen aynı tutumu sergiledikleri tespit 
olunduğundan maçın tatil edildiği, olayı inceleyen Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunun her 
iki takımın hükmen mağlubiyetine ve iki puanlarının silinmesine karar verdiği, her iki takımın an
trenörleri ile birer yöneticinin disiplin kuruluna sevkedildiği, 28.3.2001 tarih ve 75 sayılı disiplin 
kurulu kararı ile de, Ankara Üniversitesi Spor Kulübü İdarecisi Tahir BENLİ ile Antrenör Semih 
GÖKALP'e ve Beykozspor Kulübü İdarecisi Armağan ÖMÜR'e 8'er ay hak mahrumiyeti, Bey-
kozspor Kulübü Antrenörü Volkan KARAASLAN'a da 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiği, 

belirtilmiştir. 

5.2. Komisyona Ulaşan Şike İhbarları 

Ceyhanspor Kulübü Başkanlığı; 

Ceyhanspor Kulübünden gelen 2.3.2005 tarihli yazıda (Ek-9) Ceyhanspor kafilesinin 
27.2.2005 tarihinde deplasmanda Nusaybin Demirspor'la oynayacağı maç için stada girerken 
Nusaybin Demirspor'lu yöneticilerin yollarını kestikleri, küme düşme durumlarının bulunduğunu 
söyleyerek maçı vermelerini istedikleri, kendilerinin de, "Biz hayatımızda böyle bir şey yaşamadık. 
Ha namusumuzu satmışız, ha bu maçı vermişiz."diyerek yollarını kesen Nusaybin Demirspor'lu 
yöneticilerin taleplerine karşı çıktıkları, bu yüzden soyunma odasında futbolcularına bıçak çekil
diği, masörlerinin dövüldüğü ifade edilmiştir. 

Bulancakspor Kulübü Başkanlığı; 

Bulancakspor Kulübü Başkanlığının 2.3.2005 tarih ve 22 sayılı yazısı (Ek-10) ekinde; 
27.2.2005 tarihinde oynanan Bulancakspor-Ünyespor maçından önce ara transferde Ünyespordan 
alınan futbolcuları Çağlar ŞAHİN'in Ünyespor malzemecisi tarafından cep telefonu ile aranarak 
sözkonusu maçta şike yapmasının teklif edildiği, bu konuşmaların cep telefonu hafızasına kaydedil
diği ve basına bilgi verildiği, maç akşamı da, Ünyespor Kulübü başkanının futbolcularını arayarak 
bu olayı kamuoyuna duyurduğu için ölümle tehdit ettiği belirtilmiştir. 

Adıyamanspor Kulübü Başkanlığı; 

Adıyamanspor Kulübünden alınan 4.3.2005 tarih ve 2005-105 sayılı yazıda (Ek-11) şikenin ar
tık iddia olmaktan çıktığı, şikenin her yıl yaşandığı, bu konuda konuşan insanların sesleri kesildiği 
için şike olayının hep yaşanacağı; futboldaki şikenin, hatır şikesi, para karşılığı yapılan şike, futbol
cu transferi taahhüdü şikesi gibi çeşitlerinin bulunduğu, şikeyi belgelemenin zor olmadığı, geçen yıl 
2. Lig B Kategorisi C grubunda Mardinspor'un nasıl şampiyon olduğunu bu grupta mücadele eden 
tüm kulüplerin başkanlarının çok iyi bildiklerini, içinde bulunulan sezonda da yine 2. Lig B 
Kategorisi C grubunda lider olan ve lidere yakın olan takımların sporcularının aranarak rüşvet tek
lif edildiği, şikenin önlenmesi için ligde mücadele eden takımların lig sonuna kadar hedeflerinin ol
duğu bir statüye kavuşturulması gerektiği, bir üst lige yükselme şansını kaybeden ya da küme düş
me korkusu bulunmayan takımların istemeyerekte olsa şikenin içine karıştıkları ifade edilmiştir. 

Futbol Federasyonunun görev alanına giren yukarıdaki sike ihbarları gereğinin yapılması için 
federasyona bildirilmiştir. (Ek-53) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 956) 



— 99 — 

6. Türk Sporunda Şikenin Önlenmesine Yönelik Tespit, Görüş ve Ö 
6.1 Komisyonda Mülakatla Bilgisine Başvurulan Spor Adamlarının Tespit, Görüş ve 

Önerileri 

Komisyon tarafından bilgisine baş vurulan kişilerden halen kulüp yönetiminde görevli olan
ların genel olarak şikenin varlığına inanmadıkları, bir kısmı şike var derken bir kısmının ise sadece 
hatır şikesinin var olduğunu düşündüklerini beyan ettikleri, halihazırda görevde olmayan ilgililerin 
büyük bir çoğunluğunun şikenin var olduğunu ancak hiçbir zaman kendilerinin içinde yer almadık
larını beyan ettikleri gözlenmiştir. 

Spor adamları, şikenin önlenmesi için cezaların ağırlaştırılması ve yaptırımların objektif olarak 
uygulanması gerektiği üzerinde durmuşlardır. 

Mehmet ATALAY (GSGM Genel Müdürü) 
Ülkemizde şike ile ilgili olarak perde arkasında iddialar olduğunu, ancak delil gösterilmediğini, 

belki bu tür iddialarda bulunanların kendilerine bir zarar geleceği endişesi ile yetkililere bilgi ver
medikleri gibi delil de göstermediklerini, modern ülkelerde şike yaptığına inanılan ya da kanaat 
getirilen takımlara ve futbolculara şiddetli bir şekilde ceza verildiğini, Örneğin İtalya'da Milan'ın 
küme düşürüldüğünü, Paola Rossi adlı futbolcuya en iyi zamanında iki yıl ceza verildiğini, Tür
kiye'de de bu olaya şahitlik yapanların ve bilgisi olduğunu söyleyenlerin konuşmalarını ve Türk 
sporunun da temizlenmesini, sporun evrensel boyutu olan sevgi, dostluk ve barış ortamının gerçek
leşmesini, 

Turgay DEMİREL (Basketbol Federasyonu Başkanı) 
Mersin Büyükşehir-Konya Selçuk Üniversitesi maçı ile ilgili olarak, Konyaspor'un maçı 

kazanması üzerine maçın hakeminin "Bu antrenör yeteri kadar ciddi davranmamıştır. Sanki is
teyerek kaybetmişlerdir." ifadelerinin maçla ilgili raporda yer aldığını, ancak bu iki takımın play-
off'da tekrar karşılaştıklarını, Konya'daki maçı Konya Selçuk Üniversitesinin 20 sayı farkla kazan
dığını, hakemi çok cesur ve olanları açıkça yazdı şeklinde değerlendirmediklerini, hakemin maç 
içinde böyle bir düşüncesi var idiyse oyunu durdurup kaptanları ya da antrenörü çağırıp ikaz etmesi 
gerektiğini, hakemin raporuna istediğini yazabileceğini, eğer raporda bir suç unsuru varsa bunun 
Disiplin Kurulu tarafından değerlendirileceğini, Disiplin Kurulu'nun da sadece hakemin verdiği 
karara bakarak değerlendirme yapmadığını, tarafları dinleyerek olayları araştırdığını ve in
celediğini, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Konya'yı yenmesi halinde play-off'a Konya'dan 
daha kuvvetli bir ekip olan Gaziantep'in kalacağını, şampiyonluk mücadelesinde o kadar güçlü bir 
ekibin kalmasını istemeyebileceğini, bir sonraki adımı düşünmek zorunda kalabileceğini, hakem 
raporları ile bir maçta şike olup olmadığına karar vermenin zor olduğunu, bu sebeple komisyonun 
soruşturduğu şikenin doğru bir tarifinin ortaya konması gerektiğini, bu tarife hangi olayların gir
diğinin daha sonra tartışılmasının gerektiğini, Mersin Belediyesi-Konya Selçuk Üniversitesi 
maçının bu tarifin dışında kaldığını, Galatasaray Kulübünün, Bayan Basketbol Takımının küme 
düşmesi nedeniyle Galatasaray Kulübü tarafından arandığını ve kendisinden küme düşmeyi kaldır
masını istediklerini, bunu yönetim kuruluna sunacağını ancak umuda kapılmamaları gerektiğini 
söylediğini, aynı tehlikenin erkek basketbol takımı için de söz konusu olduğunu, Galatasaray 
Kulübü Başkanı sayın Özhan CANAYDIN'ın kendisini aradığını ve "Erkek takımı da kötü gidiyor 
başkan buna şimdiden bir çare bul" dediğini, kendisinin de ligi 14 takımdan 16 takıma çıkardık
larını, ligin son iki takımı ile ikinci ligin üçüncü ve dördüncü takımlarının kendi aralarında yapacak-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 956) 



— 100 — 

lan maçlarda ilk iki sırayı alanın birinci ligde mücadele edeceğini, Galatasaray'ın da bu dört takım 
arasından ilk iki sırayı alması gerektiğini söylediğini, bir takımın kendisine ileriye dönük olarak 
avantaj sağlamak amacıyla yaptığı şikenin ya da pozisyon almanın şike olarak nitelen-
dirilemeyeceği, ancak bu durumun üçüncü takımların pozisyonlarını etkilemesi bakımından haksız 
rekabet olarak nitelendirilebileceğini, 

Levent BIÇAKÇI (Futbol Federasyonu Başkanı) 

Şike ve teşvik primi olaylarını çözebilmek için İçişleri Bakanlığından federasyon bünyesinde 
çalışacak bir istihbarat birimi kurulmasını talep ettiklerini, Hukuk Kurulu'nda sadece ifade alınabil
diğini, Emniyetten ya da Adalet Bakanlığından yardım alınırsa telefon dinleme ve değişik takibat
lar yapma gibi imkanlarla ancak netice alınabileceğini, 

Sekip MOSTUROĞLU (Futbol Federasyonu Başkan Vekili) 

"Yedi yıldır Futbol Federasyonu Hukuk Kurulunda görev yaptığını, kurula zaman zaman şike 
iddialarının geldiğini, şike başvurularının yapıldığını, bu iddiaları genelde ligin son haftalarında 
küme düşen ya da şampiyonluğu kıl payı kaçıran takımların yaptıklarını, Federasyon olarak id
diaların üzerine gittiklerinde yetkilerinin belli bir noktada bittiğini, kulüplerin ve futbolcuların ban
ka hesaplarının incelenemediğini, futbol camiası dışında kalan kişilerden bilgi ve belge alamadık
larını, kamuoyunda konuşulan hususların yetkili mercilerle paylaşamadığını, kendilerine hukuka 
uygun bilgi ve belge gelmediği için şike kararının verilemediğini, İtalya, İspanya ve Fransa gibi ül
kelerde banka kayıtları üzerinden kulüplerin ve futbolcuların hesaplarının ve mal varlıklarının araş
tırıldığını, bu operasyonları yapanların polis olduğunu federasyonlar olmadığını, somut delile 
dayandıkları için sonuca ulaşıldığını, bu nedenle de Avrupa Şampiyonu olan Marsilya'nın küme 
düşürüldüğünü, kayıtlı ekonomiye geçildikçe bu olayların çözülebileceğini düşündüğünü, 
UEFA'nın uyguladığı, bizde de geçen yıl uygulamaya konulan Kulüp Lisans Sisteminde kulüplerin 
mali yapılarının şeffaf hale getirildiğini, bu konuda sıkı bir denetim yapılırsa çok kolay sonuç 
alınabileceğini, yine soruşturmalar sırasında Federasyona destek olacak Emniyet içinde ya da 
Federasyonda görevli özel bir birimin kurulması gerektiğini, bugün FİFA'daki ihtilaflı dosyaların 
hemen hemen % 75'inin Türkiye ve Yunanistan'dan geldiğini, bu % 75'in % 40-45'inin de Tür
kiye'den geldiğini, bunun tamamen sağlıksız ekonomik yapıdan kaynaklanan bir durum olduğunu, 
spordaki düzensizliğin temelinde yatan sebeplerin başında bu bozuk mali yapının olduğunu," 

İsmail ÖZERSİN (Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanı) 

Geçmiş yıllarda şike yapıldığı gerekçesiyle Federasyona bir çok başvuru olduğunu, bu baş
vuruların Şike Tahkik Kurulunca incelendiğini, daha sonra Federasyon Yönetim Kurulunca karara 
bağlandığını, nihai olarak da Federasyon Tahkim Kurulunun karar verdiğini, Federasyon Yönetim 
Kurulunun şike kararı verdiği "Beşyüzevler-Aübeyköy" maçı için, Tahkim Kurulunun şike yoktur 
kararı verdiğini, 

Şenes ERZİK (Eski Futbol Federasyonu Başkanı, UEFA Asbaşkanı) 

Şike ve teşvik olaylarının önlenmesi için Futbol Federasyonun dimdik durduğunu herkese gös
termesi gerektiğini, zaman aşımına uğradı denilmemesinin gerektiğini, geçmişte Tahkim 
Kurulu'nun şike yoktur demiş olmasına rağmen dönemin Başbakanı Turgut ÖZAL'ın kendi ödenek
lerinden Malatyaspora 4 milyar para verdiğini, 
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Haluk ULUSOY (Eski Futbol Federasyonu Başkanı) 

Şike ve teşvikin araştırılmasında ve cezalandırılmasında, zamanaşımı süresinin kaldırılması 
veya 10-15 yıl gibi bir süre olması gerektiğini, şu anda zamanaşımı süresinin, teşvik suçunda 1 yıl, 
şikede ise 2 yıl olduğunu, eğer şike varsa şampiyonluğa oynayan takımlarla düşme potasında olan 
takımların bunu yapacağını, şikeyle ilgili bir belge ortaya konulmadığını, 

Mehmet Ali YILMAZ (Eski Trabzonspor Başkanı) 

Hemşerisi olan Sarıyer Kulübü Başkanının Sarıyer'in kümede kalmasını sağlamak için ken
disine "başkanım bu maçı bize ver" dediğini, ancak kendisinin bunu reddettiğini, Sanyer Kulübü 
Başkanının biz çocuklara tembih ettik onlar saha içinde çalışacaklar dediğini, bunun kendisini il
gilendirmediğini söylediği esnada da golü yediklerini ve Sarıyer Kulübü Başkanının kalkıp ken
disine sarıldığını ve öptüğünü, bunun üzerine taraftarların kendisine " sattın bizi başkan" dediğini, 
bu hususta bir kabahatinin olmadığını, bu tür şeylerin olduğunu ve adına sonradan şike denildiğini, 
şikenin paralı da parasız da arkadaş olmakla ve saha içinde futbolcuya rica etmekle de gerçekleş
tiğini, bahis oyunlarının maksimum 25-30 bin dolarlık olması gerektiğini, bununla şike 
yapılamayacağını, ancak 5-10 trilyon ile yapılabileceğini, bizdeki programın gözden geçirilmesi 
gerektiğini, iddianın erken geldiğini ve kriterlerinin değiştirilmesi gerektiğini, 50 bin dolar mak
simum ödeme ile şike yapılamayacağını, açıktan oynanmasının önlenebileceğini, eğer maç 
satılacaksa bunu hocanın da masörün de yapabileceğini, başkan olarak hiçbir zaman böyle şeyler 
yaşamadığını, 

Ali ŞEN (Eski Fenerbahçe Başkanı) 

Şikenin, hayatın her alanında olduğunu, şikeyi kimsenin ispat edemeyeceğini, topu elinden 
kaçıran kaleciye, eğer sezon başı ise, acemi, sezon sonu ise, şike yaptı denildiğini, Türk futbolun-
daki şikenin diğer ülkelerinkinden daha fazla olmadığını, şikeyi ispat edecek hiçbir otorite ol
madığını, şike ve teşvik de zaman aşımını ortadan kaldırmak gerektiğini, 

Yıldırım DEMİRÖREN (BJK Başkanı) 

Şike ve teşvik primi gibi hususların şayia olarak var olduğunu, bu hususların geçmişe değil, 
geleceğe bakarak önlenebileceğini, kendisinin şike, teşvik primi gibi şeylerle karşılaşmadığını, 

Atay AKTUĞ (Trabzonspor Başkanı) 

Şike iddialarında, hakem veya gözlemci kanaatine göre hareket edilmesini uygun olmadığını, 

Ergun GÜRSOY (Galatasaray Asbaşkanı) 

Türkiye'de şikenin olduğunu zannetmediğini, ancak bazı totocuların şike yapıyoruz diye bazı 
aptal yöneticileri kandırıp onlardan para aldıklarını, iş tutarsa ben yaptım, tutmazsa ne yapayım 
böyle oldu, dediklerini, bazı futbolcuların hatır şikesi yaptıklarını, ancak parayla takımlarını sat
madıklarını, bu olayların önlenmesi için dirayetli hakim ve savcılara ihtiyaç olduğunu, veren belli 
alan belli iken neden bir şey yapılmadığını anlayamadığını, 

Ahmet ŞAN (Konyaspor Kulübü Başkanı) 

Ligde üç grup takım olduğunu, şampiyonluğa oynayanlar, küme düşmemeye oynayanlar, or-
tadakiler, küme düşmemeye oynayanların ister istemez şikeye de teşvike de bulaşabileceklerini, 
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Hikmet TANRIVERDİ (Malatyaspor Kulübü Başkanı) 
Türkiye'de şikeden mağdur olan ve bu durumu belgelenen tek takımın Malatyaspor olduğunu, 

1991 yılında Adana-Bolu maçında şike yapıldığının Mahkeme kararıyla belgelendiğini, ancak 
Malatyasporun bu karar gereği lige alınması gerekirken aradan uzun zaman geçtiği için lige alın
mayıp 4 milyar lira tazminat ödendiğini, 

Zafer KATRANCI (Denizlispor Kulübü Başkanı) 
Şike olabileceğine şahsen inanmadığını, 
Celal DOĞAN (Gaziantepspor Kulübü Başkanı) 
22 yıldır yöneticilik yaptığını, Gaziantepsporun bu dönemde şikenin hiçbir çeşidine bulaş

madığını, Türkiye'de herşeyin abartıldığını, futbolcular arasında maç esnasında fazla üzerimize gel
meyin şeklinde konuşmalar, yalvarmalar olduğunu duyduklarını, federasyona kanaat yetkisi verilir
se önleme şansı olabileceğini, bunun için Anayasadaki idarenin hiçbir işlemi yargı denetimi dışın
da kalamaz hükmünün kaldırılabileceğini, 

Selahattin AYDIN (Sakaryaspor Kulübü Başkanı) 
Zaman zaman, birilerinin gelip "Başkan bu işi bağlayalım, siz bağlamazsanız rakip takım bağ

layacak" gibi ifadelerle maç öncesi kendileri ile irtibata geçtiklerini, kendilerinin bu kişilere itibar 
etmediklerini, 

İlhan CAVCAV (Gençlerbirliğispor Kulübü Başkanı) 
Hiçbir kulüp yöneticisinin hiçbir futbolcusuna "gel kardeşim bu maçı ver" diyemeyeceğini, an

cak geçmişte özellikle bazı yabancı futbolcuların para karşılığı maç sattıklarını öğrendiğini, hatır 
şikesi ve teşvik primi verilmesi hususlarının ise geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam ettiğini, 

Veli SEZGİN (Akçaabat Sebatspor Kulübü Başkanı) 
Şikenin bir takımın, oyuncunun, hocanın maç satması olduğunu, hiçbir kulübün bir maça yenil

mek için çıkmayacağını, buna ihtimal vermediğini, ancak futbolcuların maç esnasında hatır şikesi 
denilebilecek davranışlarda bulunabildiklerini, bu durumun yönetimin ve antrenörün bilgisi dışında 
geliştiğini, 

Adnan SEZGİN (Eski İstanbulspor A.Ş. Başkanı) 
Türkiye'de hiç kimsenin bir futbolcuya gelip "bu maçta yenileceksin" diyecek cesareti ol

duğunu sanmadığını, bir maçın satılmasının her şeyin satılması anlamına geleceğini, 
Erdinç YELEKLİOĞLU (Altayspor Kulübü Başkanı) 
Bu gün Türkiye'de şikenin olmadığını, şikenin yapılmadığını, böyle şeylerin oluşmadığını söy

lemenin mümkün olmadığını, ne yapılırsa yapılsın ama gizli ama aleni birtakım şeyler yapıldığını, 
ancak şikenin çoğunlukla parayla değil de hatıra binaen ya da bölgecilik gözetilerek yapıldığını, an
cak politik olarak etkin olup, lobisini iyi kuranların hiç bir şekilde ceza almadığını, bu nedenle de 
bu işlerin devam ettirildiğini, şike ve benzeri olayların çerçevesinin çok iyi çizilmediğini, bunlara 
ilişkin yaptırımların olmadığını dolayısıyla hiç kimseye ceza verilemediğini, işlenen suçların hep 
cezasız kaldığını, sonra da ağlayıp sızlandıklarını, 

Adnan DİNÇER (Teknik Direktör) 
Türkiye'de maça çıkacak bir hakemin birçok yerden telefon aldığını, maça rahat çıkamadık

larını, düşme hattındaki takımlarla ortada olan takımların, ikinci devre maçlarında şaibeler ol-
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duğunu, şikenin kanaate dayalı bir karar olduğunu, hakem ve saha gözlemcisinin rahatlıkla şikeyi 
hissedebileceğini, Türkiye'de iki türlü şike olduğunu, birincisinin, hatır şikesi olduğunu, bunun 
paraya dayanmadığını, diğer şikenin para ile yapıldığını, futbolcuların para aldıklarını, Türkiye'de 
tüm liglerde amatör küme dahil şampiyon olacaklar ve küme düşeceklerin önceden belli olduğunu, 
hakemlerin tehdit edildiğini, yine menajerlerin kendi sattıkları oyunculara baskı yaparak bu maç 
böyle bitsin diye arada iş yaptıklarını, şikenin kanaate dayalı bir karar olduğunu, oyuncuların maç 
esnasındaki oyun tarzlarından hakem ve gözlemcilerin şikeyi hissedebileceğini, eskiden hakemlerin 
bu maçta şike var diye raporlarına yazma yetkilerinin olduğunu, şimdi gözlemci ile birlikte bu işi 
yapmak durumunda olduklarını, İtalya'da Rivera'nın oynadığı dönemde Milan takımının şike yap
tığı gerekçesiyle küme düşürüldüğünü, 

Yılmaz VURAL (Teknik Direktör) 
Futbolu seyredenlerin oynanılan şeyin spor olmadığını, şike yapıldığını, veya oyunun satıl

dığını düşündüğünü, böylece futbolun önemini kaybettiğini, sporcunun, seyircinin, bu organizas
yondaki bütün insanların kaliteli ve seviyeli kılınması gerektiğini, insan unsurunun çok önemli ol
duğunu, TFF Başkanının "Ben başkan olarak, kimi şampiyon yapmak istersem onu yaparım, bu sis
tem buna müsaittir." dediğini, bu demecin çok önemli olduğunu, esas düzeltilmesi gerekenin bu ol
duğunu, futbolun sosyal aktivitesini kaybetmek üzere olduğunu, çünkü insanların "Bu olay bitmiş, 
bu hakem bağlanmış" inancıyla baktıklarını, futbol dışında bağımsız birisinin ajan gibi, maçı takip 
ederek, kanaate bağlı karar verebilmesi gerektiğini, bunun içinde yasa olması gerektiğini, bunu 
diğer ülkelerin yaptığını, 

Samet AYBABA (Teknik Direktör) 
Ülkemizdeki futbolcuların maddi açıdan belli bir düzeyi aşmış oyuncular olduklarını, Teknik 

Direktörün futbolculara arkadaşlar bu maça çıkın oynamayın diyemeyeceğini, eğer böyle söylerse, 
birkaç maç sonra futbolcunun da gelip başka bir talepte bulunabileceğini, böyle birşeyin 
olamayacağını, 

Sefer Hakan OLGUN (Akçaabat Sebatspor Kalecisi) 
Tarih olarak tam hatırlamamakla birlikte Çarşamba akşamı kulüpteki odasından kendisini 

telefonla Akçaabat Devlet Hastanesinin kantinini işleten Kenan Erol isimli şahsın aradığını, kulüp
teki herkesle arası iyi olan bu şahsın kendisini aramasını o an çok fazla yadırgamadığını, kendisine 
bu hafta oynayıp oynamayacağını sorduğunu, bir gün sonra saat 15.00 civarında Kenan Erol'un 
direkt odasına geldiğini, odaya girer girmez "sana 100 milyar para, Kayseri maçıyla ilgili bir iş 
yapacaksın çok büyük para kazanacağız, beğenmezsen üstünü de verebiliriz, senin borcun var, har
cın var, al bu borçlarını öde, bu para fazlasıyla yeter sana" dediğini, kendisinin Kenan ağabey çık 
git odamdan kiminle iş yapıyorsun bilmiyorum ama bu işler sana göre değil, bana göre hiç değil, 
dediğini, akşamleyin Genel Menajer, İlter Kasap'a durumu anlattığını, ardından hocaya da anlattık
larını, hocanın, başkana söyleyelim demesi üzerine, başkanı cep telefonundan aradığını, başkanın 
Kulüpler Birliği toplantısında olduğunu öğrendiğini, Cuma günü başkanın toplantıdan döndüğünü, 
durumu kendisine anlattığını, başkanın bu işin içindi kimlerin olduğunu tespit etmek için bu kişinin 
sesini kayda almak gerektiğini söylediğini, bu arada Kenan Erol'un gün boyunca diğer futbolcular
la özel görüşmeler yapmasının hocanın dikkatini çektiğini, herkes Cuma namazında iken Kenan 
Erol'un tekrar odasına geldiğini, kendisinin de cep telefonu ile ses kaydı yapmaya başladığını, 
Kenan Erol'un ilk yarı 1-0 Kayseri mağlubiyetine ikinci yarı Kayserinin galibiyetine bahis yapacak-
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larını, arada bir aracı olduğunu onun vasıtası ile bu işi yaptığını söylediğini, takımdan o gün, Ham-
za, Bayram, Orhan, Serdal ve Ali Şen ile de bağlantılı olduğunu, Kayseri cephesinin de tamam ol
duğunu söylediğini, ben şimdi Ogün'ün odasına gidiyorum diyerek odadan çıktığını, 20 dakika son
ra cep telefonundan tekrar kendisini arayarak aşağıya çağırdığını, kendisine daha sonra kulüp dok
torunun olduğunu öğrendiği arabanın bagajındaki 200.000 Euroyu gösterdiğini, gece yarısı tekrar 
arayarak herkesi devreden çıkardığını, yalnız ikisinin kaldığını söylediğini, Cumartesi günü kahval
tı yaparken saat 10.30 civarında savcı olduğu söylenen bir kişinin başkanın odasına girerken gör
düğünü, daha sonra duyduğuna göre savcı tarafından tutanak tutulduğunu, sonra başkanın futbol
cularla 1,5 saat süren bir toplantı yaptığını, ve kendilerine "adam gibi çıkıp, şerefiniz, namusunuz
la top oynayın" dediğini, çıkıp maçı oynadıklarını, maçın 0-0 bittiğini, daha sonra futbol Federas
yonunun konuyla ilgili olarak, yaptığı inceleme çerçevesinde takımın tamamına yakınını din
lediğini, 

Adil Serdar SAÇAN (Eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü); 

Bir maç öncesi rakip takımın önemli bir oyuncusunun menejeri vasıtasıyla diğer takımla sezon 
sonu için anlaşma yaptığını, bu oyuncu ile ne karşılığında anlaşma yapıldığını düşünmek gerek
tiğini, bir oyuncunun ya da birkaç oyuncunun bir maçın kaderini belirleyebilme şansı olmadığını, 
mutlaka ya hakem ya teknik direktör ya da kulüp yönetiminden birisinin olması gerektiğini, bir 
oyuncunun şike yaptığını teknik direktörün anlayabileceğini ve o oyuncuyu oyundan alabileceğini, 

İbrahim KALI (Serbest Avukat) 
1990-1995 yılları arasındaki spor davalarının % 70'ini takip ettiğini, 1989-1990 futbol 

sezonunda 8 Mayıs'ta oynanan Adanademirspor-Boluspor maçı ile ilgili olarak Malatyaspor 
kulübüne bazı şike ihbarlarının geldiğini, bunu doğrulayan telefon kayıtları ve banka dekontlarının 
ellerine geçtiğini, maçın daha önce üzerinde anlaşıldığı gibi 2-0 bittiğini, maç sonunda Malatyas-
por'un küme düşmesi nedeniyle yapılan başvuru üzerine Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 
şike yapılmadığı kararını verdiğini, bunun üzerine Tahkim Kurulu'na gittiklerini, Tahkim 
Kurulu'nun şike yapıldığına karar verdiğini, ancak Futbol Federasyonu'nun Tahkim Kurulu'nun 
kararını uygulamadığını, yaptıkları başvuru üzerine Futbol Federasyonu'nun Boluspor Kulübü'nün 
şike yaptığını ileri sürerek Yargıtay'a başvurduğunu, Yargıtay'ın da Tahkim Kurulu'nun karar
larının kesin olduğunu ileri sürerek dosyayı iade ettiğini, daha sonra Futbol Federasyonu'nun 
Adanademirspor'un şike yapan diğer kulüp olduğunu ileri sürerek yargılamanın yenilenmesi talebi 
ile Adanademirspor'a Tahkim Kurulu'na başvuru yaptırdığını, bu esnada Tahkim Kurulu'nun daha 
önce (2)'ye karşı (3) oyla şike kararını veren üyelerinden ikisinin (Prof. Alpaslan Işıklı ve Yargıtay 
Üyesi Uğur Tonik) tehditle değiştirildiğini, böylece daha önce Tahkim Kurulu'nca verilen şike 
kararının değiştirilerek iptal edildiğini, bu kararın nasıl değiştirildiğini ve o dönemin şartlarını çok 
iyi takip ettiğini, Tahkim Kurulu'nun ilk kararının çıktığı dönemde ANAP kongresinin olduğunu, 
Semra Özal'ın ANAP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu, kongrede tarafların mücadelesinin 
yaşandığını, statü gereği şike yapan iki kulübün küme düşürülmesi gerekirken bu kulüplerin bulun
dukları illerin milletvekillerinin kongre arifesinde Tahkim Kurulu'nun verdiği şike kararının Futbol 
Federasyonu tarafından tatbik edilmesini önlediklerini, bu konuyla Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 
Başbakan Süleyman Demirel'in de çözüm için ilgilendiklerini, bunun üzerine Yargıtay'a başvur
duklarını ve Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesinin dosyayı esastan incelediğini ve Tahkim 
Kurulu'nun şike yapılmadığına ilişkin ikinci kararını iade-i muhakeme şartlarının oluşmamış ol-
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duğunu tespit ederek bozduğunu, ancak bu olayların üzerinden 1 yıl geçtiğini, kararın uy
gulanabilirliğinin kalmadığını, Futbol Federasyonu'nun Malatyaspor'un mağduriyetini gidermek 
için 4 milyar TL yardımda bulunduğunu, hatır şikesinin Türkiye'de yoğun olarak yapıldığını, hatır 
şikesini ancak hatırlı kişilerin yapabileceğini, milletvekillerinin, valilerin, şehrin belediye başkan
larının bu işe dahil olduklarını, kulüp yöneticilerinin milletvekillerine "bize şu hakemi tayin ettir" 
diyebildiklerini, milletvekillerinin bir gecede nasıl hakem değiştirdiklerini çok duyduğunu ve bu 
milletvekillerinin bu durumu bir övünç kaynağı olarak anlattıklarını, Türkiye'de hatır şikesini ön
lemenin mümkün olmadığını, bir ilin valisinin diğer ilin valisini bu sebeple aradığına bizzat şahit 
olduğunu, ancak bu durumun eskiden yaşandığını, bu yıllarda ya da bu dönemde böyle şeyleri duy
madığını, 

Hıncal ULUÇ (Gazeteci-Yorumcu) 

Diyarbakırspor-Elazığspor maçının devre arasında silah teşhir edildiğini orada bulunan birkaç 
insandan duyduğunu, ancak iş resmiyete döküldüğünde hiç kimsenin aynı açıklamayı yapmadığını, 
futbolcu kendi kalesinden aldığı topu hiçbir müdahale ile karşılaşmadan diğer kaleye kadar götürüp 
golü attığını, 

Şikenin dünyanın her yerinde olduğunu, bizde de olabileceğini, ciddi bir hakemin maçta şike 
yapıldığından şüphelendiğinde maçı durdurması gerektiğini, 

Şike Tahkik Kurulunun göstermelik bir kurul olduğunu, Şike Tahkik Kurulunun sununla 
bununla görüştüğünü, ancak futbolcuların, kulüplerin banka kayıtlarını inceleme, gerektiğinde 
telefon dinleme gibi yetkilerinin olmadığını, Şike Tahkik Kurulunun dışarıda serbest avukatlık 
yapan oluşturulduğunu, sonrada bir olay olduğunda gel bu konuyu incele denildiğini, 

Dr. Ahmet ÇAKAR (Eski Hakem) 

Türkiye'de hakemlerin psikolojik baskı altında olmadığını, bunu söyleyenlerin yalan söy
lediğini, üç şeyin hakemi baskı altında tutacağını, birincisinin, para almışsa baskı altında maça çıkıp 
yönetmesi hali, ikincisinin daha önce yönettiği maçta önemli bir olay olmuşsa ve iki ay sonra yine 
bu takım yenilirse gibi bir sıkıntı hissetmesi hali, üçüncü ve en önemlisinin de maçı objektif yönetip 
de TFF veya MHK yakın olan şu takım kaybederse bir daha maç alır mıyım, başım derde girer mi, 
şeklinde korku yaşaması durumunun olacağını, basının yorumlarının hiçbir şekilde psikolojik bas
kı yaratacağına inanmadığını, Türk futbolunu içindeki insanların, buna eski hakemler dahil, kulüp 
başkanları dahil, medyanın bir kısmı dahil, idareciler dahil, belli bir yüzdesinin kirli olduğunu, 
bugün çok saygın olan, eski hakemlerin geçmişte ne kadar gayri ahlaki durumların içine girdiklerini 
bildiğini, bugün herkesin büyük kurtarıcı diye baktıkları o teknik direktörlerin bir kısmının geçmiş
te nasıl kirli işleri olduğunu bildiğini, ancak bu durumun ispat edilemeyeceğini, yine medyada bir 
takım insanların spor anlamında nasıl satılmış kalem olduklarını bildiğini, hakemlerimizin yüzde 
90'ının temiz adamlar olduğunu, kalan yüzde 10'un ise yapacağını yapar nitelikte olduğunu, 
tepedeki adamların da bu işlerin içinde olduğunu hakemlerin hemen hissedebileceğini, geçmiş 
dönemde bunların yaşandığını, îddaa'nın Türk futbolunda şikeye çok açık bir altyapı oluştur
duğunu, iki hakem ve dört kaleci isterlerse bir gecede 10 milyon dolar parayı götürebileceklerini, 
şike yapan bir adamın bir para kazanacağını, bunu da bankaya yatıracağını, bankaya gittiğinde 
nereden buldun bu parayı diye otomatik sistemle maliye tarafından sorulduğunda bu durumun or
taya çıkabileceğini, 
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Erman TOROĞLU (Eski Hakem) 

Futbol Federasyonu seçimlerinde etkili olan kulüplerin, daha çok şampiyonluğa oynayan 
kulüpler olduğunu, her kulübün MHK içine adamını yerleştirmeye çalıştığını, Türkiye'de dibe 
düşen bir takımın dipten çıkamayacağını, çünkü o takımın üstüne oynanmaya başladığını, hakem
lerin burada etkili olduğunu, bunun şu şekilde yapıldığını, "(x) takım, (y) takım şampiyonluğu 
gidiyor. İki hafta sonra (x) takım, (y) takımla oynayacak. (x) takım (y) takım maçında hiçbir şey ol
maz. Bu kolay maçtır, çünkü Türkiye'de bütün radarlar dönmüştür. Bu maç üzerine, (x) takım (y) 
takımla oynarken, (x) takım, (y) takımın oynayacağı iki hafta evvelki rakibine bakar ya teşvik gön
derir, ya da kendi oynayacağı takımın iki hafta evvelden gücünü eksiltir, yani 2 sarı, 1 kırmızı, 2 
oyuncusu oynamaz takımın", bunun geçen sene örneklerinin olduğunu, şike ve teşvik konusunda 
kanaate dayalı karar verilebilmesi gerektiğini, hakemin, gözlemcinin ve temsilcilerin aynı yönde 
karar vermeleri durumunda şike veya teşvik yapılmıştır kararının verilebilmesi gerektiğini, 

Ali AYDIN (Eski Hakem) 

Merkez Hakem Kurulunun kişisel yakınlıkları terfi tenzil ve atamalarda öne çıkardığını, ligin 
son haftalarında Başbakanlık Teftiş Kurulunun, düşme ve şampiyonluk maçlarına 5'er kişilik göz
lemci göndermesini, bu gözlemcilerin birbirlerinden habersiz olarak maçla ilgili rapor yazıp gön
dermelerini, 

Serdar ÇAKMAN (Eski Hakem) 

Hakemlerin servet artışlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini, eğitime önem verilmesi gerek
tiğini, maçların maç bittikten sonra gerekirse televizyonda hakem hocaları ve federasyon görevlileri 
tarafından yorumlanması gerektiğini, 

Sabri ÇELİK (Eski Hakem) 

Hakemlerin, kulüp yöneticilerinin, federasyon başkan ve yöneticilerinin göreve geldikleri ve 
görevden ayrıldıkları zaman mal beyanında bulunmalarının, hakemlerin üzerindeki baskıların hafif
letilmesi ve kaldırılmasının, yorumcuların kontrol altına alınmasının gerektiğini, 

Sadık İLHAN (Eski Hakem) 

Futbolda şikenin sigara dumanı gibi olduğunu, herkesin görebileceğini ama 
yakalayamayacağını, Diyarbakır-Malatya maçı ile ilgili olarak; Diyarbakır'da (5) yıl kaldığını ve 
oradaki çok yakın dostlarının Diyarbakır'ın kritik bir dönemden geçmesi sebebiyle kendisini 
aradıklarını, hakemin Malatya'lı olduğunun söylendiğini bu hususta bir araştırma yapmasını ve 
hakemin Malatya'lı olup olmadığını öğrenmesini istediklerini, Bülent Yavuz'a "Ne Haluk Ulusoy, 
ne Sen yardım ediyorsun" dediğini, Bülent Yavuz'un da kendisine "Ne halin varsa gör" dediği 
için ağır tahrik altında bazı laflar söylediğini, Bülent Yavuz'a "Ben konuşurum ama sen 
konuşamazsın" dediğini, futbolcular ve hakemlerin sürekli mal beyanında bulunmaları halinde 
rüşvet ve şikenin önüne geçilebileceğini, 

Mutlu ÇELİK (Eski Hakem) 

Türkiye'de daha ziyade hatır şikesi olduğunu, hatır şikesine bulaşan takımların as futbol
cularından önemli bir bölümünü kadroya alamayarak karşı takım kazanmasına zemin hazırladık
larını, 
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Ertuğrul DİLEK (Eski Hakem) 
Hakem camiasında şike yapıldığına inanmadığını, hakem, temsilci ve gözlemci, ayrı ayrı 

kuruluşlardan, ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız, habersiz olarak seçilirse şikenin olmayacağını, 

Bülent YAVUZ (Eski Futbol Federasyonu MHK Başkanı) 
Şikenin olduğunu, kendi döneminde, hiç kimsenin kendisine şu maça, bu hakemi veya falanca 

hakemi görevlendirin demediğini, TFF'nun Şike Tahkik Komisyonu kurabileceğini, 
ifade etmişlerdir. 

6.2 Spor ile İlgili Kurum ve Kuruluşların Yazılı Tespit, Görüş ve Önerileri 
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı 
Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığının 14.2.2005 tarih ve 982 sayılı yazısı (Ek-12) 

ekinde bulunan Geliboluspor Kulübü Başkanlığının 24.11.2004 tarihli yazısında; 2000-2001 
sezonunda kulüplerinin Türkiye Profesyonel 3. ligi 8. grupta mücadele ettiği, 19.5.2001 tarihinde 
oynanan Alibeyköyspor-Beşyüzevlerspor maçının 12-0 bitmesi sonucu averajla Gelibolusporun 
küme düştüğü, TFF Yönetim Kurulunun 8.6.2001 tarih ve 26 sayılı kararı ile Alibeyköyspor-Beş
yüzevlerspor maçı hakkında şike kararı verdiği, ancak Tahkim Kuruluna yapılan siyasi baskılar 
sonucu 5.7.2001 tarihli Tahkim Kurulu toplantısında TFF Yönetim Kurulunun aldığı şike kararının 
iptal edildiği, bu nedenle Geliboluspor Çanakkale 1. amatör liginde mücadele ederken Alibeyköy-
sporun hala 3. ligde mücadele ettiği belirtilmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin 9.3.2005 tarih ve 020-84 sayılı yazısında (Ek-13) sporda 

denetim görevinin yapılamadığı, çok iyi yasa veya yönetmelik çıkarılmasının sorunu çözmediği, 
uygulamanın yapılıp yapılmadığının denetlenmediği, uygulamanın yapılmaması durumunda sorum
luların cezalandırılması yoluna gidilmediği, yanlış yapanın koruyucuları olduğu sürece çözümün 
zor olduğu ifade edilmiştir. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesinden gelen 7.3.2005 tarih ve 20-245 sayılı yazıda (Ek-14) Türk 

Sporu hakkında olumsuz iddiada bulunanın sözünün arkasında durması gerektiği, Spordan sorum
lu Devlet Bakanlığının bütün şartları oluşturarak adalet mekanizmasını işletmesi, müeyyidelerin 
harfiyen uygulanması ve hatırlı kişilerin korunmaması gerektiği ifade edilmiştir. 

Zafer GÜLER (21. Dönem İstanbul Milletvekili) 
21. Dönem İstanbul Milletvekili Zafer GÜLER'in gönderdiği yazıda (Ek-15) Kara para aklan

ması veya bahis oynamak amacıyla yapılan şikenin önlenmesi için, futbolcu transferlerinin mutlaka 
kayıt altına alınması, futbolcu simsarlarının yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinin izlenmesi ve futbol
cu transferlerinin yeniden vergilendirmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Aydınspor Kulübü Başkanlığı 
Aydınspor Kulüp Başkanlığının 17.2.2005 tarih ve 33 sayılı yazısında (Ek-16) 12 Şubat 2005 

tarihinde oynanan ve küme düşme hattındaki takımları yakından ilgilendiren 2. lig B Kategorisi A 
Grubu takımlarından Güngören Belediyespor-Küçükköyspor maçını Küçükköysporun kazandığı, bu 
maçın Cuma gecesi apar topar "İddaa"dan çıkarıldığı, ancak o zamana kadar Küçükköyspor'un kazan
ması yönünde oynayan "İddaa" kuponu sahiplerinin 6.50 kat ikramiye kazandıkları belirtilmektedir. 
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Kasımpaşaspor Kulübü Başkanlığı 
Kasımpaşaspor Kulübü Başkanlığının 1.3.2005 tarih ve 21 sayılı yazısında (Ek-17) kulüplerin 

şike ve rüşvet olaylarının tamamen dışında olması gerektiği, şike ve rüşvet olaylarının önüne geç
mek için, Federasyonların bilgili ve konunun uzmanı kişilerden oluşturacağı beş kişilik bir heyetle 
şike söylentisi olan müsabakaları izleyerek oluşturacağı kanaatle şikenin olup olmadığı yönündeki 
kararlan kesin olup kulüpleri küme düşürme ve ihraç yetkisinin bulunması ve hiçbir şekilde verilen 
kararın değişmeyeceğinin bilinmesi, maddi tespitlerde de hapis cezalarının verilmesi ve hiçbir 
şekilde tecil edilmemesi gerektiği belirtilmiştir. 

VEFA Spor Kulübü Başkanlığı 
VEFA Spor Kulübünden gelen 7.3.2005 tarih ve 2005/03 sayılı yazıda (Ek-18) şike konusun

da özetle; Profesyonel 3'üncü Futbol Liginde 21.5.2000 tarihinde oynanan Edirnespor-Nişantaşıs-
por maçıyla ilgili olarak özetle; Edirnespor'un ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığı, ikinci yarının 10 
dakika gecikmeyle başladığı, Edirnespor'un maçın 78'inci dakikasına kadar 3 gol daha atarak maçı 
5-0'a getirdiği, VEFA Spor-Bandırmaspor maçının 1-1 sonuçlanması üzerine kendi maçlarıyla ay
nı anda tamamlanması gereken ancak ikinci yarısı geç başladığı için kendi maçlarından 10 dakika 
sonra tamamlanan Edirnespor-Nişantaşıspor maçının son 12 dakikasında Nişantaşıspor'un 4 gol 
birden atarak maçı 5-4'e getirdiği ve 1 gol averajıyla ligde kaldığı, VEFA Spor'un da bu şekilde 
amatör kümeye düşürüldüğü, Futbol Federasyonu ve Tahkim Kurulu'na başvurdukları halde sonuç 
alamadıkları ifade edilmiştir. Sözkonusu yazıda ayrıca, Türkiye Profesyonel Futbol 2'nci Liginde 
1978 yılında oynanan ve 8-1 Altınorduspor'un üstünlüğü ile sonuçlanan Altınorduspor-İsken-
derunspor müsabakası ile Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile biten Rizespor-Sivasspor müsabakası 
sonucunda Sivasspor'un 2'nci Ligden düşmesi gerekirken Futbol Federasyonu Altınorduspor-İs-
kenderunspor maçında şike yapıldığına hükmederek Sivasspor 2'ince Ligde bırakıldığı, Altınordu-
spor ve İskenderunsporun küme düşürüldüğü belirtilmiştir. 

Elazığspor Kulübü Başkanlığı 
Elazığspor Kulübü'nden gelen 8.3.2005 tarih ve 2005/34 sayılı yazıda (Ek-19) 2002-2003 

sezonunda Diyarbakır'da oynanan Diyarbakırspor-Elazığspor müsabakası ile ilgili olarak basın 
yayın organlarında aleyhlerine yayınlar yapıldığı, bazı kulüplerin bu maçla ilgili olarak iftara 
düzeyinde beyanları olduğu, bu maçın sonucunun Diyarbakırspor'u etkilemediği, ancak Elazığs-
porun ligde kalması için bu maçta mutlaka galip gelmeleri gerektiğini, bu nedenle Elazığspor'lu 
oyuncuların motivasyonlarının üst düzeyde olduğu, Diyarbakırspor'lu oyuncuların motivasyon
larının ise düşük kaldığı ifade edilmiştir. Aynı yazının devamında, Türkiye Futbol Liglerinde duy
gusallık olmadığını iddia etmenin mümkün olmadığı, özellikle amacı olmayan takımların ligde her 
maça farklı bir konsantrasyonla çıktıkları ifade edilmiştir. Söz konusu yazının son bölümünde de; 
Diyarbakırspor-Elazığspor maçıyla ilgili iftiraların 2003-2004 sezonunda Elazığspor'un Türkiye 
Süper Liginden düşmesine neden olduğu ifade edilmiştir. 

Altayspor Kulübü Başkanlığı 
Altay Spor Kulübü'nden gelen 9.3.2005 tarihli yazıda (Ek-20) özetle; 2002-2003 futbol 

sezonunda Türkiye Süper Liginin son haftalarında meydana gelen şike, teşvik primi ve danışıklı 
müsabakalar nedeniyle olaya karışan kulüplerin ve kişilerin cezalandırılması, liglerin tescil edil
memesi konusunda 3.6.2003 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduklarını, ancak 
Federasyonun taleplerini reddettiği, Federasyonun bu kararına Tahkim Kurulu nezdinde itiraz ettik-
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leri, Tahkim Kurulu'nun itirazları üzerine vermiş olduğu herhangi bir karar var ise bunun halen 
yasal olarak kendilerine tebliğ edilmediği belirtilmiştir. Aynı yazının devamında, konu ile ilgili top
lanan delillerin ve alman ifadelerin birer suretini yazılı olarak istemelerine rağmen kendilerine gön
derilmediği, hatta şikayet konusunu inceleyen Şike Tahkik Kurulunun çalışmalarının dahi ken
dilerinden saklandığı ifade edilmiştir. 

Aynı yazıda, 2002-2003 futbol sezonunun son haftasında Diyarbakır'da oynanan Diyarbakırs-
por-Elazığspor müsabakasının gözlemcisi ve hakemi ile takımların yönetici ve futbolcularının din
lenmesi talep edilmiştir. 

Bunun üzerine Komisyonumuz Diyarbakırspor-Elazığspor müsabakası ile ilgili kişileri davet 
edilerek bilgisine başvurmuştur. 

Söz konusu maçın hakemi Ali AYDIN 1.3.2005 tarihinde Komisyonumuza özetle; kendisinin 
görevinin maçı yönetmek olduğunu, futbolcu olmadığı için bir futbolcunun hiçbir müdahaleyle kar
şılaşmadan topu 60-70 metre sürerek gol atmasının mantığa aykın olup olmadığını bilmediğini, 
polislik yapmadığı için kendi görev alanının dışındaki konuların kendisini ilgilendirmediğini, Fut
bol Federasyonu'nun da kendisinden maç hakkında ek bir bilgi istemediğini ifade etmiştir. 

Diyarbakırspor-Elazığspor maçının gözlemcisi Sadık DEDA 1.3.2005 tarihinde Komis
yonumuza özetle; misafir takımın kümede kalması için o müsabakayı mutlak alması gerektiğini, 
stadın tamamının misafir ekibin yanında olduğunu, maç öncesi protokol tribününde ve VIP salonun
da Diyarbakırspor yöneticilerinin Elazığspor Başkanı ile hasbıhallerinde hep Elazığ'ın kümede kal
ması temennilerinde bulunduklarını, söz konusu müsabakada alışagelmiş şartlarda oynanmayan bir 
oyun gözleminde bulunduğunu, VIP salonunda oturan bazı Diyarbakırspor taraftan ya da 
yöneticilerinin, "ya bu kadar da aleni olmaz ki" kabilinden ifadeler kullandıklarını, gözlemci 
raporunda yer alan hakemin değerlendirmesi bölümünde "değerlendirilemez" sözcüğünü kullan
dığını, gözlemci raporunu inceleyen komisyonu'nun (Şike Tahkik Kurulu) bu sözcüğü dikkate al
ması gerektiğini, düzenlediği raporla ilgili kendisine herhangi bir şey sorulmadığını ifade etmiştir. 

Elazığspor Kulübü Başkanı Mustafa YILDIZ 2002-2003 futbol sezonunun son haftasında oy
nanan Diyarbakırspor-Elazığspor müsabakası ile ilgili olarak özetle; maçı hasta hasta izlediğini, 
Ahmet'in, Mehmet'in beyanıyla şike kararının verilemeyeceğini, eğer şike yapıldığı yönünde % 90 
bir kanaat oluşmuşsa o zaman şikenin var olduğunu, bunun da tartışmasının yapılmaması gerek
tiğini ifade etmiştir. 

Diyarbakırspor Kulübü Eski Başkanı Mücahit CAN 2002-2003 futbol sezonunun son haftasın
da oynanan Diyarbakırspor-Elazığspor müsabakası ile ilgili olarak özetle; o maçta bütün Diyar
bakırspor taraftarı bir anda Elazığspor'lu olduğunu, onun dışında maçta en ufak bir şey olmadığını, 
ne kendisinin ne de Diyarbakırspor yönetiminin maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir girişim
lerinin olmadığını, bu konunun o zamanki teknik direktörlerine ve futbolcularına sorulduğunda söy
lediklerinin doğru olduğunun teyit edileceğini belirtmiştir. Statta taraftarların Elazığspor'u müthiş 
bir şekilde desteklemesi nedeniyle fiıtbolculann üzerinde etki yaptığını düşündüğünü, ancak asla bir 
anlaşmanın ya da şikenin olmadığını ifade etmiştir. 

2002-2003 sezonunun son haftasında oynanan Diyarbakırspor-Elazığspor maçının gözlemcisi 
Sadık DEDA'nın düzenlediği raporun ilgili bölümümde, hakemin değerlendirilmesine ilişkin olarak 
yer alan "değerlendirilemez" ibaresinin Şike Tahkik Kurulunca dikkate alınmadığı, maçın hakem
leri ile gözlemcisinin ve maçla ilgili tüm tarafların (futbolcular, teknik direktörler vb.) çağmlıp din-
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lenilmediği, bahse konu iddialarla ilgili olarak sadece kulüp başkanlarının dinlenildiği, bu nedenle 
Altay ve onun durumunda olan diğer takımların iddiaları ile ilgili olarak bu ve buna benzer inceleme 
ve soruşturmalarda Futbol Federasyonunun bu iddialara yönelik tüm argümanları derinlemesine in
celeyip soruşturarak sonuca gitmesi kamuoyunu daha da fazla tatmin edecektir. 

Fethiyespor Kulübü Başkanlığı 
Fethiyespor Kulübünün 5.3.2005 tarih ve 040 sayılı yazısında (Ek-21) Türkiye'de şike ve teş

vik priminin varlığına inandıkları, bu tür olayların belgesini bulmanın ve ispatlamanın mümkün ol
madığı, insanların dürüstlükten uzak ve egoist bir yaklaşım sergiledikleri sürece bu tür olayların or
tadan kalkmayacağı ifade edilmiştir. Aynı yazıda gözlemcilerin, çok iyi maç analizi yapacak, maçın 
şikeli ya da teşvik primli olup olmadığını anlayacak (daha evvel futbol oynamış veya hakemlik yap
mış), raporlarını düzgünce yazacak karaktere sahip kişilerden seçilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Komisyonumuza ulaşan evraklara göre Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde şike kararıyla 
sadece Altınorduspor ve Iskenderunspor bir alt kümeye düşürülmüştür. Aynı şike kararıyla ligden 
düşen Sivasspor'da kümede bırakılmıştır. Olay şu şekilde gerçekleşmiştir. Türkiye Profesyonel Fut
bol 2'nci Liginde 1978 yılında oynanan ve 8-1 Altınorduspor'un üstünlüğü ile sonuçlanan Altınor-
duspor-İskenderunspor müsabakası ile Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile biten Rizespor-Sivasspor 
müsabakası sonucunda Sivasspor'un 2'nci Ligden düşmesi gerekirken Futbol Federasyonu Altınor-
duspor-İskenderunspor maçında şike yapıldığına hükmederek Sivasspor 2'ince Ligde bırakılarak, 
Altınorduspor ve Iskenderunspor küme düşürülmüştür. 

Futbol Federasyonu tarafından şike konusunda verilen kararları değerlendirdiğimizde; kanaate 
dayalı şike kararları ile amatör futbol liglerinde bir çok takım küme düşürülürken, profesyonel lig
lerde kanaate dayalı şike kararı ile sadece 1978 yılında iki takım küme düşürülmüştür. 

C-TÜRK SPORUNDA TEŞVİK PRİMİ 
1. Teşvik Priminin Tanımı ve Kapsamı 
Teşvik primi çocuklarımızın eğitimden başlayarak hayatın pek çok alanında görülen ve hemen 

hepsinde yasal olarak ortaya çıkan bir performans arttırma aracıdır. Bu anlamda prim sporda da yer 
almakta, hatta kulüpler Ceza ve Ödül Yönetmelikleri ile bunun esaslarını belirleyebilmektedir. Mil
li sporcularımızın ödüllendirilmelerine ilişkin mevzuatımızda hatta Anayasamızda da hükümler 
mevcuttur. 

Komisyonun konusuna giren "Teşvik Primi" ise, bir kişi ya da kuruluşun, neticesinden ken
disinin ya da taraftarı olduğu kulübün doğrudan etkilendiği bir müsabakada, kendi lehine sonuç 
doğuracak tarafa veya mensuplarına maddi menfaat vaat etmesi veya sunmasıdır. 

2. Yürürlükteki Mevzuat 
2.1 Ulusal Mevzuat 
Türk Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı; 
"Sair hallerde Menfaat 
Madde 39- Bir futbol müsabakasının neticesinden faydalanması mümkün olan teşekkül ve 

kişilerden maddi menfaat temini suretiyle yarışanlar, bu suretle yarışanlara maddi menfaat adayan
lar veya temin veya ita edenler, altı aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile 
hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Bu fiili işleyen profesyonel futbol takım yöneticisine 
ve sporcularına ayrıca 500.000.000.000.-TL'na kadar para cezası verilir." 
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2.2 FİFA ve UEFA Mevzuatı 

Her iki kuruluş ta teşvik primini ayrı bir kurum olarak düzenlememiştir. Yukarıda yer verildiği 
üzere suç tanımları çok geneldir ve şike, teşvik primi gibi olayların tamamını kapsayacak nitelik
tedir. Bu yüzden daha önce şike başlığı altında yer verilen mevzuat hükümleri teşvik primi için de 
geçerlidir. 

3. Dünya Sporunda Teşvik Pirimi 

Şike gibi teşvik priminin de ülkemizin icadı olmadığı tartışmasızdır. Başka bir takımın 
galibiyetinden kendisi de fayda sağlayacak olanlar tüm dünyada bu yola başvurmaktadır. Ancak ül
kemizde olduğu gibi bunun ispatı şikeye nazaran daha güçtür. 

4. Federasyon Kurulları Tarafından Karara Bağlanmış Teşvik Primi İddiaları 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen 1.2.2005 tarih ve 
00/31-2536 sayılı yazıda, (Ek-22) 

1- Altayspor Kulübünün; Türkiye Profesyonel 1 'inci Liginde 12.5.2000 tarihinde oynanan İs-
tanbulspor A.Ş.- Adanaspor A.Ş. futbol müsabakasının sonucu üzerinde anlaşma yapıldığı iddiasını 
inceleyen Şike Tahkik Kurulu, söz konusu maçın sonucu üzerinde taraflar arasında herhangi bir an
laşma yapılmadığı kanaatine varmıştır. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da Şike Tahkik 
Kurulunun raporuna istinaden bahse konu maçın sonucu üzerinde taraflar arasında anlaşma yapıl
madığına karar vererek, iddia sahibi Altayspor Kulübünün itirazının reddine karar vermiştir. 

2- Türkiye Profesyonel 3'üncü Ligi 7'nci Grupta mücadele eden Nişantaşıspor Kulübünün 
24.2.2001 tarihinde kendi evinde Bilecikspor'la oynadığı müsabakayı kazanması karşılığında 
Eyüpspor Kulübünden 10.000.000.000.-TL "Teşvik Primi" aldığı yönündeki Bilecikspor iddiasını 
inceleyen Şike Tahkik Kurulu, Nişantaşıspor Kulübünün bu müsabakada sonuca etkili anlaşma yap
tığı kanaatine ulaşmıştır. Şike Tahkik Kurulu, bu müsabakayla ilgili olarak "Futbol Müsabaka 
Talimatı"nın 25/f maddesi uyarınca işlem yapılmasının uygun olacağı yönünde bir rapor düzen
leyerek Futbol Federasyonu Başkanlığına sunmuştur. Ancak Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 
Şike Tahkik Kurulunun ulaştığı sonuca itibar etmeyerek, Eyüpspor Kulübünün Nişantaşıspor 
Kulübüne 10.000.000.000.-TL teşvik primi verildiğine dair herhangi bir "kanıt" bulunmadığı 
gerekçesiyle Nişantaşıspor-Bilecikspor müsabakasının sonucu üzerinde anlaşma yapılmadığı 
kanaatiyle, Bilecikspor Kulübünün isteğinin reddine karar vermiştir. 

5. Türk Sporunda Teşvik priminin Önlenmesine Yönelik Tespit, Görüş ve Öneriler 

5.1 Komisyonda Mülakatla Bilgisine Başvurulan Spor Adamlarının Tespit, Görüş ve 
Önerileri 

Teşvik priminin çok uzun zamandan bu yana tartışıldığı, günümüzde de pek çok spor adamının 
bunun suç olmadığını ileri sürdükleri, kimilerinin de teşvik priminin şike olup olmadığını tartışmak
ta olduğu gözlenmiştir. 

Spor dünyasının genel kanaatinin teşvik priminin önlenemeyeceği, sporcuları zaten kendilerin
den beklenen sonuca yönelttiği için suç sayılmasının da doğru olmayacağı olduğu görülmektedir. 

Bunun yanında bir kısım spor adamının da teşvik priminin yozlaşmanın bir parçası, spor ah
lakının dışında bir şey olduğunda tereddütleri olmadığı anlaşılmıştır. 
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Özellikle sporcular, teşvik priminin kulüplerin zayıf mali yapısının bir sonucu olarak kendi 
kulübünden hak edişlerini alamayan sporcuların içine düştükleri mali sıkıntılar yüzünden var ol
duğunu, bazı oyuncuların hem şike hem de teşvik primi teklifleri ile karşılaştıklarında teşvik 
primine yönelebildiklerini ifade etmişlerdir. 

Komisyonumuza bilgi verenlerin tamamına yakını, yöneldiği amaç ve herkes tarafından 
verilebileceği gerçeği karşısında teşvik priminin suç olarak tanımlanmasının ve tespitinin çok güç 
olacağı yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Çözüm önerisi olarak puana prim verilmesi, kulüp ve futbolcuların hesaplarının kontrol altın
da tutulması, play off sisteminin uygulanması ileri sürülmüştür. 

Levent BIÇAKÇI (Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) 
Teşvik priminin kesinlikle suç olduğunu, teşvik primi ile şikenin hiçbir farkı olmadığını, tespit 

edildiğinde ve yakalandığında federasyon olarak mutlaka cezalandırılacaklarını, Star TV'nin 
yayınından sonra Cafer'in bahsettiği olaylarla ilgili olarak hemen soruşturma açtıklarını, herkesin 
inkar ettiğini, kendisinin Star TV'nin kasetlerine inanmadığını, kasetlerin montaj mı gerçek mi ol
duğunun tespitinin kendi işi olmadığını, iki gün içinde Ankaragücü başkanı dahil herkesin ifadesini 
aldıklarını, şike ve teşvik primi olaylarını çözebilmek için İçişleri Bakanlığından federasyon bün
yesinde çalışacak bir istihbarat birimi kurulmasını talep ettiklerini, çünkü Hukuk kurulunda sadece 
ifade alınabildiğini, Emniyetten ya da Adalet Bakanlığından yardım alınırsa telefon dinleme ve 
değişik takibatlar yapma gibi imkanlarla ancak netice alınabileceğini, 

İSMAİL ÖZERSİN (Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanı) 
Teşvik primi konusunda Telegol'de yayınlanan programdan sonra tarafları dinlediklerini, prog

rama konu edilen teşvik priminin alınmadığına kanaat getirdiklerini, 
Abdullah KİĞILI (Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) 
Teşvik denildiğini, şike denildiğini, ancak sayın İlhan Cavcav'ın da çıkıp "gayet normal, 

yapılır" dediğini, buna kimsenin mani olamayacağını, kendisinin iki futbolcu satın alması halinde 
kimsenin ruhunun dahi duyamayacağını, bu işin delilinin bulunamayacağını, bu hususta Futbol 
Federasyonu'na yetki verilmesi gerektiğini ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 'nun kanaate 
dayalı olarak karar vererek cezayı saptaması gerektiğini, futbolcu Cafer Aydın'in 4 yıl önceki 
hadiseyi kendilerine de, Federasyona da anlattığını, ancak Federasyon'un bir hafta içinde "zaman 
aşımına uğramıştır" diyerek dosyayı kapattığını, şike ve teşvik priminin bütün futbol kamuoyu 
tarafından kanıksanıp doğal karşılanır hale geldiğini, bu durumun önleneceği konusunda da bir 
umutsuzluk olduğunu, 

Haluk ULUSOY (Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı) 
Teşvik primi ve şikeye hiçbir kulübün taraftar olmayacağını, teşvik pirimi veya şikeye, şam

piyon olmak veya düşmemek için mücadele eden takımların başvurabileceğini, teşvik ve şike 
konusunda ellerinde bir belge olmadığı için, bu konuda karar veremediklerini, oynanan maçlarda, 
bir kat sayı uygulayıp, ona göre hesaplanan parayı federasyon direkt olarak futbolculara öderse, o 
zaman teşvik priminin belli oranda ortadan kaldırılabileceğini, bu paranın kulübe verilmesi halinde 
paranın futbolcuların eline geçmeyebileceğini, 

Ali ŞEN (Eski Fenerbahçespor Kulübü Başkanı) 
Teşvik primini verenin çok günahkar olmayabileceğini, ama alanın çok günahkar olduğunu, 

çünkü adamın zaten o işi yapmak için para aldığını, teşvik primini veren değil belki ama alanın çok 
büyük bir onursuzluk yapmış olacağını, 
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Ahmet ŞAN (Konyaspor Kulübü Başkanı) 
Ligde üç grup takım olduğunu, şampiyonluğa oynayanlar, küme düşmemeye oynayanlar, or-

tadakiler, küme düşmemeye oynayanların ister istemez teşviğe de şikeye de bulaşabileceklerini, 
Anadolu takımlarının bütçelerinin belli olduğunu, futbolculara ödenecek primlerin de belli ol
duğunu, büyük takımlara karşı ekstra prim de verilebileceğini, ancak siz üç yerine 5 verirken 
birilerinin teşvik olarak 50 vermesi durumunda futbolcuların bunu almasının engellenemeyeceğini, 

Özhan CANAYDIN (GS Kulübü Başkanı) 
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz felsefesiyle bu işe bakıldığını, her kulübün Anadolu eş

rafından taraftarı olduğunu, eğer Bursalı Mehmet Efendi takımına prim verirse bunu önlemenin ve 
teşvikten ayırmanın mümkün olmadığını, 

İlhan CAVCAV (Gençlerbirliğispor Kulübü Başkanı) 
Teşvik primi verilmesi ve hatır şikesi hususlarının, geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam 

ettiğini, kimsenin teşvik primi yok diyemeyeceğini, yönetici, teknik direktör, futbolcu herkesin bu 
işin içinde olduğunu, Türkiye Şampiyonu olan takıma UEFA'nın 6 trilyon gibi bir para verdiğini, 
bir takımın 6 trilyon için 500 milyar teşvik primini kolaylıkla verebileceğini, ancak bu hususları is
pat etmenin çok zor olduğunu, 

Cemal AYDIN (Ankaragücüspor Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı) 
Galatasaray ile istanbul'da oynadıkları maçı kazandıkları için teşvik primi aldıklarının iddia 

edildiğini, oysa tertemiz bir galibiyet aldıklarını, Galatasaraya mağlup olmaları halinde de maçı sat
tıklarının iddia edileceğini, Ankaragücünün bu tür işlerle ilgisinin olamayacağını, 

Aziz YILDIRIM (Fenerbahçespor Kulübü Başkanı) 
2004 Mart ayında Sayın Bakanında katıldığı bir toplantıda teşvik primlerinin serbest olmasının 

istenildiğini, 
Recep MAMUR (Kayserispor Kulübü Başkanı) 
Teşvik primi verildiğini, ancak bunu tespit etmenin zor olduğunu, teşvik verildiğini duyduk

larını, kendilerinin hiç teşvik primi vermediklerini, 
Yılmaz VURAL (Teknik Direktör) 
Teşvik primi olduğunu, teşvik priminin, teknik kadro ve yöneticiler dışında, sporculara teklif 

edildiğini, bunu önlemenin mümkün olmadığını, iki gün evvel fanatik gazetesinde, Kadir HAS'in, 
Kayserispor, Galatasarayı yenerse çok büyük para vereceğim dediği yönünde bir haber çıktığını, 
bunun da teşvik olarak değerlendirilmesi gerektiğini, şike veya maç satma ile, teşvik priminin fark
lı olduğunu düşündüğünü, 

Ersun YANAL (Milli Takımlar Teknik Direktörü) 
Çalıştığı tüm kulüplerde oyuncularına, şike ve teşvik primi konusunda, böyle bir şey gündeme 

gelirse her türlü yaptırıma başvuracağını söylediğini, yaşamı boyunca bu işlerin içinde olmadığını, 
adının bu tür olaylara karıştırılmasından dolayı çok üzüntülü olduğunu, kendisine husumet duyan
ların adını bu tür olaylara karıştırdıklarını, hayatı boyunca teşvik primi verildiğine ve dağıtıldığına 
şahit olmadığını, kendisi hakkında hoş olmayan söylemelerde bulunan Cafer AYDIN'ı, An-
karagücünü çalıştırırken bir iki defa antrenmandan attığını, Gençlerbirliğini çalıştırırken de kadro 
dışı bıraktığını, bundan dolayı aralarında bir husumet olduğunu, Cafer AYDIN'ın kendisiyle ilgili 
olumsuz beyanlarının bundan kaynaklandığını, 
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Serhat ULUEREN (Telegol Programı Yapımcısı) 
Ankaragücünün eski oyuncusu Cafer AYDIN'ın 21 Kasım saat 20:00'de kendisini arayarak, 

"Türkiye'de teşvik primi mi arıyorsunuz? İlk önce gideceğiniz kişi Ersun YANAL'dır."dediğini, 
Cafer AYDIN'ın daha sonraki konuşmalarında ise kendisine 13 Mayıs 2001 tarihinde oynanan 
Galatasaray-Ankaragücü maçından bir hafta sonra para geldiğini, paranın kimden gelip kimler 
tarafından nasıl dağıtıldığını bildiğini, ancak canlı yayında açıklayacağını söylediğini, kendisinin de 
bunları kaydederek yayınladığını, daha sonra aldığı istihbarata göre, Ankaragücüne 500 bin dolar 
para geldiğini, paranın Ersun Hocanın evinde beklediğini, futbolcuların paylarının maçtan 10 gün 
sonra dağıtıldığını, personelin payına düşen kısmın ise 1,5 ay boyunca Ersun Hocanın evinde bek
letildiğini, 

Cafer AYDIN (Futbolcu) 
Telegol programında, Galatasaray maçından sonra kendilerine, bir zarfın içinde prim veril

diğini söylediğini, bu parayı kulübün mü verdiğini yoksa dışarıdan mı geldiğini bilmediğini, esasen 
Türkiye'de teşvik primi olduğuna inandığını, dört büyüklerin zaman zaman teşvik primi verdik
lerini, geçmiş yıllarda, iyi oynaması için aracıların kendisine para teklif ettiğini, ancak bunu reddet
tiğini, teşvik priminin önlenmesi için futbolcuların alacaklarını zamanında ve tam olarak al
malarının gerektiğini, sözleşmelerin gerçek rakamlar üzerinden yapılmasının şart olduğunu, 

Aziz KÖKLÜ (Eski Ankaragücüspor Kulübü Yöneticisi) 
Serhat ULUEREN'e teşvikle ilgili herhangi bir şey söylemediğini, Anadolu takımlarının üç 

büyükleri yenmeleri durumunda teşvik aldıkları yönünde, yenilmeleri durumunda ise maçı sattık
ları yönünde söylentiler çıkarıldığını, 

İsmet TAŞDEMİR (Ankaragücüspor Kulübü Futbolcusu) 
Ankaragücünde oynarken kesinlikle teşvik primi almadığını, Telegol programında yayınlanan 

konuşmaların montaj olduğunu, kendisinin çok daha farklı şeyler söylediğini, 
Yılmaz ÖZLEM (Futbolcu) 
Galatasaray maçından sonra kulübün primini aldıklarını, teşvik primi konusunda hep bir şey

ler söylendiğini ancak kendisinin böyle bir şey yaşamadığını ve görmediğini, 
Levent Seyit DOĞAN (Eski Ankaragücüspor Kulübü Yöneticisi) 
Telegol programında duyumlarını söylediğini, 
Aslan GÜLSOY (Ankaragücüspor Kulübü Müdürü) 
Teşvik primi konusunda bir şey duymadığını ve görmediğini, 
Ercan ÖZER (Ankaragücüspor Kulübü Personeli) 
Teşvik primi konusunda bir şey duymadığını ve görmediğini, 
Ahmet ÇAKAR (Eski hakem) 
Hakemin, teşvik primini sahada ispat edemeyeceğini, çünkü teşvik primi alanların aslanlar gibi 

mücadele edeceğini, bir takıma sen niye aslanlar gibi mücadele ediyorsun denilemeyeceğini, Ersun 
Yanal'in evinde teşvik primi alan futbolcuların imzalı kağıdının olduğunu, para dağıtımı esnasında 
hangi futbolcunun ne kadar para aldığına dair imzalı belge olduğunu, Ersun Yanal'a sorulduğunda 
belki o belgeyi yakacağını ya da yok diyeceğini, Türkiye'de teşvik priminin olduğunu, Avrupa da 
da bir çok maçta teşvik olduğunu, kara parayla mücadele veya nereden buldun kanununun Tür-
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kiye'de bir Amerika'daki kadar çok sert olarak yerleşmediği sürece bu olayların ispat
lanmayacağını düşündüğünü, Teşvik priminin polisiye önlemlerle engellenemeyeceğini, tamamıy
la sportif önlemlerle engellenebileceğini, 

Erman TOROĞLU (Eski hakem) 
Kendi duyumlarına göre, en son teşvik iddiasında teşvik olduğunu, yani Ankaragücüne para 

geldiğini, Milli Takım Teknik Direktörü Ersun YANAL'm bu işin ne kadar içinde olduğunu bil
mediğini, olayda teşvik primini gönderenden hiç bahsedilmemesini hayretle karşıladığını, teşvik 
primini gönderenin Aziz Yıldırım olduğunun söylendiğini, bunun gibi Türkiye'de olan her çapta, 1. 
2. 3. lig ve amatör kümelerde bu olayların yaşandığını, teşvik primi genel olarak maça çıkarken fut
bolculara geldiğini, olaydan haberi olan futbolcuların takım arkadaşlarına, arkadaşlar mal geldi 
yatıyor diyerek, maça çıkıp oynadıklarını, maç bitiminde paranın elden dağıtıldığını, aldıkları 
paradan herkesin masöre, malzemeciye de verdiğini, sistemin bu olduğunu, kulüp yönetiminin bu 
olaydan haberinin olamayacağını,eğer olursa paranın yarısına yönetimin el koyacağını, şike ve teş
vik konusunda kanaate dayalı karar verilebilmesi gerektiğini, hakemin, gözlemcinin ve temsilcilerin 
aynı yönde karar vermeleri durumunda şike veya teşvik yapılmıştır kararının verilebilmesi gerek
tiğini, 

Mutlu ÇELİK (Eski hakem) 

Türkiye'de teşvik priminin olduğunu, yenmek için verilen teşvik primine karşı olmadığını, 
Teşvik priminin önüne geçebilmek için öncelikle futbolcu alacaklarının muntazam olarak ödenmesi 
gerektiğini, 

Adil Serdar SAÇAN (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü) 

Türkiye'de futbol simsarlığı yapan menajerlerin güvenlik güçleri tarafından izlenmesi ve 
sürekli kontrol altında tutulmasında yarar olduğunu, menajerlerin iki açıdan denetlenmeleri ve kon
trol altında tutulmaları gerektiğini, birincisinin mali açıdan aldıkları komisyonlar ve ödedikleri ver
gi, ikincisinin de maç öncesi şike ya da teşvik primi verilmesi ile ilgili denetimler olduğunu, 

Ahmet COŞKUN (İstanbulspor A.Ş. Personeli) 
İstanbulspor A.Ş.'nin altyapı idari işlerini yaptığını, Petkov'un transferi nedeniyle 1.9.2003 

tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne lisans fesihnamesi yapmak için gittiğini, daha sonra fesih-
nameye imzaların atıldığını ve evrakları notere götüreceği esnada Adnan Sezgin'i merdivenin 
başında 4-5 metre mesafede ne olduğunu tam olarak görmediği bir şeyi cebinden çıkarıp bakarken 
gördüğünü, gördüğü şeyi Adnan Sezgin'e kimin verdiğini görmediğini, Mehmet Yozgatlı'nın trans
ferinde de Abdullah înan'ın kendisinin aracı olmasıyla İstanbulsporun bazı işlerinin yürümesi için 
imza attığını, Abbullah İnan'ın da paraya ihtiyacı olduğunu, bu durumu yönetime söylediğini, on
ların da kendisine para yardımı yaptıklarını, Abdullah İnan'ın hanımının İstanbulsporla anlaşmalı 
olan TEM Hospital'daki hastane masraflarının karşılandığını, 

Tolgay KARAGÖZ (İstanbulspor A.Ş. Personeli) 
İstanbulsporda muhasebe elemanı olarak 4 yıldır görev yaptığını, resmi olarak 1.2.2003 

tarihinden itibaren çalışmaya başladığını, Finansman müdürü İlksen Sözer'in talimatıyla Fenerbah
çe Kulübü'nden 7.10.2003 tarihinde makbuz karşılığı 50 ve 150 milyar TL olmak üzere toplam 200 
milyar TL para tahsil ettiğini, bu paranın daha sonra dağılımının yapıldığını, kendisinin o sene 
itibarıyla tek tek not aldığını, 7 Ekim Salı günü 150 milyar liranın 65 milyarının Ataköy tesislerine 
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bırakılacağının söylendiğini, 65 milyar lirasının futbolculara verildiğini, Aykut Kocaman'a 21 mil
yar verilecek ve kasaya 64 milyar bırakılacak diye not aldığını, İstanbulspordan Adanaspora mak
buz karşılığında 20 bin dolar ödendiğini, ancak neye istinaden ödendiği konusunda bilgisinin ol
madığını, 

Ateş SALCIOĞLU (İstanbulspor A.Ş. Personeli) 
İstanbulsporun eski muhasebe müdürü olduğunu, İlksen Sözer ve Adnan Sezgin tarafından 

Fenerbahçe kulübünden tahsil edilen 600 milyar TL ile ilgili olarak bir tahsilat makbuzu olmadığı 
için herhangi bir kayıt girmediğini, kasa işlerinin İlksen Sözer ve Adnan Sezgin'in elinde olduğunu, 
kasanın anahtarının kendisinde olmadığım, kasaya giren ve çıkan paradan haberinin olmadığını, 
kasa işlerine İlksen Sözer'in baktığını, Petkov'un transferinden gelen 600 milyarı Adnan Sezgin'e 
sorduğunu, ancak Adnan Sezgin'in kendisine "bu senin şu anda görevin değil sen kendi işinle il
gilen" dediğini, normalde bu paranın alınması ve dağıtılması ile ilgili makbuzların kendisine gel
mesi gerektiğini, ancak kendisine böyle bir paranın ve makbuzun gelmediğini, 

Adnan SEZGİN (Eski İstanbulspor A.Ş. Başkanı) 
İstanbulsporun, sponsoru olan Uzan Grubunun içine düştüğü durum nedeniyle 2003 yılının 

mayıs ayından itibaren büyük problemler yaşamaya başladığını, İstanbulsporun sezon sonunda 10.5 
trilyonluk bir vergi borcu ile karşı karşıya kaldığını, vergi dairesinin hacizlerinin ve Uzan Grubuna 
ait Mavi A.Ş.'nin İstanbulsporun Futbol Federasyonu'ndaki gelirleri üzerinde koydurduğu temlik 
ve tedbirlerin söz konusu olduğunu, fakat mahkemenin İstanbulsporun ve Adanasporun tedbirlerini 
kaldırdığını, bu durumda ne yapabileceklerini düşünmeye başladıklarını, o sırada geçmiş yıla ait 
futbolculara ödenmesi gereken para ve verilmiş 600 milyar liralık çekin olduğunu, bu paranın kar
şılığının olmadığını, en değerli futbolcuları Petkov'un haziran 2003'e kadar 390-400 milyar lira 
alacağının bulunduğunu, FİFA talimatları gereği bir futbolcunun mukavelede yazan ücretini (15) 
gün içinde alamadığı takdirde bir istifa mektubuyla kulüpten ayrılmasının söz konusu olduğunu, 
Petkov'un kendilerine iki kere alacağını alamadığı takdirde kulüpten ayrılacağını söylediğini, Pet
kov'un gitmesi durumunda o güne kadar olan borcunu da FİFA yoluyla alması halinde 1,2-1,3 tril
yonluk kayıplarının olacağını, bunun üzerine Petkov'a başka bir takımla anlaşması ve kendilerine 
600 milyar lira getirmesi halinde kendisini serbest bırakacaklarını, çünkü futbolculara yapacakları 
ödemelerin bulunduğunu söylediklerini, TMSF raporlarındaki suçlamanın neden muhasebe kayıt
larının olmadığı ile ilgili olduğunu, derneklerin futbolcu sattıkları zaman fatura kesmek zorunda ol
madıklarını, ancak şirketlerin futbolcu satışından elde edecekleri gelirlerinde KDV ödeyip 
ödemeyeceklerinin mali müşavirler arasında hala tartışma konusu olduğunu, kendilerinin de zaten 
fazla olan vergi yüküne bir vergi yükü daha katmamak için kulübe satış yerine Petkov'a 600 milyar 
lirayı getir seri seni serbest bırakalım dediklerini, nitekim bu parayı Petkov adına Fenerbahçe 
Kulübü'nden aldıklarını ve TMSF raporlarında ve makbuzlarda görüleceği üzere 601 milyar lira 
olarak futbolculara çeşitli tarihlerde dağıttıklarını, muhasebe kaydının olmaması nedeniyle Devletin 
bir kaybı olduğunu sanmadığını, çünkü kulüplerin kurumlar vergisinden muaf olduklarını, ayrıca 
bir fatura kesme zorunluluğu olsaydı (ki bugün hala kesilmesinin mümkün olduğunu) neden 
TMSF'nin kesmediğini, demek ki fatura kesmek zorunda olmadıklarını, Fenerbahçe Spor 
Kulübü'nden 600 milyar lirayı Petkov adına imza atarak bir keresinde kendisi ve şoförünün iki 
keresinde de muhasebe elemanları İlksen hanım ile Tolgay bey'in aldığını, 

Teşvik priminden hiç kimsenin haberinin olmayacağını ve teşvik priminin belgesinin de ol
mayacağını açıklıkla ifade edebileceğini, Futbolcuların ve Tanju Çolak'ın bu konuda söyledik-
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lerinin doğru olduğunu; ancak gün eğer bu günse teşvik priminin ne olduğunun açıkça ortaya kon
ması gerektiğini ve şikeyle birlikte addedilecekse talimatların da ona göre düzenlemesi gerektiğini, 
Futbol Federasyonu'nun mevcut talimatlarında şike ve teşvik primi konularının ayrı maddelerde 
düzenlenmiş olduğunu, teşvik priminin ne olduğu konusunda bir belirsizlik olduğunu, teşvik 
priminin yeniden tanımlanması gerektiğini, 

tlksen SÖZER (tstanbulspor A.Ş. Finans Sorumlusu) 
1997'den beri İstanbulsporda muhasebe biriminde çalıştığını, finansman müdürü ayrılınca 

2001'den itibaren onun yerine baktığını, Petkov'un transferi ile ilgili olarak Fenerbahçe Spor 
Kulübü'nden alınan 600 milyarın 50 milyarlık kısmını Fenerbahçe Spor Kulübü'nde görevli bir ar
kadaştan aldığını ve şirkete getirdiğini, onun dışındaki diğer paraların Adnan Bey, Tolgay Bey ve 
Ahmet Coşkun'un şirkete getirdiklerini, bu paralar ile ilgili olarak herhangi bir fatura ya da ödeme 
makbuzu düzenlenmediğini, bu parayı ne yapacağız diye Adnan Bey'e sorduğunda Adnan Bey'in 
futbolculara dağıtılacağını ifade ederek "Makbuzları saklayacağız kasada, daha sonra müşavirler 
bizi yönlendirecek ne şekilde gireceğimizi, çünkü Petkov'un serbest kalmasına karşılık kendi 
ödediği bir para bu şirkete, yani; halen İstanbulsporda sözleşmesi devam ettiğinden dolayı, başka 
bir takıma geçebilmesi için-bunlar daha teknik konular tabi-serbest kalması gerekiyor; o yüzden, bu 
parayı Petkov adına alıyoruz biz, işlemi daha farklı olacak" dediğini, bu parayı Ağustos 2003'den 
itibaren 5-6 ya da 7 taksitte aldıklarını, istenirse bunun dökümünü çıkarabileceklerini, gelen paralar 
ile ilgili değil, gelen paraların futbolculara veya ödeme yapılan diğer yerlere ilişkin makbuzlarının 
ellerinde olduğunu, TMSF yetkililerine de ilk gün "bizim böyle böyle bir olayımız var, bunlar giril
meyen para ve ödenen makbuzlar, bunun işlemi yapılacak" diyerek yetkililere tutanak karşılığında 
teslim ettiklerini, futbolculara dağıtılan paraların makbuzlarının fotokopileri ve listesini ve 
tutanağını TMSF yetkililerine ilk geldikleri gün teslim ettiklerini, havuzdan gelecek paradan önce 
yükü çok fazla olan vergileri ödediklerini ve ayarlamaya çalıştıklarını, kalan parayı futbolcu 
ödemeleri ve diğer ihtiyaçlar için kullandıklarını, bir sezonda ödedikleri para miktannın 3,5 trilyon 
civarında olduğunu, 

Alpay ŞAR (Bursaspor Kulübü Genel Sekreteri) 
Hukukta genel bir kural olduğunu, öncelikle yasalar, yoksa içtihatlar, tüzükler, en sonunda örf, 

adet ve kanaate göre hâkimlerin karar verdiğini, şimdiye kadar futbolla ilgili kanaate dayalı bir 
karar görmediğini, dolayısıyla bugüne kadar ortaya atılan iddiaların hep duyum niteliğinde ol
duğunu, kendisi için bu konuda en çarpıcı olaylardan birisinin 31. hafta oynanan Rizespor Akçaabat 
maçından bir hafta önce FF Başkan Vekili Ata AKSU'nun dönemin Bursaspor Kulüp Başkanı Fik
ret USTENCE'ye "siz o maçı unutun" dediğini, bu maçın devre arasında maçı terk eden Rizespor 
Teknik Direktörü Yılmaz VURAL'ın konuşturulmadığmı, Karadeniz kulüpleri arasında ciddi bir 
dayanışma olduğunu, yine dönemin Diyarbakırspor Teknik Direktörü Ümit Kayıhan'dan Elazığ-
Diyarbakır maçında 0-0 devam eden maçın devre arasında Diyarbakır kulüp başkanının soyunma 
odasına giderek kendi futbolcularına "eğer bu maçı kaybetmezseniz maç sonunda kendimi öl
düreceğim" diyerek kafasına silah dayadığını duyduğunu, 

5.2 Spor ile İlgili Kurum ve Kuruluşların Yazılı Tespit, Görüş ve Önerileri: 
Kurumsal olarak Türkiye Futbol Federasyonunun ülkemiz futbolunun dış dünyada itibarı ol

madığı, şikenin var olduğu ancak yetkili makamlara kimsenin bilgi aktarmadığını, mevcut mevzuat 
ile Federasyon kurullarının gerekli inceleme ve soruşturmaları yapamadıklarını beyan ettiği görül
müştür. 
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Denizli Belediyespor Kulübü Başkanlığı 
Denizli Belediyespor Kulüp Başkanlığından gelen 9.2.2005 tarih ve 420 sayılı yazıda (Ek-23) 

teşvik primi hususunda özetle; takımların kazanmaları için verilen teşvik primlerinin oyuncuların 
mücadele gücünü artırdığı, yarışma şeklinde yapılan sporun ana prensibi rakibi yenmekse, rakibini 
yenmesi için verilen teşvik priminin suç olmaması gerektiği ifade edilmiştir. 

Bilecikspor Kulübü Başkanlığı 

Bilecikspor Kulüp Başkanlığından gelen 28.2.2005 tarih ve 2005/79 sayılı yazıda (Ek-23) teş
vik primi konusunda özetle; 1998-1999 futbol sezonunda, İnegöl'de İnegölsporla oynadıkları 
müsabakadan önce İnegölsporlu futbolcuların Pendikspor ve Gebzespor'lu idarecilerden teşvik 
primi aldıklarını belgeledikleri, bu konuda Futbol Federasyonunca yürütülen araştırma sonucunda 
Pendikspor ve Gebzespor yöneticilerine ceza verildiği, İnegölsporun tüm oyuncularına da men 
cezası verildiği, ancak kendilerine verilmesi gereken 3 puanın verilmediği, kendilerine 3 puan veril
mesi durumunda play of maçlarına kendilerinin katılmaları gerektiği, ancak play of maçları Futbol 
Federasyonu araştırmasından önce tamamlandığı için de bunun mümkün olamayacağı, bu durumu 
bilen Futbol Federasyonu'nun da kendilerine verilmesi gereken 3 puanı vermediği, bu hususta Fut
bol Federasyonu'na müracaat ettikleri halde kendilerine herhangi bir cevap verilmediği ifade edil
miştir. 

6. Spora Kural Dışı Müdahaleler 

Erman TOROĞLU (Eski hakem) 
" Bakın, bunun cevabını en başta verdim. Türkiye'de her yerde mafya var, sporda niye ol

masın. Sporda epey para var ya, nasıl olmaz mafya. Paranın olduğu yerde mafya vardır. Bu, eşyanın 
tabiatına aykırıdır. 

Federasyon Başkanlığı seçimlerinde mafya liderlerinin adamları, Genel Kurul salonlarına 
kadar geldiler, otellere kadar geldiler. Devletten de kimse kardeş burada ne geziyorsun demedi..." 

Ahmet ÇAKAR (Eski hakem) 
"1998'e kadar, yaklaşık sekiz, on yıl Türkiye'nin en zor şampiyonluğa yönelik maçlarını ben 

yönettim. O zaman da Türkiye'de mafya vardı. Bana bir Allah'ın kulu, bir mafya lideri veya onun 
adına herhangi biri bu maç şöyle bitsin, böyle bitsin demedi. Her türlü mukaddesatım üzerine 
burada yemin ediyorum. Ben 1998'de hakemliği bıraktım. Mafya Türk futbolunun neresinde der
seniz, birebir şahit olduğum olayı söylüyorum. Ben, kurulduğundan beri Futbol Federasyonu 
delegesiyim. Dünya kupası filan da yönettiğim için de ölene kadar delegeyim, eksik olmayın, 
kanunla koymuşsunuz. 1997 federasyon seçimlerinde, ben, Ankara Sheraton Otelinde, mafya grup
larının, gencecik çocukların silahla katlarda dolaştığını, bizlere silah gösterdiklerini birebir 
yaşadım; duydum demiyorum, yaşadım. Yani, 20-25 yaşlarında çocuklar, maksimum 30 yaşlarında 
çocuklar, biri sapsarı, mavi gözlü bir çocuk, bir tanesi esmer, siyah bir çocuk... Hani, Karadeniz 
mafyası ile doğu mafyası gibi. Yani, onlar belli oluyor. Kim kimin adamı olduğu belli olacak kadar 
mizahî bir durum. Bir kısmının belinde silah görüyorum, bir kısmı bana silah gösteriyor. O zaman 
daha deliydim, sen ne yapıyorsun, silah gösteriyorsun dedim. Yanında daha tecrübeli bir ağabeyi 
onu aldı, götürdü. Alışık değiliz böyle silah işlerine filan. O zaman zaten, 1997-1998'den itibaren 
bu federasyon seçimlerinde, mafyanın bu işin içine birebir girdiğini... Bakın, esasında birebir gir
medi, birebir girdirildi, çekildi. Onlardan yardım istendiğini düşünüyorum. Yani, Sheraton Otelin-
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de bütün başkan aday lan... Türk Futbolunda kirlilik vardır. Az öncede dediniz dünya futbolu UEFA 
Türk Futboluna güvenmiyor. Ben buna bire bir şahidim. Hakemlik yaptığım yıllarda UEFA Hakem 
Komitesi Türkiye'ye gönderdiği hakemlerde çok seçici davranırdı. Çünkü Türkiye'de bir takım 
gelen yabancı hakemler, uluslar arası maçlarda etki etmek istediklerini haber almışlardı, bilgileri 
vardı. Onun için belki bir Kolombiya Ligi değil ama, Avrupa'da futbolla mafyanın iç içe girdiği 5 
Lig sayın derseniz, Avrupa Futbolunda kafa adamlarına Rusya'yı, Türkiye'yi Yunanistan'ı 
sayabilirler. 

1997'de de şöyle oldu: Bir maçta bir grup yayın için kapışıyorlardı hatırladığım kadarıyla. 
Dolayısıyla, bir televizyon grubu bir başkan adayını destekledi, bir başka televizyon grubu bir baş
ka başkan adayını destekledi, otomatikman mafya da bu işe bulaştı. Böyle, gayet sıhhi olmayan, 
sapık bir tablo ortaya çıktı. Ondan sonraki seçimlerde ben fazla oy kullanmadım; çünkü, gelmedim 
Ankara'ya. Ama, bilirim ki, her federasyon seçimlerinde, özellikle 1997'den sonra, mafya eleman
larının bu işe seçim kanalıyla bulaştıklarını veya bulaştınldıklarını, talep üzerine geldiklerini 
biliyorum, duydum. 1997 seçimlerinde ben birebir çocukları gördüm, silahlı şekilde Sheraton 
Otelinde cirit atıyorlardı. Siz deyin 50 kişi, ben deyim 100 kişi dolaşıyorlardı içeride ve kimse de, 
onlara, kardeşim sen nasıl girdin, buraya silahla nasıl girersin diyemedi. Nasıl otel yönetimidir bu?! 

Çok önemli bir şey söyleyeyim; Haluk Ulusoy'un hakkını yemeyelim. Çok önemli bir şey söy
lemek istiyorum, bu Türk basınında yanlış speküle edildi. Herkes diyor ya, Haluk Ulusoy'u mafya 
seçti diye, yanlış, tam tersi, Haluk Ulusoy mafyaya karşı seçildi. Mafya başka bir grubu destekler
ken, helal olsun, Haluk'u çok eleştiren bir adamım, o konuda hakkını vereyim Haluk'a. Haluk, maf
yada silahlı adamlara karşı 1997'de girdi ve seçildi. Haluk mafyaya karşı seçildi, Haluk'u mafya 
seçmedi, tam tersi. Bu çok önemli. Haluk'un hakkını yemeyelim. Haluk'a ben çok vurdum, televiz
yonda çok eleştirdim; ama, bu konuda hakkını yemeyelim. 

Yayın ihalesinde mafya vardı derseniz, ben evet demem. Yayın ihalesinde bir kere 1997'de iki 
yayıncı kuruluşun iki farklı başkan adayını desteklediklerini biliyorum; ama, yayıncı kuruluşlar 
mafyaları buraya kanalize ettiler derseniz, hayır diyorum. 

Söylüyorum zaten, Avrupa'nın ve dünyanın Türk liglerine bakış açısı, Avrupa'nın kirli 5 ligin
den biridir... Çok daha acısı, Sayın Başkanım az önce söylediler, Sekip Mosturoğlu, ikinci adam 
bugün, Kolombiya ligi gibi. İşte, Kolombiya'yı biliyorsunuz, mafyanın, uyuşturucunun kol gezdiği 
bir devlet. Öyle bakması gibi, bana göre çok acı bir itiraftır bunu. Bunu dünya biliyor. 

Fevzi Bir'in yargılanması bitti. Ali Fevzi Bir dosyasını ben iyi bilirim; çünkü, o dosya ilk 
olarak Star'a, bize geldi. Ali Fevzi Bir ile siz arkadaş olsanız, siz nasılsın Ali deseniz, siz o anki 
dinleme anında yakalanıp, isminiz bir milletvekili olarak böyle bir kirli ilişkiler yumağında çıkacak. 
Aydın Torunoğlu ile Ali Fevzi Bir'in dostluktan başka hiçbir ilişkisi yoktur. Ali Fevzi Bir futbolda 
tahmin edildiği kadar kirli işlere girmiş bir adam değildir. Zaten onu delirten o. Kumarcıymış, 
dışarıda her türlü... Susurluk'muş, onu bilmem. Beni ilgilendirmiyor Susurluk var mı yok mu. Fut
bolda sanıldığı kadar... Yani, 2 tane hakem arkadaşına bir otelde bir bayan arkadaş göndermesi ki, 
şu anda mahkemede suç unsuru olarak tek o bulunuyor, suçsa suç. Kimseyi filan korumuyorum. 
Ama, Aydın Torunoğlu derseniz, benim ona kanaatim pozitiftir, negatif bir kanaatim yoktur. 

Hayır, polise de söyledim; çünkü, ben arabadan tam inerken şöyle yandan ateş etti bana, bir 
metre mesafeden; bir an göz göze geldik. Zaten o sırada ilk kurşunu belime yemiştim, sonra iki tane 
de karnıma yedim, ben çöktüm. Bir an baktım; yani, 25 yaşlarında, azıcık alnı geniş, temiz yüzlü. 
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Görgü şahidi orada bir komşu kadın falan var "böyle akça pakça bir oğlandı" diyor. Yani, ben, 
polise de söyledim, ben, sana eşkal tarif edemem, net görmedim. Ha, sen bana getirirsen "bu adam 
mıydı" dersen, belki bana çok tanıdık geldi diyebilirim dedim; ama, ben, net görmedim adamı; yani, 
yandan aldım kurşunu. 

Hayır efendim; ben vurulduktan sonra üç tane yazılı ifade verdim. Biri vurulduktan iki saat 
veya üç saat sonra, biri üç gün sonra, biri de onbeş gün sonra. 

Yazılı ifade verdim, bir imza attım; ama, polise, polis memurlarına... 
Hayır, ben hiç daha hayatımda bu olayla ilgili savcıdan bir davet almadığım gibi, sayın sav

cının karşısına da çıkmadım. 
Bakın, Sayın Vekilim, benim bildiklerimi anlatıyorum. Vurulduktan iki saat sonra cinayet 

masasından bir başkomisere ifade verdim. Vurulduktan üç gün sonra, yine, cinayet masasından iki 
tane memur geldi, yazılı ifademi aldılar. Bir de, vurulduktan onbeş gün sonra, evimde, nekahat 
dönemimde, bir emniyet müdür muavini -Soyadı Ceren, Tayfur Erdal Ceren; yani, Cerrah Beyin 
sağ kolu, asayişten sorumlu- bir iki komiser, bir de yazıcı memur ifademi aldılar, o kadar. İki defa 
da, bana, emniyet müdürlüğünde aynanın arkasında adamlar gösterdiler bu mu diye; o kadar, bütün 
yaşadığım bu, başka hiçbir davet falan almadım savcılıktan. 

Vallahi, ben, hayatım boyunca namuslu yaşamış bir vatandaş olarak, Türk polisini, bana 
yapılan saldırıda "bildiği halde yakalamıyor" demek, bana yakışmaz, Türk polisine de böyle bir 
suçlama yapmayı kendime uygun görmem. Niye; ben hayatım boyunca, bakın, yani, namuslu 
yaşamaya çalışan insan, herkes hata yapar da..." 

Sabri ÇELİK (Eski MHK Başkanı) 
"Türkiye Spor Yazarları Derneği mensubu önünde çok açık ve net olarak söyledim. Orada söy

lediğim kelimelerden bir tanesi de şuydu: Yarasa ışıktan, mafya da açıklıktan hoşlanmaz dedim. 
Ben bu sözlerimin hep arkasındayım. 

Sizin söylediklerinize tamamen katılıyorum. Konuşmama başlarken de söyledim. Teşvik 
priminde, şikede, dopingde hepsi var dedim. Mafya da işin içinde dedim. En son söylediklerinize 
yine katılıyorum. Ligin sonuna doğru bunlar artacaktır. Bunların yakalanma olayı, tabiî ki, dev
letimize düşüyor. Eğer bir ispatı varsa bunun ancak ve ancak devlet gücü çözebilir diye 
düşünüyorum. Bunu kişiler nasıl çözsünler? Bir şike yapılacaksa, bir teklif yapıldıysa bu teklifi 
yapanın da, alanın da söylemesi lazım. Bunu söylemedikten sonra kimsenin bir şey yapması müm
kün değil. Teşvik primini verenin de, alanın da söylemesi lazım. Bunun günü gününe olması lazım. 
Bir hafta sonra söyledikten sonra bunun kıymeti yok..." 

Hıncal ULUÇ ( Gazeteci-Yazar) 
"Bu konudaki ihbarlar, olaylar Devlet Güvenlik Mahkemesine ulaştı. Devlet Güvenlik Mah

kemesi soruşturma açtı. Devlet Güvenlik Mahkemesi başsavcısı benim çok yakın ahbabım, sık sık 
konuşuyoruz. Bana söylediği şu oldu aylar sonra: Hıncal, yapılacak hiçbir şey yok; çünkü, hiç kim
se hiçbir şey konuşmuyor. 

Düşünebiliyor musunuz ki, Devlet Güvenlik Mahkemesine dahi güvenip, insanlar, bildiklerini 
açıklayamadılar. Neden; çünkü, işin içinde mafya var. Mafyanın olması demek, yarın ne olacağın 
belli değil demek. Mafyanın vurduğu adamlardan biri olarak karşınızda oturuyorum. Mafyanın sal
dırdığı, yumrukladığı, dövdüğü adamlardan biri olarak oturuyorum karşınızda..." 
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Yıldırım DEMİRÖREN (BJK Başkanı) 
"Şimdi, sporun içinde mafyanın olması için mafyanın gelip birebir bir hareket yapması lazım; 

ama, kulüplerin genel kurul üyelerine bakarsanız bu kişiler vardır, o farklı bir şey. Bunlar büyük 
kulüplerde olmaz; yani, diğer kulüpleri bilmiyorum; ama, büyük kulübe gelip de kimse oyuncuyu 
veya başkanı veya yönetim kurulunu mafya tarifiyle tehdit etme veya yönlendirme..." 

Haluk ULUSOY (Eski TFF Başkanı) 
"Ben görevi aldım, Genel Kurula götürdüm ve Başkan oldum; kendim istemedim ve o günkü 

kaoslu dönemi. Allah'a şükürler olsun, bertaraf ettim, havuz sistemini olduğu gibi oturttum; bas
kılar olmadı mı oldu, tehditler olmadı mı oldu; 

İnsanlar çok çabuk unuttu her şeyi. Ben seçime girdim; Sheretonda, affedersiniz, insanlar 
tuvalete bile gidemiyordu; o günleri çok çabuk unuttular; tek başıma, Allah'a sığınarak Shereton 
lobisinde koltukta oturdum sabahın 04.00'lerine kadar; yüreğimi ortaya koydum. Bana seçimden bir 
gün evvel telefon açtılar, "seni öldürecekler sakın bu seçime girme" diye; "futbol uğruna öleceksem 
öleceğim; ben bir karar verdim, geri dönüşü yok" dedim ve seçime girdim. O günkü Shereton'un 
lobisini o gün orada yaşayan insanlar çok iyi biliyor. 

Kurban kesmeye gittiğimizde, bir şeyler için kurban kestiğimizi yazıp çizecekler, bu, çok 
doğal. Ama, bilmiyorlar ki, ben yıllardır yüzlerce veyahut yüzlerce olmasa da 20, 30, 40 kurban 
kestirdiğimi de herhalde kimse bilmiyor. Onu da kimler için kestirdim, bir araştırsalar da, ben de 
bilsem kimler için kestirdiğimi. Nerelerde kestirdiğimi, nerelere verildiğini, bunu da araştırmaları 
lazım tabii ki, yani, sadece o yıl, o çok kaoslu dönemde, hep bir şeyler aranıyor. Ben şunu söylemiş
tim: Allahım ben bu koltuğa oturdum, şu havuz olayını yüzümün akıyla geçtiğimde yüzlerce kur
ban keseceğim. Bu Allah ile benim aramda olan bir şeydi, Bunu hiç açıklamadım. Benim cum
huriyet savcılığına verdiğim tutanaklarda da var bu. Ben kimse için kurban kestirmedim. Bir adak
tı bu. Allahım dedim, herkes birer birer gidiyor, beni burada başarılı kıl. Şu havuz işini alnımın akıy
la geçeyim, yüzlerce kurban keseceğim dedim. Bu, suç muydu?! Ben her sene 40, 50, 100 kurban 
kestiriyorum, oraya buraya bilmem... Bunların açıklanması yanlış, çünkü, yani, Müslüman insanın 
yaptığı iyilikleri açıklaması çok kötü bir şey. Gidip onu araştırsınlar, ben 8 senedir kurban 
kesiyorum. Gidip onları da araştırsınlar, belki onları da birileri için kestiriyorumdur..." 

Hadi TÜRKMEN (Gazeteci) 
"Haluk Bey -amcasının Ticaret Odası eski meclis başkanvekiliymiş İstanbul'un; beraber, dos

tumdur rahmetli Cemal Ulusoy- amcasıyla olan yakınlığımızdan da dem vurarak "ağabey bana yar
dımcı olmaz mısın" dedi. Ben de, kendisine, yardımcı olurum, ama, ne yapmamı istiyorsun 
dediğimde "ben, bu seçimlerde aday olmak istiyorum, adaylığıma destek olur musun?" Çünkü, ken
disinin boşalttığı başkanvekilliğine de ikinci bir başkanvekili seçilmesi gerekirdi; yani, iki kişilik 
bir seçim yapılacaktı. Ben de kendisine dedim ki, bu sizin ve şahsının veya ailenin bir seçimi. 
... .Ben de onore oldum, teşekkür ederim; ama, böyle bir şeyi kabul edebilmem için benim de sor
mam gereken eşlerim, dostlarım var; onlarla istişare edip, sana cevap verebilirim dedim. Sonra da, 
bir tesadüf, Donanma Kamil eski millî futbolcularımızdan vefat etmişti, Ataköy camiinde onun 
cenazesine gittiğimde, Fenerbahçenin o zamanki kulüp başkanı Sayın Ali Şen de Vefa Küçük, Or
han Keçeli gibi arkadaşlarımız, Şadan Kalkavan, onlar da camideydiler. Mevzuyu duymuşlar, 
görüşmüşler. Haluk Bey, bu arada Başkan Ali Şen Beyle de görüşmüş, o da çok memnun olduğunu 
ifade etmiş. Neyse, sonuçta, Ali Şen Bey, beni kutladı, tebrik etti. Ben de dedim ki, bir şeye daha 
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karar vermedim; sizinle de görüşeceğim. O da dedi ki, cenazeden sonra gidip buluşalım. Benim de 
o gün Süleyman Seba Beyle bir randevum vardı. Bu nedenden ötürü ertesi gün kendisiyle konuş
tum Ertesi gün, Ali Şen Beye gittiğimde, Ali Şen Başkanın, bir gün evvelki düşüncesini değiş
tirdiğini gördüm ve "böyle bir pis işe girme "dedi bana. Daha girdiğim yok; ama, niye dedim; işte, 
birtakım olaylar olacak, şu olacak bu olacak dedi. Kimden dedim; Mustafa Kefeli kaynaklı ol
duğunu söyledi. ...Ankara'da Haluk Beyi bulduk. Haluk Beye durumu anlattı. O da dedi ki: "Baş
kan, ben artık yola çıktım" O da "sen bilirsin, ben sana bunları söyleyeyim" dedi. Onun üzerine, 
ben, Ali Şen Beyden telefonu rica ettim, aldım; Haluk Beye dedim ki; kardeşim, sen bana bir tek
lifte bulunmuştun. Ben de sana konuşacağım dostlarım var demiştim. Madem Ali Başkan bunları 
söyledi, sen bir tehdit altındasın, Türk futbolu tehdit altında; o zaman, benim gibi adama seni yal
nız bırakmak düşmez. Ben teklifi o zaman kabul ediyorum ve seninle birlikte 1 oy alsak da seçime 
gireceğiz dedim ve bu şekilde 22 Aralık 1997 senesinde yapılmış olan genel kurulda beraber aday 
olduk. Bu adaylık sürecinin önünde Haluk Beyin babası Saffet Bey pek bu işe razı değildi. Amcası, 
küçük amcası Yılmaz Ulusoy, o futbolun içinden gelmesinden dolayı, bu işin olmasını arzu ediyor
du ve Haluk Beyi, o günkü deyimle bana emanet ettiler, böyle bir konuda yardımcı olmam ve onu 
muhafaza edip korumam anlamında. 

Sonuçta, o gün genel kurul Ankara'da yapılıyor. Shareton Otelinde çalışmalar, kulisler 
yapılıyor. Kulislerde, otelde sayın milletvekillerimiz, sayın bakanlarımız kendilerine göre bir adayı 
destekliyorlar. Adaylar Sayın Kefeli, Sayın Ulusoy ve Sayın Alp Yalman. Alp Yalman hatta 
Küba'daydı, gece saat 12'den sonra geldi; yani, iddialı bir aday olmak ötesinde, kerhen birtakım 
prensiplerden dolayı adaylığı kabul etmiş veya aday olmayı kafasına koymuş bir aday şeklindeydi. 
Onun dışındaki adaylar da otelde kendi kulis faaliyetlerini yürütüyorlardı. 

Aldığımız bilgilere göre, pek o dünyadaki insanlarla ilişkim olmadığı için bilmiyorum; ama, o 
günkü şartlara göre yeraltı dünyasının önemli isimleri otelde üslenmişler. ....Hiç kimse de bir şey 
demedi; ama, salona o gün delege olmayanların dışında kimseyi almadılar; çünkü, daha evvelki 
kongrelerde delege olmayanların baskısı ve presiyle farklı genel kurul başkanı, divan başkanı 
seçiminde etkiler olmuştu. Bu seferde olmadı; ama, duyduğumuz bilgiler doğruysa, o gün, o sabah 
veya o akşam otelin içinde, otelin dışında ve kongre salonu önüne ciplerle gelen birtakım insanlar, 
o yeraltı dünyasındakilerin salona sokulmadığı konusunda gelen beyanlar oldu. 

Sayın Alp Yalman 5 oy aldı, Haluk Ulusoy 134 oy aldı, Mustafa Kefeli de 50 oy aldı. Onun 
başkanvekili adayı da Nail Keçeli'ydi. Kongre bitti. Kongre bittikten sonra, faaliyetler başladı. Yak
laşık -tarih yanlışlığı yapabilirim- bir ay veya bir ay on gün gibi bir süreç sonunda başkanvekil-
lerimizden Sayın Mete Kılıç istifa etti. İstifasının nedenini, yani, şu ana kadar ciddî bir şekilde or
taya koymuş vaziyette değil. Ondan evvel Özkan Olcay Bey, o da kısa bir süre görev üstlendi, o da 
istifa etti. İstifa ettiği dönemde sadece tehdit aldığını ifade etmesine rağmen pek ilgi gösterilmediği 
için de kendisinin bu söyledikleri orada kaldı. Kendisi de ondan sonrasında zaten beyanatlarında bu 
konuyu pek dile getirdiği yoktur. Orası muallakta kalmış bir sayfa olarak kaldı. 

Futbol Federasyonu faaliyetleri içinde en çok o dönemde problem çekilen hadise yayın 
meselesidir. Yayın meselesinde, yayın ihalesine, Şenes Erzik zamanında yapılan ihaleye bir tek firma 
katılmış; o da Erol Aksoy'un sahibi olduğu Cine 5 televizyonu tarafından ihale alınmış. Biz de, 
sadece, bu ihalenin şartlarım almış olan firmaya karşı edimlerimizi yerine getirmiş bir federasyonduk; 
ama, bu arada, özellikle Beşiktaş ve Galatasaray Kulübünün bunun dışında bir yayın kuruluşuyla an
laşmak isteği ve o yayın kuruluşundan, o zamanki rakamlar doğruysa, 9 milyar dolar bir para almış... 
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Aziz Yılmaz. Vakıfta görüştüm kendisiyle. Dedi ki: "Senin Alaattin Çakıcı'yla ne gibi bir 
sorunun var?" Dedim, hiçbir sorunum yok, tanımam etmem, işle ilgili bir sorunum yok, ahlakî bir 
meselem yok, başka bir konumuz yok. Dedi ki: "Böyle böyle, senin Federasyondan bir hafta için
de ayrılmanı istiyor." Niçin, gerekçesi neymiş? Vallahi bilmiyorum falan dedi. Onun üzerine, ben 
dedim ki, gerekçesi olmayan bir şeyden dolayı, Federasyonla ilgili bir şeyse, onu bilmem lazım 
dedim. Neticede, o da bana -eski Beşiktaşlılardan Coşkun vardır-, bir Coşkunla konuşsan gibi bir 
laf etti. Sonra, ben, bu durumu, tabiî ki, Federasyonla ilgili bir yaptırım konusu geldiği için, Sayın 
Başkan Haluk Ulusoy'a bilgi verdim. O da şaşırdı, garipsedi, Ergun Gürsoy'u aradı. Ergun Gürsoy 
da "ben de böyle bir şey duydum, sorarım, bilgi alırım" dedi. Neyse, sonuçta, Ergun Bey geriye 
dönmedi. 

Ayın 9'unda da Paris'te FİFA kongresi vardı. FIFA Kongresine Türkiye'yi temsilen Selami Öz-
demir'i alarak ben gittim. FIFA Kongresini yaptık. Dünya Kupası 98 Paris, Fransa'daki kupa var
dı. Haluk Bey, bu kupaya gelmek istemedi. Beraber gidecektik, programını iptal etti. Benimle 
seyahat etmek istemedi nedense. Sonra Almanya üzerinden Fransa'ya geldi, ama, bu arada günde 
20 defa tehdit telefonları bana devam ediyor işte, istifa etmemle ilgili. Alaattin Çakıcı menşeli 
ifadelerle. 

Federasyondan ayrılmadığım takdirde, işte çoluk çocuğumu, seni öldüreceğim vesaire gibi şey
ler. Bunlar zaten, DGM İstanbul 2000-2003 sayılı dosyasında hepsi bunların var..." 

Ecevit KILIÇ (Gazeteci) 
"Bizim futbol tarihimiz mafya ile birebir ilintili, çok denk gelişiyor. Son on yıllık, yirmi yıllık 

değil futbolla mafyanın iç içe olması. Ta 1900'lü yılların başına kadar dayanıyor. 1900'lü yılların 
başında kabadayıların, günümüz mafya temsilcilerinin ilk hali kabadayılardı. Bunlar genellikle hal
kın sevdiği, saydığı bir nevi Robin Hood tarzı kişilerdi. Daha çok fuhuştan, kumarhaneden kazan
dığı paraların bir kısmını halka dağıtırlardı. Bir nebze saygı görmek için, sevilmek için. Bu sırada 
çay bahçeleri dediğimiz yerler ise, daha çok kulüp başkanlarının elindeydi, kulüp başkanları ise 
daha çok işte mahallenin en zengin esnafı oluyordu. Bu kabadayıların dağıttığı paydan kulüpler de 
nasibini alırdı. Kulüplerin bütün ihtiyaçlarını kabadayılar karşılardı. Bir süre sonra bu çay bahçeleri, 
o dönemin tek zulası oldu, uyuşturucu için, aranan adamlar için, iş arayan adamlar için. Daha çok 
kaçakçılığın merkezi haline geldi çay bahçeleri. Bu dönemde kabadayılar buraları alma gereği duy
du. Çay bahçelerini ele geçirirsek, uyuşturucuyu rahat sağlayabiliriz, kumar oynatabiliriz, adam
larımızı saklayabiliriz, iyi bir zula haline getirebiliriz diye düşündüler. Bunun da tek yolu futbol 
kulüplerini ele geçirmekti. Semt kulüplerini ele geçirerek başladılar. Futbolun buraya bulaşması 
1900'lü yılların başına kadar dayanıyor. Peşi sıra 1950'li yıllarda ise, liberalizmin gelişmesiyle bir
likte, bu kabadayı figüranı değişti. Yerli babalar gelişti, mafya liderleri artık kabuk değiştirdi. Es
kisi gibi kendilerini gizleme gereği duymadılar, imaj peşinde oldular. Baba filmi vardı, TRT'de bir 
dönem reyting rekorları kırmıştı. Mario Puzo'nun aynı romanından etkilenmişti. Bu romanda 
betimlenen yer altı dünyasını yaşamaya başladılar. İşte devlet yetkilileriyle rahat iletişim kurabil
diler, spor dünyasıyla rahat iletişim kurabildiler, bu noktada artık çay bahçelerine artık ihtiyaçları 
kalmadı bu adamların. Ne yaptılar rahat rahat gezinmeye başladılar. Adamlarını 5 yıldızlı otellerde 
sakladılar. Büyük depolar kiraladılar, uyuşturucu için, silah için. Bu noktada futboldan ellerini çek
tiler, bir önceki kabadayıların aksine. Ama, bu kez futbol kulüpleri maddi sıkıntı çekmeye başlayın
ca, mafya liderlerine kendileri gittiler. Yani, baba dediğimiz figüranlara gittiler. Bunların birçoğu da 
kendi memleket takımlarının başına geldiler. Mesela, o dönem kabadayılarından iki örnek verirsek, 
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Dündar Kılıç, Sanyersporun başkanlığını yaptı, bizzat kulübün daveti üzerine gitti. Tek amaç, 
kulübe para girsin. Zaten, yeteri kadar açıklayıcı bir örnek. İkincisi, o dönemin uyuşturucu kaçak
çılarından Behçet Cantürk, kendi memleketinin Licesporun başkanlığını yaptı, ama, aktif bir baş
kanlık değildi, sadece para akışı için yapılan bir şeydi. 

İşte, ardından bu imaj, büyük bir endüstri haline geldi. Somut örnekleri bu dönemde, Malatyas-
por bunun en büyük örneği. Nurettin Güven, Malatyaspor Başkanlığı yaptı. Metin Çağlayan Malat-
yaspor Başkanlığı yaptı, Turan Çevik, bunlar hepsi, özellikle, Turan Çevik Türkiye'nin en büyük 
hayali ihracatçısı. İkinci Türk Escobar'ı deniyor ona. Dünyanın en büyük hayali ihracatçısı. Malat-
yaspora büyük futbolcular getirdi, o dönemde, Brezilya Milli Takımından Carlos gibi ünlü isimleri 
getirdi. 

Yani, bu hem Ali Fevzi Bir dosyasında hem Kelebek dosyasında -dediğiniz gibi- ortaya çıktı. 
Şunu net söylüyorum: Bahis olayında da direkt aynı isimler var, dediğimiz mafya liderleri var. Baş
ka isimler tarafından değil, bu iş de gene aynı mafya liderleri tarafından idare ediliyor..." 

Tuncay ÖZKAN (Gazeteci) 
"Komisyonun kuruluş gerekçesindekilerin tamamı vardır; ama, bunlar, sadece mafyayı tanım

lamakla ya da mafyanın yerini göstermekle çözümlenecek şeyler değildir. Türkiye'de mafya ol
gusun tanımlarken, bizde mafya üzerine çalışma yapanlar veya dışarıdan bakanlar daha çok İtalyan 
mafyasını tanımlarlar. Orada mafya çok köklü bir direniş örgütünden yola çıkmıştır, sonra, iktidarın 
alternatifi, zaman zaman da iktidarın yerini alabilecek düzeyde etkin olmuştur. Bizdeki mafya ol
gusu, iktidarların, daha doğrusu Türkiye'yi yönetenlerin birlikte hareket etmek istedikleri bir ol
gudur. Mafya, merkezde paydaş, taşrada güç sahiplerinin sopasıdır. Sopası olduğu için de, spor 
kulüplerine gider bakarsınız, bunları görürsünüz. Örneğin spor kulüplerinde bir koltukta emniyet 
müdürü, bir koltukta mafya babası, bir koltukta şirket sahibi hep beraber otururlar, siyasetçi, bürok
rat... 

Mafyanın iki tane şeye ihtiyacı vardır. Biri illegal yoldan elde ettiği karaparayı çevirmek. İkin
cisi de, legalizasyon, yani, kendine kimlik kartı elde etmek. Bu her ikisi... Türkiye'de spor pastası 
bu sene zannediyorum 500 milyon dolar falan. Bu pasta büyük bir pasta. Bu pastanın içinden pay 
almak, bu pastanın içerisinde yer almak önemli bir şey. 

Bir de buraya girdiğiniz zaman, bir mafya üyesi olarak bunun içinde yer aldığınızda, dışarıdan 
elde ettiğiniz karaparayı, haraç, çek-senet tahsilatı, adam öldürme ve diğer yollarla, uyuşturucu 
kaçakçılığı, kadın ticareti gibi yollarla elde ettiğiniz parayı burada rahat saklayabiliyorsunuz, 
legalize edebiliyorsunuz.. 

Ekipler oluşmuş, o çıkar ilişkisi, aynen o mafyayla bütünleşen çıkar ilişkisi medyayla da bütün
leşmiş. Medya bunun uzağında değil. Spor medyası bu tuzağın içine düşmüş..." 

Ergün GÜRSOY (GS Asbaşkanı) 
"Bizimle bir alakası yok. Yalnız ben size şunu söyleyeyim. Ben, onsekiz yirmi seneden beri İs

tanbul'da Trabzonluların dernek başkanlığını yapıyorum. Alaattin Çakıcı, benim köylümdür. Ben, 
bütün Karadenizli, Trabzonluların, kabadayısının da, hâkiminin de, rektörünün de, doktorunun da 
başkanıyım; yani, şu anda benim yönetimimde iki rektör var; Kemal Alemdaroğlu ile Gülsün 
Hanım, Teknik Üniversite Rektörü. İkisi de emekli oldu, ayrıldı; ama, bunlar faal zamanlarında 
benim yönetim kurulumda idiler. Bizde, memleketimizden gelen hastaydı, öğrenciydi, kim gelirse 
gelsin, hapisten yeni çıkmış, hapse yeni girmiş, hapisteyken bizi aradıkları zaman, biz hepsiyle 
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görüşürüz. Ben, başkan olarak, o yörenin adamı benim için ne yaparsa yapsın insan olarak 
düşünürüm. Beni aradığı zaman da cevap veririm, konuşurum. Bunu da açık açık söylemem de bir 
mahzur görmüyorum. O benim yöremin bir insanı, komşum. Dolayısıyla, beni aramıştır, konuşmuş
tur; ama, bizim Galatasarayın hiçbir işine, hiçbir mafya karışmışlığı yoktur, olmamıştır. Bizim de 
ne üyemizdir ne bir şeyimizdir. Galatasaray sempatizanı olduğu söyleniyor; onu bir şey diyemem. 
Bilmem sizi tatmin etti mi?.." 

Adil SERDAR SAÇAN (Eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürü) 
"Başka türlü mafya oluşumundan söz edemezsiniz efendim. Kulüp başkanları gidip yurtdışın

da mafya üyelerini ziyaret etme gereği duyuyor; yani, olmadık işler Türkiye'de oluyor; ama, bun
ların çözüme kavuşabilmesi için, mafyayla mücadele edebilmek için temel unsur, şu milletin üzerin
deki korkuyu atıp şikâyetçi yapabilmek; ama, hiç kimseyi şikâyetçi yapamıyoruz, hiç kimseyi 
konuşturamıyoruz. 

Mafyanın omerta kuralı vardır efendim italya'da, suskunluk yasası. Omerta kuralı Türkiye'de 
sonuna kadar işleyen bir kural. Biliyorsunuz, daha geçen sene Beyoğlu'nda bir çocuğu öldürdüler, 
600 kişilik bir yerde, boynundan keserek öldürdüler bir barda, bir tane görgü tanığı çıkmadı. Omer
ta kuralı budur. Futbolda da omerta kuralı uygulanıyor. 

Mesela, en önemli olaylardan birisi, şu eski hakemin vurulması olayı.. 

Evet, olay çözülemedi. O olay çözüldüğü takdirde... 

Üst mafya grubuyla alakalı bir olay o. Yani, mafyanın Türkiye'de bir ayakçı, tetikçi grubu var
dır; bir de perde arkasındaki grubu vardır. 

Hakem bunlara vurdu televizyonda, bunlara bayağı bir sert çıktı, ondan sonra vuruldu. Şimdi, 
orada, tipik bir mafya eylemi. Çiçekle gidiliyor ve vuruluyor adam. Buradaki mesaj şudur mafya 
işinden anlayanlar için; nezaket sınırlarını aştın kardeşim, seni uyarıyoruzdur. Burada o mesaj veril
miştir. Yoksa çiçeği kamufle için bekletmiş falan, yok öyle bir şey. Türk mafyasının tarzında çiçek
le bekleyip kamufle olmak diye bir şey yoktur; çünkü, sokakta çiçekle bekleyen erkek, Türkiye'de, 
her zaman, ne oluyor, bu adam kimdir diye bakılan adamdır..." 

İsmail UYANIK (Samsunspor Başkanı) 
"Dönem dönem bunlar hamleler yapıyorlar Türkiye'deki gidişata göre. Devletin, hükümetin bu 

insanlara ne kadar yol verip, vermemesine.... Genel alanda gerek iş hayatında, gerek gece hayatın
da; böyle belirli grafikler var. Dönem dönem baktığımız zaman birinci lig kulüplerimizin yönetim 
kurulu listelerinde başkanlıklarda as başkanlıklarda adı mafya liderlikleriyle aynı aileden olan, 
soyadda olan birçok insanı görebiliyoruz çok açık bir şekilde. Futbol çok ciddî bir enstrüman, güç 
enstrümanı, kudret enstrümanı, para da dönüyor. Paranın ötesinde, kudret, güçlü olmak, popüler ol
mak. Dolayısıyla mafyanın da bu türlü hamleleri olabilir; ama, bu o kadar öyle kimseyi korkutucu 
filan boyutta olmamalı. Herkes birtakım şeylerin arkasında işte biz mafyadan korktuk, bıraktık. Biz 
mafyadan korktuk, federasyon başkanlığını üç ay sonra bıraktık. Madem korkacaktın niye çıktın 
oraya? Madem yüzme bilmiyordun, niye ağaca çıktın yani; ne işin vardı orada? Seni kimse zorla 
hakem yapmadı, zorla federasyon başkanı yapmadı, madem korktun... O zaman sen, normal bir 
ticaret hayatında bile insanlar bir araya gelmek için bir sürü gerektiği zaman birilerinin ayağına 
basıyorsunuz ve onlara karşı sağlam durmak zorundasınız. Sokakta da mafya var, değnekçiler maf
yası da var. Türkiye'de yaşıyoruz yani. Türkiye'de bir yerlere geldiğiniz zaman ilk defa ayı keşfet-
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miş gibi, aaa bunlar vardı ben burada durmuyorum, gidiyorum diyemezsiniz. Bunu şunun için söy
lüyorum, burada bizden evvel ifade veren, iki aylığına, üç aylığına federasyon yönetmiş insanlar 
var. Onlara atıfta bulunmak için söylüyorum. Mafya girmek ister; ama, mafyanın girmek istemesi 
sizin de aman biz ailemiz var, çoluk çocuğumuz var deyip, buyurun geçin demenizi gerektirmez an
lamında söylüyorum efendim..." 

Celal DOĞAN (Gaziantepspor Başkanı) 
" Hiç görmedim. Bakın, mafya dediğiniz nedir; Türkiye'de yazılıyor, işte Eyüp Sultan'da koyun 

kesmiş. Biz o kongrede buradaydık, ben buradaydım. Devletin emniyeti filan da oradaydı. Güzel de 
tertip etmişler, birtakım adamlar da teyit ediyor filan. Ne bize soran oldu. Biz de gittik, o adamın tam 
tersi oy kullandık. Şenes Erzik bizim iki oyumuzla kazandı Kemal Zorlu'nun karşısında..." 

Komisyonumuza davet edilerek mülakatla görüşlerine başvurulan kişilerin yukarıdaki 
ifadelerinde yer alan olaylar daha önceleri çeşitli vesilelerle kamuoyuna yansımış, adli ve idari 
soruşturmalara konu olmuştur. 

7. Şike ve Teşvik Primine İlişkin Komisyon Değerlendirmesi 
Futbolun kural ve ilkelerinin her anlamda profesyonelce düzenlenmemiş olması ve profes

yonelce yürütülmemesi yaşanan sorunların en önemli nedenidir. Futbol artık tüm dünyada çok yük
sek cirolu bir sektör haline gelmiştir. Yakın zamana kadar gönüllülerin kendi kaynaklarından finan
se ettikleri sportif mücadele bugün, sahadaki her neticenin hatta her olayın ekonomik bir takım 
sonuçlar doğurduğu bir olgu halini almıştır. Bu durum futbola ilgi gösterenlerin profilini değiştir
diği gibi riskleri de değiştirmiştir. 

Ülkemiz sporunda özellikle futbolda şike ve teşvik primine ilişkin çok sayıda iddianın ortaya atıl
dığı, çok azının kanıtlanabildiği, pek çoğunun kanıtlanamadığı için sonuca ulaşılamadığı ortadadır. 

İddiaların kanıtlanması sorunu, düzenin korunması kadar asılsız iddiaların önünün alınması 
yönünden de önem taşımaktadır. 

Türkiye'de şike ve teşvik priminin varlığı şüphesizdir. Ancak, bunlar kadar önemli bir diğer 
saptama da dayanaksız iddiaların varlığının kabul edilmesi olmalıdır. 

Günümüzde var olan yolsuzluklar belki geçmişte var olanlardan sayıca fazla da değildir. An
cak bazı özel koşullar günümüzde konunun açığa çıkmasına daha fazla katkıda bulunmaktadır. 

Spordaki yozlaşmanın önüne geçebilmek için yapılması gereken ilk şey sebeplerin ortaya kon
masıdır. Yozlaşma bir takım etkenlerin sonucudur. 

Şike ve teşvik priminin varlığına yol açan ortak etkenler kayıtlı ekonominin mevcut olmaması, 
kulüplerin zayıf ekonomik yapılarıdır. 

Teşvik primine özel bir etken ise özellikle lig usulü yarışmalarda bir noktadan sonra bir çok 
kulübün motivasyonunun kalmamasıdır. Bu durumda olan kulüpler oyuncularına prim vermeyi kes
mekte, oynanan müsabakanın neticesi oynayan takımlardan birinden çok bir üçüncü takımı ilgilen
dirir hale gelmektedir. Kendi oyuncularının hak edişlerini ödemeyen bir kulübün başka kulübün 
oyuncularına prim taahhüt ettiklerine bile rastlanabilir. 

Kulüplerin, futbolcuların ve hakemlerin gelir giderleri bir şike veya teşvik primi iddiasının in
celenmesi sırasında dahi kontrol edilememektedir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın 
Levent Bıçakçı komisyona bilgi sunarken bu bilgilere ulaşma imkanı bulunmadığından yakınmıştır. 
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UEFA tarafından oluşturulan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da kabul edilerek 
ulusallaştırman "Kulüp Lisans Sistemi" Komisyonun görev alanına giren pek çok konuda çözüm
ler ortaya koymaktadır. Alt yapı kriterleri, idari ve personele ilişkin kriterler, hukuki kriterler, mali 
kriterler ve sportif kriterler olarak beş başlık altında toplanan kriterler arasından mali olanlar 
konumuz ile yakından ilgilidir. Malî kriterlerin temel amacı şike gibi olayları engellemek değilse de 
kulüplerin gelirlerinin kayıt altına alınmasını sağlayacağından dolayı bu tür olayların ispatına kat
kıda bulunacağı açıktır. 

Mevcut Lisans sistemine ek olarak hakemler ve oyuncular açısından da mali durum takibini 
kolaylaştırman düzenleme yapılması faydalı olacaktır. 

Devletin, toplumun ve ilgililerin eğitime katkıda bulunması, eğitim seviyesinin arttırılması bu 
tür olayların önüne geçilmesi açısından olmazsa olmaz bir şarttır. Spora; sporcu, yönetici ve taraf
tar olarak ilgi gösteren kitlelerin eğitim seviyelerinin yükseltilmesine gayret gösterilmelidir. 

Profesyonel spor sektöründe, önce oyuncular, sonra diğer çalışanlar, en son olarak da kulüpler 
profesyonelleşmiştir. Burada belirttiğimiz profesyonelleşme FİFA'nın profesyonel futbolcu 
tanımında yer alan müsabakalara katılmak için gerekli zorunlu giderleri dışında ekonomik fayda el
de edenler tanımı anlamında kullanılmaktadır. Gerçekten kulüplerin idari işlerinde görev yapanlar 
zaman içinde amatörlükten profesyonelliğe bu anlamda geçmektedir. "UEFA Kulüp Lisans Sis-
temi"nin hedeflerinden biri olan bu durum desteklenmelidir. Kulüpler de yayın, seyirci, reklam ve 
sponsor gelirleri ile bu anlamda profesyonel hale gelmişlerdir. 

Kulüpler Birliği'nin sunduğu rapora (Ek-25) göre, Türkiye Süper Liginde yarışan kulüpler 
2003- 2004 sezonu için 14.6 ile 3 milyon Amerikan Doları arasında değişen yayın geliri elde etmiş
lerdir. Bu gelir bir çok kulübümüzün bütçesinin % 80'inden fazlasını oluşturmaktadır. Profesyonel 
futbolda ligi üst sıralarda bitirmenin veya uluslararası müsabakalara katılmanın ek gelir teminine 
yol açması, bunun yanında alt lige düşüldüğünde bu gelirin kesilmesi nedeniyle takımların sportif 
mücadeleyi ikinci plana atmalarına neden olmuştur. 

Genel olarak olumlu olan bu gelişmelerin tamamen eleştirilmesi düşünülemez. Ancak bu geliş
meler olumlu da olsa sportif mücadeleye olası etkilerinin göz önünde tutulması ve adil oyunun 
garanti altına alınması için gerekli tedbirlerin öngörülmesi zorunludur. 

Komisyon tarafından bilgisine başvurulan kişilerin halen görevde iseler yozlaşma konusunda 
sessiz kalmayı tercih ettikleri, bazı somut olayları dile getirenlerin ise zamanında susmuş oldukları 
gibi yetkili organlar karşısında tekrar sessizleştikleri, bazı kimselerin Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi'nin çatsının altında dahi kendilerini güvende hissetmeyerek maddi manevi güvence sağlanması 
halinde açıklamalar yapılabileceğini ileri sürmeleri de dikkate alınarak konu hakkında en etkili 
olabilecek kurumun ilgili Federasyon olduğu açıktır. Mevzuat tüm görev ve yetkiyi Federasyonlara 
vermektedir. 

Ancak mevzuattaki yetkilerin kullanılmaması halinde yetkili kişilerin sorumlu olacağı, mev
zuatın yeterli olmaması halinde ise, TBMM'nin gerekli yasal düzenlemeyi yapacağı açıktır. 

Yapılan incelemeler neticesinde spor dünyasında Federasyonların olayların üzerine ciddiyet ve 
kararlılıkla gitmediği düşüncesinin hakim olduğu görülmüştür. Mevzuatta bu tür olaylar hakkında 
kanaate dayalı karar verilmesine cevaz veren hüküm bulunmasına ve geçmişte bu husus nihai karar 
makamı olan Tahkim Kurulu tarafından da teyit edilmesine rağmen hala kanaate dayalı karar 
verilebilir mi tartışmasının devam etmesi düşündürücüdür. 
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Federasyonlar mevzuat eksikliğini ileri sürse de mevcut hükümlerin kararlılıkla uygulanmadığı 
da bir gerçektir. 

Federasyon bu tür ihlallerin şikayete bağlı olmadığını göz önünde tutmalı ve mücadele için 
özel görevliler vasıtası ile bu tür olayları tespit ederek re'sen soruşturma başlatmalıdır. Sayın Şenes 
Erzik'in komisyonumuza bilgi sunarken kullandığı "...dimdik ayakta durduğunu her vesileyle Fut
bol Federasyonu gösterecek başka çareniz yok. Kulüplere de gösterecek, hakemlere de gös
terecek, her şeyi takip ettiğini gösterecek, çok uyanık olacak ve disiplinli olacak Türkiye Futbol 
Federasyonu, "ifadesi de bu yöndedir. 

Şike ve teşvik primi ile ilgili olarak Komisyonumuza gelen belgeler ile bu konularda Komis
yonumuza bilgi verenlerin ifadelerini birlikte değerlendirdiğimizde, Türkiye Profesyonel Futbol 
Ligleri ile Amatör Futbol Liglerinde teşvik primi ve şike olayının (özellikle hatır şikesinin) her 
dönemde var olduğu anlaşılmıştır. Ancak ne yazık ki Türkiye Profesyonel ve Amatör Futbol Lig
lerinde gerçekleşen "Teşvik Primi" ve "Şike" olaylarının çok az bir bölümü cezalandırılabilmiş, 
büyük bir bölümü ise kanaat oluşturacak yeterli delil olmadığı gerekçesi ile cezasız bırakılmıştır. Bu 
da bir çok takımın hak etmediği halde küme düşmesine ya da şampiyon olmasına neden olmuştur. 

Federasyon yönetiminin ve Tahkim Kurulu'nun ağırlıklı olarak üst liglerde mücadele eden 
takımların temsilcileri tarafından seçilmiş olması nedeniyle şike ve teşvik primi konusunda üst lig
lerde cesur kararlar alınmasında zorlanıldığı, Komisyona gelen beyanlarda bildirilmiştir. 

UEFA Birinci Asbaşkanı Sayın Şenes ERZİK futbolda özerkliğin, demokrasinin sağlıklı bir 
yapıyı beraberinde getirmediğini söylerken Sayın Samet AYBABA daha da ileri giderek özerk fut
bola karşı olduğunu, çünkü bir kulübün desteklediği Federasyon Yönetiminden daha sonra beklen
ti içine girdiğini ifade etmektedir. 

Spor dallarının özerk yapılanması artık tartışılmaması gereken bir zorunluluktur. Ancak özerk
lik ve demokrasi kavramlarına gerekli saygı gösterilmez ise sorunların yaşanacağı şüphesizdir. 

Şüphesiz sorunun temel kaynağı demokrasi terbiyesi ile ilgilidir. Seçenler göreve getirdiklerin
den kişisel taleplerde bulunmamalıdır. Aksi taktirde sistem adil ve eşit olarak uygulanamamakta, 
yetkili kurullara karşı güven azalmakta, kaos hakim olmaktadır. 

2004 yılında yapılan değişiklik ile Merkez Hakem Kurulu'nun Genel Kurul tarafından seçil
mesi öngörülmüş iken genel kurulda çoğunluğun kulüplerde olması dolayısıyla Merkez Hakem 
Kurulunun kulüplerin kontrolünde olacağı gerekçesi ile FİFA tarafından yapılan uyarı neticesi bu 
değişiklik geri alınmış ve atama usulüne dönülmüştür. Bu gerekçenin futbol dünyası tarafından hak
lı bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu değerlendirme Genel Kurulu oluşturan delegelerin sakıncalı oran
da kulüpler ağırlıklı olduğu ve bu kulüplerin seçtikleri Merkez Hakem Kurulu'na etki edebilecek
leri tespitlerini içermektedir. Genel Kurulun seçmesi yerine Genel Kurulun seçtiklerinin atamasının 
ne gibi bir fark oluşturacağını anlamak güçtür. Ancak esas sorun yukarıda belirlenen tespitlerin 
Merkez Hakem Kurulu'ndan daha önemli karar organları olan Yönetim ve Tahkim Kurulları açısın
dan da geçerli olmasıdır. İptal gerekçesinde belirtilen sakıncaları minimize etmek için Genel Kurula 
katılan delege sayısının arttrılması çözüm olacaktır. 

Çözüm olarak mevcut yapılanmada Yönetim ve Tahkim Kurullarının belli bir kulüp veya bir
lik ile bağlı olan üyelerinin o kulüp veya birliğin mensuplarının taraf oldukları olaylarda görüşme 
ve oylamaya katılmamaları ve Tahkim Kurulunun sadece asil üyelerinin toplantılara katılmaları 
garanti altına alınmalıdır. 
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Yönetim Kurulu'nun oluşumu açısından başka bir usul söz konusu olamazsa da Genel Kurula 
delege gönderme açsından kulüpler arasındaki farklılıkların en aza indirilmesi gereklidir. 

D- SPORTtF REKABETİ OLUMSUZ ETKİLEYEN DİĞER FAKTÖRLER (HAKSIZ 
REKABET) 

1. Haksız Rekabet Kavramı 
Türk Ticaret Kanununun 56. maddesinde haksız rekabet, iktisadi rekabetin iyi niyet kurallarına 

aykın olan aldatıcı davranış veya başkaca suretle her türlü kötüye kullanılması şeklinde tanımlan
maktadır. Bu tanıma göre haksız rekabetten bahsedebilmek için ilk olarak, ortada ekonomik bir et
kinliğin bulunması, ikinci olarak iyi niyet kurallanna aykın davranılması, son olarak da rekabet 
hakkının kötüye kullanılmış olması gerekmektedir. İyi niyet kurallan ile belirli olan rekabet özgür
lüğünün sınırlarının asılmış olması, kötüye kullanmayı gösterir. 

Ticaret Kanununun haksız rekabeti düzenleyen bu genel hükmü yanında, özellikle iyi niyet 
kurallanna aykırı olup, haksız rekabet fiilini oluşturan bazı özel haller Kanunun 57. maddesinde 
belirtildiği üzere kısaca: 

a) Başkalannı veya mallannı kötüleme, 

b) Gerçeğe aykın bilgi vermek, 
c) Yanıltıcı ilanlar yapmak, 

d) İstisnai yetenekleri olduğu zannını uyandırmak, 
e) Başkalannın malı, faaliyeti veya ticaret işletmesiyle iltibaslar meydana getirmeye çalışmak, 
f) Başkalannın yardımcılanna menfaat temini suretiyle kendine yada bir başkasına çıkar sağ

lamak, 
g) Başkalarının yardımcılannı kullanmak suretiyle ticaret sırlannı ifşa ettirmek, 
h) Haklı bir neden olmaksızın başkasının ticaret sırlanndan faydalanmak, 

ı) Üçüncü şahıslan yanıltabilecek dürüstlük kuralına aykın beyanlarda bulunmak, 

i) İş hayatının koşullanna aykırı davranışlarda bulunmak, 
olarak sayılabilir. 
Görüleceği üzere; ekonomik teşebbüslerin değişik yollarla kamuoyuna kendi faaliyetleri ya da 

rakiplerinin faaliyetleri hakkında aldatıcı bilgi vermeleri, rakiplerini iyiniyet kurallarına aykırı 
şekilde kötülemeleri, rakiplerinin marka ya da ürünlerini taklit etme, rakiplerin ad ya da ünvanlannı 
kullanma gibi yollara başvurmalan haksız rekabet olarak değerlendirilmektedir. Bu anlamda haksız 
rekabet ekonomik değil ahlaki ilkelere dayanmaktadır. 

2. Sporda Haksız Rekabet Kavramı 
2.1. Sporda Haksız Rekabetin Tanımı ve Kapsamı 
Spor, yenme ve muktedir olma gibi, insanın şuuraltı arzularının tatminini amaç edinen, belirli 

kurallar içerisinde yapılan, rekabete dayalı, sosyalleştirici, bütünleştirici, fiziki, zihni ve ruhi 
faaliyetler bütünüdür. Bu tanım daha ziyade performans (yarışma) sporunu ifade etmektedir. Her
kes için spor faaliyetleri kapsamındaki spor ise şu şekilde tanımlanabilir. İnsanların fiziksel, zihin
sel, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan, ferdi ya da gruplar halinde periyodik 
olarak yapılan bedensel faaliyetler bütünüdür. 
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Sporda Haksız Rekabeti de; daha ziyade performans sporlarında söz konusu olan ve sportif 
rekabetin iyi niyet kurallarına aykırı olacak tarzda her türlü yol ve yöntemle kötüye kullanılması 
olarak tanımlamak mümkündür. 

Çağımızda yaşanan sosyal, ekonomik ve teknolojik değişim ve gelişmeler, birçok ahlaki ve 
toplumsal değerin arka plana itilmesine yol açmıştır. Bu durum sporda da kendini göstermiş, yarış
ma ve müsabakalar kazanma ile eş anlamlı duruma gelmiştir. Bu durum da doping ve şike gibi yoz
laşma belirtilerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

Sporda haksız rekabete yol açan yozlaşma olaylarının başında, danışıklı yarışma yapma 
diyebileceğimiz şike olgusu gelmektedir. Bir başka olgu da, başka takımın sporcularına verilen teş
vik primidir. Bunların dışında hakemlerin taraflı yönetimi, sporcuların kendi takımlarını sabote et
meleri, hatır şikesi ve sporcuların doping içeren maddeler kullanması gibi durumlar da sayılabilir. 
Bu yöntemlerin ortak özelliği, yapılan sportif faaliyetlerde hak edenin kazanmasını engelleyen bir 
sonuç ortaya çıkarması ve dolayısıyla haksız rekabete neden olmasıdır. 

Bunun yanında sporun, özellikle de futbolun vergi kaçırmak, kara para aklamak gibi yollarla 
haksız kazanç sağlayan bir organizasyon olarak bütün dünyada kullanıldığı, birçok ülkede mafya 
adı verilen illegal örgüt üyelerinin rakip takım oyuncularına ve hakemlere göz dağı vererek birçok 
müsabaka sonucuna etki ettikleri ve büyük kazançlar sağladıkları kamuoyunda çeşitli şekillerde dil-
lendirilmektedir. 

2.2 Sporda Haksız Rekabet Çeşitleri 
Sporda haksız rekabet çeşitleri olarak yukarıda da belirtildiği üzere; şike, teşvik pirimi, hakem

lerin taraflı yönetimi, sporcuların kendi takımlarını sabote etmeleri, takımların skoru değiştirmeme 
isteği, doping kullanımı, televizyon naklen yayın gelirlerinin dağıtımındaki adaletsizlik gibi pek çok 
olay sayılabilir. Sporda haksız rekabete neden olduğu düşünülen bu olaylardan bir kısmı önceki 
bölümlerde inceleme konusu yapıldığından haksız rekabet başlığı altında yalnızca Futbol Yayın 
Hakları ve Gelirlerinin Dağılımı ile Doping kullanımı hususları ele alınmıştır. 

2.2.1 Yayın Hakları ve Gelirlerin Dağılımı 
Günümüzde yayın hakları ve bu hakların satışından elde edilen gelirler spor olaylarının 

ekonomik yanı ile ilgili en önemli konuyu teşkil etmektedir. Yayıncılık alanında, kablolu televiz
yonun, abonelik sistemine dayalı kanalların, paket aboneliklerin ve "izleme başına ödeme" sistem
lerinin yaygınlaşması konuyu daha da önemli kılmaktadır. 

Bazı popüler spor olaylarına ilişkin yayın hakları, kanallar arasında yoğun rekabetin yaşandığı 
ihale savaşlarına yol açarak fiyatların çok yüksek seviyelere çıkmasına neden olmaktadır. Yayın 
hakları bedelindeki bu artışla birlikte, federasyonlar ve kulüpler, vazgeçilemeyecek bir finansman 
kaynağına sahip olmuşlardır. 

Futbol, ekonomik hayata etkisi olan, yayıncılık sektörü gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 
teşebbüsler açısından önem arz eden bir olaydır. Futbol müsabakalarından kaynaklanan yayın hak
ları satışı, sponsorluk sözleşmeleri, reklam anlaşmaları, bilet satışları vb. konularda çok büyük 
rakamlar söz konusudur. Futbolun bu ticari boyutu "Futbol Endüstrisi" olarak adlandırılan yeni bir 
endüstri tanımının yapılmasını gerektirmiştir. 

Futbol endüstrisinin temel taşı olan spor kulüpleri, yeni doğan ve süratle gelişen bu endüstri 
içinde yerlerini sağlamlaştırmak ve işin ekonomik boyutunu gözönünde bulundurarak yönetimlerini 
daha profesyonel bir hale getirmek için, ülkemizde her ne kadar geç başlamış olsa da, yurtdışında 
1980'li yıllardan itibaren şirketleşme yoluna gitmektedirler. 
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Futbolun bu ekonomik yönü, artık şirketleşmeye başlayan kulüpler arasındaki rekabeti futbol 
sahalarının dışına, ekonomik hayata taşımıştır. Buna bağlı olarak da, kulüpler arasında başta taraf
tar sayısı olmak üzere çeşitli nedenlerle varolan ekonomik dengesizliklerin futbol sahalarındaki 
rekabette güç eşitsizliklerine dönüşmesi kaçınılmaz olmuştur. 

Futbol maçlarının izlenilebilirlik oranlarının maçı oynayan kulüplerin popülerliğine bağlı ol
ması nedeniyle, her maçın görüntülerinin televizyonlar için aynı değeri taşımaması ve dolayısıyla 
yayın hakları karşılığında kulüplere verilen bedellerin aynı olmaması sonucunu doğurmuştur. 
Televizyon kuruluşları doğal olarak kar etme gayesini ön planda tutmuşlar ve dolayısıyla daha faz
la izlenme oranına sahip olacaklarına inandıkları, taraftar sayıları fazla olan futbol kulüpleri ile 
büyük paralar karşılığı anlaşma yapmayı göze alırken, taraftar ve dolayısıyla seyirci sayıları az 
olan diğer kulüpler için ya düşük meblağlar önermişler ya da hiç anlaşma teklif etmemeyi yeğ
lemişlerdir. 

Neticede, kulüpler arasında ekonomik dengesizliğin azaltılmasıyla sahalardaki rekabetin bir
birine daha yakın güçler arasında gerçekleşmesi ve böylelikle futbolun seyirciler ve yayıncılar 
gözünde çekiciliğinin artırılması özellikle uzun yıllar boyunca dünya futbolunun düzenleyici 
kurumlarını meşgul eden bir konu olmuştur. 

Spor kulüplerinin başlıca gelir kaynaklarını müsabaka hasılatlarından elde edilen gelirler, 
yayın hakları satışından elde edilen gelirler, sponsorluk sözleşmelerinden elde edilen gelirler ve rek
lam gelirleri oluşturmaktadır. Bu gelir kaynaklan içinde yayın haklarının payı yayıncılık sektörünün 
gelişmesiyle doğru orantılı olarak gitgide büyümektedir. Naklen yayın gelirlerindeki bu artış, büyük 
kulüplerin bu gelirlerden daha fazla pay alması nedeniyle, kulüpler arasındaki gelir farklarının daha 
da artmasına yol açmaktadır. 

Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde, temelde yayın gelirlerinin paylaşılmasından kaynak
lanan bu gelir farklılığının giderilmesi için 1980'li yıllardan itibaren takımların dahil oldukları or-
ganizasyonlarca maç yayın haklarının toplu olarak satışı yoluna gidilmiştir. Bu uygulamada, kulüp
lerin maç yayın haklarının toplu satışı neticesinde elde edilen gelirler, çeşitli kriterler gözetilerek 
kulüpler arasında dağıtılmakta, her kulübün alacağı bir asgari yayın geliri teminat altına alınmak
tadır. 

Televizyon, futbolun endüstrileşmesinde rol oynayan en temel faktörlerin başında gelmektedir. 
Bir yandan, adeta bir dağıtım kanalı gibi çalışırken, diğer yandan da futbolun yaygınlaşıp geliş
mesine, gelir kaynağını oluşturmasına imkan sağlamaktadır. Taraftan çok olan takımların maçlann-
dan büyük reklam ve medya gelirlerinin elde edilmesi, televizyon-futbol ilişkisinin daha iç içe geç
mesine neden olmuştur. Ancak televizyon-futbol ilişkisi, bir yandan, medya, reklam, sponsorluk 
gibi, futbol gelirleri oluşurken, diğer yandan büyük kulüplerin fınansal güçlerini kullanarak futbola 
müdahale edebilmesine de yol açmaktadır. 

Bugün futbolu yaygın ve popüler spor haline getiren, ona küresel bir kimlik kazandıran en 
önemli şeyin televizyon ve naklen yayınlar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Türk futbolun
da da yayın gelirlerinin paylaşımı, temelde reytingi yüksek kulüplerin, aslan payı almasına dayalı 
bir sistem üzerine kuruludur. Bu durum yayıncı kuruluşun çıkarlarına uygun düşmekle birlikte, rey
tingi düşük kulüpler için adil olmayan bir paylaşım demektir. Futbolun gelişimi tamamen rekabete 
dayalı olmasına rağmen, büyük kulüplerin lehine olan haksız rekabet, futbolun uzun vadede 
gelişimini de engelleyebilecek niteliktedir. 
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2.2.1.1 Dünyada Mevcut Durum ve Farklı Modeller 

Günümüz futbolu gelişimini, beslenmesini ve varlığını naklen yayınlar ile devam ettirebilmek
tedir. Spor rekabete dayalı bir yarışma olmasına rağmen naklen yayınlardan elde edilen gelirlerin 
paylaşımı, kulüpler arası haksız rekabeti giderek artırır niteliktedir. Dünyada naklen yayın gelir
lerinin dağıtımında farklı dağıtım modelleri uygulanmaktadır. Bu araştırmada kısaca Avrupa'nın 
beş büyük ligi üzerinde durulmuştur. 

İngiliz dağıtım modeli 

Bu modelin özü, 50:25:25 kuralına dayanmaktadır. Bu kurala göre oluşan toplam naklen yayın 
gelirlerinin başlangıçta yüzde ellisi tüm kulüplere eşit olarak dağıtılmakta, yüzde yirmibeşi sportif 
performansa göre yani, kulüplerin sezon sonunda bulundukları lig sıralamasına göre paylaştınlmak-
ta, son yüzde yirmibeşlik dilim ise, haftalık yayınlanan naklen maç sayılarına göre kulüplere dağıtıl
maktadır. 

Fransız dağıtım modeli 
Fransız Liginde gelirin % 83'ü 20 klüp arasında "Dayanışma Primi" adı altında her kulübe eşit 

olarak , % 10'u sportif performansa, yani sezon sonundaki lig sırasına göre, kalan % 7 ise her haf
ta yayınlanan maçlar içinde en yüksek reytingi alan üç maçı oynayan kulüpler arasında 
popülaritelerine göre pay edilmektedir. Doğal olarak da bu maçlar arasında en fazla maçı yayın
lanan kulüp bu dağıtımdan en fazla payı almaktadır. 

İtalyan dağıtım modeli 
İtalyanların Serie-A'da uyguladıkları dağıtım modelinde ise, dört büyük kulüp (Milan, Inter, 

Roma ve Juventus) yayıncı kuruluşla yaptıkları serbest pazarlık sonucunda toplam naklen yayın 
gelirlerinin yaklaşık % 65'ini kendi aralarında paylaşmakta, kalan tutar ise diğer 16 takıma ligdeki 
sıra, naklen maç yayın adedi gibi kriterlere göre hemen hemen eşit sayılabilecek bir oranda dağıtıl
maktadır. 

Alman dağıtım modeli 

Almanya'da yayın gelirinin yüzde 50'si bütün kulüplere eşit olarak dağıtılmakta, geri kalan 
yüzde 50'nin yüzde yetmişbeşi yani 4'te 3'ü son 3 yıl baz alınarak kulüplerin başarısına göre, kalan 
yüzde yirmibeş de kulüplerin sportif performansları sonucu aldıkları puanlara göre dağıtılmaktadır. 

İspanya dağıtım modeli 
İspanyol La Liga'da Real Madrid ve Barcelona'nın toplam yayın gelirinin üçte birini aldığı bir 

dağıtım modelinin egemen olduğunu görülmekte, yayın gelirinin kalan üçte ikisi de lig sonundaki 
sportif performanslarına, yayınlanan naklen maç sayısına ve popülaritelerine göre diğer 18 takıma 
dağıtılmaktadır. Real Madrid ve Barcelona ayrıca yerel kanallarla da bağımsız olarak sözleşme 
yapabilmektedirler. Örneğin geçen yıl Barcelona Katalan televizyonuyla yaptığı anlaşma ile yıllık 
tv yayın gelirlerine 50 milyon dolar daha eklemiştir. 

Modellerin Karşılaştırılması: 
İngiliz modeli bu modeller içinde en rekabetçi ve kaliteyi üst düzeye taşıyıcı özelliğiyle ön 

plana çıkmaktadır. Çünkü İngiliz liginde toplam gelirin, sportif rekabeti arttıracak şekilde dağıtıl
ması sözkonusu olmaktadır. Bu modelin olumsuz yanı, toplam gelirin yüzde yirmibeşinin kulüp
lerin popülaritelerine göre, yani naklen maç yayın sayısına göre dağıtılması durumudur. Maçı 
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yayınlanmayan kulüpler için bu durum bir sıkıntı oluşturmaktadır. Sportif performansa göre 
dağıtımda ise temel olarak sezon sonundaki sıranın baz alınması, rekabetçi dengenin oluşumunda 
bazı dengesizliklere yol açmaktadır. 

Fransız modeli'nde toplam gelirlerin çok önemli bir kısmının % 83'ünün yirmi kulübe eşit 
dağıtılması sportif rekabetin ve futbol kalitesinin zaman içinde giderek düşmesine yol açmaktadır. 
Çünkü, adil olmak adına başanlı-başansız ayrımı yapılmaksızın tüm kulüplere eşit dağıtım anlayışı, 
rekabeti sağlayacak mücadele gücünün daha üst noktalara taşınmasını engellemektedir. Lig şam
piyonu ile lig sonuncusunun eşit geliri alması futbolun iç dinamiklerine de aykırı bir durumdur. Oy
sa futbol kulüplerinin sportif performansları arasında nasıl farklar bulunuyorsa, bunun ödülü ve 
yaptınmı arasında da bazı farklar bulunması gerekir. Futbolda rekabetçi dengeye ulaşılmasında bu 
noktayı Fransız modeli ihmal etmiştir. 

ttalyan modeli ise "güçlünün egemenliğinin devamına" izin veren ve kollayan bir sistem 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Tamamen reytinge odaklı ve rekabetçi dengeyi güçlüden yana oluş
turmaya çalışan bu dağıtım modelinde, kulüplerin toplam pastadan pazarlıkla güçlerine göre pay al
maya çalışmaları, ülkemiz futbolu için çok uygun bir model olarak görünmemektedir. Ancak hak
sız dağıtımın ve dengesizliğin bu kadar yüksek olduğu bu lig'in sportif basan konusunda ulaştığı 
nokta dikkate alındığında, Serie A'nın ayrıca analize tabi tutulmasında yarar görülmektedir. Mali 
performans olarak tamamen serbest piyasa ekonomisi kurallarının çalıştığı bu lig'de kulüpler iflas 
edebilmekte, ikinci kümeye düşürülebilmekte, Roma ve Lazio kulüplerinde olduğu gibi bazı kulüp
ler taraftanna mali destek çağrısında bulunabilmektedirler. Bu modelin, uygulamadaki sonuçlan ve 
gelirlerin paylaşımındaki büyükleri gözeten yönü, şu anda ülkemizde uygulanan ve çok eleştirilen 
modele benzer özellikler göstermektedir. 

Alman modeli, bize en uygun model olarak görülmekle birlikte; naklen yayın gelirlerinin yüz
de ellisinin tüm kulüplere eşit olarak dağıtıldığı bu modelde, kalan yüzde ellinin dörtte üçünün son 
üç yıllık performansa göre paylaştırılması politikası, bizde yine üç büyüklere avantaj sağlayacak bir 
sistem olarak görünmektedir. Kaldı ki, bir takımın üç yıl üst üste şampiyon olması durumunda, 
diğerlerine göre rekabetçi dengede lehine ciddi bir avantaj yaratmaktadır. Haksız rekabete prim 
veren bu uygulamanın pratikte çok yarar sağlamayacağı görülmektedir. 

tspanya modelinin de, iki büyüğü koruyan ve gözeten bir yapıda olduğu görülmektedir. Spor
tif rekabetin ve performansın en üst noktada olduğu bu lig ne var ki, fınansal anlamda Avrupa fut
bol pastasından beş büyük lig içerisinde yeteri kadar payı alamamış durumdadır. Yarattığı kat-
madeğer bakımından beş büyük lig içerisinde dördüncü sırada yer alan La Liga, mevcut uy
gulamasıyla Türk futboluna uygun bir model olarak görünmemektedir. 

Avrupa'daki beş büyük ligin genel karakteristiği: 
Avrupa futboluna yön veren ve futbol pastasının 2/3'ünü üreten ve paylaşan beş büyük lige 

baktığımızda, bu liglerin genel karakteristiği olarak karşımıza çıkan sonuçlar şunlardır: 
1. Rekabet ve futbolun kalitesi çok yüksektir. 
2. Her biri futbolda ekol olmuştur. 
3. Futbol tam anlamıyla endüstrileşmiştir. 
4. Avrupa kupalarını en fazla kazanan takımlara sahiptirler. 
5. Yerel liglerinde üçten fazla şampiyon takım çıkartabilmişlerdir. 
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6. Her birinde bütçe büyüklüğü yüz milyon dolara sahip en az dört kulüp bulunmaktadır. 

7. Uluslararası futbol pastasından en büyük dilimi almaktadırlar. 
Naklen yayın bedellerinin adil olmayan dağıtımı futbolda rekabet eksikliğine yol açmaktadır. 

Nitekim bu eksikliği farkeden Avrupa Ligleri rekabeti yok etmemenin yollarını aramaktadırlar. Bir 
yandan endüstriyel futbolun gözbebeği takımların, para getirecek Şampiyonlar Ligi gibi prestijli 
turnuvalarda yer alması istenilmekte, diğer taraftan da bu takımların bu platformlarda giderek tekel
ci karaktere bürünen, diğer takımların aleyhine haksız rekabete yol açan tahakkümlerine son veril
meye çalışılmaktadır. Aslında bir paradoks olarak görünen bu durum, endüstriyel futbolun kendi iç 
dinamiklerinin çalışmasından başka bir anlam ifade etmemektedir. 

2.2.1.2 Türkiye'de Mevcut Durum 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3.7.1992 tarihinde yürürlüğe giren 3813 sayılı "Türkiye 

Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yasa" hükümleri gereğince özel hukuk hüküm
lerine tabi, tüzel kişiliğe sahip ve özerk bir federasyon olarak görev yapmaktadır. 

TFF'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 3813 sayılı Yasa'nın 2. maddesinde TFF'nin görev
leri; 

a) Futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, 
bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak, 

b) Milli ve milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak ve Tür
kiye'yi futbol ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek, 

c) Yurt içi ve yurt dışı futbol faaliyetleri ile milli müsabakalar için plan, program ve benzeri her 
türlü düzenlemeyi yapmak ve başarılı sonuç sağlanması için gerekli tedbirleri almak 

olarak tanımlanmıştır. 
İkinci maddede yer alan bu görevler haricinde; Yasa'nın "Yayınların düzenlenmesi" başlıklı 

29 uncu maddesine göre, "Futbol müsabakalarının televizyon ve radyodan yayınlanmasının düzen
lenmesi ve programlanmasına Federasyon yetkilidir. Kulüplerin bu konuda yayın kuruluşları ile 
yapacakları sözleşmeler, Federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir." 

TFF Yönetim Kurulu'nun görevleri arasında ise 3813 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesi (j) 
bendinde belirtildiği üzere "Futbol ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü rek
lam konusunda ticari ve mali haklan düzenlemek ve denetlemek" yer almaktadır. 

Yine Türkiye Futbol Federasyonu Yayın Talimatının 7 inci maddesine göre, Süper Lig karşılaş
malarının yayını hakkında yayın kuruluşu ile kulüpler adına sözleşme yapma yetkisi Futbol 
Federasyonu Başkanlığına aittir. 

Bu hükümlere dayanılarak ülkemizde havuz sistemi olarak adlandırılan, futbol müsabakalarına 
ilişkin yayın haklarının toplu olarak devri ve bu devir sonucu elde edilen gelirin kulüpler arasında 
belli bazı kriterlere göre paylaştırılması esasına dayalı sistem, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan
lığının (TFF) 22.4.1996 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile hayata geçirilmiştir. 

Bu karar dahilinde açılan ilk ihaleyi Cine 5 Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş kazanmış ve bu 
kuruluş ile 28.5.1996 tarihinde üç yıllığına yayın sözleşmesi imzalanmıştır. 

Ülkemizde, Türkiye 1. Profesyonel Futbol Ligine ilişkin yayın hakları satışında yayıncıların 
yayın hakları karşılığında ödedikleri toplam bedel 1994/95 futbol sezonunda yalnızca 6,7 milyon 
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ABD Doları iken, 1996-1999 yılları arasındaki 3 sezonda toplam 139 milyon ABD Dolarına, 1999-
2000 ve 2000-2001 futbol sezonlarında ise 350 milyon dolara, 2001-2004 sezonları ise toplam 465 
milyon dolara çıkmıştır. Temmuz 2004 tarihinde yapılan son ihale de yıllığı 94 milyon 400 bin 
dolardan olmak üzere, 3,5 yıllığına verilmiştir. 

Ülkemizde, Federasyon ile yayıncı kuruluş arasında imzalanan sözleşme dolayısıyla elde 
edilen yayın ücreti Futbol Federasyonu Başkanlığı tarafından "havuz sistemi" çerçevesinde kulüp
ler veya yayın haklarına sahip şirketler arasında pay edilmektedir. 

Yayıncı kuruluş tarafından yapılan toplam ödemelerin % 50'si havuz sistemi aracılığıyla daha 
önce Türkiye Süper Liginde şampiyon olmuş kulüplerden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a 
% 13.25'şer oranında Trabzonspor'a ise % 10.25 olarak paylaştınlmaktadır. Kalan % 50 ise diğer 
14 kulübe % 50'si eşit, 15'i lige katılım yılı, % 35'i de sezon sonunda topladığı puanlar baz alınarak 
dağıtılmaktadır. Bunların dışında 18 kulübün her hak edişinden % 3 oranında yapılan kesintiden 
oluşan meblağ da 2. ve 3. lig kulüplerine ödenmektedir. Bu gelir dağılımındaki dengesizlik ve 
adaletsizlik, doğal olarak kulüpler arasında haksız rekabete neden olmaktadır. 

Türkiye 1. Profesyonel Futbol Ligi, 18 spor kulübünün futbol takımlarının 17'şer haftalık iki 
ayrı devreden oluşan bir sezon boyunca karşılıklı müsabakalar yaptıkları bir organizasyondur. Lig, 
eleme usulü ile oynanan bir düzenleme değildir. Sezon başında yapılan fıkstür çekilişleri ile 
müsabakaların sırası ve takımların bu sıraya göre eşleşmeleri belirlenmektedir. Bu kapsamda, 
takımlar birbirleri ile, sezon sonuna (34 hafta boyunca) kadar her hafta cuma, cumartesi veya pazar 
günleri gerçekleştirilen dokuz adet karşılaşmada mücadele etmektedirler. 

Lig organizasyonunda, hangi takımın sezonu kaçıncı sırada bitireceği, ligdeki herbir takımın 
ayrı ayrı diğer takımlarla yapacaktan maçların sonuçlarına bağlıdır. Bir takımın bütün müsabakalar 
gerçekleştikten sonra kaçıncı sırada yer alacağı, kendisini yakından takip eden diğer takımların 
alacakları bir fazla puandan ya da bir fazla gol sayısından bile etkilenmektedir. 

Tüm maçlar halka açık şekilde, stadyumlarda seyirci önünde oynanmaktadır. Toplanan seyirci 
hasılatı belli giderler düşüldükten sonra ev sahibi takıma ait olmakta ve kulüplerinin başlıca gelir 
kalemlerinden birisini oluşturmaktadır. Spor kulüplerinin futbol müsabakalarının oynanmasından 
doğan en önemli gelir kaynağı ise, müsabakaların televizyondan yayınlanması karşılığında elde 
edilen gelirlerdir. Ancak bu gelir yukanda belirtildiği üzere çok da adil bir şekilde paylaş-
tırılamamaktadır. 

2.2.1.3 Mevcut Durumun Değiştirilmesine Yönelik Görüş ve Öneriler 
2.2.1.3.1 Komisyonda Mülakatla Bilgisine Başvurulan Spor Adamlarının Görüş ve 

Önerileri 
Şenes ERZİK (UEFA Asbaşkanı) 
Özel Hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliğe sahip TFF'nun ilk genel kurulunun 1988 yılında 

yapıldığını, mahkemelik olan bu seçimlerden sonra 24 Mart 1989 tarihinde TFF Başkanlığına atan
dığını, 1996 yılında naklen yayın havuz sistemini kurduklarını, o güne kadar 3000-5000 dolara 
maçlarını yayınlatan kulüplerin bulunduğunu, ilk yıl 40 milyon dolara anlaşma yapıldığını, tahkim 
kurulunu kurduklannı, birçok eleştiri aldıklannı, ancak duruşlarını bozmadıklarını, 

Levent BIÇAKÇI (TFF Başkanı) 
Havuz sisteminden 4 büyük kulübün % 50 almasının adaletli olmadığını, herkesi memnun 

edecek daha adil bir sistemin bulunacağını, ülkemize en uygun sistemin belli bir oranı eşit dağıt
mak, belli bir oranı da puana göre vermek olduğunu, 
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Haluk ULUSOY (Futbol Federasyonu Eski Başkanı) 

Havuz sisteminin değişmesi gerektiğini, havuz gelirlerinin % 60'ının Anadolu kulüplerine, 
% 40'ının ise dört büyük takıma verilmesi gerektiğini, 

Hadi TÜRKMEN (Futbol Federasyonu Eski Asbaşkanı) 

Şenes ERZİK döneminde maçların yayın ihalesine sadece Cine 5 Tv kanalının girdiğini ve 
yayın hakkının da bu kanala verildiğini, 

Abdullah KİĞILI (Futbol Federasyonu Eski Başkanı) 

Şenes ERZİK'in başkanlığı döneminde maç yayınlarının gündeme geldiğini, o dönemde nak
len yayınlar Futbol Federasyonunun iznine bağlı olmasına rağmen her takımın, maçlarının naklen 
yayını ile ilgili olarak, istediği yayın kuruluşu ile isteği rakamlarla anlaşma yapabildiğini, Anadolu 
takımlarının da üç büyüklerle yaptığı maçlardan ancak gelir elde edebildiklerini, Anadolu takımları 
arasında en çok geliri de Gençlerbirliği Kulübü'nün (20 milyar) elde ettiğini, Vansporun üç maç 
karşılığında aldığı paranın 10 milyar olduğunu, işlerin bu şekilde yürümeyeceğini gördüklerini ve 
havuz sistemini getirdiklerini, Şenes ERZİK'in Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük duayen
lerinden olduğunu, Avrupa'daki örneklerine de (Almanya, Fransa ve İngiltere) bakarak 1995 yılın
da havuz sistemini getirdiklerini ve ihaleye çıktıklarını, o dönemde ihaleye sadece bir yayıncı 
kuruluşun Cine 5 katıldığını ve 20 milyon dolar teminat mektubu verdiğini ve 3 yıl için 140 milyon 
dolara ihaleyi aldığını, havuz sisteminin bir takım kriterleri olduğunu, paranın dağıtımının uzun yıl
lar şampiyon olanlar, lig sıralaması, geriye dönük birinci Türkiye liginde kaç yıl bulunduğuna ve 
ligin sonundaki sıralamaya bakılarak yapıldığını, 

Ahmet ŞAN (Konyaspor Başkanı) 
Ülkemizde daha işin başında haksız rekabetin oluşturulduğunu, 4 büyük kulübün havuz 

gelirinin % 50 sini aldığını, 

Hikmet TANRIVERDİ (Malatyaspor Başkanı) 

Naklen yayın gelirlerindeki dağıtımın adil olmadığını, 

Zafer KATRANCI (Denizlispor Başkanı) 

Naklen yayın gelirlerinin % 50 sinin 4 büyük kulübe gittiğini, 

Celal DOĞAN (Gaziantepspor Başkanı) 
Türkiye'de futbolun en büyük gelirinin havuz geliri olduğunu, bu gelirin adaletli dağıtıl

madığını, üç büyükler dışındaki takımlar ile yeni çıkan takımların teşvik edilmesi gerektiğini, havuz 
sisteminin dağıtılmasının adaletli yapılması gerektiğini, 

Özhan CANAYDIN (Galatasaray Başkanı) 

Televizyon yayın gelirlerinin temsile göre reytinge göre dağıtılması gerektiğini, bir Bursa-Ay-
dın maçının çok az izleneceğini, hiç kimsenin alınmaması gerektiğini, Anadolu kulüplerinin alt 
yapıya önem vermesi ve burada yetiştirdikleri oyuncuları satarak gelir elde etmeleri gerektiğini, 
yayın gelirinden seyirci kendilerini seyrediyorsa, reklam kendilerine veriliyorsa kendilerinin fazla 
alması gerektiğini, kimsenin bundan alınmaması gerektiğini, havuzun belli bir oranının farklı bir 
sistemle dağıtılabileceğini, Federasyon payından ve vergi indirimi yoluyla bu dağıtıma katkıda 
bulunulabileceğini, 
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İlhan CAVCAV (Gençlerbirliği Başkanı) 
Naklen yayın gelirinin % 52 sini dört büyük kulübün aldığını, Fenerbahçenin 17 milyon dolar 

aldığını, birinci olursa 20 milyon dolar almasını, Trabzonsporun kaç senedir yedinci olmasına rağ
men 13 milyon dolar aldığını, Gençlerbirliği ve Gaziantepsporun 3. ve 4. olmalarına rağmen 4 mil
yon dolar aldıklarını bunun adil olmadığını, Spor toto ve iddiadan kulüplere çok az pay verildiğini, 
12-13 kuruluşun bu gelirden pay aldığını, 

Hilmi GÖKÇINAR (B. B. Ankaraspor Başkanı) 
Federasyonun haksız, adaletsiz ve yanlış kararlarının şiddeti körüklediğini ve haksız rekabeti 

doğurduğunu, naklen yayın gelirlerinin dağıtımıyla ilgili kriterlerin objektif ve adil olması gerek
tiğini, yine spor tesislerinin ve alt yapının yeterli olmamasının haksız rekabete neden olduğunu, 

İsmail UYANIK (Samsunspor Başkanı) 
Havuz gelirleri dağılımının adaletsiz olmasının haksız rekabet yarattığını, 

Atay AKTUĞ (Trabzonspor Başkanı) 
Havuz gelirlerinin başarıya göre dağıtılabileceğini, 
Yıldırım DEMİRÖREN (Beşiktaş Başkanı) 
Türkiye'de Beşiktaşın dışında iki büyük takım yaratma çalışmaları olduğunu, Beşiktaş olarak, 

havuz gelirlerinin daha eşit dağılımından yana olduklarını, 
Recep MAMUR (Kayserispor Başkanı) 
Havuz Gelirlerinin adaletli olarak dağıtılmadığını, Anadolu kulüplerinin havuz dışında fazla 

geliri olmadığını, 
Ekrem CENGİZ (Çaykur Rizespor Başkanı) 
Havuz gelirlerinin adaletsiz dağıtılmasının haksız rekabete sebep olduğunu, 
Ali ŞEN (Eski Fenerbahçe Başkanı) 
Eskiden Anadolu kulüplerinin gelirlerinin %80'inin futbolcu satışlarından elde ettikleri bonser

vis gelirlerinden oluştuğunu, o dönemde büyük kulüplerin havuz gelirinden fazla pay almalarının 
gerekçesinin bu sebebe dayandığını, Bosman kararlan uygulamaya girdikten sonra Anadolu kulüp
lerinin bonservis gelirlerinden elde ettikleri kazançlann ortadan kalkması nedeniyle toplam gelir
lerinin önemli oranda azaldığını, şimdi havuz gelirlerinden daha fazla pay almaları gerektiğini, şam
piyonluk ve düşme hattı dışındaki takımlar için, havuzdan aynca pay aynlırsa, bu takımlann moral 
ve motivasyonlannın artacağını, 

Mehmet Ali YILMAZ (Eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Başkanı) 
Futbol Federasyonu'nun havuz sistemini oluştururken hedefi belirleyici birtakım şeyleri de koy

ması gerektiğini, dağılımı iyi yapamadıklanm, hedefe yönlendirici bir havuz sistemi geliştiremedik
lerini, havuz geliri paylaşımı kanunla düzenlenirse Futbol Federasyonu'nun rahatlayacağım, bugün 
seçimle iş başına gelen federasyonun kendisini seçen kulüplere taviz vermek durumunda olduğunu, 
başarıya hedefli bir havuz sisteminin oluşturulması gerektiğini, kalan paranın puan esasına göre 
dağıtılması gerektiğini, bunun da şike ve tribündeki olaylan azaltacağını, bütün bunlann nihai 
çözümünün kulüplerin şirketleşmesi ve bu sebeple bilançolarının denetimi olduğunu, Türkiye'de ki 3-
4 kulübün transfer sistemindeki dengeyi bozduğunu, havuzu yasayla paylaştırmayı kulüplerin de is
tediğini, havuzdan amatörlere de pay aynlması gerektiğini, Federasyona pay aynlmaması gerektiğini, 
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Adnan SEZGİN (Eski İstanbulspor Başkanı) 
Bugün nereden bakılırsa bakılsın naklen yayın, reklam, hasılat gelirleri ile eğer varsa sözleş

meli futbolculardan elde edilecek gelirlerle süper ligde yer alan bir takımın 5,5-6 milyon dolar 
civarında gelirinin sözkonusu olduğunu, bu takımların yaşayabilmesinin ligde kalmalarına bağlı ol
duğunu, bu takımların ekstra gelirlerinin olması halinde futbola daha fazla yatırım olanağı 
bulabileceklerini, ancak kendisinin maalesef bulamadığını, bütün dünyada futbol kulüpleri arasın
daki uçurumu etkileyen iki büyük olay olduğunu, birincisinin Bossman olayı olduğunu, Bossman 
kararları ile sözleşmesi biten futbolcunun bonservis bedeli ödemeden istediği kulübe gitme 
olanağına kavuştuğunu, ikincisinin ise televizyondan elde edilen gelirler olduğunu, İngiltere, Al
manya, İtalya ve İspanya'daki rakamlar gözönünde bulundurulduğunda, Avrupa'daki futbol 
arenasında büyük takımların yaşayacağını, küçük takımların kapanacağını, Belçika futbolunun if
lasın eşiğine geldiğini, İspanya gibi büyük bir futbol devinin bile televizyon naklen yayınları yüzün
den kriz yaşamakta olduğunu, Türkiye'deki kulüplerin en büyük gelirlerinin ve lokomotifinin 
televizyon naklen yayın gelirleri olduğunu, üç büyük kulübü bir kenara bırakırsak; naklen yayın 
gelirlerinin Trabzonspor Kulübü de dahil 15 kulübün bütçelerinin yaklaşık % 80-83'ünü oluştur
duğunu, 

Ergun GÜRSOY (Galatasaray Asbaşkanı) 
Havuz gelirinin dağılımında, sıralamada kim kazanırsa ekstra ücretler alabileceğini, Federas

yonun payının da azaltılabileceğini, 

Samet AYBABA (B. B. Ankara Spor Kulübü Teknik Direktörü) 

Ülkemizde futbolu havuzdan önce ve havuzdan sonra diye ikiye ayırmak gerektiğini, havuz
dan önce hiç birşeyi olmayan, birkaç kişinin cebine kalmış kulüplerimizin bulunduğunu, havuzdan 
sonra kulüplerin inanılmaz paralar kazandıklarını, büyük takımların aldıkları paraların çok yüksek 
olduğunu, Anadolu takımları 4 milyon dolara takım kurarken büyük takımların 10-12 milyon dolara 
bir futbolcu aldıklarını, arada bir uçurum oluştuğunu, havuzun gelirinin puanlamaya göre dağıtıl
ması gerektiğini, şampiyon olan takımın hak edip de alması gerektiğini, 

Yılmaz VURAL (Ankaragücü Teknik Direktörü) 
Naklen yayın gelirlerinin adaletli dağıtılmadığını, bu durumun haksız rekabete neden ol

duğunu, havuz gelirlerinin dağılımının başarıya göre yapılması gerektiğini, bu yapılmadığı için 
takımlar arasında husumet doğduğunu, kamplaşmalar başladığını, büyük takımlara karşı, Karadeniz 
ittifakı, Güneydoğu ittifakı, Anadolu ittifakı kurulmaya başlandığını, bu durumun tehlikeli bir 
durum olduğunu, havuzdan ve diğer gelirlerden puana göre para verilmesi gerektiğini, 

ifade etmişlerdir. 

2.2.1.3.2. Spor ile İlgili Kurum ve Kuruluşların Tespit, Görüş ve Önerileri 
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı 
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığının komisyonumuza gönderdiği 26.4.2005 tarih ve 

9667 sayılı yazısı (Ek-7) ekinde yalnızca, 2004-2005 sezonu yayın sözleşmesi ile belirlenen yayın 
bedeli toplamının kulüpler arasındaki dağılımına ilişkin yönetim kurulu kararının özeti ve kulüplere 
aylar itibariyle ödenecek meblağları gösteren 2 adet tablo bulunmaktadır. Bu bilgiler dışında görüş 
ve öneri olarak herhangi bir husus belirtilmemiştir. 
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Kulüpler Birliği Vakfı 

Kulüpler Birliği Vakfının, 21.4.2005 tarihinde komisyonumuza ulaşan 4.4.2005 tarihli Futbol 
Yayın Hakları Gelirleri (Ek-25) isimli çalışmasında da; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığının 
3813 Sayılı Kanundan aldığı yetkiyle, yayın hakkı tekelini elinde bulundurduğunu ve her dört yıl
da bir bu yayın hakkını ihale ile en yüksek teklifi veren kuruluşa kiralayarak bu kuruluşla sözleşme 
yaptığı belirtildikten sonra, TFF'nin bu yetkiyi tek başına ve esas hak sahibi kulüplerin hiçbir 
katılımı olmaksızın kullandığı belirtilmektedir. 

Kulüpler Birliğinin sözkonusu çalışmasının devamında, Türkiye'de Yayın Gelirlerinin 
Dağıtımı ve 2003-2004 sezonunda Kulüplere ödenen toplam tutarlar tablo halinde gösterilerek nak
len yayın gelirlerinin % 50'sinin dört büyük kulübe, kalan % 50'sinin de diğer 14 takıma paylaş-
tırıldığı belirtildikten sonra, gelir dağılımındaki bu adaletsizlik ve dengesizliğin dört büyük kulübe 
haksız rekabet olanağı sağladığı, reytinge dayalı bu paylaşım sisteminin Türkiye Futbolunun 
gelişiminin önünde ciddi bir engel oluşturduğu ifade edilmektedir. 

Yine, Avrupa ülkelerinde, îtalya dışında yayın gelirlerinin rekabeti artırmanın bir unsuru olarak 
daha adil dağıtıldığı, bu ülke federasyonlarının yayın gelirlerinin neredeyse yanya yakın bir kısmını 
"dayanışma fonu" adı altında tüm takımlara eşit oranda dağıttıkları, geri kalan bölümün de takım
ların sportif performanslarına bağlı olarak yıl sonunda ligdeki sıralarına göre "sportif performans 
pirimi" şeklinde pay edildiği belirtilmektedir. 

Kulüpler Birliğinin bir diğer tespiti de, önceki dönemde ekonomik kriz nedeniyle TFF ile 
Digitürk arasında imzalanan kurların düşük tutulmasına yönelik ek sözleşme sonucu, kulüplere 159 
milyon 793 bin dolar daha eksik ödeme yapılması ve kulüplerin % 34 gelir kaybına uğradıkları 
hususu ile Digitürk'ün beş yıllık yayın hakkı bedeli olarak katlandığı 465 milyon dolarlık 
maliyetine karşılık, yalnızca abonelerinden elde ettiği yıllık gelirin 170 milyon Dolar olduğu, fut
bol yayınları sırasında alınan reklam gelirleri ve diğer televizyon şirketlerine satılan özet görüntü 
gelirleri ile birlikte toplam miktarın 1 milyar doların üzerinde gelir elde ettiği halde kulüplerin eline 
geçen gelirin çok alt seviyelerde kaldığı hususudur. 

Kulüpler Birliği çalışmasında, durum tespiti dışında görüş ve öneri olarak bir şey belirtilmemiş 
yalnızca, daha önce yayın hakları ihalesi ile ilgili sözleşme yapılırken Kulüpler Birliğinden bir tem
silci atanarak anlaşma kurulunda bulunması isteklerinin haklılığından bahsedilmiş, son olarak bu 
sorunların yapılacak yeni bir düzenleme ile çözüme kavuşturulması dileği ifade edilmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesinin 9.5.2005 tarih ve 84 sayılı yazısında (Ek-13), ülkemizde fut

bolun tüm spor dallarının üzerinde görüldüğünü, Futbolda da İstanbul'un üç takımı dışındakilere 
sakıncalı gibi bakıldığını, Türk sporu İstanbul'un üç takımından mı oluşuyor? sorusunun sorgulan
ması gerektiğini, bu soruya oluşmadığı cevabı verildiğinde çözümün kolay olduğunu, İstanbul'un 
dışındaki takımların formula 1 yarışı gibi puanlamaya tabi tutulması gerektiğini, lig sonunda 
sıralanan ilk dokuz takım (her dalda takım sayısının yarısı) için puanlamaya geçilmesini, birinciye 
20, dokuzuncuya 1 puan verilmesini, son beş yılın ortalamasının dikkate alınarak havuzdaki rantın 
dağıtılması gerektiğini, bu sıralamada bir üst sırayı almanın şampiyonluk kadar önemli olduğunu, 
istenirse 1. ve 2. devre sıralamalarının da puanlamaya tabi tutulabileceğini, böyle yapıldığında 
kulüplerin teşvik primi almasına da gerek kalmayacağını, 

Belirtmişlerdir. 
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2.2.2.Türk Sporunda Doping 
2.2.2.1. Sporda Doping Kavramı 
İnsanoğlu bazı konularda egosunu yenememektedir. Bu konulardan birisi de kazanma ar

zusudur. İnsanoğlu kazanma uğruna tüm etik değerleri ve sağlığını bir kenara bırakarak çeşitli yol
lara başvurmaktadır. Spor dünyasında da bu etik ve sağlık karşıtı olgulardan birisi karşımıza doping 
olarak çıkmaktadır. Yarışmak ve kazanmak, insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca sporcular, 
vücutlarını çok iyi çalışan makinelere çevirecek olan yiyecekleri ve bunların dozlarını bulmak için 
çabalamışlardır. Eski Yunanlı güreşçiler, kas yapmak maksadıyla bol miktarda et yemişler, eski 
savaşçılar, savaşta cesaret kazanmak amacıyla halüsinojenik mantarlar kullanmışlardır. 

1988 Kore Olimpiyatlarında Kanadalı sporcu Ben Johnson'un anabolik steroid kullandığının 
anlaşılması, yarışma ve karşılaşmalarda avantaj kazanmak isteyen dünya çapındaki sporcuların 
anabolik steroid kullanımına uluslararası dikkati çekmiştir. Bu nedenle, IOC tarafından akredite 
edilen doping kontrol merkezleri, anabolik steroid analizi için sürekli bir gelişim göstermektedirler. 
Sporcular, hala anabolik steroid grubu maddeleri almakta ısrar etmektedirler. Gençler ise anabolik 
steroidleri, sportif performanslarının çoğaltılmasının dışında fiziksel görünüşlerinin de daha iyi ol
ması amacıyla kullanmaktadır. 

Dopingin spor sahalarında etik kurallarındaki eşit koşullarda yarışma ortamını bozmasının 
yanında, insan organizması üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Doping insan vücudu üzerine 
olumsuz etkileri, bir dönemler Alman bilim adamlarının ortaya attığı otomatik savunma mekaniz
ması teorisi ile değerlendirilmiştir. Burada kullanılan doping maddeleri ile insanın istemli olarak 
devreye sokamadığı rezerveler devreye girmektedir. Otomatik savunma mekanizması teorisine göre 
doping alımı sonucunda organizmanın bilincinin ve isteminin dışında bir zorlama oluşmaktadır. Bu 
zorlama, alınan maddenin ölçüsüne ve vücudun dayanma gücüne göre sonu ölümle sonuçlanan 
dramatik tablolar yaratabilir. 

Günümüzde yapılan araştırmalarda doping maddelerinin grubuna göre insan vücuduna çeşitli 
zararlar verdiği ortaya çıkmıştır. Örneğin amfetamin grubu maddelerin alınmasının, çarpıntı, yük
sek tansiyon, aşırı terleme, kas geriminde artış, sinirlilik, sindirim bozukluğu ve cinsel fonksiyon
larda bozulma ortaya çıkardığı, kas yapıcı diye de tanımlanan anabolizan grubu maddelerin alın
masın da iskelet, karaciğer, böbrek, cinsel organlarda ileri derecede tahribata yol açtığı belirtilmek
tedir. 

2.2.2.2. Dopingin Tanımı ve Kapsamı 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliğinin 4. maddesinde Doping; 

Sporculara farmakolojik sınıflama içinde yeralan doping maddelerinin verilmesi ve doping metod-
lan uygulanması veya bu maddeler ve metodların sporcular tarafından kullanılması olarak tanım
lanmaktadır. Diğer yandan Futbolda Dopingle Mücadele Talimatının 5. maddesinde de; futbolcunun 
bizzat kendisi ya da yönetici, antrenör, teknik direktör, doktor, fizyoterapist, masör gibi kişi ya da 
kişilerin teşviki ile zihinsel ve/veya fiziksel performansını doğal olmayan yollarla artırmak ya da 
tıbbi açıdan uygun olmamasına karşın sadece yarışmaya katılabilmek amacı ile hastalıkların ve 
sakatlıkların tedavisi için bazı farmakolojik maddeleri kullanması doping olarak tarif edilmektedir. 
Yine aynı maddenin devamında; Bu amaçla karşılaşma öncesi ve/veya karşılaşma sırasında yasak
lı ilaçların kullanımı (ağız yoluyla alınması, enjekte edilmesi) ve karşılaşma dışı dönemde karşılaş
ma sırasındaki performansı artırmak amacıyla anabolik steroidlerin, peptid hormonların kul-
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lanımınm doping olarak kabul edildiği, karşılaşmalara katılacak futbolcuların yasaklı listesinde 
bulunan maddeleri tıbbi amaçlı dahi olsa ağız yoluyla ya da enjeksiyon yoluyla kullanamayacak
ları, kan dopingi gibi yasaklı yöntemler ve üzerinde doping kontrolü yapılacak idrarın özelliklerini 
değiştirmeye yönelik fiziksel, kimyasal ve farmakolojik işlemlerin doping olarak kabul edileceği, 
dopingin hem spor ahlakına aykın olması, hem de futbolcu sağlığını akut ve kronik olarak bozması 
ve hatta olası ölüm riskleri nedeniyle yasaklandığı belirtilmektedir. 

Doping hakkında araştınlma yapılması önerisi ilk kez, 1960 Roma Olimpiyattan sırasında 
düzenlenen Uluslararası Psiko-Ergo-Farmakoloji Kongresinde ortaya atılmış ve 26-27 Ocak 
1963'de Fransa'da toplanan bir bilimsel kongrede doping'in ilk tanımının yapılmasına çalışılmıştır. 
Bu ilk tanıma göre, bir yanşma hedeflenerek veya bir yanşma sırasında, verimi arttırmaya yönelik, 
spor etiğine aykın ve sporcunun beden veya ruh sağlığına zarar verebilecek, her türlü madde veya 
yöntem uygulamalan doping addedilir. 

Bu tanım, halen geçerli olan doping tanımının bütün unsurlanm içermektedir. Bununla birlikte 
Avrupa Konseyi'nin Kasım 1963'de Starsbourg ve Madrid'de yaptığı iki toplantıda konu yeniden ele 
alınmıştır. Bu toplantıda sırası ile Avusturya, Danimarka, İspanya, İtalya, Hollanda ve İngiltere ken
dilerine uygun gelen doping tanımlannı tartışmaya sunmuşlardır. Doping hakkında organize edilen 
bu ilk diplomatik nitelikteki kongreye Türkiye de kendi doping tanımını sunmak suretiyle aktif 
katılımda bulunmuştur. Avrupa Konseyi arşiv kayıtlanna göre Türkiye'nin 1963 yılında doping hak
kındaki tanımı şu şekildedir: Doping maddesi, performansı yükselten bir tür farmakolojik uyarıcıdır. 

Uzun tartışmalardan sonra Avrupa Konseyi, devletlerin sundukları birbirine yakın tanımlan 
değerlendirerek doping hakkında şu tanımı karara bağlamıştır: 

Doping, bireyin bir yanşmaya katılımı nedeniyle yapay ve haksız şekilde performansını arttır
mak amacıyla, organizmaya yabancı fizyolojik maddelerin, herhangi bir yöntemle yüksek dozda ve 
anormal yollardan, sağlıklı bir kişiye uygulanması veya kendisi tarafından kullanılmasıdır. 

1964'de Tokyo Olimpiyatlan münasebetiyle toplanan bilimsel kongre yukandaki tanıma şu 
ilaveyi yapmak gerektiğine karar vermiştir. Bir yanşmaya katılım sırasında, niteliği, dozajı veya uy
gulama şekliyle, bir sporcunun yapay ve haksız şekilde performansını arttıracak bir tıbbi müdahale 
zorunluluğu doğarsa, bu dahi doping addedilmelidir. 

1965 yılından itibaren Devletler ilk yasal doping tanımlannı yapmaya başladılar. Diğer bir 
ifade ile doping ile mücadele ulusal yasalannı kabul etmeye başladılar. Bu bağlamda Belçika Nisan 
1965, Fransa Haziran 1965'de doping ile mücadeleyi yasal düzenleme altına almıştır. Bu kanunlann 
çıkartılması ve özellikle bunlara bağlı yönetmeliklerin ve ekli yasak madde-ilaç listelerinin kabulü 
ile doping kavramı, tanımı akademik kongre çalışmalannı aşarak somutlaştırılmış ve yasaklar ile 
cezalar içeren bir hukuk düzenine kavuşmuştur. 

Ancak bir yandan doping ile mücadele yasal bir düzenlemeye ulaştınlırken, hemen karşısında 
bu mücadelenin Birleşmiş Milletler İnsan Haklan Evrensel Beyannamesine aykın olduğunu iddia 
eden zıt görüşler de ortaya çıkmıştır. Bu karşıt görüşlere ve doping ile mücadelenin yersiz olduğunu 
ileri sürenlere rağmen 1967'de Uluslararası Bisiklet Federasyonu kendi doping tanımını ve yasaklı 
maddeler listesini tanzim eden ilk uluslararası teşkilat olmuştur. 

Doping ile mücadelenin sadece sporculann kullanımlan ile sınırlı bırakılmaması gerektiğini ve 
bu mücadelenin sporcular dışındaki bireylere de, özellikle çalışanlarla öğrencilere de genişletilmesi 
gerektiğini savunan görüş sahipleri de mevcuttur. 1970'li yıllann sonunda sağlık meslek erbabı, 
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spor dünyası ve diğer teşekküller tarafından oluşturulmuş yüze yakın doping tanımı ortaya çıkmış, 
bu durum karşısında da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 1984 yılında dopingin basitleştirilmiş 
bir tanımını yapmak ihtiyacını duymuştur. Avrupa Konseyi'nin bu tanımına göre Sporda doping, 
yetkili spor teşkilatlarının kurallarına aykırı şekilde, bunların yasaklamış olduğu madde veya mad
de sınıflarını kullanmaktır. 

Bu tanımlamadan iki yıl sonra Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de şimdiye kadar yapıl
mış tanımlamalara oldukça yakın, kendi tanım ve yasaklı maddeler listesini kabul etmiştir. Aynı 
dönemlerde Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (IAAF) gibi sporun çok önemli kuruluşları 
da kendi doping tanım ve yasaklı maddeler listelerini saptayarak bu alanda etkin bir mücadeleye 
girişmişlerdir. Fakat bu kez de çok farklı yasaklı maddeler listeleri ortaya çıkmış ve uygulanır ol
muştur. Bu durum da farklı disiplinlerdeki sporcular arasında bir haksızlık, adaletsizlik duygusu 
yaratmıştır, zira bir sporda doping olarak nitelenen ve cezalandırılan bir madde bir başka sporda ser
best kalmıştır. Zaman içerisinde devletler doping ile mücadeledeki yasal düzenlemelerini yeniden, 
günün şartlarına uygun şekilde ele almışlar ve örneğin Fransa 1965 tarihli kanununu 1989'da 
yenilemiştir. Yine 1989'da Avrupa Konseyi de doping tanımını yeniden ele almıştır. Bu yeni düzen
lemesinde doping şöyle tanımlanmaktadır. 

a) Sporda dopingden anlaşılan, sporculara uygulanan veya kullanılan farmakolojik madde 
sınıfları veya metotlarıdır. 

b) Farmakolojik madde sınıfları veya metotlarından anlaşılan, yetkili uluslararası spor teşkilat
larınca yasaklanmış ve bu alanda tanzim edilen listelerde bulunan farmakolojik madde sınıfları veya 
metotlarıdır. 

c) Sporcudan anlaşılan, organize spor faaliyetlerine düzenli şekilde katılan her iki cinsiyetten 
bireylerdir. 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de tanımını geliştirmek ihtiyacını duymuş ve 2-4 Şubat 
1999'da Lozan'da toplanan Sporda Doping Dünya Konferansı'ndan şu yeni tanım çıkmıştır: 

Sporcunun sağlığı için tehlikeli olabilecek ve/veya performansını iyileştirebilecek bir madde 
veya metodun kullanılması, sporcunun organizmasında, bu KOD'a aykırı bir maddenin bulunması 
veya bir metodun uygulandığının saptanması doping olarak nitelendirilir. 

Dopingin Kapsamı 

Sporcular tarafından kullanımı yasak ve kısıtlı olan farmakolojik maddeler ve yöntemler ile 
kullanımı özel koşullarla serbest ve tamamen serbest olan farmakolojik maddeler listesi her yıl 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Tıp Komisyonu tarafından gözden geçirilmekte ve ilan edildikten 
sonra geçerli olacak yeni liste yayınlanmaktadır. 

Sporcular doping testlerinde en son geçerli listeye göre değerlendirilmekte ve eski yıllardaki 
uygulamalar bazen tamamen değiştirilmektedir. Bu yılda uyarıcılar, narkotik analjezikler, anabolik 
maddeler, idrar söktürücüler ve peptid hormonlar ile bunların etkilerini taklit eden maddeler ve ben
zerleri sporcular tarafından kullanımı yasak maddeler sınıfını oluşturmaktadır. 

Yarışma sırasında ve yarışma dışında kullanımı yasak olan maddeler ve yöntemler: 

1.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olan yarışma sırasında ve yarışma dışında kullanımı yasak 
olan maddeler ve yöntemler kısaca aşağıdaki gibidir. 
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Yasaklı Maddeler: 

Sİ. Anabolik Ajanlar(AAS) 
52. Hormonlar ve ilişkili maddeler 
53. Beta-2 Agonistler 
54. Anti-Östrojenik aktiviteye sahip maddeler 
55. Diüretikler ve diğer maskeleyici ajanlar 
Yasaklı Yöntemler: 
Mİ. Oksijen taşınmasının arttırılması 
M2. Kimyasal ve fiziksel manipülasyon 
M3. Gen Dopingi 
Yarışma sırasında kullanımı yasak olan madde sınıfları ve yöntemler: 
Karşılaşma sırasında yukarıda tanımlanan kategorilere (S1-S5, M1-M3) ek olarak aşağıdaki 

kategoriler yasaklanmıştır. 
Yasaklı Maddeler 
56. Uyarıcılar 
57. Narkotikler 
58. Kannabinoidler 
59. Glukokortikosteroidler 
Bazı spor dallarında kullanımı yasak olan madde sınıfları ve yöntemler: 
P.l Alkol 
P.2 Beta-Blokörler 
2.2.2.3. Yürürlükteki Mevzuat 
Dünya Dopingle Mücadele Kodu 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele Yönetmeliği 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin Dopingle ilgili 

cezalara ilişkin 48. Maddesi 
Türkiye Futbol Federasyonu Futbolda Dopingle Mücadele Talimatı 
Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatının Dopingle ilgili cezalara ilişkin 38. maddesi 

Türkiye Futbol Federasyonu Doping Kontrol İşlemleri İç Talimatı 
Türkiye Futbol Federasyonu Yasaklı Maddelerin Kullanım İzni Verilme İç Talimatı 
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bir Doping Kontrol Merkezi kurulmasına ilişkin Hacettepe 

Üniversitesi Rektörlüğü ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında 7.4.1988 tarihinde im
zalanan protokol 

2.2.2.4. Dünya Sporunda Doping 
Doping kullanımı neredeyse insanlığın tarihi kadar eskidir. İlk yazılı kayıtlara M.Ö. 8.yüzyıl-

da rastlanmaktadır. Zulu savaşçılarının savaşta, güçlerini ve dirençlerini artırmak için üzüm 
kabuğundan yapılmış alkollü bir içecek içtikleri bilinmektedir 
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M.Ö. 7 yüzyılda Romalıların atlı araba yarışlarında atların daha süratli koşmaları için bal ve su 
karışımı olan hidromel adını verdikleri bir içeceği atlara içirdikleri bildirilmiştir. 

M.Ö. 6. yüzyılda Gladyatörlerin uyarıcı bitkiler kullandıkları, M.Ö. 3. yüzyıl Yunanlı spor
cuların performanslarını artırmak için özel diyet ve uyarıcı kullandıktan bilinmektedir. 

Orta çağda Şövalyelerin daha uzun süre uyanık kalabilmek ve dikkatlerini kaybetmemek için 
uyarıcı kullandıkları belirtilmiştir. 17. yüzyılda kokainin, 19. yüzyılda kafeinin yaygın kullanıldığı 
bilinmektedir. 

Performansı artırmaya yönelik maddelerin kullanımı 20 yüzyılın sonlarına kadar oldukça yay
gın olarak devam etmiştir. Birçok savaşta orduların mukavemetlerini artırmak için bu tip maddeler 
kullanılmıştır. Doping maddelerinin kullanımı, sadece savaşlarda askerler için ya da şövalyeler için 
değil, aynı zamanda hayvan yarışlarında da kullanılmıştır. At yanşlanndaki illegal kullanımı 
günümüze kadar gelmiştir. 

1879 yılında bisikletçi Arthur Linton'un yanşma esnasında ilaç kullanımı sonucu ölmesi dik
katleri performans artına ilaçlar üzerine çekmiştir. 1900'lerin başlannda sporculann alkol, striknin 
kanşımı kullanmaları, yanşmalardan önce kafein, kokain almaları artmıştır. Bu tür maddelerin kul
lanımının artması üzerine, Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu 1928 yılında doping sayılan 
maddelerin sportif alanda kullanımını yasaklamıştır. Bu dopinge konan ilk yasaktır. 

1920'lerde bulunan amfetamin ve 1930'larda bulunan sentetik hormonların devreye girişi 1940 
ve 1950'li yıllarda bu maddelerin sportif alanda çok yaygın kullanımını beraberinde getirmiştir. 
1950-1970 yıllannda anabolik-androjenik ilaçlar oldukça yaygın olarak kullanılmıştır. 1960 yılında 
Van P. Dijk hiçbir dönemde doping uygulamasının Roma Olimpiyat Oyunlanndaki kadar serbest 
kullanılmadığını bildirmiştir. Yine bu dönemde Prof. Ottaninin İtalya 1. futbol liginde doping kul
lanımının % 70'ler düzeyinde olduğunu bildirmiştir. 1960 Roma Olimpiyat oyunlarında Danimar
kalı bisikletçi Knud Enemark Jensen'in yanşma esnasında Amfetamin alımı sonucu ölmesi, sporda 
dopingle mücadele fikrini ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla hızla çeşitli organizasyonlar hazırlanmıştır. 
1962 yılında IOC sporda dopinge karşı önlem almaya başlamış ve bültenlerinde, "doping kullanılışı 
arada sırada olmaktan çıkmış, bazı spor dallannda alışkanlık haline gelmiştir" diye belirtmişlerdir. 
1963 yılında Avrupa Konseyinde dopingle mücadele için bir Komisyon kurulması kararlaştınlmış-
tır. Fransa, Avrupa konseyinin yayınladığı Ulusal ve Uluslar arası antidoping bildirisine ilk imza 
atarak katılan ülke olmuştur. Bu komisyon 1964 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında bisikletçilerde ilk 
doping kontrolünün yapılmasını organize etmiştir. 

1966'da Prens Alexandre De Merode, IOC Tıp Komisyonu kurulması ve Kontrol çalış
malarının başlatılmasına önderlik yapmıştır. 

1967'de IOC Tıp Komisyonu sporda dopingle mücadeleye başlamıştır. Çeşitli yasal düzen
lemeler çıkartarak sporda doping kullanımının engellenmesi için çalışmalar başlatmıştır. 

1968 Meksika Olimpiyat Oyunlarında ilk resmi doping kontrolü yapılmıştır. Sporculardan top
lanan idrar numunelerinde analizler yapılmıştır. 

Bu yasaklamalara ve kontrollere rağmen 1970 Merde ilaç kullanımı sonucu birçok sporcunun 
öldüğü görülmüştür. 1972 Münih Olimpiyat Oyunlannda 2000'i aşkın sporcuda doping kontrolü 
yaptırılmış ve 7 sporcuda yasaklı madde saptanmıştır. Bunun üzerine yarışma dışında da doping 
maddelerinin kullanımı yasaklanmıştır. 
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1930'larda bulunan ve bir süre sonra sporcular arasında oldukça yaygın bir kullanım alanı 
bulan anabolik steroidlerin, performans artırma amacıyla kullanımı 1975 yılında yasaklanmıştır. 

1980'lere gelindiğinde peptid hormonların sporcular tarafından kullanılması yaygınlaşmıştır. 
IOC 1980 yılından itibaren her yıl içeriği yenilenmek üzere doping listesi yayınlamaya başlamıştır. 
Bu listede doping olarak kabul edilen ilaçlar ve kullanımı yasaklı yöntemler bulunmaktadır ve lis
te her yıl yenilenmektedir. 

1983 yılında kafein ve testosteronda yasaklı ilaçlar listesine dahil edilmiştir. 1984 yılında Av
rupa Konseyinde "Avrupa Antidoping Sözleşmesi" kabul edilmiş ve üye ülkelerde antidoping or
ganizasyonların yaygınlaştırılması için çalışmalar başlatılmıştır. 1985 yasaklı ilaçlar listesine beta-
blokerler, idrar söktürücüler ve kortikosteroidler dahil edilmiştir. 

1986 kan dopinginin yapılması yasaklanmıştır. Ayrıca yine bu tarihlerde yarışma dışı doping 
kontrollerinin yapılması kararlaştırılmıştır. Böylece doping kontrolleri sadece yarışmalarla sınırlı 
olmaktan çıkmış, kamplarda ve antrenmanlarda kontrol için numune alımları başlamıştır. 

Uluslararası Doping Kullanımına Örnekler: 
Mexico City'de 1968'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları'ndan bugüne, oyunlara katılma hak

kı kazanan toplam 80 sporcunun dopingli olduğu belirlenmiştir. Meksika'daki oyunlarda yalnızca 1 
sporcunun doping yaptığı belirlenmişken, Atina'daki 28. Yaz Olimpiyat Oyunlarına katılan spor
cuların 23'ünün doping yaptığı ya da doping testine girmediği belirlenmiştir. Moskova'da 1980'de 
düzenlenen oyunlarda ise hiçbir sporcunun dopingli çıkmaması dikkat çekicidir. 

2004'de Yunanistan'ın Atina şehrinde yapılan 28. Yaz Olimpiyat Oyunlarında Türk halterci 
Şule Şahbaz, Faslı halterci Vefa Ammouri, Macar halterci Zoltan Kecskes, Moldovalı halterci Vik-
tor Chislean ve Hintli halterci Pratima Kumari Na, doping kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 
oyunlardan men edilmiştir. Yine oyunlardan 4 gün önce yapılan testlerde, 2 Yunan beyzbol oyun
cusu, 1 İsviçreli bisikletçi, 1 İspanyol kanocu ve 1 İrlandalı uzun mesafe koşucusu, doping kural
larını ihlal ettikleri gerekçesiyle oyunlardan men edilmiştir. Erkekler çekiç atmada şampiyon olan 
Macar sporcu Adrian Annus'un altın madalyası, doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle geri 
alınmıştır. 

Olimpiyat Oyunlarında 1968'den beri doping yapan sporcular arasında Bulgar sporcular önde 
gelmektedir. Olimpiyatlarda 8 Bulgar sporcunun doping yaptığı belirlenmiştir. Bunların 7'si halter, 
l'i ise atletizm branşı sporcusudur. Halter branşı, oyunlarda en çok doping yapılan spor dalı olarak 
dikkat çekmektedir. Bugüne kadar Olimpiyat Oyunlarında doping yaptığı tespit edilen 73 sporcudan 
35'i haltercidir. Halterden sonra en çok doping yapılan spor atletizmdir. Olimpiyatlarda doping 
yapan sporcular arasında 18 atlet yer almaktadır. Olimpiyat Oyunlan tarihinde doping yapan tek 
Türk sporcu ise Atina'da, yarışmasına 1 gün kala dopingli olduğu açıklanan bayan halterci Şule 
Şahbaz olmuştur. (Ek-26) 

2.2.2.5. Türk Sporunda Doping ve Mevcut Durum ile İlgili Tespitler 
Ülkemiz sporuna hizmet vermek amacıyla, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ile Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğü arasında 7.4.1988 tarihinde imzalanan protokol gereği Hacettepe Üniver
sitesi bünyesinde bir Doping Kontrol Merkezi kurulmuştur. 

Başkanlığını Prof. Dr. Aytekin TEMİZER'in yaptığı merkez 2004 yılından itibaren Dünya An-
ti Doping Ajansı-WADA'nın akreditasyonlu doping kontrol merkezi olarak faaliyet göstermektedir. 
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Türkiye Doping Kontrol Merkezinde ileri teknolojiler kullanılarak sporcular tarafından kullanımı 
yasak olan maddeler ve yöntemlerin analizlerinin yanı sıra doping olmayan vitamin, antibiyotik gibi 
ilaçların da analizi ve değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

Türkiye Doping Kontrol Merkezince 2004 yılında çeşitli spor dallarına mensup 1508 spor
cudan alınan numuneler üzerinde yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucu 18 vücut geliştirme, 2 
halter, 2 atletizm, 2 futbol, 1 güreş, 1 golf ve 1 de su altı sporları branşından olmak üzere toplam 28 
sporcunun doping kullandığı tespit edilmiştir. (Ek-33) 

Federasyon Kurullarınca Tespit edilen Doping Vakaları, Alınan Kararlar ve Verilen 
Cezalar 

Halter Federasyonu Başkanlığı 

Halter Branşında 2003 yılında 1, 2004 yılında da 2 sporcunun yapılan doping kontrollerinde 
dopingli çıktıkları ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Ceza Kurulu tarafından 2 yıl süre 
ile müsabaka ve faaliyetlerden men cezası ile cezalandırıldıkları belirtilmiştir. (Ek-26) 

Güreş Federasyonu Başkanlığı 
2003 yılında dopingli çıkan 2 sporcuları ile 2004 yılında dopingli çıkan 1 sporcularının 2 yıl 

müsabaka ve faaliyetlerden men cezası ile cezalandırıldığı, 2005 yılında 2 sporcunun dopingli çık
tığı, bu sporculardan birisinin 1 yıl 9 ay 20 gün müsabaka ve faaliyetlerden men cezası, diğerinin 
ise, ömür boyu müsabakalardan men cezası ile cezalandırıldığı belirtilmiştir. (Ek-27) 

Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanlığı 
2003 yılında 14 sporcunun dopingli çıktığı, 2004 yılında 15 sporcunun dopingli çıktığı, 3 spor

cunun da numune vermekten imtina ettiği, bu sporculara mevzuata göre değişik cezalar verildiği, 
2005 yılında ise, dopingli çıkan 13 sporcudan üçüne GSGM Ceza Kurulu tarafından 1 yıl 
müsabakalardan men cezası verildiği, 10 sporcu ile ilgili kovuşturmanın devam ettiği belirtilmiştir. 
(Ek-28) 

Atletizm Federasyonu Başkanlığı 
2004 yılında yapılan doping kontrollerinde dopingli çıktıkları tespit edilen 2 bayan atletin 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Ceza Kurulu tarafından 2 yıl süre ile Uluslar arası ve 
Ulusal yarışmalardan ve faaliyetlerden men cezası ile cezalandırıldığı belirtilmiştir. (Ek-29) 

Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı 
Sualtı Sporları branşında 2004 yılında 1 sporcunun dopingli çıktığı ve GSGM Ceza Kurulu 

tarafından 1 yıl 10 ay 18 gün müsabaka ve faaliyetlerden men cezası ile cezalandırıldığı, 2005 yılın
da yine 1 sporcunun GSGM Ceza Kuruluna sevk edildiği, hakkındaki kovuşturmanın devam ettiği 
belirtilmiştir. (Ek-30) 

Golf Federasyonu Başkanlığı 
Golf Federasyonu Başkanlığı tarafından 18 Nisan 2004 tarihinde İstanbul Kemer Golf 

Kulübünde organize edilen Türk Ustalar-Masters Golf Turnuvası sonunda Bağımsız Doping 
Numune Alım görevlileri tarafından Doping Analizi için numune alımı uygulandığını, İstanbul Golf 
Kulübünden bir sporcunun numune vermekten imtina ettiği için GSGM Ceza Kuruluna sevk edil
diğini ve Ceza Kurulunca 1 yıl yirmidokuz gün yarışmalardan men cezası ile cezalandırıldığı belir
tilmiştir. (Ek-31) 
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GSGM Ceza Kurulu Başkanlığı 

Ceza Kurulu Başkanlığına gönderilen doping kullanımı ve numune vermekten imtina olayları 
ile ilgili olarak, 2003 yılında, 13 vücut geliştirme, 3 bilek güreşi, 2 güreş, 1 briç, 1 halter ve 3 
binicilik branşından olmak üzere 23 sporcu ile yine binicilik branşından 2 ata, 2004 yılında, 13 
vücut geliştirme, 5 bilek güreşi, 3 atletizm, 1 halter, 1 güreş, 1 golf, 1 judo, 1 paletli yüzme bran
şından olmak üzere 26 sporcuya, 2005 yılında da, 3 vücut geliştirme, 2 güreş branşından olmak 
üzere 5 sporcuya GSGM Ceza Yönetmeliğinin 48. maddesinde belirtilen cezaların verildiği belirtil
miştir. (Ek-32) 

2.2.2.6. Türk Sporunda Dopingin Önlenmesine Yönelik Tespit, Görüş ve Öneriler 
2.2.2.6.1. Komisyonda Mülakatla Bilgisine Başvurulan Spor Adamlarının Tespit, Görüş 

ve Önerileri 
Mehmet ATALAY (GSGM Genel Müdürü) 

Uluslar arası bütün federasyonların çok ciddi şekilde WADA'nın (Uluslar arası Antidoping 
Ajansı) programına göre hareket ettiklerini, bir sporcunun dopingli yaşamasını, sağlığını bozmasını 
istemediklerini, sporcu iken haksız rekabet olmamasını ve sporcunun insanca yaşamasını istedik
lerini, Türkiye'de de Hacettepe Üniversitesinde faaliyet gösteren Doping Kontrol Merkezi bulun
duğunu, hiçbir sporcunun doping almasını istemediklerini, alırlarsa her yerde kontrol 
edilebileceğini söylediklerini, elit sporcuların dinlenme alanlarında dahi kontrol edildiklerini, 
bağımsız numune alıcılarının her zaman her yere gelip numune alabildiklerini, ben tatildeydim, 
onun için böyle yaptım denilemeyeceğini, bu durumu bütün federasyonlara ve sporculara duyur
duklarını, 

Sekip MOSTUROĞLU (Futbol Federasyonu Başkan Vekili) 
Türkiye'de Doping Kontrolünün çok yaygın olarak uygulandığını, Süper Lig ve 2. Lig A 

kategorisinin tümünde Doping Kontrol odaları bulunduğunu, Doping Kontrol Odalarını UEFA'nın 
olmazsa olmaz kriterlerinden bir tanesi olduğunu, ülkemiz futbolunda doping olayına son yıllarda 
çok az rastlandığını, 

Prof. Dr. M. Aytekin TEMİZER (Türkiye Doping Kontrol Merkezi Başkanı) 
Hacettepe Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Doping Kontrol Merkezinin 10 yıl önce 

kuruluşundan bu yana başkanlığını yaptığını, haksız rekabeti önlemek, doping yapan sporcuyu, 
doping yapmayan sporcudan, ayıklanmasını sağlamak için çaba harcadıklarını, 2004 yılında 28 tane 
doping cezası verildiğini, Merkezin kapasitesinin yılda 10.000 analiz yapmaya yeterli olduğunu, bir 
doping analizinin 300 milyon TL olduğunu, yurtdışına 200 euro'ya yaptıklarını, doping analizi 
yapılan kişilerin sporcu olduğunu, bunun dışında kalan ve body salonlarına giden kişilerle ilgili 
analiz yapmadıklarını, salon yetkililerinin oraya gelen gençlere hormonları tahrip eden anabolik 
steroid'ler verdikleri konusunda ciddi bilgiler aldığını, bu maddelerin kansere yol açtığını, bu mad
deleri alan gençlerimizin vücudunun gelişmeye başladığını, içi gitmiş ağaçlar gibi içinin çürüyüp 
dışının büyüdüğünü, belli bir süre sonra da ölümlerin olduğunu, anabolik steroid kullanımının bir
çok ülkede yasaklandığını, ancak Türkiye'de hala serbest olduğunu, Türkiye'de birçok ilacın ec
zanelerde reçetesiz satıldığını, ülkemize gelen yabancı sporcuların hemen eczanelere koştuklarını, 
anabolik grubu ilaçların uyuşturucu gibi bağımlılık yaptığını, yine kan dopingi ile insan büyüme 
hormonunun analizinin dünyada hiçbir yerde yapılamadığını, Yurt dışı faaliyetlerde sporcularımızın 
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sularının bile götürülmesini, dışarıdan bir şey yenilip içilmemesi gerektiğini, hatta sporcuların 
yabancılarla el bile sıkışmamalarını, sırtlarına vs. dokundurtmamaları gerektiğini, enerji içecek
lerinin önemli bir kısmının doping maddesi içerdiği için bunların kullanılmaması gerektiğini, ül
kemizde anabolik ve emfatamin grubu ilaçların eczanelerde yeşil, kırmızı vs. reçetelerle satılması 
gerektiğini, doping kullanımının önlenmesi konusunda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve 
federasyonların dopingle ilgili hassasiyetlerinin arttırılarak daha fazla numune alınmasının sağlan
ması gerektiğini, doping kullanan sporculara spordan men cezasının yanında başka cezai yaptırım
lar da uygulanması gerektiğini, body salonuna zevk için giden kişilerin doping kullanması 
durumunda herhangi bir cezai müeyyide bulunmadığını, İsveç'te anabolik steroid kullananlara 
uyuşturucu kullananlara uygulanan cezalar verildiğini, 

Ahmet OKUMUŞ (Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanı) 
Dünyada yaygın olan bütün spor dallarında şampiyon olabilmek için dışarıdan alınan tak

viyelerin insanın vücuduna, zihinsel durumuna ve psikolojik durumuna zarar verdiğini, ülkemizde 
faaliyet gösteren birçok özel Spor Salonunun yanı sıra birçok da Vücut Geliştirme ve Fitness Salonu 
bulunduğunu, bu salonların ticari amaçlarla yeterli eğitime sahip olmayan kişiler tarafından açılıp 
işletildiğini, denetimlerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 
yapıldığını, yine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ödül Yönetmeliğinin şampiyon olup ödül al
mak isteyen maddi durumu bozuk olan sporcuları yanlış işlere yönelttiğini, bütçelerinin çok küçük 
olmasını rağmen federasyon olarak doping olaylarının önüne eğitimle geçmeyi düşündüklerini, 
çeşitli seminerler düzenlediklerini, yine ülkemize çeşitli yollardan giren doping maddelerinin 
girişinin önlenmesi gerektiğini, Özel Spor Salonlarının denetiminin ilgili federasyonlara verilmesi 
gerektiğini, yetkisiz kişilerin bu tür salon açmalarının engellenmesi gerektiğini, 

Recai USTAOĞLU (Güreş Federasyonu Başkanı) 
Bazı sporcuların bilinçsizce hap kullandıklarını, bu hapları da doping niyetiyle kullanmadık

larını, bazı kulüplerin ve bir kısım antrenörlerin de daha güçlü olsun diye sporcularına hap kullan
dırdıklarını, bunun sonucunda da sporcuların dopingli çıktığını, federasyon başkanlığına seçildik
ten sonra sporculara sürekli olarak doping kontrolü yaptırdığını, en son Türkiye şampiyonasında 
yaptırdığı kontrollerde Harun DOĞAN ve Erhan BAKIR isimli sporcuların dopingli çıktıklarını, 
dopingli çıkan sporculara hiç taviz vermediklerini, rasgele zamanlarda sporculara doping testi yap
tırdıkları, dopinge savaş açtıklarını, Dopingli çıkan sporculara en az iki yıl ceza verildiğini, aynı 
sporcunun ikinci kez dopingli çıkması durumunda cezanın dört yıla çıktığını, bazı durumlarda da 
cezanın ömür boyuna çıkabileceğini, dopingin sporcu sağlığını tehdit ettiğini, doping kullanan spor
cunun bir müsabakada şampiyon olabileceğini, ancak bir başka müsabakaya çıkamayacak kadar da 
sağlığını kaybedebileceğini, sadece yasaklamakla dopingin önüne geçilemeyeceğini, dopingin ön
lenebilmesi için eğitimin şart olduğunu, sporcuları doping konusunda eğitmek istediklerini, spor
cuların dopingi gerçek mahiyetiyle bilmeleri durumunda böyle bir yönteme başvurmayacaklarına 
inandığını, 

Hasan AKKUŞ (Halter Federasyonu Başkanı) 
Sporda her zaman doping olayının olduğunu, Uluslararası federasyonların bütçelerinin büyük 

bir bölümünü dopingle mücadeleye ayırmalarına rağmen dopingin sonunun gelmediğini, aynı şekil
de ulusal federasyonlarında bütçelerinin bir bölümünü dopingle mücadeleye ayırdıklarını, Ulus
lararası Halter Federasyonunun da bütçesinin % 30'unu dopingle mücadeleye ayırdığını, ken-
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dilerinin de bütçelerinin bir bölümünü dopingle mücadeleye ayırdığını, kamp esnasında, 
müsabakalardan önce ve sonra sporculardan doping numunesi alarak doping testi yaptırdıklarını, şu 
ana dek kendi dönemlerinde yapılan hiçbir testte doping çıkmadığını, antrenörlerle ve sporcularla 
sık sık bir araya gelerek doping konusunda toplantılar yaptıklarını, dopingin zararlarını anlattık
larını, olimpiyatlarda dopingli çıkan Şule ŞAHBAZ'ın konusunun halen uluslararası mahkemede 
olduğunu, bir bayan sporcularının daha dopingden dolayı halen cezalı olduğunu, bazı sporcuların 
ağrılarını dindirmek amacıyla bilinçsizce ilaç kullanmaları nedeniyle dopingli çıktıklarını, spor
cuların doping konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, sporcuları doping konusunda bilgilen
dirmek gerektiğini, 

Adnan DİNÇER (Teknik Direktör) 
80'li yıllarda captagon'ın leblebi gibi satıldığını, futbolcuların captagon içip maça çıktıklarını, 

doping yapan oyuncuya ceza verildiğini, kulübe de ceza verilmesi gerektiğini, 
Erman TOROĞLU (Eski Hakem ve Futbol Yorumcusu) 
Dopingin Türkiye'de çokça ve sıkça yapılan bir olay olduğunu, ancak çok pahalı olduğu için 

çoğu doping kontrolü yapılamadığını, ligin sonuna doğru pahalı da olsa yapılması gerektiğini, 
hakemin dopingli oyuncuyu sahada hissetse de bir şey yapamayacağını, maçın temsilcisinin tribün
de seyrederken dopingli olduğundan şüphelendiği futbolcu için, şu adamı alın doping muayenesi 
yapın diyebileceğini, şu an uygulamada kur'a çekildiğini, kuranın haricinde temsilcinin ben kur'a 
istemiyorum şu oyuncu gelsin deme yetkisi olduğunu, 

İfade etmişlerdir. 
2.2.2.6.2. Sporla ilgili Kurum ve Kuruluşların Yazılı Tespit, Görüş ve Önerileri 
Türkiye Doping Kontrol Merkezi 
Doping Kontrol Merkezi Komisyonumuza ulaşan 15.2.2005 tarihli yazısında (Ek-33); Doping 

Kontrol Merkezlerinin, Dünya Anti-Doping Ajansınca sporcular tarafından kullanımı yasak olarak 
bildirilen madde ve yöntemlerin analizini yaptıklarını, Türkiye Doping Kontrol Merkezinin Hacet
tepe Üniversitesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında yapılan bir protokolle Hacettepe 
Üniversitesinde kurulduğunu, Uluslar arası Olimpiyat Komitesince akreditasyonun 2001 yılında 
alındığını, 2004 yılından itibaren Dünya Anti Doping Ajansı-WADA'nın akreditasyonlu doping 
kontrol merkezi olduğunu, böylelikle yurt içinde ve dışında yapılacak uluslar arası yarışma ve yarış
ma dışında alınacak tüm doping kontrol numunelerinin analizlerinin resmen yapıldığını, tüm ül
kelerde geçerli sporcularca kullanımı yasak olan madde ve yöntemlerin listesinin WADA tarafından 
hazırlandığını, Türkiye Doping Kontrol Merkezinde ileri teknolojiler kullanılarak sporcular tarafın
dan kullanımı yasak olan maddeler ve yöntemlerin analizlerinin yanı sıra doping olmayan vitamin, 
antibiyotik gibi ilaçların da analizi ve değerlendirilmesi yapıldığını belirtilmiş, yazı ekinde Mer
kezin yaptığı işler ve aldığı sertifikalar ile WADA Dopingle Mücadele kodu sunulmuştur. 

Doping Kontrol Merkezinin komisyonumuza ulaşan yazısı ve eklerinde, yukarıda belirtilen 
yapılan işler dışında doping kullanımının önlenmesine yönelik görüş ve öneriler bulunmamaktadır. 

Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanlığı 
Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanlığının komisyonumuza intikal eden 

10.2.2005 tarih ve 119 sayılı yazısında (Ek-28) Federasyonlarınca zaman zaman bazı sporcularının 
doping kullanımı nedeniyle ceza kuruluna sevk edildiği, Federasyon tarafından 2005 yılı itibariyle 
7 bölgede doping seminerleri başlatıldığı, üniversitelerle işbirliği yapılarak eğitim yoluyla bu bela 
yok edilene kadar mücadeleye devam edileceği belirtilmektedir. 
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3. Komisyonun Değerlendirmesi 
3.1. Yayın Hakları ve Gelirlerinin Dağılımı ile ilgili olarak; 
Ülkemizde, havuz sistemi olarak adlandırılan ve futbol müsabakalarına ilişkin yayın haklarının 

toplu olarak devri sonucu elde edilen gelirden, yayıncı kuruluş tarafından yapılan toplam 
ödemelerin % 50'sinin daha önce Türkiye 1. Süper Liginde şampiyon olmuş kulüplerden Beşiktaş, 
Fenerbahçe ve Galatasaray'a % 13.25'şer oranında, Trabzonspor'a ise % 10.25 olarak paylaştırıl
dıktan sonra kalan % 50'nin diğer 14 kulübe % 50'si eşit, % 15'i lige katılım yılı, % 35'i de sezon 
sonunda topladığı puanlar baz alınarak dağıtılması, 18 kulübün her hak edişinden de, % 3 oranında 
yapılan kesintilerin 2. ve 3. lig kulüplerine ödenmesi şeklindeki uygulama, kulüpler arasında gelir 
dağılımında dengesizliğe ve adaletsizliğe yol açmakta, dolayısıyla da haksız rekabete neden olmak
tadır. 

İtalyan sistemine benzeyen bu sistem büyük kulüplerin ekonomik olarak daha da güçlen
mesine, küçük kulüplerin onlarla rekabet edemez hale gelmesine sebebiyet vermektedir. 

Toplam naklen yayın gelirlerinin dağılımında İngiliz modeli benzeri bir şekilde başlangıçta 
belli ve önemli bir yüzdenin tüm kulüplere eşit olarak dağıtılıp kalan kısmın da, kulüplerin sezon 
sonunda bulundukları lig sıralaması ve haftalık yayınlanan naklen maç sayılarına göre dağıtılması 
durumunda, daha rekabetçi ve daha kaliteli bir lig sağlanacağı ve yayın gelirlerinin paylaşımının 
daha adil olacağı düşünülmektedir. 

Fenerbahçe Eski Başkanlarından Ali ŞEN'in de belirttiği gibi, Bosman kararlarından önce alt 
yapıya önem veren birçok Anadolu kulübünün en önemli gelir kaynağı, alt yapılarından yetiştirdik
leri oyuncuları büyük kulüplere satarak elde ettikleri bonservis gelirlerinden oluştuğu, Belçikalı fut
bolcu Jean-Marc Bosman'in açtığı dava üzerine 15 Aralık 1995 tarihinde Avrupa Adalet Divanı ver
diği karar ile "kulübüyle sözleşmesi biten" futbolcuların, istedikleri herhangi bir kulüple yeni bir 
sözleşme yapabilmesine imkan sağlanmasından sonra küçük bütçeye sahip kulüpler en önemli gelir 
kaynaklarından mahrum kaldıkları, Bosman kararlarından önce naklen yayınlardan elde edilen 
gelirlerin paylaşımındaki adaletsizlik ve dengesizliğin küçük kulüpleri fazla etkilemediği, ancak bu 
kararların uygulamaya konulmasından sonra birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de 
büyük kulüplere sattıkları futbolcuların bonservis gelirlerinden mahrum kalan kulüplerin toplam 
gelirlerinin çok önemli bir kısmının maçların televizyondan naklen yayını sonucu elde ettikleri 
gelirlerden oluşmaya başladığı görülmektedir. Hatta İstanbulspor Eski Kulüp Başkanı Adnan SEZ-
GİN'in belirttiği gibi, ülkemizde üç büyükler dışında Trabzonspor da dahil 15 kulübün bütçelerinin 
yaklaşık % 80-83'ünü naklen yayın gelirlerinin oluşturduğu, bu nedenle de naklen yayın gelirlerinin 
paylaşımı hususu ile bu paylaşımda uygulanan sistemin daha fazla sorgulanmaya başladığı anlaşıl
maktadır. 

Neticede, komisyonumuzca, ülkemizde havuz sistemi olarak adlandırılan, futbol 
müsabakalarına ilişkin yayın haklarının toplu olarak devri ve bu devir sonucu elde edilen gelirin 
kulüpler arasında belli kriterlere göre paylaştırılması esasına dayalı sistemin, günümüz şartlarına 
uygun olarak daha adil, haksız rekabete sebebiyet vermeyecek, ülke futbolunun gelişmesine ve iler
lemesine engel olmayacak bir şekilde ve yasa ile düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

3.2. Doping Kullanımı ile ilgili olarak; 
Komisyonda mülakatla bilgisine başvurulan spor adamları, federasyonlar ve GSGM Ceza 

Kurulundan verilen bilgiler değerlendirildiğinde; ülkemizde özellikle vücut geliştirme branşında 
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doping kullanımının yaygın olduğu, bunun yanında halter, güreş, atletizm, binicilik ve birkaç dalda 
daha zaman zaman doping kullanımına rastlandığı görülmektedir. 

Doping Kontrol Merkezi Başkanı Aytekin TEMİZER'in belirttiği üzere; özellikle büyük şehir
lerimizde hemen her semtte bulunan body salonlarına giden kişilere doping kontrolü yapılamadığı, 
ancak salon yetkililerince, bu tür yerlere gelen gençlere hormonları tahrip eden anabolik steroid'ler 
verildiği, bu maddeler kansere yol açtığı için kullanımının birçok ülkede yasaklandığı, ancak Tür
kiye'de hala serbest olduğu, Türkiye'de birçok ilacın eczanelerde reçetesiz satıldığı, ülkemize gelen 
yabancı sporcuların hemen eczanelere koştukları, anabolik grubu ilaçların uyuşturucu gibi bağım
lılık yaptığı, enerji içeceklerinin önemli bir kısmının doping maddesi içerdiği, İsveç gibi bazı Av
rupa ülkelerinde anabolik steroid kullanan kişilere uyuşturucu kullananlara verilen cezaların veril
diği, doping kullanan kişilere sporcu olsun olmasın sportif cezalar yanında hapis ve para cezası gibi 
cezaların da verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanı Ahmet OKUMUŞ'un belirttiği üzere de; ül
kemizde faaliyet gösteren özel spor salonlarının ticari amaçlarla yeterli eğitime sahip olmayan 
kişiler tarafından açılıp işletildiği, denetimlerinin Gençlik ve Spor îl Müdürlükleri ile İl Emniyet 
Müdürlüğü tarafından yapıldığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ödül Yönetmeliğinin şampiyon 
olup ödül almak isteyen maddi durumu bozuk olan sporcuları doping kullanımına yönelttiği, ül
kemize çeşitli yollardan doping maddelerinin girdiği görülmektedir. 

Neticede; ülkemizde doping kullanımın ve dolayısıyla doping kullanımından kaynaklanan 
sporda haksız rekabetin önlenebilmesi için, özellikle büyük şehirlerimizde faaliyet gösteren özel 
spor salonlarının denetiminin Doping Kontrol Merkezi ve ilgili Federasyonlarca yapılmasının sağ
lanması, ülkemiz eczanelerinde doping maddesi içeren ilaçların reçetesiz satışının engellenmesi, 
hatta anabolik steroid gibi kanserojen özellikler taşıyanlarının yasaklanması, ülkemizde çok yaygın 
olan futbol, basketbol, güreş, vücut geliştirme gibi spor dallarında doping kontrollerinin daha yoğun 
olarak yapılması, özellikle futbol ve basketbol müsabakalarında numune alım sayılarının arttırıl
ması gerektiği, yine Eski futbol hakemlerinden Erman TOROGLU'nun belirttiği üzere, spor 
müsabakalarında doping testlerinin kur'a çekilerek yapıldığı, bu uygulama yerine müsabaka göz
lemcisi tarafından dopingli olduğundan şüphe edilen sporcuların doping testine tabi tutulması 
gerektiği, doping kullanan ve kişilere sporcu olsun olmasın sportif cezalar yanında hapis ve para 
cezası gibi cezaların da verilmesi, dar gelirli sporcuları yanlış yollara yönlendirebilen GSGM Ödül 
Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi, yine GSGM, Doping Kontrol Merkezi ve Spor Federasyon
ları tarafından dopingle ilgili seminerler düzenlenerek yürürlükteki doping maddeleri ve doping 
kullanımının zararları konusunda sporcu ve sporla ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi gerek
tiği sonucuna varılmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TÜRK SPORUNUN GENEL PROBLEMLERİ 

A- TÜRK SPORUNUN MALİ PROBLEMLERİ 
1. Spor Kulüplerinin Ekonomik Problemleri 
1.1. Spor Kulüplerinin Problemleri 

Spor kulüplerinin en büyük problemlerinden birisi, faaliyet gelirleri ile kendi giderlerini kar-
şılayamamalarıdır. Kulüplerin faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin günlük kulüp giderlerinin 
karşılanmasına yetmemesi, spor kulüplerini yeni kaynak arayışlarına yönlendirmektedir. Bunun 
için, kulüp yöneticileri açısından en kolay olanı, finansman kuruluşlarından kredi temin etmek 
suretiyle kısa vadede kaynak ihtiyacını sağlamaya çalışmaktır. Söz konusu banka kredilerinin geri 
ödenmesi için gerekli gelir artışlarını sağlayacak gelir kaynaklan spor kulüpleri tarafından oluş-
turalamadığından banka faiz yükü altında kar topu gibi büyüyen fınansal darboğazlar kulüplerin 
sonlarını hazırlayan etmenlerden biri haline gelmektedir. 

1.1.1. Sportif Başarısızlıklar 
Sportif başarısızlıklar büyük ölçüde mali başarısızlığa neden olmaktadır. Sürekli olarak spor

tif başarı ile mali başarı arasında doğrusal bir bağlantı bulunmasa da, diğer bir anlatımla sportif 
başarı her zaman mali başarıyı getirmese de, sportif başarı spor kulüplerinin gelir kaynaklarını ar
tırmalarında en önemli şartlardan birisi olmaktadır. Sportif başarının bir çok nedeni bulunmakla 
birlikte sportif başarının sağlanmasında en önemli şartlardan biri de spor kulübü yöneticilerinin ve 
özellikle de oyuncu kadrolarının ve teknik adamlarının sık sık değiştirilmemesi çok uzun süre bir
birini tanıyan oyuncu, teknik adam ve yöneticilerin bir arada çalışmalarının sağlanmasıdır. 

Takım oyuncularının çok büyük bir bölümünün her yıl değiştirilmesi oyuncuların birbirlerini 
tanımalarını birbirleriyle uyumlu hareket etmelerini geciktireceği gibi, sportif açıdan başarısızlığa 
neden olabilmektedir. 

1.1.2. Pahalı Oyuncu Transferleri 
Spor kulüplerinin gelirleri ile giderleri arasındaki giderleri lehine gelişen dengesizliğin en 

önemli nedenlerinden biri de , kulüplerin çok pahalı oyuncu transferleridir. Pahalı oyuncu transfer
leri özelikle son yıllarda kulüplerin maliyetlerini artıran nedenlerden biri haline gelmiştir. 

Spor kulüpleri gelirlerindeki artışın, oyuncuların transfer maliyetlerindeki artışın altında kal
ması da spor kulüplerinin mali sıkıntılarını artıran nedenlerdendir. Kimi pahalı oyuncu transferleri 
kulüplerin giderlerinde çok büyük artışlara neden olurken aynı zamanda bu pahalı oyuncu transfer
leri kulüplerin gelirlerinde de çok büyük artışlara neden olabilmektedir. Örneğin Real Madrid sahip 
olduğu oyuncularından David Beckham için geçtiğimiz yıl 42 milyon dolar ve Zidane için 86 mil
yon dolar ödedi. Diğer taraftan bu oyuncular sayesinde Avrupa da olduğu kadar Çin'de, Hindis
tan'da, Japonya'da ve dünyanın dört bir tarafında 338 milyon dolar ürün satışı yapabilmiştir. An
cak tüm spor kulüplerindeki pahalı oyuncu transferleri aynı etkiyi yapmamakta spor kulüplerinin 
gelirlerindeki neden oldukları artış tutarı maliyetlerinin altında kalmaktadır. 

1.1.3. Yanlış Oyuncu ve Spor Adamı Transferleri 
Kulüplerin yapmış olduğu kimi oyuncu transferleri ve spor adamı transferleri kulüpler için 

beklenen faydayı sağlayamaz ve söz konusu oyuncu ve teknik adam, antrenör dolayısıyla yapılan 
transfer maliyetleri kulüp kaynaklarının verimsiz kullanılmasına sebep olmaktadır. 
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Çoğu spor kulüpleri oyuncu transferinden beklediklerini bulamazlar. Bu transfer işi ile görev
li kimselerin oyuncuyu çok iyi etüt etmeden, transfer edilecek takıma uyumunu çok iyi değerlen
dirmeden oyuncu transfer etmeleri ve transfer edilen oyuncunun takıma çeşitli nedenlerle adapte 
olamaması, transfer edilen oyuncunun sağlık kontrollerinin gerektiği gibi yapılmaması nedeniyle 
sağlık sorunu bulunan oyuncuların transfer edilmesi, takımın oyuncu ihtiyacı olan mevki dışındaki 
mevkilere oyuncu transfer edilmesi gibi nedenlerle oyuncu transferinden beklenen faydanın elde 
edilememesi de kulüplerin kaynaklarının boşa harcanmasına neden olmaktadır. 

Diğer taraftan spor adamları olan teknik direktör transferlerinde de teknik direktörün takıma 
uyum sağlayamaması ve özellikle yabancı teknik adamların geldiği ülkeye ya da takıma uyum sağ
layamaması, futbolcularla anlaşma konusunda lisandan kaynaklanan sorunlar nedeniyle duygu, 
düşünce ve bilgilerin iyi aktarılamaması, kendisi ya da ailesinin yaşadığı yeri sevmemesi gibi çeşit
li nedenlerle takıma faydalı olamaması nedeniyle kulüpler teknik adam değişikliğine gitmekte ve 
takımın teknik adama bağlı oyun sisteminin oluşması uzamakta ve bu arada zaman kayıpları 
nedeniyle başarısızlıklar artmakta ve bu durum kulüp giderlerin artmasına, başarısızlık nedeniyle de 
gelirlerinin azalmasına sebep olmaktadır. 

1.1.4. Yayın Gelirlerindeki Hızlı Düşüşler 
Spor kulüplerinin özellikle futbol kulüplerinin gelirleri içindeki en önemli pay naklen yayın 

gelirlerinden elde edilmektedir. Spor kulüplerinin naklen yayın gelirlerinden elde ettikleri çok 
önemli paylar bu kulüpleri farklı ve başkaca yeni gelir kaynakları arama zahmetine sokmamış ve bu 
gelirlere bağımlı bir hale getirmiştir. Ancak söz konusu sportif faaliyetleri pazarlayan dijital plat
formların yeterli sayıda aboneye ulaşamamaları, yayıncı kuruluşları finansal sıkıntılara sokarken bu 
arada yayıcı kuruluşlardan spor kulüplerine aktarılan payda azalmaya başlamıştır. Ve bu da kulüp
lerin naklen yayın gelirlerinden elde ettikleri gelirlerin azalmasına neden olmuştur. Diğer taraftan 
naklen yayın gelirleri fazla iken sporculara verilen ücretlerin fazla olmasına karşın, kulüplerin nak
len yayın gelirleri azalırken sporculara ödenen ücretler de azalma olmaması ya da yayın gelirlerin
deki düşüşe paralel bir azalmanın olmayışı spor kulüplerinin maliyetlerinin artmasına ve gelirlerinin 
azalmasına neden olmuştur. 

1.1.5. İyi Yönetilemeyen Farklı Sektörlerde Yatırımlara Girişilmesi 
Spor kulüpleri asli spor faaliyetlerinin yanında diğer sportif faaliyet alanlarına ya da sportif 

ürünlerin üretimi ve pazarlaması alanlarına da yatırımlar yapmaya ve bu faaliyet alanları ile de uğ
raşmaya başladılar. Futbol faaliyeti ile uğraşan spor kulüplerinin diğer sportif faaliyetlerle de uğ
raşmaya başlaması ve diğer taraftan sportif ürünlerin imalatı yada pazarlaması ile ilgili alanlarda 
yatırımlara başlanılması ile spor kulüplerinin esas faaliyet giderleri dışındaki giderlerinin artmaya 
başlamasına bu alanlardan elde edilen getirilerin bu alanlara yapılan harcamaların altında kal
masına neden olmuştur. 

1.1.6. Spor Kulüplerinin İyi Yönetilememesi ve İyi Denetlenmemesi 
Çoğu spor kulüplerinin yönetiminde kurumsal yönetim ilkelerinin bulunmayışı,her yöneticinin 

kabul görmüş yönetim ilkeleri dışında tamamen kendi kişisel yönetim anlayışı ile ekip çalışması 
dışında kulüpleri yönetmesi ve spor kulüplerinin birer ticari işletme mantığı ile idare edilmesi ve 
sporun sosyal yönünün geri plana atılması ve kulüp yöneticilerinin sporun amacı dışında başkaca 
kişisel amaçları doğrultusunda bulundukları konumu kullanmaları ve bu doğrultuda hareket et
meleri, kulüp yöneticilerinin basanlarının çoğu kez sportif başarıyla ya da başarısızlıkla değerlen
dirilmesi ve sportif başarının iyi yönetilme ve sportif başarısızlığın iyi yönetilmeme olarak algılan
ması ve değerlendirilmesi de kulüplerin mali anlamda başarısızlığında önemli bir etkendir. 
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Ve diğer taraftan kimi spor kulüplerinin kayıtlarının tam ve sağlıklı olmayışı ve kimi har
camalara ve bunların belgelendirilmesine ilişkin düzenlemelere uyulmaması ve söz konusu düzen
lemelere uygunluğun yeterince iyi denetlenememesi de, diğer bir ifadeyle yönetim ve denetim 
zafiyeti de mali sıkıntı nedenlerinden biridir. 

2. Spor Kulüpleri İle İlgili Vergisel Düzenlemeler 
Spor kulüpleri 4.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan ve faaliyet gös

teren kuruluşlardır. 
Spor kulüpleri, Dernekler Kanununun 14. maddesinde düzenlenmiş olup, aşağıdaki gibidir. 
Derneklerden başvurmaları halinde; spor faaliyetine yönelik olanlar spor kulübü, boş zaman

ları değerlendirme faaliyetine yönelik olanlar gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaçlayan
lar gençlik ve spor kulübü adını alır. Bu kulüpler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tutulacak 
kütüğe kayıt ve tescil edilir. 

Kulüplerin organları, bu organların görev ve yetkileri kulüplerin Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğünce de denetlenmesi ve bunlara yapılacak yardımların şekil ve şartlan üst kuruluş oluşturmada 
uyulacak esas ve usuller gençlik ve spor faaliyetlerini yürüteceklerin nitelikleri ve bunlara uy
gulanacak disiplin işlemleri, kulüplerin kayıt ve tesciline ilişkin esaslar, İçişleri Bakanlığının uygun 
görüşü üzerine G. S. G. M'nün bağlı olduğu Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir. 

Dernekler tarafından tutulacak defterler ve kayıtlarla ilgili usul ve esaslar ile gelir ve gider
lerin belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar dernekler kanununun 11. maddesinde belirtilmiştir. 

Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan dernek yöneticileri hakkında uy
gulanacak ceza hükümlerine ilişkin esaslar söz konusu kanunun 32. maddesinde düzenlenmiştir. 

Ayrıca, 3289 sayılı Kanunun 24. maddesi ve 3813 sayılı Kanunun 27. maddesine göre, spor 
kulüplerinin, profesyonel futbol takımlarını Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurabilecekleri 
veya kurulmuş olan şirketlere devredebilecekleri düzenlenmiştir. 

2. 1. Dernekler Kanununa Tabi Spor Kulüplerinin Vergilendirilmesi 
2. 1. 1 Gelir Vergisi Yönünden 
193 sayılı G. V. K. nun 94. ve 96. maddeleri ile KVK'nun 24. maddelerinde belirtilen düzen

lemeler ile, dernekler, vergi sorumlusu sıfatıyla, vergileme sürecine katılmışlardır. 
Bu maddeler gereğince, dernek tüzel kişiliği tarafından madde de belirtilen kişilere nakden 

veya hesaben yapılan ödemelerle ilgili olarak; 
- Ücret ödemelerinden, 
- Serbest meslek ödemelerinden, 
- Kiralama işlemleri sonucu yapılan ödemelerden, 
- KVK. nun 24. maddesinde sayılan gelirlerinden, dar mükellef kurumlara sağlamaları 

nedeniyle, bu madde de gösterilen oranlarda, vergi sorumlusu sıfatıyla tevkifat yapacaklardır. 
Vergi tevkifatı nakden veya hesaben yapılan ödemelerde uygulanacaktır. Hesaben ödeme 

deyimi ise, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri, istihkak sahiplerine karşı borçlu 
gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade etmektedir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde, gay-
risafı (brüt) tutarlar üzerinden yapılacaktır. 
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2.1.2 Kurumlar Vergisi YönUnden 

5422 sayılı K.V.K. nun 5. maddesine göre dernek ve vakıflara ait veya tabi olup, 
- Derneğe ait veya bağlı olan, 
- Faaliyeti devamlı olan, 
- Ticari, zirai veya sınai mahiyette faaliyette bulunan, 
- Sermaye şirketi veya kooperatif statüsünde olmayan İktisadi İşletmelerin kurumlar vergisine 

tabi olması gerekir. 

Diğer taraftan dernek veya vakıflara ait veya tabi olan iktisadi işletmelerin; 

- Kazanç gayesi gütmemeleri, 

- Faaliyetin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, 

- Tüzel kişiliklerinin bulunmaması, 
- Bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin bulunmaması, 
- İşyerlerinin olmaması, 
Vergilendirmeye engel teşkil etmemektedir. 
Bu hükümlere göre, dernek tüzel kişiliğinin Kurumlar Vergisi mükellefiyeti bulunmamakta olup, 

varsa demeğe ait veya tabi olan iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi mükellefi olması gerekmektedir. 

2.1.3 Katma Değer Vergisi Yönünden 
Katma Değer Vergisinin konusunu Türkiye'de yapılan ticari, zirai, sınai ve mesleki faaliyet 

çerçevesindeki mal teslimi ve hizmet ifaları oluşturmaktadır. 

Ayrıca, KDVK'nun 1. maddesi 3. fıkrasında, bu faaliyetlerin kanunların veya resmi makam
ların gösterdiği, gerek üzerine yapılmasının, bunları yapanların hukuki statü ve kişiliklerinin, T. 
C. uyruklu bulunup bulunmamalarının, ikametgahı ve işyerinin veya kanuni merkezinin yada iş 
merkezinin Türkiye'de olup olmaması, işlemin mahiyetini değiştirmemekte ve vergilendirmeye en
gel teşkil etmemektedir. 

Spor kulüplerinin profesyonel futbol şubelerinin faaliyet gelirleri: 
- Stadyum maç gelirleri, 
- Karşılaşma yayın haklarının satışından elde edilen gelirler, 

- Forma reklam gelirleri, 
- Piyango gelirleri, 
- Transfer gelirleri, 
- Muhtelif isim hakkı satış gelirleri gibi gelirlerdir. 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre, Türkiye'de yapılan; 
- Ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, 
- Spor toto oynanması, piyango tertiplenmesi, at yarışları, ve diğer müşterek bahis ve talip 

oyunları tertiplenmesi, oynanması, 
- Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı 

sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar, ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi, 
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- Dernek ve vakıflara ait veya tabi olan veya bunlar tarafından işletilen müesseselerin ticari, 
sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri, 

katma değer vergisinin konusuna girmektedir. 

Burada sportif faaliyetlerde belirleyici olan, sportif faaliyetin profesyonel olarak yapılmasıdır. 
Amatör nitelikli faaliyetler ise vergi dışı tutulmaktadır. Amatör ve profesyonel ayrımının spor
cunun, bu faaliyeti karşılığında gelir elde edip etmemesine göre yapılması gerekir. 

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinin, 1. no. lu bendi, derneklere ait iktisadi iş
letmelerin teslim ve hizmetlerini verginin konusuna dahil etmiş, ancak, 3- g maddesinde ayrıca 
belirterek, Kurumlar Vergisi Kanunu'na paralel bir düzenlemeye gidilmiştir. 

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 1. bendinin (b) alt bendinde; kamu men
faatine yararlı derneklerin, spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri teslim ve 
hizmetleri, katma değer vergisinden istisna tutulmuştur. 

2.1.4. Diğer Vergiler Yönünden 

2.1.4.1 Emlak Vergisi 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4. ve 14. maddeleri gereğince ; 

- Katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliğine, kanunla 
kurulan üniversitelere ve devlete ait bina ve araziler, 

- Kamu menfaatine yararlı derneklere ait bina ve araziler (Kurumlar Vergisine Tabi işletmelere 
ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartıyla) emlak vergisinden muaf tutul
muştur. 

2.1.4.2 Eğlence Vergisi 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, spor müsabakaları at yarışları ve konserler
den % 10 oranında eğlence verisi alınacağı hükme bağlanmış ancak, 3289 sayılı Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 17. maddesi ile 3813 sayılı Türkiye 
Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanununa yapılacak spor müsabaka ve gös
terilerinden elde edilecek gelirler, katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçlardan 
muaf tutulmuştur. 

Bu durumda, amatör ve profesyonel spor müsabaka ve gösterilerinden elde edilecek gelirlerin, 
belirtilen kanunun 17. maddesine göre eğlence vergisinden muaf tutulması gerekmektedir. 

2.1.4.3 Veraset ve İntikal Vergisi 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3. maddesi gereğince; 

a) Amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaatine 
hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan, veya bunların aralarında kurdukları teşekkül
lerden kurumlar vergisine tabi olmayanlar, 

b) Yukarıdaki fıkrada sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için 
ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, din, hayır, imar ve spor gibi maksatlarla kurulan 
teşekküller, 

veraset ve intikal vergisinden muaftır. 
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2.2. Sportif Faaliyetle Uğraşan Anonim Şirketlerin Vergi Karşısındaki Durumu 
2. 2.1. Sadece Sportif Faaliyetle Uğraşan Anonim Şirketlerin Vergilendirilmesi 
2. 2.1.1 Kurumlar Vergisi 
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 7. maddesinin 8. bendinde Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil 

derneklere veya kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor müesseseleri ile sadece idman ve 
spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. 

Buna göre, sadece spor faaliyetiyle uğraşan anonim şirketlerin, doğrudan spor faaliyetinden el
de edilen gelirleri, bu şirketler halka açık olsun olmasın, kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır. 

Bunun dışındaki faaliyetlerden elde edilen gelirler ise, Kurumlar Vergisine tabi olacaktır. 
2. 2.1. 2. Katma Değer Vergisi 
Spor faaliyetiyle ilgili olarak, G. S. G. M. ve TFF. Mevzuatında açık bir tanımlama ve sınıf

landırma olmamakla birlikte, bu kurumların ve derneklerin spor faaliyetleri çerçevesinde elde 
edilen gelirleri; kendi kanunlarına ve 3065 sayılı KDVK. İle ilgili 55 seri numaralı genel tebliği 
düzenlenmesine göre aşağıdaki gibidir: 

- Amatör ve profesyonel spor karşılaşması veya gösteri hasılatı, 
- İsim hakkı gelirleri (Spor toto- spor loto gibi) 
- Spor karşılaşma/gösteri radyo ve televizyon yayın gelirleri, 
- Yalnızca spor karşılaşmaları/gösterileri sırasında sporcu formaları ve stadyumlara alınan rek

lam gelirleri, 
- Spor faaliyetlerinin icrasına para desteği verenlerden, yiyecek, içecek, sağlık, ulaşım, 

sigorta, giyim gibi konularda elde edilen gelirler, 
- Maliki olunan veya tasarruf hakkı bulunulan stadyum, spor salonu ve benzeri tesislerin 

kiralanmasından elde edilen gelirler, 
- Spor faaliyeti sırasında sporculara ve izleyicilere hizmet veren spor tesisinde yerleşik büfe 

gelirleri, büfe kira gelirleri, 
- Sporcu transferleri ve kiralamaları sonucunda elde edilen gelirler, 
- Yetiştirilen sporculardan elde edilen yetiştirme tazminatları, 
- Spor faaliyetlerinden elde edilen basanlar sonucu alman ödüller, primler, benzeri gelirler, 
- Spor faaliyetiyle ilgili olarak, sporcu, antrenör ve benzeri kişilerin yetiştirilmesi amacıyla 

verilen eğitim, kurs hizmetleri gelirleri, 
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 7. maddesi 8. bendi ile, Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil der

nekler veya kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor müesseseleri ile sadece idman ve spor 
faaliyetinde bulunan A. Ş. '1er kurumlar vergisinden muaf tutulmuş. Katma Değer Vergisi 
Kanunu'nun 17. maddesinin 1. bendinin (b) alt bendinde; kamu menfaatine yararlı derneklerin, 
spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri teslim ve hizmetleri, katma değer ver
gisinden istisna tutulmuştur. 

Bu madde hükümlerine göre, spor kulüplerine ait iktisadi işletme niteliğindeki müesseselerin, 
lokal, spor okulu, otopark işletmeleri plaj tesisleri gibi ticari nitelikteki teslim ve hizmetleri ile 
sadece idman ve spor faaliyetinde bulunan Anonim Şirketlerin her türlü teslim ve hizmetleri Katma 
Değer Vergisi Kanunu'na tabi olacaktır. 
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Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 2. ve 3. maddelerinde, KDV'ne tabi mal teslimi ve teslim 
sayılan haller belirtilmiştir. Hizmet ifası ile hizmet sayılan haller ise kanunun 4. ve 5. maddelerin
de belirtilmiştir. 

Gayri maddi haklarda faydalanılma söz konusu olduğundan, bunların devri de hizmet olarak 
kabul edilmektedir. Dolayısıyla, KDV uygulaması açısından haklan mal olarak nitelendirmek 
mümkün değildir. 

Buna göre; 

- Amatör ve profesyonel spor karşılaşma, gösteri hasılatları, 

- Spor karşılaşma ve gösterileri sırasında, sporcu formaları ile sponsor kuruluşlara verilen rek
lam hizmetleri, 

- Maliki olunan veya tasarruf hakkı bulunulan stadyum, spor salonu ve benzeri tesislerin 
kiralanması, 

- Spor faaliyetiyle ilgili olarak, sporcu antrenör ve benzeri kişilerin yetiştirilmesi amacıyla 
verilen eğitim ve kurs hizmetleri, 

- Spor toto, loto, gibi müşterek bahisler ile, ticari ürünlerin üzerine kulüp ismi, kulüp arması, 
sporcu isim ve resimleri konulması suretiyle isim hakkının kiralanması, 

- Spor karşılaşma ve gösterilerinin radyo ve televizyonlardan yayınlanması hakkının belirli 
sürelerle devredilmesi, 

- Sosyal tesis, lokal, otopark, okul ve kurslar, spor sahaları sağlık merkezleri, plaj işletmek 
suretiyle verilen hizmetler, 

- Sporcu transferleri yoluyla elde edilen gelirler, gayri maddi hakların devredilmesi ve 

- Bonservis bedeli olarak alınan bedellerin, 

Katma Değer Vergisine tabi tutulması gerekir. 

Dernekler bünyesinde yürütülen sportif faaliyetler ile, anonim şirket statüsünde yürütülen 
sportif faaliyetlerin, KDV karşısındaki durumu ile ilgili olarak, 55 seri numaralı KDVK. Genel 
Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Buna göre, derneklere ait veya tabi olan spor kulüpleri 
tarafından yürütülen; 

- Karşılaşma hasılatları, 

- Spor toto, loto gibi isim hakkı gelirleri, 

- Spor malzemesi ve hediyelik eşya satışı, 

- Yayın hakkı gelirleri, 

- Reklam gelirleri ve 

- Diğer gelirlerin (Transfer ve Kiralama Gelirleri dahil) katma değer vergisine tabi olacağı 
belirtilmiştir. 

Ayrıca, anonim şirket statüsünde sportif faaliyetlerde bulunan kuruluşların bütün teslim ve hiz
metlerinin, Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK)'nun 1/1. maddesi gereğince KDV'ne tabi ol
duğu belirtilmiştir. 
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KDVK'nun 17. maddesi 2-b bendi gereğince, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz 
olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları ile, kamuya yararlı derneklere bedelsiz olarak yapılan 
her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV'nden istisna olduğu belirtilmiştir. Buna göre, ör
neğin, profesyonel futbol karşılaşmasına giriş için düzenlenen "Serbest Giriş Kartı" na KDV uy
gulanmayacaktır. Bunun dışında ki bedeli belirtilmeyen giriş kartları, KDVK'nun 27/1. maddesi 
göz önüne alınarak KDV'ne tabi olacaktır. 

Futbolcu transferi ile futbolcu kiralaması, futbolcunun kulübünde futbol oynama hakkının 
alım- satımını ifade etmektedir. Bu itibarla, herhangi bir gayri maddi hakkın satışı veya devredil
mesinden farklı değildir. Bu nedenle, KDVK'nun 1/1. maddesi uyannca KDV'nun konusuna gir
mektedir. 

Ancak, Türkiye'de bulunan spor kulübü veya anonim şirketin, yurt dışında yerleşik futbol 
kulübüne yapacağı kira ödemeleri üzerinden, KDVK'nun 9. maddesi gereğince, sorumlu KDV 
beyannamesi vermesi gerekmektedir. 

2.2.2. Sportif Faaliyet Dışında Diğer Faaliyetleri de Olan Anonim Şirketler 

Sadece spor faaliyetinde bulunmayıp, bu faaliyetin yanı sıra, ticari nitelikte olan, sosyal tesis, 
lokal, otopark, okul ve kurs, spor sahaları, sağlık merkezleri, plaj işletmeciliği karşılığı elde 
edilen gelirler ile atkı bayrak şapka, anahtarlık gibi hediyelik eşya ve futbolcu poster ve resim
lerinin satışı gibi ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler muafiyetten yararlanmayı engelleyecektir. 

Bu faaliyetler içindeki anonim şirketler, kurumlar vergisi kanunun genel hükümleri çer
çevesinde vergilendirilecektir. 

2.3 Spor Faaliyetinde Kurumlar Vergisi Stopajı 

Yurtdışında yerleşik spor kulüplerinin, Türkiye'de bulunan spor kulüplerine veya anonim şir
ketlere yaptıkları sporcu satışları nedeniyle, elde ettikleri tazminat veya gelirleri G. V K. nun 7. 
maddesindeki düzenleme nedeniyle, dar mükellef kurumun Türkiye'de elde ettiği gelir sayılmakta 
ve KVK'nun 22. maddesi uyarınca % 25 oranında stopaja tabi tutulmaktadır. 

Sporcunun kiralanması işleminde ise, yurt dışındaki futbol kulübünün başkaca bir geliri 
nedeniyle beyanname vermesi gerekmiyorsa, elde edilen kiralama bedeli üzerinden, KVK'nun 
24/3- b maddesi gereğince % 20 oranında kurum stopaj vergisi alınmaktadır. 

3. Sporcular Ve Spor Adamları Tarafından Elde Edilen Gelirler 
3.1. Sporculara Yapılan Ücret Ödemeleri 
3.1.1. Transfer Ücreti Ödemesi 

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel futbol talimatının 33/A maddesi gereğince, profes
yonel futbolculara transfer ücreti ödenmesi halinde, tutarının belirtilmesi gerekmektedir. 

3.1.2. Maaş Ödemesi 

Profesyonel futbol talimatının 33/B maddesi gereğince, profesyonel futbolculara mesleki 
faaliyetine karşılık olarak, aylık ücret ödemesi yapılmaktadır. 

3.1.3 Prim ödemesi 
Profesyonel futbolculara, gösterdikleri performans çerçevesinde aylık ücret ve transfer ücret

leri dışında, kulüpleri tarafından, ayrıca, nakdi olarak prim ödenmekte veya ayni olarak menfaat 
sağlanmaktadır. 
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3.1.4 Milli ve Temsili Karşılaşmalarda Verilen Ödüller 
Profesyonel Futbol Talimatının 33/c ve 44 . maddelerince, yabancılarla yapılan milli ve tem

sili yarışmalarda, galibiyet ve beraberlik hallerinde, teknik sorumlu, antrenör ve futbolculara, ay
nı ve nakdi ödül verilmektedir. 

3.1.5 Dünya Olimpiyat Şampiyonluğu ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanan Sporculara 
Verilen Ücretler 

13. 10. 1983 tarih ve 18190 sayılı R. G. 'de yayımlanan 2913 sayılı Kanun hükümlerine göre 
ödenen bu ücretler, G. V. K. 'nun 29. maddesi gereğince gelir vergisinden istisna edilmiştir. 

3.1.6 Diğer Ödemeler 
- Ölüm Halinde Ödeme: Profesyonel Futbol Talimatının 27. maddesi gereğince ödenir. 
- Haksız Fesih Tazminatı: Profesyonel Futbol Talimatının 34. maddesine göre ödenmektedir. 
- Jübile Gelirleri: T.F.F. Jübile Talimatına göre ödenmektedir. 
- Reklam Gelirleri: Bir ürünün kullanımı veya tanıtımıyla ilgili, sözleşmeye bağlı olarak 

yapılan ödemelerdir. 
3.2. Spor Adamlarına Verilen Ücretler 
Sporcular ve spor adamlarının spor kulübü derneklerinden ve anonim şirketlerden elde edecek

leri transfer ücreti, prim, maaş ve benzeri gelirler, sporculara veya spor adamlarına hesaben veya 
nakden ödendiği dönemde ücret geliri olarak kabul edilir ve vergilendirilir. 

Ücretin, tazminat, avans, zam, prim, ikramiye veya gider karşılığı olarak verilmesi, ücret ol
ma vasfını değiştirmemektedir. 

Ücretin kısmen veya tamamen, ev, araba, arsa, uçak bileti, ev eşyası vs. gibi kıymetlerle ödenmesi 
durumunda, ayın olarak verilen kıymetler, ücret kapsamında değerlendirilecek ve vergilendirilecektir. 

3.3. Sporculara Ödenen Ücretin Vergi Oranı 
193 sayılı G.V.K.'nun 61. maddesinde ücretin tanımı yapılmıştır. Bu maddenin 3.fıkrasının 6. 

bendinde; 
"Sporculara yapılan transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler" 

ücret olarak kabul edilmiştir.Bu madde hükmüne göre, sporculara yapılan transfer ücreti veya diğer 
adlarla yapılan ödemelerin ücret olarak kabul edilmesi ve G.V.K.'nun 103.ve 104.maddesine göre 
vergilendirilmesi gerekmektedir. 

Sporcular haricindeki ücret geliri elde edenlerle ilgili olarak yine G.V.K.'nun 86.maddesi ile 
103.maddesi hükümleri dikkate alınarak vergileme yapılmaktadır. 

24.4.2003 tarih ve 25088 sayılı R.G.'de yayımlanan 4842 sayılı "Bazı Vergi Kanunlarında 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun" 17. maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenin Geçici 
64. madde hükmü; 

"31.12.2007 tarihine kadar sporculara ücret olarak yapılan ödemeler gelir vergisinden müstes-
nadır.Bu ücretler üzerinden % 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır. Bu istisnanın tevkif yoluy
la ödenen gelir vergisine şümulü yoktur. 

Bakanlar Kurulu % 15 oranını, % 25 oranına kadar artırmaya veya kanuni oranına kadar in
dirmeye yetkilidir" şeklindedir. 
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Buna göre, 24.4.2003 - 31.12.2007 tarihleri arasında, sporculara yapılan ödemelerden % 15 
oranında sabit oranlı vergi tevkifatı yapılacaktır. 

Yurtdışından sporcu veya teknik adamların transferinde vergileme açısından önemli olan 
husus, bu kişilerin, G.V.K.'nun 3, 4, 5. maddelerine göre, Türkiye'de mukim olup, olmadıkları 
ve tam mükellef veya dar mükellef olarak vergilendirilmelerinin yapılmasıdır. Tam mükellefiyette, 
Türkiye içinde veya dışında elde edilen gelirlerin tamamı üzerinden vergilendirilecek, dar mükel
lefiyette ise, yalnızca, Türkiye'de elde edilen gelirler üzerinden vergilendirilecektir. 

Bu aşamada, ülkeler arasında düzenlenen çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması varsa, 
yapılacak vergilendirmede, bu anlaşma hükümlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. 

4. UEFA Talimatlarında Yer Alan Kriterler 
4.1. UEFA'nın Mali Kriterleri 
UEFA, futbolun gelişimi, kulüplerin korunması ile, kulüpler ve sporcular arası ilişkilerin, 

değişen şartlarda, sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, kulüpler arasında standardizasyonu ve 
kulüplerin hukuki, mali, idari ve sportif açıdan güçlendirilmelerini sağlamaya yönelik olarak 
talimatlar yayımlanmaktadır. Bunlardan biriside 44 numaralı talimattır. 

UEFA'nın lisans sistemiyle getirilmek istenen, kulüplerin mali açıdan şeffaf bir yönetime doğ
ru yönlendirilmesidir. Sistem, kulüplerin bütçesi, borçları, bağımsız denetim kuruluşlarınca denet
lenmiş mali tablolarını disiplin altına almakla birlikte, getirilmek istenilen sistemin, ana hatları 
aşağıdaki gibidir. 

- Avrupa futbolunun sportif standardını yükseltmek ve bunu teşvik etmek, 
- Kulüplerin ekonomik ve fınansal kapasitelerini yükseltmek, 

- Genç oyuncuların yetiştirilmesine özen göstermek, 

- Sportif alt yapı ve geleceğe yönelik ihtiyaçlara uyum sağlamak, 
- Seyirci, oyuncu ve medya için, güvenli ve donanımlı statlar oluşturmak, 

- Kulüp yönetiminin kalitesini yükseltmek, 
- Sistemin işlemesi için, federasyonlara gerekli desteği sağlamak, 
- Gelecekteki yatırımlar için büyük kulüpleri teşvik etmek olarak belirtilmektedir. 
UEFA Ulusal federasyonlara futbol kulüplerinin mali yapısını ve işlemlerini incelemeye mec

bur kılan bir lisans verme sistemi getirmeyi teklif etmektedir. 
Böyle bir yöntemin getirilmesi; 
- Kulüplerin ekonomik ve mali kapasitelerini arttırmaya, 
- Şeffaflıklarını ve saygınlıklarını yükseltmeye, 
- Kurumsallaşmayı teşvik etmeye, 

- Yönetim yapılanmasını iyileştirmeye, 
- Kulüplerin yıllık mali yapılarının kontrolleri vasıtasıyla gelecek sezon ayakta kalabilecek

lerini kanıtlamaya, 
- Alacakların korunmasına, 
- Kulüplerinizin ulusal ve uluslar arası rekabet gücünü arttırmaya yarayacaktır. 
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Bu sistemin getirilmesi ve kriterlerin uygulanmasıyla, kulüpler, mali bir inceleme sistemin
den bir bütün olarak faydalanacaktır. 

3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun verdiği 
yetkiye dayanarak ve UEFA Kulüp Lisans El Kitapçığı 1,0 versiyonunda belirtilen kurallara göre 
T.F.F. tarafından, futbolun sürekli gelişimi ve ilerlemesi, kulüplerin mevcut ve gelecekteki gerek
sinmelere uygun alt yapıya kavuşturulması, futbolcular, teknik öğreticiler ve hakemler ile karşılık
lı anlayış içinde futbol oyun kuralları ve fair- play ilkelerinin yerleştirilmesi bakımından uy
gulanacak kulüp lisans sisteminin kurallarını belirleyen Kulüp Lisans Sistemi Talimatının 5. mad
desinde uygulanacak kriterler belirlenmiştir. 

Buna göre;Kulüplerin farklı mali durumları ve yasal statülerini göz önüne alarak mali açıdan 
lisans sisteminin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla 2004- 2005 futbol sezonundan başlamak 
üzere, bu kriterler, üç aşamada uygulanmaya konulacaktır. 

UEFA tarafından benimsenen ve ulusal federasyonlara bildirilen; 
I- Aşama Kriterleri, 2004- 2005 sezonunda başlama üzere uygulanacaktır. 
II- Aşama Kriterleri, 2006- 2007 sezonunda başlamak üzere uygulanacaktır. 
III- Aşama Kriterleri, 2006- 2007 sezonundan sonra ve belirlenecek bir tarihte uygulanacaktır. 
Lisans almak isteyen kulübün, hukuki statüsüne bakılmaksızın (A.Ş. veya dernek), Türkiye Cum

huriyeti yasalarına ve yürürlükteki muhasebe ilke ve standartlarına dayanan bir prosedür benimsenecektir. 
Buna göre lisans alabilmek için; 
1- Dönem içerisinde meydana gelebileceği planlanan bütün yükümlülüklerini yerine 

getirebilecek yeterli mali kaynaklara ve kullanılabilir kredi olanaklarına (gerektiğinde) sahip ol
duğunu gösteren kanıtlar; 

a- Fon Akım Tablolarının Hazırlanması: 
Tablo, kulübün belli bir dönem boyunca sağladığı fonları, yatırım ve finansman faaliyetlerini 

özetler.Dönem boyunca fınansal durumda meydana gelecek değişiklikleri açıklar. 
Fon akım tabloları temel mali tablolar ile birlikte sunulur.Bu tabloda fon kavramı tüm fınansal araç

ları kapsar. Fon akım tabloları düzenlenirken fon kavramının hangi anlamda kullanıldığı açıkça belirtilir. 
Kulüplerin federasyonumuza verecekleri fon akım tabloları homojenlik sağlayarak karşılaştır

malarda kolaylık sağlamak ve anlam birliği oluşturmak amacıyla düzenlenecektir. 
b- Nakit Akım Tablolarının Hazırlanması: 
Bu tablo bir kulüpte, belli bir dönemde ortaya çıkan nakit akışlarını kaynakları ve kullanım yerleri 

itibariyle gösteren tablodur.Bu tabloda fon kavramı kasa mevcudu ve bankadaki mevduatları kapsar. 
c- Bankalar ve Özel Finans Kurumları İle Yapılan Kredi Sözleşmelerinin ve Varsa Ban

ka Garantilerinin Orijinal Veya Noter Tasdikli Kopyalarının İbrazı. 
2- Profesyonel futbol kulüplerimizin muhasebeleri, futbol faaliyetlerinin ve sonuçlarının sağ

lıklı ve güvenilir bir şekilde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere (federasyona 
veya diğer kamu kurumlarına v.s.) sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini 
koruyarak gerçeği yansıtması ve kulüplerin denetiminin kolaylaştırılması amacıyla, Maliye Bakan
lığı tarafından yayınlanan, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ hükümlerine uy
gun olarak tutulacaktır. 
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Kulüpler, mali yasalara ve Tek Düzen Muhasebe Sistemine uygun olarak, ilgili hesap 
dönemine ait mali tablolarını hazırlamak zorundadır. Söz konusu mali tablolar Federasyon tarafın
dan belirlenen denetçi tarafından uluslar arası denetim standartlarına göre (IAS) denetlenmiş ve uy
gun görüş verilmiş olacaktır. 

Bu tablolar hazırlanırken Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan muhasebenin 
temel kavramları, (yani sosyal sorumluluk kavramı, kişilik kavramı, işletmenin sürekliliği kavramı, 
dönemsellik kavramı, parayla ölçülme kavramı, maliyet esası kavramı, tarafsızlık ve belgelendir
me kavramı, tutarlılık kavramı, tam açıklama kavramı, ihtiyatlılık kavramı, önemlilik kavramı ve 
özün önceliği kavramı) göz önünde tutulacaktır. 

Kulüpler, tüzüklerine ve genel kurul tarihlerine göre hesap dönemlerinin yasal kapanış tarihi, 
federasyona başvuru tarihinden 120 gün önce veya daha fazla ise, lisans başvurusu yapan kulüp bu 
ara dönemi kapsayan ve ana ve mali tablolar ile aynı muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış ve denet
lenmiş ek mali tabloları hazırlayıp verecektir. 

Profesyonel futbol kulüplerinin faaliyetleri ile ilgili tüm gelir ve giderlerinin 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak belgelendirilmeleri gerekmektedir. 

3- Profosyonel kulüplerimiz tüzüklerine ve genel kurul tarihlerine göre hesap dönemlerine uy
gun olarak (takvim yılı veya futbol sezonu itibariyle) bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetlen
miş ve genel kurulca ibra edilmiş hesaplarına göre gerekli mali bilgileri T.F.F.'ye vereceklerdir. 

4- Lisans başvurusunda bulunan kulüpler, transfer işlemlerinden dolayı federasyona, diğer 
kulüplere olan kesinleşmiş borçlan ile FİFA ve TFF kararlan doğrultusunda futbolculara, başka 
federasyonlara bağlı kulüplere, teknik direktörlere ve lisanslı futbolcu temsilcilerine olan kesinleş
miş borçlannı ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu, vadesi geçmiş borcu ol
madığını, mali tablolarındaki ilgili hesaplarda gösterecek, aynca ödeme makbuzları, banka 
dekontları ve ibranameleri ibraz etmek suretiyle teyit edecektir. 

Geçmişte ödenmesi gereken ve alacaklı tarafından son ödeme tarihinin ileri bir tarihe alınmasına 
yönelik bir yazılı süre uzatımının olmadığı durumda borç vadesi geçmiş borç olarak kabul edilir. 

5- Lisans başvurusu yapan kulüp, çalışanları (futbolcu, teknik direktör, antrenör, idari per
sonel vb.) ile yaptığı sözleşme hükümlerinden kaynaklanan borçlarından, vadesi geçmiş tutarlar ol
madığını, bordro veya çalışan tarafından imzalanmış yazılı belge ile ispatlamak zorundadır. Bu 
kriter başvuru sahibi kulüp tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu veya Vergi Dairesine çalışanların 
maaşı üzerinden ödenmesi gereken prim ve vergileri de içerir. 

Bu kriterlere göre istenilenleri kulüp yerine getiremiyorsa ve mali tablolann incelenmesi sırasın
da elde edilen veriler, kulübün ekonomik ve mali kapasitesinin, Kulüp Lisans Sistemi hedeflerine 
ulaşmasına ve sürekliliğini sağlamaya yeterli olmadığını gösteriyorsa yetersiz lisans talebi reddedilir. 

4.2. Lisans Talebinin Reddedilmesi 
Kulüplerin lisans talebi, aşağıda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde reddedilecektir. 
1- Eğer kulüp, verilen süre içinde yasal olarak hazırlanmış ve denetlenmiş mali tablolarını ver

mezse veya denetçi olumsuz görüş veya çekince belirtmiş ise, çekince bildirilmesi halinde, kulüp 
lisans belgelerini lisans verene sunulması için belirlenmiş tarihe kadar, denetçinin mali tablolar 
hakkında, olumlu veya olumsuz bir görüş bildirmesi için (uygun veya uygun olmayan) eksik kalan 
tüm gerekli belge ve bilgileri denetçiye sağlamakla yükümlüdür. 

2- Eğer talep üzerine kulüp denetlenmiş geçici mali tablolan vermezse, 
3- Eğer hesaplar transfer faaliyetlerinden kaynaklanan vadesi geçmiş borçları gösteriyorsa, 
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4- Eğer hesaplar kulübün çalışanlarına vadesi geçmiş borcu olduğunu gösteriyorsa, 
5- Eğer mali tablolar kasıtlı ve yanlış beyanlar içeriyorsa, gerçeği yansıtmıyorsa, 
Kulüpler, bağımsız denetçiler tarafından denetlenmek ve bu denetçiler tarafından hazırlanacak 

mali raporları süresinde futbol federasyonuna göndermek zorundadırlar. 

Denetçilerin aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması gerekmektedir. 
1- T.C. Maliye Bakanlığı'ndan alınan denetleme yetkisine haiz ve meslek odalarına kayıtlı ol

malıdırlar. 

2- Faaliyetleri bağımsız ve kulüp dışında olmalıdır. Söz konusu denetçi kulübün bir üyesi 
olamaz. 

3- Ulusal veya uluslararası niteliklere sahip olabilirler. 
4- Kulüp belirlediği denetçiyi ve bu denetçinin yetkili olduğuna dair belgeleri önceden futbol 

federasyonuna bildirmek zorundadır. 
5- Kulüplerde görev yapacak denetçilerin futbol federasyonundan onay almaları zorunludur. 
6- Futbol federasyonu gerekli olduğu hallerde denetçileri reddedebilir ve değiştirebilir. 
Kulüp Denetçilerinin Görevleri Şunlardır: 
1- Denetçiler, kulüplerin hesaplarını 31 Aralık tarihi itibariyle ilgili yasalara ve federasyonca 

belirlenen kriterlere uygun bir şekilde incelemek zorundadır. 
2- Denetçi raporu şu bilgileri içermelidir. 
- 31 Aralık itibari ile bilanço, 
- 31 Aralık itibari ile kar - zarar (Gelir- Gider) hesapları, 
- Yıllık hesapların analizi, 
- Gelecek sezon için 1 Ocak- 30 Haziran'a kadar nakit akış tahmini ile bütçenin incelenmesi, 
3- Denetçiler raporlarını futbol federasyonuna hitaben hazırlayarak ve federasyonca belir

lenecek süreler içerisinde orijinal kopyalarını futbol federasyonuna göndermek zorundadırlar. 
Diğer taraftan kulüpler denetçilere inceleme sırasında istenildiği takdirde bütün belgelerin 

orijinallerini ibraz etmek zorundadır. 
5. Türk Sporunda Mali Problemlerin Önlenmesine Yönelik Tespit, Görüş ve Öneriler 
Türk Sporunda şiddet, Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet İddialarının Araştırılarak, Alınması 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, yapmış olduğu 
çalışmalarında; şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarıyla ilgili, sporcu, hakem, teknik 
adam, kulüp başkanı, eski kulüp başkanı, T.F.F. Başkanı, eski başkanı gibi sporcu ve spor adam
larını Araştırma Komisyonuna davet etmek suretiyle bilgi, görüş ve önerilerini dinlemiş, ayrıca, 
sporla ilgili kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili Kamu Kuruluşlarının yazılı olarak konu hakkındaki 
görüş ve önerilerini istemiştir. 

5.1 Komisyonda Mülakatla Bilgisine Başvurulan Spor Adamlarının Tespit, Görüş Ve 
Önerileri 

Araştırma Komisyonunun davet etmek suretiyle tespit, görüş ve önerileri hakkında bilgi 
alınan muhtelif sporcu ve spor adamlarının, bu konudaki tespitleriyle görüş ve önerileri özet olarak 
aşağıdaki gibidir. 
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- Hıncal Uluç (Gazeteci) 

- Devlete verilen kulüp bütçesi ve ile kulüp kongresinde açıklanan kulüp bütçelerinin birbirini 
tutmadığını, devlete verilen kulüp bütçesinde futbolcu A'ya 100 bin dolar ödenmiş gözükürken kulüp 
kongresinde açıklanan bütçede futbolcu A'ya 8 Milyon dolar ödeme yapıldığının gözüktüğünü, 

- Kulüplerin mali yapılarının disiplin altına alınması gerektiğini ve geçmişi silmek için bir mali 
milat uygulanması gerektiğini, 

- Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüplerinin mutlaka mali yönden gelir ve giderlerinin, 
harcama belgelerinin ve kayıtlarının denetlenmesi gerektiğini, 

- Kulüplerin nakit akışlarının kontrol altına alınması gerektiğini, 
- Mafyanın futboldaki büyük rant nedeniyle futbolla ilgilendiğini, bu kara para da olsa araştırıl

ması gerektiğini, 

- Futbol kulüplerinin dernekler statüsünden çıkarılarak anonim şirket statüsüne dönüş
türülmesi gerektiğini beyan ve ifade etmiştir. 

- Şahin Ulu Petrol Ofisspor Başkanı 
- Hadi Türkmen, Şenes Erzik, Levent Bıçakçı ve Cemal Aydın'ın geçmişinin ve mal varlık

larının araştırılması gerektiğini, 
- Devletin Gençler Birliğine Atatürk Orman Çiftliğini verdiğini, bu tesislerden Gençler Bir

liği ve tlhan Çavcav'ın para kazandığını ve vergi kaçırdığını, 
- Bir ayda futbol kulüplerinin kaçırdığı verginin 15 milyon dolar olduğunu, 
- Stopajı yapılmayan lisansın iptalinin sağlanması gerektiğini, 
- Profesyonel futbol kulüplerinin Türkiye Futbol Federasyonuna bildirmiş oldukları futbolcu 

mukavelelerinde transfer ücretlerini eksik göstererek vergi kaçırma yoluna gittiklerini, Bu işlemi 
de futbolcu ile çift sözleşme imzalayarak resmi sözleşmeyi T.F.F. nuna bildirip özel sözleşmeyi gizli 
tutarak devletten vergi kaçırdıklarını, çift sözleşme yapmakta olan kulüplerin incelenmesi halinde ken
disinde bu konuda bulunan bütün belge ve bilgileri vermeyi taahhüt ettiğini beyan ve ifade etmiştir. 

- Yılmaz Vural (Teknik Direktör) 
- Teşvik primi verildiğini ve sporculara teklif edildiğini, Kadir HAS'm "iki gün önce Kay-

serisporun Galatasarayı yenmesi halinde çok büyük para vereceğini ifade ettiğini ve bunun teşvik 
olduğunu, 

- Bazı medya çalışanlarının kulüpten aldığı evi, arabası ve maaşının bulunduğunu, 
- Çok sayıda yabancı sporcu alan takımda, mutlaka bundan nemalanan menajer, teknik adam 

veya diğer kişiler bulunduğunu, 
- Kulüplerin mali gücünü artırıcı düzenlemeler yapılması gerektiğini, 
- Kulüplere vergi indirimi veya vergi muafiyeti uygulanması gerektiğini, 
- Spor için yeni bir idari düzenleme yapılması, hem idari hem de mali yönden disiplin altına 

alınması gerektiğini, 
- Medyada, menajerler içinde kulüpten nemalananlar bulunduğunu, 
- Spor kulüplerinin dernekler kanunu ile yürümediğini spora has, ayrı bir idari yapı 

kurulması gerektiği belirtmiştir. 
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Yıldırım Demirören (BJK Başkanı) 
- Sporun gelişmesi için, kulüplerin mali gücünün aynı seviyede olması gerektiğini ifade etmiştir. 

İsmail Uyanık (Samsunspor Başkanı) 
- Federasyonun özerk olmasını ve denetiminin etkin olarak yapılması gerektiğini, çünkü 

T.F.F.'nun çok büyük bütçesinin olduğunu, 

- Spor için ayrı bir idari yapı gerektiğini, spor kulüplerinde çift defter tutulmasını ve çift 
defter kayıtlarının önüne geçilmesi için mali denetiminin yapılması gerektiğini ifade etmiştir. 

Atay Aktuğ (Trabszonspor Başkanı) 
- Spor kulüplerinin dernekler kanunu ile yürümediğini, spora has, ayrı bir idari yapı kurul

ması gerektiğini, 

- Vergi oranlarının, özellikle K.D.V.'nin indirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 
Hilmi Gökçınar (B.B. Ankara Spor Başkanı) 
- Spor kulüplerine vergi indirimi veya vergi muafiyeti uygulanmasını, 
- Sportif faaliyetlerin, dernekler kanunu ile yürümediğini ve ayrı bir idari yapı kurulmasını 

talep etmiştir. 
Erman Toroğlu (Eski Hakem ve Futbol Yorumcusu) 
- Genel olarak bütün sorunların çözümü için, af ilan edilmesi gerektiğini ve 
- İstanbul Spor'a büyük bir kulübün yöneticisi tarafından teşvik primi gönderildiğin beyan ve 

ifade etmiştir. 
Recep Mamur (Kayserispor Başkanı) 
Teşvik priminin verildiğini ve bunun tespitinin çok zor olduğunu, belirtmiştir. 
Aziz Yıldırım (FB Başkanı) 
- F.B.olarak Petkov'un transferinde İstanbul Spor'a 600 milyar verdiklerini, ayrıca bu futbol

cunun İstanbul Spor'da olan 400 milyar TL. alacağından vazgeçtiğini, bu ödemeleri 31.12.2003 
tarihine kadar bitirdiklerini, 

- Kulüpler üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve K.D.V.'nin % 8'e düşürülmesi gerektiğini, 
- Bazı kulüplerde çift kayıt yapıldığını ve bunun önlenmesi gerektiğini ve 
- Devletin kulüplere mali yönden destek olması gerektiğini, beyan ve ifade etmiştir. 
Ahmet Göksu (Diyarbakırspor Başkanı) 
- Vergi oranlarının çok yüksek olduğunu ve 
- Devletin kulüplere yardımcı olmasını talep etmiştir. 
Ekrem Cengiz (Çaykur Rizespor Başkanı) 
- Vergilendirmede mali milat ilan edilmesini, bu tarihten sonra mali yönden düzenli denetim 

yapılmasını, 
- Spor kulüplerinde, vergi yükünün azaltılmasını veya vergi muafiyeti getirilmesini, 
- Spor kulüplerinin kendi gelirleriyle ayakla durmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmasını, 
- Taraftar derneklerine verilen ücretsiz biletlerin dikkate alınması, gerektiğini belirtmiştir. 
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- Kulüplerin tamamının şirketleşmesini ve gelir / giderlerinin kayıt altına alınması gerektiğini 
belirtmiştir. 

Sekip Mosturoğlu (TFF Başkan Vekili) 
- Kulüplerin mali yapısının bozuk olduğunu, 
- Kulüplerin sağlıklı maddi kaynaklarının olmadığını, 
- Kulüplerin mali yapısının, UEFA kriterlerine uygun hale getirilmesini ve şeffaf hale getiril

mesini ve sıkı bir denetim yapılmasını, beyan ve ifade etmiştir. 
Dr. Ahmet Çakar (Eski Hakem Futbol Yorumcusu) 
- Şike yapanların, banka hesaplarına veya diğer yatırımlarına bakılması ve hesabının sorulması 

gerektiğini, 

- Şu anda, Ersun Yanal'in evinde, hangi futbolcunun ne kadar teşvik primi aldığına dair im
zalı belgelerin olduğunu ve 

- Kara para ile mücadele edilmesi veya nereden buldun kanunu çıkarılması gerektiğini, beyan 
ve ifade etmiştir. 

Serdar Çakman (Eski Hakem, Futbol Yorumcusu) 
- Hakemler, kulüp yöneticileri, federasyon başkan ve yöneticilerinin servet artışlarının izlen

mesi ve bu kişilerin mal beyanında bulunması gerektiğini belirtmiştir. 
Prof. Dr. Semih Başkan (T.Futbol Adamları As Başkanı) 
Bilet fiyatlarının gerçekçi olarak belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir. 
Subutay Karayel (Gençlik ve Spor Genel Müd. Müfettişi) 
- T.F.F.'nun maç hasılatının % 10 unu, aldığını, lisans ve yayınlardan çok büyük pay olarak 

gelir elde ettiğini, ancak, bu gelirlerin hesabını vermediğini, bundan dolayı, kulüplerden hesap 
da sormadığını, 

- Kulüpler arası hesap hareketlerinin takibinin mümkün olmadığını ve kayıt dışı bir ekonomi 
oluştuğunu ifade etmiştir. 

Adnan Dinçer ( Teknik Direktör) 
- Spor kulüplerinin milyarlık işler yaptığı halde, sorumluluklarının olmadığını, dernekler 

yasasına tabi olduğundan, yapılan genel kurulda ibra edildiklerini, 
- UEFA'nm getirdiği, mali kriterlerin uygulanması gerektiğini ifade etmiştir. 
Ahmet Şan (Konyaspor Başkanı) 
- Kulüplere gelir getirici (otopark gibi) tesislerin verilmesi, 
- Kulüplerin UEFA kriterleri doğrultusunda mali yapılarının düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir. 
Hikmet Tanrıverdi (Malatyaspor Başkanı) 
- Dernekler Kanununun, kulüpler için uygun olmadığını, kulüplerin şirket olarak örgütlenmesi 

gerektiğini, 
- Federasyonun mali kongresinin ciddi olarak yapılmadığını, harcama ve gelirlerin tam kontrol 

edilemediğini ifade etmiştir. 
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Celal Doğan (Gaziantepspor Başkanı) 
- Kulüplerin vergi yükünün çok ağır olduğunu ve 
- Kulüplerin D.K.na göre yönetilemeyeceğini, kendine has, "suigenerist" bir şirket biçimi şek

linde düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir. 
M. Akif Yasin (İstanbulspor Başkanı) 
- Kulüplerde çift kayıt yapılmasının, olayın ticari boyutunun dikkate alınarak, önlenmesi 

gerektiğini ifade etmiştir. 

Özhan Canaydın (GS Başkanı) 
- Kulüplere, vergi indirimi yoluyla katkıda bulunulmasını, 
- Maç bileti bedelinden, % 64'e varan oranda, vergi, pay, vs. kesinti olduğunu , 
- Dernekler kanunuyla kulüplerin yönetilemeyeceğini ve her kulübün A.Ş. statüsüne geçmesi 
gerektiğini belirtmiştir. 
Selahattin Aydın (Sakaryaspor Başkanı) 
- Futbolun çok büyük paraların döndüğü bir sektör olduğunu, 
- Kulüplerin mutlaka mali açıdan denetlenmesi gerektiğini, 
- Kulüplerde sorumlulardan hesap sorulmadığını, 
- Bir mali milat belirlenerek, kulüplerin mali denetiminin mutlaka yapılması gerektiğini, 
- Kulüplerin bütçesini sağlıklı olarak hazırlamasını ve bütçesine göre hareket etmesi gerek

tiğini belirtmiştir. 
İlhan Cavcav (Gençlerbirliğispor Başkanı) 
- Kulüplerin denetlenmesini ve bütçe denkliklerinin sağlanmasını, 
- Kulüplerden alınan K.D.V. ve diğer vergilerin düşürülmesi gerektiğini belirtmiş, 
- 9.5.2005 tarihli Hürriyet Gazetesinde de "- Devlet, tüm kulüplerin defterlerini masaya yatır

mak istedi.Ben Kulüpler Birliği Başkanı olarak Maliye Bakanına sadece Gençlerbirliği'nin defter
lerini inceleyin dedim. Onlarda üç başkent takımında karar kıldı. Kulüpler adına hem Başbakan 
hem de Maliye Bakanı ile yaptığımız görüşmelerde vergi kaçırmadık desek yalan olur şeklinde bil
gi verdik. Kulüplerin yöneticilerin kendi ceplerinden harcadığı paralarla ayakta kaldığını anlattık. 
Kulüplerin yaşaması için usulsüzlük yapmak zorunda olduğumuzu söyledik" şeklinde beyan ve 
açıklamada bulunmuştur. 

Şenes Erzik (UEFA Asbaşkanı) 
- Türk futbolunda, UEFA'nın, mali, idari ve hukuki kriterlerinin uygulanmasını ve kulüplerin 

Dernekler Kanununa göre yönetilemeyeceğini beyan etmiştir. 
Erdenay Offas (Spor Toto Teşkilat Müdürü) 
- Son üç yıldır ülkemizde 500- 600 milyon dolar civarında illegal yolla bahis oynandığım, 
- Legal olarak ise, 11 ayda, 450 trilyon liralık oyun oynandığını, 
- Maliye Bakanlığının vergi indirimine sıcak bakmadığını, 
- İddaa'nın yasaklanması halinde illegal iddaa'nın yine oynanacağını ve bu durumda devletin 

vergi kaybına uğrayacağını, beyan ve ifade etmiştir. 
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Samet Aybaba (B.B. Ankara Spor Başkanı) 
Kulüplerin, dernek statüsünden çıkartılıp, şirket statüsüne geçirilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Tuncay ÖZKAN (Gazeteci- Yazar) 
- Mafyanın; İllegal yollardan kazandığı parayı aklamak ve kendisine, legal bir kimlik kazan

mak gibi iki şeye ihtiyacının olduğunu, 

- Mafya üyesinin, spor kulübüne girildiğinde, haraç, çek, senet, adam öldürme, uyuşturucu 
kaçakçılığı, kadın ticareti gibi yollardan elde edilen kara paranın aklanabileceğim düşündüğünü, 

- Sporda 500 milyon dolar paranın döndüğünü, bu nedenle, tek başına bir spor kanunu çıkarıl
ması gerektiğini, 

- Transferlerin çok örtülü yapıldığını, 
- Devletin, G.S., F.B: ve Trabzon spor söz konusu olunca vergi borçlarını sildiğini, 

- Spor kulüplerinin finansman kaynaklarının belirlenmediğini, denetiminin ve gözetiminin ol
madığını, 

- Spor konusundaki yasal ihtiyaçların karşılanmadığını bu nedenle denetlenebilirlikten uzak ol
duğunu, 

- Kulüplerin, vergilerinin ödenip ödenmediği ve defter kayıtlarının, düzgün olup-olmadığının 
bilinmediğini, kulübün mali ve idari denetimlerinin yapılmadığını, 

- Kulüplerin denetimi ve yönetimi konularında kesin kurallar getirilmesi gerektiğini beyan et
miştir. 

Serhat Ulueren (Star TV Spor Müdürü) 
- Aldığı istihbarata göre, Galatasaray - Ankaragücü maçında, Ankara gücüne 500 Bin dolar 

para geldiğini, paranın Ersun Yanal'in evinde beklediğini, futbolcuların paylarının maçtan 10 gün 
sonra dağıtıldığını, personelin payına düşen kısmın ise, 1,5 ay boyunca Ersun Yanal'in evinde bek
letildiğini ifade etmiştir. 

Tolgay Karagöz (tstanbulspor Muhasebe Elemanı) 
- Fenerbahçe Kulübünden, 7.10.2003 de, makbuz karşılığı olarak, 50 milyar ve 150 milyar 

olmak üzere, toplam 200 milyarı tahsil ettiğini ve bu paranın daha sonra dağıtımının yapıldığını, 
- İstanbul spor' dan Adana spor' a makbuz karşılığında 20 bin dolar ödendiğini, ancak 

dayanağını bilmediğini ifade etmiştir. 
Ateş Salcıoğlu; (tstanbulspor Muhasebe Müdürü) 
- İlksen Sözer ve Adnan Sezgin tarafından F.B.den tahsil edilen 600 milyar TL'.nın tahsilat 

makbuzu olmadığı için kayıtlara girmediğini, kasa işine İlksen Sözer'in baktığını, 
- Petkov'un transferinden gelen 600 milyar TL'.nı Adnan Sezgin'e sorduğunu, ancak Adnan 

Sezgin'in kendisine, "Bu senin işin değil, sen kendi işine bak, " dediğini, bu parayla ilgili makbuz
ların kendisine gelmesi gerektiğini, ancak böyle bir makbuzun gelmediğini beyan ve ifade etmiştir. 

Adnan Sezgin (Eski tstanbulspor Başkanı) 
- İstanbul Spor'un, sponsoru olan Uzan Grubunun içine düştüğü durum nedeniyle, 

2003/Mayıs aylarında problemler yaşadığını, 
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- Fenerbahçe'ye sattıkları, Selçuk'tan 1.000.000 dolar ve 500.000. dolarlık çek aldıklarını, bu 
çekleri, vergi dairesine olan vergi borçlarına verdiklerini, 

- Derneklerin futbolcu sattıkları zaman fatura düzenlemek zorunda olmadığını, 

- Ancak, şirketlerin futbolcu satışından elde edecekleri gelirlerde, KDV ödeyip, ödemeyecek
lerinin mali müşavirler arasında tartışmalı olduğunu, 

- Kendilerinin, zaten fazla olan vergi yüküne, bir vergi yükü daha katmamak için kulübe satış 
yerine, Petkov'a, "600 milyarı getir seni serbest bırakalım." dediklerini, bu parayı Petkov adına 
F.Bıden aldıklarını ve 601 milyar olarak, muhtelif tarihlerde futbolculara dağıttıklarını, muhasebe 
kaydı olmaması sebebiyle, devletin bir kaybının olduğunu sanmadığını, çünkü kulüplerin kurum
lar vergisinden muaf olduğunu, 

- Uzan grubunun içinde bulunduğu durum nedeniyle, "Buradan mal kaçırılacak, futbolcular 
satılacak, lütfen el koyun." diye TMSF'yi göreve çağırdıklarını, 

- T.F.F.'ndan aldıkları 250 milyar lirayı, F.Federasyonu Yönetim Kurulu Kararıyla, futbol
culara dağıttıklarını, bununda, İstanbul Spor'un kayıtlarında olmadığını, 

- O günlerdeki mücadele içinde, belge ve usul eksikliklerinin olabileceğini, olup olmadığını 
bilmediğini, ancak, ihtiyaçları olduğunda bu tür alış- verişlerin her zaman olduğunu, 

- Aynı ligde mücadele eden iki kulüpten birinin dernek statüsünde olması nedeniyle, futbolcu 
satışından dolayı, vergiden muaf olduğunu, ancak şirket statüsünde olan kulübün KDV ödemek 
durumunda olduğunu, bunun büyük bir çelişki olduğunu, bunun haksız rekabeti doğurduğunu, 

- Haksız rekabeti önlemek için, futbolcu transferlerinden KDV alınmaması gerektiğini, 

- Teşvik priminin belirsiz olduğunu ve tanımlanması gerektiğini, 
- Bütçeleri 100 milyon dolarlara varan kulüplerin, dernekler yasasıyla idare edilemeyeceğini, 

kulüplerin, her faaliyetinin ticari olduğunu, forma, futbolcu, bilet, loca ve reklam sattıklarını, 
televizyonları, radyoları, üyeleri ve sosyal tesisleri olduğunu, bu ticari faaliyetin dernekler 
kanunuyla yürütülemeyeceğini, 

- Türk sporunun sağlıklı bir yapıya kavuşması için, kulüplerin dernek statüsü ile değil futbolun 
bütün aktörlerinin (taraftar, emniyet, medya, futbolcu, teknik heyet, kulüp ve federasyon gibi) yer 
aldığı kulüplerinin gelir ve giderlerinin ve bütün hesaplarının çok ciddi bir şekilde denetlendiği, bir 
spor kanununun çıkarılması gerektiğini, beyan ve ifade etmiştir. 

İlksen Sözer (İstanbulspor Muhasebe Elemanı) 
- Fenerbahçe spor kulübünden 2003 yılında, 5- 6 taksitte 600 milyar TL aldıklarını ve Adnan 

Beyin bu parayı futbolculara dağıtılacağını belirttiğini ve 

- Bir sezonda ödedikleri paranın, 3, 5 trilyon civarında olduğunu ifade etmiştir. 
Adil Serdar Saçan (İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eski Şube Müdürü) 
- Kamu Kuruluşlarının rüşvet ve yolsuzluk amacıyla spor kulüplerini kullandığını, bu kuruluş

ların kurduğu, spor A.Ş.'lere belli oranda, bağış yapma kaydıyla müteahhitlere ihale verdiklerini, 
ayrıca Spor A.Ş.'lere bağışlanan bu paraların sporcuya gitmediğini, naylon faturalar düzenlenerek 
masraf gösterildiğini ve belli kişilerin cebine gittiğini, özellikle belediyelerin bu yöntemi çok kul
landıklarını bu kuruluşlar bünyesinde yer alan takımlarla ilgili olarak, Vergi Denetmenleri'nin 
yapacakları incelemelerde birçok skandalin ortaya çıkacağına inandığını, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 956) 



— 171 — 

- Teberrulu bilet gelirlerinin, vergisinin ödenip- ödenmediğinin araştırılması; gerektiğini, bu 
biletlerin üzerinde 1, 5 milyon fiyat yazdığı ancak bu bilet için 25- 30 milyon Tl. ödendiğini, 

- Menajerler aracılığı ile yurt dışında transfer ettikleri futbolcularla ilgili hesaplarının incelen
mesi ve denetlenmesi gerektiğini, 

- Menajerlerin elde ettiği kazançlarının denetlenmesi gerektiğini, mali açıdan ve maç öncesi 
yapılan şike ile ilgili yada teşvik primi ile ilgili denetimler yapılması gerektiğini beyan ve ifade et
miştir. 

Mehmet Ali Yılmaz (Devlet Eski Bakanı ve Trabzonspor Başkanı) 

- Kulüplerin dernekler yasasına göre yöneltildiğini ve vergi ödenmediğini, transfer ücretinin 
az gösterildiğini, bunlann olmaması için, profesyonel futbol yasasının çıkarılması gerektiğini, 

- Ülkemizin vergi cenneti olduğunu, bu nedenle vergi ödenmediğini, 

- Haksız rekabeti önlemenin tek yolunun, denetlenebilir, şeffaf bir şirket yasası ile 
olabileceğini, kulüplerin kurdukları şirketin, %99'una derneğin ortak olduğunu, halbuki doğrudan 
şirket ortaklığı olduğunda, sermaye yapısının denetlenebileceğini, 

- Kulüplerin gelir- giderlerinin yeterince denetlenmediğini, vergi ödenmediğini, seyirciye 
teberrulu bilet satıldığını, 

- 600 milyar TL'na satılan oyuncunun 50 milyar TL.gösterildiğini, 

- Futbolcu ve hakemlerin sürekli mal beyanında bulunmaları gerektiğini beyan ve ifade etmiştir. 

5.2.Spor İle İlgili Kurum ve Kuruluşların Yazılı Tespit, Görüş ve Önerileri 
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınan 2.5.2005 tarih ve 911 sayılı yazıda; (Ek- 34) 

5149 sayılı Spor Müsabakalannda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 
"Cezaların Uygulanması" başlıklı 28. Maddesinde; 

Bu Kanuna aykırı eylemlerde bulunanlar hakkında Spor Güvenlik Kurulunun re'sen veya ken
disine gelen şikayet ve ihbarlar üzerine yapacağı inceleme sonucunda mahallin en büyük mülki 
idare amiri tarafından, ilgili hakkında idari para cezası kesileceği, 

İdari para cezasına ait tebligatın 11.2.1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine 
göre yapılacağı ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil 
edileceğinin belirtildiği ancak, kanunda bu tahsilatların hangi idare tarafından yapılacağının gös
terilmediği belirtilmektedir. 

Söz konusu yazıda, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 5149 sayılı Kanun hükümlerine 
göre, tebliğ ve tahsilat işlemlerini yapamayacağı, bu tahsilatların vergi dairelerince yapılması 
gerektiğinin düşünüldüğü, bu nedenle, belirtilen idari para cezalarının tebliğ ve tahsilatına ilişkin 
olarak Maliye Bakanlığı tarafından genel tebliğ düzenlenmesinin faydalı olacağı belirtilmektedir. 

- Malatya Spor Kulübü Tarafından Yazılan 3.2.2005 Tarih ve 683 Sayılı Yazıda; (Ek- 35) 

- Anadolu Kulüplerinin maddi yönden sıkıntı içinde olduğu, bu nedenle maddi kaynak sağlan
ması gerektiği, 

- Kulüplerin borç yükünün bir kereye mahsus olarak silinmesi için destek verilmesi talep edil
mektedir. 
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- Adıyaman Spor Kulübü Tarafından Yazılan 4.3.2005 Tarih ve 105 Sayılı Yazıda;(Ek- 11) 
- Bir an önce 2. ve 3. Lig kulüplerinin S.S.K. primi ve vergi borçlarının affedilmesi veya ödeme 

kolaylığının sağlanması istenilmektedir. 

- Çaykur Rizespor Kulübünün 7.3.2005 tarih ve 078 Sayılı Yazısında; (Ek- 36) 
- Kulüplere vergi indirimi yapılarak maddi destek sağlanması istenilmektedir. 
- İzmir Spor Kulübü Tarafından Yazılan 7.3.2005 Tarih ve 31 Sayılı Yazıda; (Ek- 37) 
- Türkiye'deki kulüpler arasında mali yönden büyük uçurumlar olduğu, 

- Kulüplere maddi destek sağlanarak, kulüp yapılarının güçlendirilmesi gerektiği, belirtilmek
tedir. 

5.3 Mali Konularla İlgili Kamu Kuruluşlarının Yazılı Tespit Görüş ve Önerileri 
- Tasarruf Mevduatı Sigorta fonu- Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığından alınan 

28.2.2005 tarih ve 8579 sayılı olarak Meclis Araştırma Komisyonuna gönderilen dosya (Ek- 38) 
üzerinde yapılan inceleme ve araştırmada ise aşağı belirtilen hususlar tespit edilmiştir. 

1- Spor kulüplerinde uygulanan tek düzen muhasebe sistemi ile, Türkiye'de muhasebe stan
dartlarına göre uygulanan tek düzen muhasebe sisteminin uyumlaştırılması ve buna göre spor 
kulüplerindeki belge düzeninin yerleştirilerek, kontrol edilebilir mali tabloların düzenlenmesi, 

2- Bonservis bedeli alınması ve futbolcu transferlerinde, gerekli belgelerin düzenlenmesi ve 
gerekli muhasebe kayıtlarının yapılması, 

3- Futbolcu transferlerinde, aracılık yaparak komisyon alan menajerlere ödenen komisyonların 
kayıtlara geçmesi ve bunların vergi mükellefiyeti karşısındaki durumunun belirlenmesi, 

4- Taraftar Organizasyon Bedeli olarak ödenen paralarla ilgili belge düzenlenmediği, bu bel
gelerin düzenlenerek vergilendirilmesi, 

5- Sporculara yapılan ücret- ödemesi dışında, sağlanan ve para ile temsil edilebilen ev, arsa, 
araba, kira ödemesi gibi, ödemelerin kayıt altına alınması ve vergilendirilmesi, verilen avansların 
da aynı şekilde takip edilmesi ve vergilendirilmesi, 

6- Gider kayıtları ile belgelerinin bulunmadığı ve giderlerde dönemsellik ilkesine uyulmadığı, 
7- Yapılan futbolcu transferlerinde, yüksek bedellerdeki transfer veya Bonservis Bedeli alımı 

sırasında nakit hareketlerinin, 4208 sayılı kanuna göre, MASAK'a bildirilmesi yükümlülüğünün 
getirilmesi, 

8- Bedelsiz transferlerde, hangi nedenle bedelsiz transfer yapıldığının, (Sözleşmenin sona er
mesi veya kulüpten alacakları olması vs.) kulüp tarafından tespit edilmesi ve tutarının belirlenmesi, 

9- Rumenev Petkov için, İstanbul Spor olarak Fenerbahçe'den 600 milyar alındığı ve İstanbul 
Sporlu futbolculara, Eylül 2003- Mart 2004 tarihleri arasında dağıtıldığı, ayrıca Petkov'un, İstan
bul Spor'dan olan 397 Milyar alacağından vazgeçtiği, hususunun kayıtlara alınması, 

Mehmet Yozgath'nın transferi için 270.000 Dolar tutarında çek alındığı ve İstanbul Spor'un 
Marmara Kurumlar Vergi Dairesine olan borcu için kullanıldığı, alınan bu çekin kayıtlara alınıp -
alınmadığı hususunun incelenmesi, 

10- T.F.F., Spor Toto; loto ve iddaa gibi oyun ve kuruluşlardan elde edilen kulüp gelirlerinin 
düzenli olarak belgelendirilmediği ve kulüp gelirlerine kaydedilmediği, 
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tarafından incelenmesinde, sahte fatura kullanıldığının belirlendiği, bu nedenle, vergi kanunları 

ve 4208 sayılı Kanun yönünden gerekli düzenleme ve denetimin yapılması, 
gerektiği hususları tespit edilmiştir. 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Birinci Tahsilat Dairesi Başkanlığı tarafından komisyon baş

kanlığına gönderilen 28.2.2005 tarih ve TMSF- IST.THD.AATUHK- /2003/08- 8579 sayılı yazı 
(Ek- 38) ekinde yer alan İstanbulspor Spor Faaliyetleri ve Tic.A.Ş.Soruşturma Raporlarında özetle; 

- Profesyonel futbolcu satışlarında usulsüzlükler yapıldığı ve özellikle 2003 ve 2004 yıllarında 
(Berk Yusuf YILDIZ, Bekir GÜR, İsmail ÖZBİLGİR, Abdullatif HAMİD, Ali UYANIK, Sel
çuk ŞAHİN, Fazlı ULUSAL, Onur TUNCER, Aytaç AZMAZ, Şaban ÖZGER, Haluk GÜN
GÖR, Tolga DOĞANTEZ, Mehmet YOZGATLI, Gürkan DEMİRCİ, Gökhan CABA, Saidou 
ALIOUM, Elvir BOLİÇ, Ivaylo R.PETKOV gibi futbolcuların satışlarında usulsüzlük yapıldığı ve 
satışlarının çoğunun bedelsiz şeklinde gösterildiği yada satış bedellerinin çok düşük gösterildiği ve 
bunlara ilişkin belgelerin usulüne uygun olarak düzenlenmediği, 

- Bekir GÜR, Ali UYANIK, Aytaç AZMAZ, Şaban ÖZGER, Mehmet YOZGATLI, Gökhan 
CABA ve Ivaylo R.PETKOV'un satışlarına ilişkin tahsilat makbuzları olmasına rağmen faturaların 
düzenlenmediği, 

Hususları özellikle belirtilerek vergi ziyama neden olduğu açıklanmıştır. 
- Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünün 16.2.2005 Tarih ve 566-1870 Sayılı Yazısında; (Ek- 5) 
- Kulüp yöneticisi, oyuncu, antrenör ve menajerlerin mal varlığının incelenmesi, mal var

lığındaki artış ve azalışların takip edilmesi için mal beyanı zorunluluğu getirilmesi, 
- Çok fazla transfer harcaması yapan takımların gelir kaynaklarının incelenmesi ve açıklanması 

ve kulüplerin borçlanmalarına sınır getirilmesi, 
- Kulüplerin transfer, alt yapı, eğitim gibi harcamalarında sarf ettikleri gelir kaynaklarının, 

yasal olarak açıklanmasının sağlanması gerektiği belirtilmektedir. 
- Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 10.2.2005 tarih ve 197 sayılı yazısı (Ek- 39) ekinde 

yer alan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda yapılan akademik çalışmada; 
- Bedelsiz bilet satışına son verilmesi, 
- Biletlere seri ve sıra numarası verilerek iyi kontrol edilmesi önerilmektedir. 
- Fırat Üniversitesi Rektörlüğünün 7.3.2005 tarih ve 4338 sayılı yazısında; (Ek- 40) 
- Maç biletlerinin ücretsiz verilmemesi, 
- İdareci, kulüp personeli veya herhangi bir görevlinin ücretsiz ve biletsiz olarak maça alın

maması, gerektiği belirtilmektedir. 
- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünün 9.3.2005 tarih ve 245 sayılı yazısında; (Ek- 14) 
- Türkiye Futbol Federasyonunun bütçesi sıkı bir şekilde denetlenmeli ve amacına uygun 

hareket edilmesi için gerekli önlemlerin alınması, 
- Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulunda görev yapan başkan ve üyelerinin son 5 

yıldaki mal varlıklarının araştırılması, 
- Futbol Federasyonunu ve Merkez Hakem Kurulunu denetleyecek bir üst kurulun oluşturul

ması, Gerektiği belirtilmektedir. 
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- 21. Dönem İstanbul Milletvekili Zafer GÜLER tarafından Araştırma Komisyonuna 
gönderilen ve 2.3.2005 tarih, 119 kayıt numarası ile kayıtlara giren yazıda (Ek- 15) ise; 

- Karapara aklanması ve bahislerle ilgili şikelerin engellenmesi için mutlaka transfer bedel
lerinin kayıt altına alınması, 

- Kulüplerin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinin takip edilmesi, 

- Futbolcu transferlerinde vergilendirme sisteminin tekrar uygulanması, 
- Bahis oyunlarında dönen paraların legal hale getirilmesi, 
gerektiği belirtilmektedir. 
6. Komisyonun Değerlendirmesi 
6.1 Spor Kulüplerinin Mali Sorunlarının Giderilmesi İçin Yapılması Gerekenler 
1- Spor kulüpleri tamamen performansa dayalı bir ücret sistemine geçmelidirler. Peşin ücret 

uygulaması, henüz profesyonelliği tam anlamıyla kavrayamamış olan sporcularda ve spor adam
larında verimliliği olumsuz etkileyen faktörlerin başında gelmektedir.Ücreti peşin olarak uy
gulanan sporcu bir süre sonra beslenmesine uyku düzenine dikkat etmemesi , başka alanlara kon
santre olması çok sık sakatlıklara ve form düşüklüklerine yol açmaktadır.Bu nedenle spor kulüpleri 
ücret uygulamasında aralarında görüş birliği yaparak mümkün olduğunca peşin ücret uygulamasın
dan vazgeçmelidirler. Peşin olarak ödenen ücretler ödeme vadesine kadar diğer alternatif fınansal 
getiri araçlarında değerlendirilerek yada söz konusu peşin ücret ödemesi yapılacak tutar finansman 
kuruluşlarından borçlanarak sağlanmakta ise bu faizden kaçınılarak kulübe mali açıdan avantaj ve 
getiri sağlanmalıdır. 

2- Spor faaliyetlerinin yapıldığı stat ve salon kapasitelerinin genişletilerek gelirlerin artırılması, 
spor faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda izleyicilerin daha çok vakit geçirmesi ve eğlenmesi için 
gerekli oyun ve eğlence ortamlarının oluşturulması, paralı taraftar müşterilerin stada çekilmesi, 
Premium koltuk sayılarının arttırılması, stat içi reklam ve medya gelirlerinin artırılması, özellikle 
ligdeki rakiplerine göre bariz üstün durumda bulunan takımların rakipleri ile aralarındaki puan 
durumunu çok açmamaları gerekir. Sonucun belirsizliğini ve seyir keyfini devam ettirmelidirler. 
Şampiyon olacak takımlar ve ligden düşecek takımlar arasındaki puan farkı azaldıkça müsabakalar-
daki rekabet, seyir zevki, belirsizlik artacağından gelirleri artacaktır. 

3- Spor faaliyet alanlarının yapıldığı yerlere ulaşımı sağlayan ulaşım kanallarında çeşitliliğinin 
sağlanarak her türlü ulaşım kolaylığının sağlanması ve özellikle kısa sürede ve pahalı olmayan top
lu ulaşım araçları ile spor alanlarına ulaşımın sağlanması ve sportif faaliyet alanlarına giriş ve çıkış
ta süre kaybını kısaltacak tedbirlerin alınması ve bu konudaki zaman kayıplarının azaltılması ve 
sportif faaliyetin izlenmesinde rahatlığı sağlayacak koşulların sağlanması ve spor severlerin sayısını 
artırarak insanların aileleri ile birlikte maça gitmelerini sağlayacak alt yapı ortamları oluşturmak 
suretiyle seyirci gelirlerinin artırılması sağlanmalıdır. 

4- Spor kulüplerine, sporu finanse eden sponsorların taraftar mağazalarını açmalarına izin 
verilerek buralarda kendi sportif markalı ürünlerinin satışları sağlanmalı bu ürünlerin satışından 
paylar elde edilmeli, ya da sadece kendi markalı sportif ürünlerinin satışının yapıldığı yerlerin açıl
masını temin ederek söz konusu ürün satışlarından paylar alınmalı, stat içinde satılan ürünlerde bel
li markalı ürünlerin satışına izin verilmesi karşılığında bu ürünlerin üretici firmalarından satın alın
masında avantaj sağlanarak stat içi ürün satış gelirlerinin artırılması yönüne gidilmelidir. 
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5- Sportif faaliyetleri ve özellikle de futbolu icra eden kulüplerin yada organizasyonların spor
tif bir örgüt olmaktan ziyade ekonomik sportif bir örgüt haline gelmeleri ile birlikte gelirlerinin 
düzenliliği ve sürekliliği ve nakit akışının düzenliliği açısından markalaşmayı zorunlu kılmak-
tadır.Bu nedenle sportif alandaki ürünleri markalaştırarak ve özellikle de sportif başarıyı markalaş-
tırarak gelirlerdeki sürekliliğin sağlanması gerekir. 

6- Spor kulüplerini sevk ve idare eden yöneticilerin, stratejik kararlar alırken ve planlamalar 
yaparken, hayalci yaklaşımlar ve hedeflerden kaçınılmalı gerçekçi amaçlar belirlemeleri ve buna 
uygun gerçekçi bir maliyet yapısı oluşturulmalıdır. 

7- Reklam ve medya gelirlerinin daha da artırılabilmesi için nüfusu kalabalık ve ekonomik 
bakımdan güçlü ülkelerden yetenekli futbolcular transfer edilerek ürün satış gelirleri ile medya 
gelirleri artırılmalıdır. 

8- Sporun çok sevildiği ülkelerde ve nüfusu ile ekonomisi güçlü olan ülkelerde sevilen spor 
dalları çok iyi analiz edilerek spor kulüpleri arasında kardeş kulüpler belirlenerek ilan edilmeli ve 
zaman zaman bu kardeş spor kulüpleri arasında sportif aktiviteler yapılarak gelirler artırılmalı ve 
tanınma ve sevilme ilerletilmelidir. 

9- Spor kulüpleri tanınmayı ve kendisine olan sevgiyi artırmak için kimi zamanlarda sıkıntı 
yada sevinç yaşayan ülkeye veya takıma jestler yaparak gelirlerini artırmalıdır.Örneğin büyük bir 
felaketten etkilenen yada maddi sıkıntı içinde bulunan bir ülkenin yada kentin takımına yardımcı ol
mak amacıyla gelirleri o felaketten zarar görenlere yada maddi sıkıntı içinde bulunan takımlara 
bırakılmak üzere sportif müsabakalar düzenlenmesi gibi faaliyetlere önem verilmelidir. 

10- Mutlaka sportif başarıların artırılması hedeflenmeli ve özellikle futbol kulüpleri açısından 
şampiyonluklar hedeflenmeli ve bu hedeflere ulaşılmaya çalışılarak Şampiyonlar Ligi ve UEFA 
Kupası gibi saygınlığı ve parası fazla olan tanınmayı artıran turnuvalara katılma gerçekleştiril
melidir. Söz konusu turnuvaların çok iyi değerlendirilmesi ve tüm spor kulüp ve yöneticilerinin or
ganizasyonun getirilerinin bilincinde olması ve başarı için herkesin her türlü fedakarlığı göstermesi 
gerekir. Bunun için özellikle takımın psikolojik, ruhsal ve ekonomik yönden çok iyi motive 
edilerek maçlara hazırlanmaları sağlanmalıdır. 

11- Sportif faaliyetlerin yürütüldüğü gerek spor kulüplerinde, gerekse sportif idarelerde şeffaf
lık ve açıklığın sağlanarak hesap verilebilirliğin sağlanması ve bunun için kurumsal yönetim il
kelerinin belirlenerek açıklanması ve söz konusu ilkelere uyumun sağlanması için bağımsız etkin 
ve özerk denetim mekanizmalarının oluşturulması bunun için spor kulüplerinin dernek statüsünden 
çıkarılarak halka açık anonim şirketler haline dönüştürülmesi gerekmektedir. 

12- Sportif faaliyetlerde bulunan kulüpler arasında sportif rekabetin koşullarının sağlanması 
için gerekli idari ve yasal düzenlemelerin yapılması ve sporda ve özelikle de futbolda adil rekabet 
şartlarının oluşturulması gerekir. Özellikle fınansal gücün rekabeti bozduğu bir ortamda 
müsabakayı yöneten hakemlerin güçlü takım lehine tarafgir tutumlarının önlenmesi, söz konusu 
maçın naklen yayın araçlarında yayınlanıp yayınlanmaması konusunda fınansal açıdan zayıf 
kulübün yararlarının ön planda bulunduğu durumların esas alınması, yayın gelirlerinin kulüplere 
dağıtımında daha adaletli bir dağıtım politikasının benimsenmesi ve özellikle fınansal açıdan zen
gin kulüplerin ulusal federasyonlar üzerindeki etkilerinin önlenmesi ve kendi lehlerine imtiyaz alanı 
oluşturmalarına izin verilmemesi gerekmektedir. 
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6.2 Komisyona Verilen Bilgi Ve Gönderilen Belgelerin Mali Açıdan Değerlendirilmesi 
Araştırma komisyonuna bilgi ve belge vermek suretiyle açıklamada bulunan kurum ve kuruluş

lar ile sporcu ve spor adamları profesyonel spor kulüplerinin ve özelliklede futbol kulüplerinin 
sporun vergisel yönüne ilişkin görüşleri özetle; 

1- Profesyonel futbol kulüplerinin dernekler statüsünden çıkarılarak spora özel yeni bir idari 
yapılanmaya gidilmesi ve anonim şirket şeklinde örgütlenmesi, 

2- Dernekler statüsünde bulunan spor kulüpleri ile anonim şirket statüsünde faaliyette bulunan 
spor kulüpleri arasındaki vergisel avantajlardan kaynaklanan ve dernek statüsündeki kulüpler lehine 
olan rekabet eşitsizliğinin giderilmesi 

3- Türkiye Futbol Federasyonu ve profesyonel futbol kulüplerinin mali yönden denetlenerek, 
futbol kulüplerinin mali disiplin altına alınması, 

4- Anadolu da bulunan spor kulüplerinin fınansal bakımdan sıkıntıda bulunmaları nedeniyle 
bunlara maddi destek sağlanması, 

5- Kulüp yöneticileri, sporcuların, teknik adamların, merkez hakem kurulu başkan ve üyeleri 
ile federasyon başkan ve yöneticilerinin mal varlıklarının incelenerek mal varlıklarındaki artışların 
takip edilmesi için mal beyanı zorunluluğunun getirilmesi, 

6- Kulüplerin mali yapılarının UEFA kriterlerine uygun hale getirilerek denetlenmesi, 

7- Şike yapanların banka hesaplarına ve diğer yatırımlarına bakılması ve özellikle kara para ile 
mücadele edilerek söz konusu tasarruf ve harcamalarının izahının istenmesi ve spor için nerden 
buldun yasasının çıkartılması, 

8- Federasyonların mali kongrelerinin ciddi olarak yapılması ve gelir ve giderlerinin tam olarak 
denetlenmesi, 

9- Kamu kuruluşlarınca rüşvet ve yolsuzluk amacıyla spor kulüplerinin kullanıldığı, bu 
kuruluşların kurduğu Spor A.Ş.'lere belli oranda bağış yapmak kaydıyla müteahhitlere ihaleler 
verildiği, bağışlanan bu paraların sporculara gitmediği ve bunlar için naylon faturalar düzenlenerek 
masraf gösterildiğinden bu durumun önlenmesi, 

10- Menajerler aracılığıyla transfer edilen futbolcularla ilgili olarak menajerler tarafından elde 
edilen gelirlerin araştırılarak incelenmesi, 

11- Spor kulüplerinde tek düzen muhasebe sisteminin oturtularak uygulanmasının izlenmesi ve 
kontrol edilebilir şeffaf mali tabloların düzenlenmesi, 

12- Sportif faaliyetlerdeki kayıt dişiliğin önlenmesi için ; 
- Yüksek olan vergi oranlarının özelliklede katma değer vergisi oranının indirilmesi, 

- Tüm gelir ve giderlerin belge düzenine bağlanması, 
- Tüm gelir ve giderlerin kayıt altına alınması, 
- Kulüpler arasındaki nakit akışlarının çok iyi izlenerek değerlendirilmesi, 
- Çift defter tutulmasının ve çift kayıt yapılmasının önüne geçilmesi, 
- Sporcu transferlerinde çift sözleşme yapılmasının engellenmesi, 
- Maç biletlerinin ücretsiz dağıtılmasının önlenmesi, 
- Teberrulu bilet satışlarının önlenmesi, 
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13- Yapılan futbolcu transferlerinde yüksek bedellerdeki transfer veya bonservis alımı sırasında 
doğan nakit hareketlerinin Mali Suçlan Araştırma Kurulu'na bildirme yükümlülüğünün getirilmesi, 

14- Spor kulüplerinin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini tam olarak yerine getirmeleri ve ver
giye uyumunun sağlanması için vergi affı getirilerek mali milat ilan edilmesi ve bu tarihten sonra 
mali yönden denetimin tam ve eksiksiz olarak uygulanması, 

gerektiği şeklindedir. 
Ülkemizde futbol en önemli spor dalı olma özelliğini korumaktadır. Futbol tüm dünyada ol

duğu gibi ülkemizde de büyük bir sektör haline gelmiştir.Özellikle süper ligde yer alan büyük 
kulüplerin bütçeleri, astronomik bedelle yapılan transferler, reklamlar, sponsorluklar, yayın gelir
leri gibi gelirlerin yanı sıra kulüp sembolleri ve çeşitli giyim eşyalarının imali ve satışı da bu sek
törü daha da cazip hale getirmektedir. 

Futbolun parasal cazibesi, sportif faaliyetlerin yanı sıra ticari faaliyetleri de ön plana çıkarmak-
tadır.Bu nedenle profesyonel spor kulüpleri hızla şirketleşme ve halka açılma sürecine girmişlerdir. 

Giderek büyük bir ekonomik güç haline gelen futbol sektörünün vergi dışı tutulması düşünül
meyeceği gibi bir takım ayrıcalıklar tanınması da haksız rekabete yol açacağından, hukuki açıdan 
da sakıncalıdır. 

Ancak, diğer taraftan gelir kaynaklan sınırlı, daha ziyade kulüp yöneticilerinin ve yöre hal
kının katkılarıyla ayakta durabilen Anadolu kulüplerinin futbolla ilgili iktisadi faaliyetlerinin ver
gilendirilmesinin bu kulüplerin zor olan şartlarını daha da ağırlaştıracağı kuşkusuzdur.Buna rağmen 
kulüplerimizin UEFA kriterlerini tam olarak uygulamak suretiyle şirketleşmeleri ve sağlıklı gelir 
kaynaklanna kavuşmalannın sağlanması ana hedeflerden olmalıdır. 

Sporculara gelince;çok yüksek transfer ücretleri, maaş ve prim aldıkları bilinen süper ligdeki 
bazı kulüp sporculannın %15 gibi düşük ve sabit bir nispetle vergilendirilmesi kamu vicdanını 
rahatsız etmektedir.Üstelik resmi ve gayn resmi sözleşme ikileminin bulunduğu bir gerçektir. 

Avrupa Birliğine girme sürecinde olan ülkemizde, spor kulüplerinin mali yapılarının doğruluk 
ve şeffaflık temellerine oturtulması zorunludur.Dolayısıyla UEFA kriterlerine uyum çalışmalarının 
sürdürüldüğü bu yıllarda sporculann aldıklan transfer ücretlerinin , vergi adaleti ve eşitliği ilkesi 
doğrultusunda, normal ve adil bir şekilde vergilendirilmeye tabi tutulması uygun olacaktır. Ancak 
vergilendirmede stopaj yönteminin uygulanarak, spor kulüplerinin vergi sorumlusu sıfatıyla ver
gisel ödevlerini yerine getirmesi sağlanmalıdır. 

Profesyonel spor kulüplerinin iş ve işlemlerine ilişkin hesaplannın ve bunlara ilişkin mali tab-
lolannın Yeminli Mali Müşavirlik belgesine sahip Yeminli Mali Müşavirlerce denetlenmesi ve 
rapora bağlanması önemlidir. 

Bunun için profesyonel futbol faaliyeti ile uğraşan tüm birimlerin, şubelerin dernek tüzel 
kişiliği statüsünden çıkartılması yada dernek tüzel kişiliğinin iktisadi nitelikteki faaliyetleri 
nedeniyle bunların iktisadi işletme olarak kabulünün veya tescilinin sağlanması gerekir. 

Kulüpler ve sporcular üzerindeki vergi yükünün çok yüksek olduğu yönündeki görüşlere katıl
mak mümkün değildir. Önemli olan kulüplerin belgesiz gelir ve giderlerinin belgeye bağlanmasının 
sağlanması, çift kayıt ve çift defter tutma olaylannın ve özellikle sahte ve muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı fatura düzenlemek suretiyle vergi ziyama neden olan iş ve işlemlerin önlenmesi için çok 
ciddi denetimler yapılması ve sorumlular hakkında gerekli idari ve cezai iş ve işlemlerin yapılması 
gerekir. 
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Bu nedenle tüm profesyonel sportif faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların yasal defterlerini 
işletme hesabı esasına göre tutmalarının önüne geçilerek bilanço esasına göre ve tek düzen 
muhasebe sistemine uygun olarak tutmaları sağlanmalıdır. Ayrıca, UEFA 'nın öngördüğü mali 
kriterlerin futbol kulüplerinde uygulanmasının sağlanması, kulüplerin hesap ve işlemlerinin bağım
sız denetim şirketleri yada yeminli mali müşavirlik belgesine sahip yeminli mali müşavirlerce 
denetlenerek tasdik ettirilmesinin sağlanması gerekir. Diğer taraftan spor kulüplerindeki hesap 
dönemi kavramına açıklık getirilerek takvim yılı esası (1 Ocak- 31 Aralık) yerine futbol sezonu 
döneminin başladığı ve bittiği tarihler esas alınarak, özel hesap dönemi esasının kabul edilmesi 
gerekmektedir. 

Profesyonel spor kulüplerinde vergilendirmeye yönelik hükümlerin titizlikle uygulanması 
önemli olmakla birlikte, spor kulüplerinin vergilendirmeye, tek düzen muhasebe sistemine 
uyumunu sağlamaya, gelir ve giderlerinin belgelendirilmesine ilişkin iş ve işlemlere ilişkin bil
gilendirilmeye de ihtiyacı olduğu gerçeği ile sporun sosyal yönü de esas alınarak belli bir tarihe 
kadar vergi denetim elamanlarmca; spor kulüp yöneticilerine , oyunculara ve spor adamlarına 
sporun vergisel yönüyle ilgili bilgiler verilerek eğitim çalışmaları yapılmalı ve söz konusu bilgilen
dirme çalışmalarından sonraki dönemlerde ise vergilendirmeye ilişkin ödevlerin yerine getiril
mesinin sağlanması için gerekli denetimlerin yapılarak sorumlular hakkında gerekli idari ve cezai 
işlemlerin tavizsiz uygulanmasının sağlanması gerekir. 

B- TÜRK SPORUNDA MÜŞTEREK BAHİS OYUNLARI 
Müşterek bahis oyunları, şans oyunları dışında ticari amaçlı ve gelir elde etme gayesi ile 

yapılan ve belli bir organizasyonu gerektiren niteliklere sahip bahis oyunlarıdır. 
1. Bahis Oyunları ve Çeşitleri 
Bahis oyunlarında başlıca iki oyun tipi vardır: 
- Havuz Oyunları 

- Sabit İhtimalli Bahis 
1.1 Havuz Oyunları 
S Havuz Oyunları, ilgili oyun için havuzda toplanan bahis miktarının belirli bir yüzdesinin 

kazanan kategorilerine dağıtılmasıdır. 
V Havuzda toplanan para ve talihli sayısı, ödül miktarını belirler. 
•S Kazanılan ödül miktarı, hasılat ve kazanan kolon adetine dayanır. 
1.2. Sabit İhtimalli Bahis 
Sabit İhtimalli Bahis oyunları, üzerinde futbol ve diğer spor karşılaşmaları bulunan listeden 

sonuç, devre skoru, ilk gol dakikası vb. üzerine tahmin yapmaya dayanır. Bu oyunlar, maçların 
sonucunu bilmeye dayalı oynanabileceği gibi, ilk yarı sonucu, maç sonu skoru, ilk golü atacak 
oyuncu, lig gol krallığı, lig şampiyonluğu- ikinciliği ve üçüncülüğü gibi konular üzerine de oy-
nanabilmektedir. 

1.2.1 Sabit İhtimalli Bahsin En Önemli Özellikleri 
S Bilgi, birikim ve deneyime bağlı olarak oynanması, 
•S İkramiye paylaşımında, katılımcı sayısı ve toplanan paradan bağımsız kazanç kavramı 

bulunması, 
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•S İştirakçinin, kendi kuponunu yaratabilmesine olanak sağlaması, 

S İştirakçinin, her gün oyuna katılabilme imkanı olmasıdır. Maç Programlarındaki bahis oran
ları, iştirakçinin kazanacağı miktarın belirlenmesinde kullanılmaktadır. Spor karşılaşmaları "aynı 
koşullar" altında tekrar etmediği için, içinde bulunulan koşullar gözönünde bulundurularak hazır
lanır. 

1.2.2 Oranların Hazırlanması 

S Takım ve oyuncuların geçmiş dönemlerdeki performansları 

S Takım ve oyuncuların güncel durumları (sakatlık, kondisyon, vb.) 
S Genel koşullar (yönetim, vb.) 
S Hava 
S Ev sahibi takımın kim olacağı dikkate alınarak istatistikler yapılır. 

2. Yürürlükteki Mevzuat 
Futbol müsabakalarında müşterek bahis oynatılmasına yönelik düzenlemeler şunlardır: 
• 5.1959 tarih ve 10201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7258 sayılı Futbol 

Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun, 
" 26.2.1965 tarih ve 11939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15.2.1965 tarih ve 6/4372 

sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahis Tüzüğü, 
" 2.1.1998 tarih ve 23218 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15.2.1965 tarih ve 6/4372 

sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahis Tüzüğü'nde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Tüzük, 

• 14.8.2002 tarih ve 24846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Futbolda Müşterek Bahis 
Oyunları Uygulama Yönetmeliği, 

• 2.4.2003 tarih ve 25067 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Futbolda Müşterek Bahis 
Oyunları Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, 

Mevzuat düzenlemeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türkiye'de, futbol 
müsabakaları üzerine tertip edilecek müşterek bahis oyunlarının düzenlenmesi hak ve yetkisi, On
line Sistem Üzerinden Terminaller Aracılığı ile Oynatılması ve Sanal Ortam Alt Yapısı ile Oynatıl
masını da kapsayacak biçimde (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü) Spor- Toto Teşkilat Müdür-
lüğü'ne verilmiştir. 

3. İddaa Oyunu 
İddia (Sonuç Tahmini Bahis Oyunu) program üzerinde ilgili haftanın maçlarına bakılmak 

suretiyle kupon üzerinde tahminde bulunulan oyun tipidir. 
Program ile ilan edilen karşılaşmalar kupon üzerinde futbol karşılaşmasının maç sonucunu 

veya ilk yarı ile birlikte maç sonucunu tahmin etmek suretiyle işaretlenerek oynanır. 

3.1. Oyunun Yapısı 
İddaa, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından yasadışı yollarla ülkemizden yurtdışına ak

tarılan yıllık 600- 750 milyon dolar tutarındaki malî kaynağın ülke ekonomisine kazandırılması ve 
toplumun bu yöndeki eğiliminin devlet kontrolü ve denetimi altına alınması ana hedefleriyle 17 
Nisan 2004 tarihinde başlatılan spor oyunudur. 
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Oyunun yapı olarak Teşkilat tarafından 45 yıl süresince oynatılan Spor Toto, Skor Toto, Süper 
Gol gibi spor oyunlarından hiçbir farkı bulunmamaktadır. Kural olarak Spor Toto ile eş özellikler 
taşıyan oyunda kazanmak, 1, 0 ve 2 rakamları ile ifade edilen maç sonuçlarının veya Skor Toto 
oyununda olduğu gibi maçların kesin skorlarının bilinmesine bağlıdır. İddiaa oyununun yapı olarak 
bu iki oyunun birleştirilmesinden oluştuğu söylenebilir. 

İddaa, iştirakçilerine hayallerini gerçekleştirmek üzere büyük paralar vaad eden yalnızca şan
sa bağlı bir oyun olmayıp, oyuncuların Türkiye ve Dünya Ligleriyle ilgili futbol bilgilerini 
sınamaya yönelik bir tahmin oyunu, bir yarışma niteliği taşımaktadır. 

Oyunun ülkemizde kısa sürede tutmasının en büyük nedeni; tahmin yapılacak maçların iştirak
çiler tarafından belirlenmesi ve kazanılacak ikramiye miktarının oyun oynandığı anda bilinmesidir. 
İştirakçilere hiçbir zaman zor kazanılacak büyük ikramiyeler vaadinde bulunmayan İddaa , az ama 
sürekli kazandırma özelliği ile kısa sürede cazip hale gelmiştir. 

3.2. Türkiye'de İddaa' nın Mevcut Durumu 
İddia oyununda tekli bahis oynatılmamakta, kurallar gereği ilkyan/maç sonucu oyunu için en az 

2 (ilk yan ve maçın sonucu ayrı ayrı değerlendirilmekte, bu şekilde iki ayrı maç için yine 4 tahmin 
yapılmaktadır.) maç sonucu, oyun için de en az 4 maça tahmin yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. 

İddia oyununda bir kuponda maksimum oyun miktarı 2500 kolon, kazanılacak ikramiye mik
tarı ise 500 bin YTL ile sınırlandırılmış olup, aşan miktarda kuponlar Risk Yönetim Merkezi 
tarafından oynanmadan geri çevrilmektedir. 

İddaa oyununun bir yıllık periyodu içerisinde kazanılmış en yüksek ikramiye 147 bin YTL'dir. 
Futbol Müsabakaları Müşterek Bahisler Tüzüğünün 14 üncü maddesinde tüm şans oyunlarına 

gerçek veya tüzel kişiler iştirak edebilirler, ancak gerçek kişilerin reşit olmaları şarttır hükmü bulun
maktadır. Bu madde uyarınca tüm bayilerle imzalanmış olan Bayilik sözleşmesinin genel ve cezai 
şartlar kısmında 18 yaş altına hiçbir şans oyununun oynatılmaması konusunda cezai madde bulun
maktadır. Uyarılara uymayan, saha müfettişleri ve İl Emniyet Müdürlüklerinin tespitleri sonucu ay
kırı davrandığı belirlenen bayilerin bayilik ruhsatı yenilenmemek üzere iptal edilmektedir. 

Ayrıca bayilerde ve oyun reklamlarında bu konuyu açıklayıcı ilanlara yer verilmesine büyük 
özen gösterilmektedir. 

Yasadışı bahislerle mücadele için gerçekleştirilen bir diğer projede, spor oyunlarının 1 Ağus
tos 2004 tarihinden itibaren sanal ortamlar üzerinden de oynatılmasıdır. Cep telefonu ya da internet 
üzerinden oyun oynamayı arzu edenlerin öncelikle sisteme üye olmaları ve oyun ücretlerini 
ödeyecekleri banka hesabını açtırmaları gerekmektedir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra katılım
cılar oyun oynayabilmek için mutlaka kendilerine verilen şifreyi kullanmak zorundadırlar. 

Ayrıca; bayiler aracılığıyla oynatılan tüm oyunlarda olduğu gibi sanal ortamlarda da yalnızca 
gençliğimizi değil tüm vatandaşlarımızı korumaya yönelik bir tedbir olarak bir kişinin oy
nayabileceği maksimum oyun miktarı 2500 kolonla sınırlandırılmıştır. 

3.3 İddia Oyununun Tanıtımı ve İnteltek A.Ş 
Inteltek A.Ş. 6 Nisan 2001 tarihinde kurulmuştur. Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından 

düzenlenen, Müşterek Bahis Merkezi Sistemi Kurdurulması ve İşletmeciliği konulu 26 Haziran 
2002 tarihli ihaleyi alarak operasyonuna başlamıştır. 

Inteltek, 4 Ağustos 2003 tarihine kadar yürüttüğü bayi kurma çalışmaları sonucu Türkiye 
çapında 1000 adetlik Spor Toto bayi ağı kurmuştur 2003- 2004 Futbol sezonuna, Spor Toto havuz 
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oyunlarından sırasıyla, taraftar ve futbolşans isimli futbol maç sonucu tahmin oyunlarını, 8 eylül 
2003 tarihinde Skor Toto skor tahmin havuz oyununu ve 1 ocak 2004 tarihinde Spor Toto oyununu 
ilave ederek tüm futbolseverlere oynatmaya başlamıştır. 

Inteltek, 2 Ekim 2003 tarihinde Sabit İhtimalli Bahis Oyunlarının Risk Yönetimi Merkezi kur
durulması ve İşletmeciliği Baş Bayiliği verilmesine ilişkin ihaleyi almıştır. İhale şartlarına uygun 
olarak, 2003 yılında Risk Yönetimini kuran Inteltek, yeni oyun olan iddaa'nın lansmamnı 17 Nisan 
2004'de yaparak, tüm futbol bahisçilere Spor Toto Teşkilatının resmî bahis oyununu tanıtmıştır. 

4. Yasa Dışı Bahis 
4.1. Türkiye'de Mevcut Durum 
İngiltere'nin Liverpool kulübünde futbol oynayan Michael OWEN'ın kendi maçları da dahil 

olmak üzere internet üzerinde bahis oyunlarına 2.7 milyon pound yatırması ile popüler gündem 
malzemesi olan "Sanal ortamda spor karşılaşmaları üzerine oynanan müşterek bahislere katılım, 
2001 yılından itibaren ülkemizde de büyük bir artış göstermiştir. Özellikle İngiltere ve bağlı top
rakları, müşterek bahis şirketlerinin gözdesi durumundadır. Liverpool yakınlarındaki bir bölgede bu 
tip oyunlardan vergi alınmaması bu şirketlerin bir arada toplanmasına neden olmuştur. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sabit getirili oyun türlerine olan ilginin fazlalaşması 
üzerine çoğunluğu internet üzerinden düzenlenen yasadışı organizasyonlar aracılığıyla yıllık 600- 750 
milyon Amerikan Dolan tutarında kaynak, vergilendirilemeden ülkemizden yurtdışına aktarılmaktadır. 

İnternet üzerinde bu hizmeti sunan siteler, Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at 
yarışları ile 1. ve 2. Türkiye Profesyonel Futbol Ligleri müsabakaları da dahil, tüm dünyada ger
çekleştirilen spor müsabakaları üzerine bahis oynatmaktadırlar. Bahisler, orjinal müşterek bahis 
siteleri üzerinden sitelerin kendi kuruluş dili (genellikle İngilizce) üzerinden oynanabildiği gibi, 
yurtdışında yerleşik kurumlarca oluşturulan altyapı kullanılarak, Türkiye'de ilgili makamlardan 
lisans ve izin almaksızın, Türkçe versiyonlu internet siteleri üzerinden de oynanabilmektedir. Türk
çe versiyonlu bahis organizasyonlarının Türkiye'de herhangi bir vergi mükellefiyet kaydı da bulun
mamakta ve bahis paraların toplanabilmesi ve kazanan şahıslara dağıtılabilmesi amacıyla Tür
kiye'deki bankalarda çeşitli kişiler adına hesaplar açılmaktadır. 

Türkiye'de bu yasadışı internet sitelerinden ve son dönemde sıklıkla rastlanan korsan bayiler 
aracılığıyla bahis oynama konusunda birinci sırayı Diyarbakır, Batman, Şirnak ve Mardin gibi 
Güneydoğu Anadolu illeri almakta, tespitlere göre yalnızca bu bölgelerde haftada ortalama 3 mil
yon YTL yasadışı bahis oynanmaktadır. 

Hiçbir yasal zemine dayanmayan, 18 yaş denetimi dahil hiçbir düzenleyici tedbiri bulunmayan 
ve kuruldukları ülkelerin kanunlarına göre faaliyet gösteren bu sitelerin engellenmesi ancak ulus
lararası hukuk kuralları çerçevesinde mümkün olabilmektedir. Oldukça uzun bir süreci içeren bu 
çalışmalarda sonuç alınsa veya fıltreleme, engelleme veya perdeleme gibi yöntemlerle internet 
üzerindeki faaliyetleri durdurulsa bile, bu siteler çok kısa bir zaman içerisinde bir başka internet 
sitesi kurarak ya da birkaç dakika içerisinde başka isimlerle online oldukları için faaliyetlerini 
kesintisiz olarak devam ettirebilmektedir. 

Bir Online hesap açtırabilmek için gerekli olan depozito, kredi kartları, havale, kişisel banka 
çeki gibi yollarla kabul edilir. Ert düşük miktarda bahis yapabilme seçenekleri sunulan internette 
minimum bahis oynayabilme miktarı 1 pençe dir. Ancak eşit miktarda başka bir geçerli para birimi 
de kabul edilmektedir. 
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Bu sitelerde para kazanmak için spor yarışmaları da yapılmakta ve iştirakçilere para kazandırıl
maktadır. Ayrıca kayıtlı olan bir iştirakçinin referansı ile yapılan yeni üye kayıtları için de referans 
olan kişilere para kazandırılmaktadır. Amaç, internet üzerinden bahis oynamaktan da saparak tam 
bir ticaret haline dönüşmekte ve tüm bunlar üzerinden devlete hiçbir vergi ödenmemektedir. 

İnternetteki bahis miktarı sıralaması müşteri profiline göre değişmektedir. Çok ve sürekli 
kazanan profesyonel oyuncuların bahis miktarları sınırlandırılmaktadır, (profiling) Maç ve liglere 
göre limitler konulmaktadır. (500 - 5.000 USD arasında değişiyor). 

Bahis organizasyonu düzenleyen şirketlerin vergi ya da ödeme yapması gereken herhangi bir 
sorumluluğu bulunmadığından, toplam cironun büyük bölümü ikramiye olarak ayrılmaktadır. 
Yapılan cirolarla sürümden kazanılmakta, oransal olarak küçük görünün şirket karı, şaşırtıcı 
rakamlara ulaşmaktadır. 

Yasadışı bahis sitelerine kolaylıkla bayi olunabilmektedir. 
Korsan bayiler (fiziksel) Internet üzerinden iletişime geçerek acentalık almaktadır. Acenta, 

bahisten % 7-10 arasında ciro üzerinden komisyon alır. 
Online (İnternet Bayii), ciro üzerinden (% 7- 10) ve kar üzerinden (% 30'kra kadar varan) 

komisyon almaktadır. 

4.2. Dünyada Mevcut Durum 
İnternet üzerinde, spor müsabakaları üzerinden müşterek bahis oynatan sitelerin ve talih oyunu 

işletmeciliği faaliyetinin yoğunluğu dikkat çekicidir. Özellikle İngiltere kontrolündeki özerk statülü 
merkezler müşterek bahis şirketlerinin gözdesi durumundadır. 

Yurt dışında, özellikle de İngiltere'de bürolar aracılığı ile Futbol, Kriket, Golf, Tenis, Motor 
Sporları, Snooker, Boks, At Yarışı ve Rugby (Birlik ve Lig) ve ABD'ye özgü spor dalları olan 
Profesyonel ve Kolej Amerikan Futbolu, Beyzbol, Basketbol ve Buz Hokeyi gibi her türlü spor 
karşılaşması üzerine bahis oynanmaktadır. Bahis oynamak için sahip olunması gereken sahip olun
ması gereken asgari şey, kredi kartı ya da banka hesabıdır. Bu yollarla bahis şirketinin banka 
hesabına gönderilen paralar direkt sisteme girmekte ve bu para karşılığında istenilen türde bahisler 
oynanmaktadır. Yaptığımız araştırmada, internet üzerinden Türkçe ya da İngilizce olarak yukarıdaki 
biçimde müşterek bahis oyunları organizasyonu gerçekleştiren yüze yakın sitenin varlığı saptanmış
tır. 

Bu bağlamda Türkçe yayın yapan bir kısım siteler, faaliyetlerini, Birleşik Krallık Bahis 
Düzenleme Kurulunun lisans ve iznine sahip bulunan yurtdışında yerleşik müşterek bahis şirketleri 
ile irtibatlandırmaktadırlar. 

Bilindiği gibi vergi cennetleri olarak isimlendirilen veya kıyı bankacılığının gelişimine destek 
veren, "Uluslararası Kıyı Ötesi Malî Merkezler /International Off- shore Financial Center-
IOFC" olarak adlandırılan ülkeler veya adacıklar, sahip oldukları çeşitli ticari ve vergisel avantaj
larla önemli miktarlarda fonun kendilerinde toplanmasını sağlayabilmektedirler. Off- shore deyimi 
de, bu ülkelerin çoğunun İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı küçük ada devletleri olmalarından 
kaynaklanmaktadır. 

Dünyanın bir çok ülkesinde faaliyet gösteren Bahis siteleri, Yasal düzenlemelere tabi, online, 
vergisiz bahis ve oyun düzenleyicileri olarak hisseleri önemli Dünya Borsalarında halka açık iş
lem gören kuruluşlardır. 
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Stratej ileri, eğlence amaçlı bahis oynayan müşterileri çekmektir. Profesyonel anlamda bahis 
oynayan oyunculardan farklı olarak, müşterileri, eğlence ve vakit geçirme ve doğru tahmin 
yapabilme amacıyla bahis oynattıklarını, gelir beklentisiyle oynamadıklarını iddia etmektedirler. 

İnternet üzerinden dünya çapında oynanan müşterek bahisler o kadar ilginç boyutlara ulaşmış 
durumda ki; bunlara artık devletler, uluslararası sivil toplum kuruluşları öncülük eder konuma gel
miştir. Çok iyi amaçlara yönelik olarak organize edilen bu bahis oyunlarından en ilginç olanı; 
yuvalarından 9 bin kilometre öteye 5 ay sürecek göç uçuşu yapacak 18 kuşun, uyduyla izlenerek, 
İsteyenlerin, istediği kuş için müşterek bahise para yatırdığı organizasyon olmuştur. İngiliz müş
terek bahis şirketi, kuş hayatını koruma örgütü Bird Life International ve Avustralya hükümetinin 
ortaklaşa örgütlediği bu müşterek bahis oyunundan sağlanacak gelirin soyu tükenmekte olan kuş
ları koruma kampanyasına bağışlanacağı gözönüne alındığında müşterek bahis oyunlarının dün
yadaki boyutları daha iyi anlaşılmış olacaktır. 

5. Müşterek Bahis Oyunları ve İddaa'nm Türk Ekonomisine ve Sporuna Etkilerine 
Yönelik Tespit, Görüş ve Öneriler 

5.1. Komisyonda Mülakatla Bilgisine Başvurulan Spor Adamlarının Tespit, Görüş ve 
Önerileri 

5.1.1 Yasa Dışı Bahise İlgi İddaa'nın Devreye Girmesiyle Azalmıştır 

Komisyonda bilgisine başvurulan Spor Toto Teşkilat Müdürü Erdenay OFLAS "İddaa 
oyununda mevcut uygulama üzerine getirecek her yeni kesinti verilecek ikramiye miktarını büyük 
ölçüde azaltacağından oyuna olan ilginin yok olmasına neden olacak, mevcut potansiyel cazip ik
ramiyeler nedeniyle yasadışı organizasyonlara kayacak, vergi gelirlerinin arttırılması hedeflenirken 
varolan kamu gelirlerinde büyük düşmeler oluşacak, katılımın azalması sonucu yıllık 1 trilyon YTL 
hasılat hedefiyle devam eden iddia oyunu, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağına, 

İddaa oyununa 250 maç aldıklarını, ikramiye kazanmak için en az 4 maçın bilinmesi gerek
tiğini, 18 yaşından küçüklerin oynatılmadığını, kişi başına 2500 kolondan fazla oynanamadığını, 
bayilere % 9 pay verildiğini, kulüplere % 10 isim hakkı ödendiğine (son yasa değişikliğiyle %15), 

İddaanın yasaklanması halinde illegal bahsin devam edeceğini, Maliyenin vergi kaybı 
olacağını, kulüplerin haftalık 50 bin YTL üzerindeki isim hakkı gelirlerinin ortadan kalkacağını, 
birçok spor tesisinin yarım kalacağını, İddaa oyununa 1. ve 2. lig A grubu maçlarının tamamını al
dıklarını, 2B ve 3. lig takımlarından da her gruptan üçer takım aldıklarını bu suretle Anadolu takım
larının malî yönden ayakta kalmasını sağladıklarına, 

yönelik tespitlerde bulunmuştur. 

5.1.2 tddaa ve Bahis Oyunları Şike Olaylarını Tetikleyebilir: 

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan eski hakemlerden ve şimdiki spor yorumcularından Er
man TOROĞLU: " İddaa ve gizli bahisin yıllardır oynandığını, toptancı hali gibi birçok yerde 
kapalı devre toto oynandığını ve bu konularda Devletin devletliğini gösteremediğine, 

Geçmiş yıllarda Türkiye'deki bir maç üzerine bahis oynanmaya başlanmış ve bu maç ile ilgili 
spekülasyonların ayyuka çıkması ile Avrupa'da bu maçın bahislerden çıkarıldığına", yönelik tes
pitleri ile bahis oyunlarının maçlarda şike yapılmasını tetikleyebileceğini", 
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Yine bu meyanda Komisyonumuzca bilgisine başvurulan eski hakemlerden ve şimdiki spor 
yorumcularından Ahmet ÇAKAR: " Benim bir iddiam var yargısı ile; İddaa'nın, Türk futbolunda 
şikeye çok açık bir altyapı oluşturduğunu, bunu herkese özellikle de Spor Toto Teşkilatının 
Müdürüne, bir gecede kötü niyetli adamların İddaa'yı nasıl soyacağını kağıt kalemle ispat
layacağını ve bu çerçevede: İki hakem istesin, dört kaleci istesin bir gecede 10 milyon dolar parayı 
götürebileceklerini, Bahis şirketlerinin kendilerini şikeye karşı koruyabileceklerini ancak İddaa'nın 
kendisini koruyamayacağını ", belirterek tespitlerde bulunmuşlardır. 

5.1.3 Yasa Dışı Bahisle Önemli Miktarda Bir Döviz Yurt Dışına Kaçmaktadır: 
Komisyonda bilgisine başvurulan Spor Toto Teşkilat Müdürü Erdenay OFLAS "Ülkemizde il

legal yollardan, hesap ve tahminlere göre yıllık 500 ila 600 milyon dolar civarında internetten 
bahis oynandığını, enteresandır ki bu miktarın önemli bir oranının, milli gelirimizin çok az olduğu 
Güneydoğu Anadolu ve Diyarbakır kaynaklı ve Kuzey Kıbrıs'taki gazinolar açıkçası kumar
hanelere konulmuş olan Galaxy Bad adında illegal terminaller üzerinden oynanması olduğunu, 

Kanunen yetkinin kendilerine verilmiş olmasına rağmen Ülkenin yüklü bir miktarda dövizinin 
yurt dışına kaçışını engelleyemediklerini; bunu önleyebilme adına birçok teşebbüste bulunduklarını 
bu çerçevede; 2004 yılında iki kez Kıbrıs'a giderek, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinin spor bakanına 
bir teklif yaptıklarını, bu teklifle onlara, şu anda Kuzey Kıbrıs'ta 5 tane terminallerinin ancak, haf
talık hasılatlarının 1.250 YTL olarak gerçekleştiğini, halbuki Türkiye'de en düşük bayinin 5 bin 
YTL haftalık hasılat yaptığını, aradaki farkın fazlalığını söyleyerek, illegal yoldan oynananları 
yasakladıkları taktirde % 9 komisyonu % 12 ye çıkaracaklarını, böylece Kuzey Kıbrısta sporun 
gelişmesi için faydaları olacağını belirtiklerini; bunun üzerine de Kuzey Kıbrıs Yetkililerinin 
tamam diyerek kanun çıkardıklannı fakat şu anda çıkardıkları kanuna dayalı bir tüzüğün ihtilaf 
konusu olduğunu, bu tüzükle illegallere 480.000 euro karşılığında, bayilik verebildiklerini, böy
lece illegali legal hale getirebilecekleri hususunda kendilerini uyardıklarını, Oysaki, istedikleri tak
tirde GSM üzerinden, cep telefonu üzerinden, oyunları oynatabileceklerini söylediklerini, onların
da bu eylemin Kuzey Kıbrıs ekonomisine zarar verebileceği gibi bir düşünceyle bir ikilemin içinde 
kaldıklarını, bu uygulamanın devam etmesi halinde 5 tane terminallerini kapatabileceklerini, çünkü 
ülkemizde şu an itibariyle 30 000 bayilik talebinin olduğunu belirttiklerini, ancak bütün bu olanlara 
rağmen Kuzey Kıbrıs hassas bir konu olduğu için fazla da üstlerine gidemediklerini" ifade etmiştir. 

5.1.4 Yasa Dışı Bahis Oynayanlar İçin Birer Uyarı Olabilecek Tespitler: 
Komisyonumuza bilgi veren Spor Toto Teşkilatı Müdürü Erdenay OFLAS " yasa dışı bahis 

oynayanların genellikle paralarını alamadıklarını, çünkü oynadıkları mekanların devamlı değiş
tiğini, kaybolan yasa dışı bayiler tesadüfen bulunduğunda silahlı vakalara dönüşmeye başladığını, 
valiliklerden ve savcılıklardan sürekli bu olaylara yönelik bilgilerin kendilerine ulaştığını, 

Spor Toto bir kamu kuruluşu olduğu için, kazananın ikramiyesini Pazartesi gelip alabileceğini, 
çünkü karşısında devleti görebildiğini, bu güvencenin İllegal bahislerde olamayacağını", 

ifade etmiştir. 
5.1.5 Yasa Dışı Bahsin Önlenebilmesine Yönelik Kurumların Yapabilecekleri: 
Komisyonumuza bilgi veren Spor Toto Teşkilatı Müdürü Erdenay OFLAS " İllegal sitelerin, 

yapılan çeşitli toplantılarda, teknik olarak önlenmesinin mümkün olamayacağı kanaatine varıl
dığını, çünkü, site tespit edildiğinde kapatılsa bile 5 dakika sonra başka bir isimle bir başka site 
kurulduğunu, bunu engelleyebilecek olan Telekomun, Avrupa Birliğine girme aşamasında olan ül
kemizin bunu yapamayacağını ifade ettiğini, bu durumda Bankacılık Düzenleme Kuruluna önem-
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li bir iş düştüğünü, bunu da kredi kartlarına bir sınır getirerek, kredi kartlarıyla oynanan bu oyun
ları seyrini takip etmek suretiyle tespitlerinin yapılabileceğini ", 

ifade etmiştir. 
5.1.6 Spor Kulüplerinin Gelirlerinin Artırılması tçin tddaa'dan Daha Fazla Kaynağın 

Spor Kulüplerine Aktarılmasına Yönelik Tespit, Görüş ve Öneriler: 
Komisyonumuzca bilgisine başvurulan İstanbulspor Kulübü eski başkanı Adnan SEZGİN "İd-

daa oyununu gerçekleştiren teşkilatın, masraflar ve vergiler kesildikten sonra kalan parayı kulüp
lere dağıtması" 

Komisyonda bilgisine başvurulan Spor Toto Teşkilat Müdürü Erdenay OFLAS " ...kulüplerin 
iddia dan talep ettikleri isim hakkı payının % 35 oranlarında olduğunu, bu rakamın çok abartılı ol
duğunu, eğer meclis uygun görürse kamu paylarından yapılacak kesintilerle bu oranın ancak % 
15'lere çekilebileceğini (son yasa değişikliği ile %15 olmuştur); böylece büyük kulüpler özellikle 
de Anadolu kulüplerinin gelirlerinin artabileceği" yönündeki önerilerle kulüplerin İddaa'dan 
alacağı payın artırılması", gerektiğini belirtmişlerdir. 

5.1.7 İddaanın Şikeye Altyapı Oluşturmaması tçin Alınması Gereken Önlemlere İlişkin 
Tespit, Görüş ve Öneriler: 

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan spordan sorumlu eski bakanlardan Mehmet Ali YIL
MAZ " Bahis oyunlarının maksimum 25- 30 bin dolarlık ikramiye dağıtmasını, bu miktarla şike 
yapılamayacağını, 5-10 milyon YTL gibi ikramiye rakamlarının şikeye zemin oluşturabileceğini, 
zamansız uygulamaya konulan bizdeki mevcut sistemin gözden geçirilmesi ve kriterlerinin değiş
tirilmesi gerektiğini, 50 bin dolar maksimum ödeme ile şike yapılamayacağını, açıktan oynan
masının önlenebileceğini, maç satılacaksa bunu hocanın da masörün de yapabileceğini, başkan 
olarak hiçbir zaman böyle şeyler yaşamadığını", 

Komisyonumuzca bilgisine başvurulan eski hakemlerden Sadık İLHAN ise " Bahis oyun
larının bütün dünyada oynandığını, bu sebeple bütün mal varlığı ve hesaplarının incelemeye alın
dığını, ülkemizde de buna benzer bir uygulamanın olması gerektiğini", 

Komisyonda bilgisine başvurulan Spor Toto Teşkilat Müdürü Erdenay OFLAS "...risk merkezi 
adıyla önemli bir teknolojiye sahip olduklarını, 24 saat bu merkezde bilgisayar mühendislerinin 
bahisleri takip ettiklerini, İştirakçinin oynadığı her kuponun terminale girdiği andan itibaren ek
randa görüldüğünü, hangi maça ne kadar oynandığının tespit edilebildiğini, bu açıklamaya İstan
bul'da bir buçuk ay önce ki Güngören Küçükköy maçını örnek göstererek; bu maçı istatistiki bil
gilere baktığımız zaman Güngören'in kazanması ihtimalinin yüksekliği karşısında, bahislerin 
Küçükköy üzerinde daha çok oynandığını ve 25 bin YTL yüklenme üzerine, Cuma gecesi saat 
22.00 'de şike ihtimali üzerine sistemi hemen durduklarını, böylece şikeye yönelik bir bağlantı 
yapılmışsa yada umulmayan bir yükleme olmuşsa 25 bin YTL'den sonra sistem kırmızıyla işaret 
verdiğini, bu durumda ise şikenin önüne geçebildiklerini" ifade etmişlerdir. 

5.2. Spor tle İlgili Kurum ve Kuruluşların Yazılı Tespit, Görüş ve Önerileri 
5.2.1 İddaa Ülkemiz İstihdamına Önemli Katkılarda Bulunmaktadır: 
Komisyonumuza yazılı bilgi (Ek- 54) gönderen Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü "....halen İddia 

altyapısı ile tesis edilmiş olarak çalışan 3000 adet bayi ile geniş bir satış ağına sahip olduklarını ve 
ilerleyen günlerde bayi sayısının 4000'e ulaştırmayı hedeflediklerini belirtmektedirler. Görsel açın
dan belli standartlara sahip bir çok işyeri için ayrı bir işkolu haline gelmiş olan Spor Toto Teş
kilatının; çalışanları, iş ortaklan, geniş satış ve bayi oluşumları ile yaklaşık 12.000 kişiye istihdam 
sağlamakta olduğunu" vurgulamaktadır. 
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5.2.2 İddaa Türk Sporu ve Ekonomisine Önemli Kaynak Aktarmıştır: 
Komisyonumuza yazılı bilgi gönderen Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü, 17 Nisan 2004-4 Nisan 

2005 tarihleri arasında: 
GENEL HASILAT : 450. 947. 659. YTL 
VERGİLER (KDV, ŞANS OYUNLARI) : 76. 493. 846. YTL 
KURUMLAR PAYI : 5. 099.436. YTL 

DAĞITILAN İKRAMİYE : 215.261.373. YTL 
Toplam hasılat içinden çeşitli kurumlara lehine kesintiler ve ödemeler yapıldığını, bunların; 

KDV ve Şans Oyunları Vergisi olarak Hazine'ye, Futbol Kulüplerine (kulüp isim haklarından 
dolayı), Çocuk Esirgeme Kurumu'na, Kredi Yurtlar Kurumu'na, Tanıtma Fonu'na, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü'ne ve Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na dağıtıldığını, 

Kanunla belirlenen payların dışında; yarım kalan spor tesislerinin tamamlanması için 7 milyon 
YTL ve başarılı sporcu ve antrenörlerimizin ödüllendirilmesi için 410 bin YTL tutarında maddi 
kaynak ayrıldığını açıklamaktadır. 

Halen yalnızca futbol üzerinden düzenlenen spor oyunlarının diğer spor dalları üzerinden de 
düzenlenebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hazırlık çalışmaların sürdürüldüğünü belirten 
Spor Toto Teşkilat yetkilileri, bu projenin hayata geçirilmesi durumunda futbol dışında kalan diğer 
spor dallarının da sürekli bir gelir kaynağına kavuşacağını ve Türk Sporu ve Ekonomisi için yeni 
kaynaklar oluşturulacağını belirtmektedir. 

5.2.3 Yasa Dışı Bahise İlginin Azaltılması İçin İddaa Önemli Bir Mevzi Tutmuştur: 
Komisyonumuza yazılı bilgi (Ek- 54) gönderen Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü "...İddia 

oyununun resmî olarak başlatılmasıyla yasadışı bahis organizasyonların büyük çapta üye kaybına 
uğradığını, oyunun biri yıllık genel hasılatının 348 milyon ABD dolara ulaştığını, Ülkemizdeki 
yasadışı organizasyonların satışlarıyla karşılaştırıldığında İddaanın bu mücadelede % 50 oranında 
başarı kazandığını, 

İddaa oyununun 2005 yılı hasılat hedefi 1 trilyon YTL olduğunu, bu hedefe göre 2005 yılı 
sonunda; 

VERGİLER YOLUYLA HAZİNEMİZE : 163. 169. 491. YTL 
KAMU KURUMLARINA : 9.484. 873. YTL 
FUTBOL KULÜPLERİMİZE : 97.000.000. YTL 
kaynak aktarılacağını, 
Toplumumuzda yasadışı organizasyonlara olan ilginin azaltılması iştirakçilere resmî oyun

larımızdan ödenecek ikramiye miktarının artırılmasına bağlı olduğunu, hiçbir vergi ve kesintileri 
olmaması sebebiyle topladıkları cironun % 70 - % 80'lik bölümünü ikramiye olarak ayırabilen ve 
belirledikleri yüksek ikramiye oranlarıyla iştirakçileri cezbeden yasadışı organizasyonlarla, Spor 
Toto Teşkilatının halen topladığı vergisiz cironun % 50'sini ikramiye olarak dağıtmak suretiyle 
mücadele ettiğini, tüm dünya ülkelerinde engellenemez durumda olan yasadışı organizasyonlarla 
mücadele için yapılan uygulamalar; resmî oyunlar üzerindeki vergi oranlarının azaltılarak iştirak
çilere yüksek ikramiye verilmesi ve bu yolla vergi gelirlerinde sürümden kazanılması olduğunu" 
belirtmişlerdir. 
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6. Komisyonun Değerlendirmesi 

Ülkemizdeki bazı stadyumlarda reklamları bile yayınlanan uluslararası müşterek bahis şirket
lerinin ve bu şirketlere ait internet site adreslerini kullanarak müşterek bahis oynayanlar ile Spor 
Toto Teşkilat Müdürlüğü tarafından organize edilen son zamanların popüler oyunu "İDDAA" oy
nayanlar, bu sektöre henüz birikimsel olarak tahmin edemediğimiz boyutta değer aktarmaktadırlar. 

Oyun, ekonomik boyutunun yanı sıra sportif yarışmaların, kendi iç dinamikleri ve 
masumiyetine dair tartışmaları da başka bir biçimde alevlendirmiş oldu. 

Komisyonumuzun kuruluş amacı ve araştırma konulan paralelinde yapmış olduğu inceleme ve 
araştırmalar, bilgisine başvurduğu kişiler ve ulaştırılan belge ve dokümanlar neticesinde edindiği iz
lenimler ve yapmış olduğu tespitler neticesinde Türk sporu ve ülke ekonomisi için önemli bir kaynak 
olarak ortaya konulan, bugün için sadece futbol, ancak ileri tarihlerde tüm spor branşlarını da kap
sayacak olan bahis oyunları; Araştırma Komisyonumuzun ortaya çıkışının temel nedeni olarak gös
terilen şike, rüşvet, haksız rekabet, teşvik, şiddet gibi ayrıntılarına inerek irdelediğimiz ve mülahaza 
ettiğimiz Türk Sporunun Yozlaşması sürecini tetikler mi endişesi ile mercek altına alınmıştır. 

Bu irdeleme neticesinde olaya vakıf olan ve görüş bildirenler birer taraf olarak tasnif edildiklerin
de üç görüşe ayrıldıklan gözlemlenmiştir. Vakanın birinci tarafını oyunu yöneten ve yönlendiren Spor 
Toto Teşkilatı ve spor kulüpleri oluşturmaktadırlar ve bunlar iddia ya bakış açılannı, Türk sporunun 
gelişmesine ve ülke ekonomisine katkıları hususlannda odaklamışlardır. İkinci tarafı iddia yasaklan
malıdır ifadesiyle görüşlerini belirten kişiler oluşturmuş, bunlarda bakış açılannı sosyal ve kültürel 
yozlaşmaya etkileri paralelinde yoğunlaştırmıştır. Üçüncü taraf ise sporla iç içe olan spor adamlan 
ile kümelenmekte, bunlarda kulüplerin gelirlerinin artınlması, yasa dışı bahsin önüne geçilebilmesi 
yönünden İddia'nın gerekliliğine, ancak Türk sporunun yozlaşmasına özellikle şikeye alt yapı oluş
turacağından iddia sisteminde bazı değişiklikler yapılmasının da ehemmiyetine değinmişlerdir. 

Bu üç bakış açısı ile ortaya konulan görüş ve önerileri inceleyen komisyonumuz: 
İlk bakışta amacı çok masum görünen Spor karşılaşmalarında müşterek bahis oynanmasına izin 

verilerek spor kulüplerinin malî sıkıntılarına çözüm bulmayı amaçlayan müşterek bahis oyunlarının 
ve bu bağlamda iddianın çocuklanmızı korkunç bir hastalığın pençesine terkedebileceği ve ayrıca 
sporun yozlaşmasına neden olan faktörleri tetikleyebileceği endişesini taşımaktadır. 

Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de bütün bu oyunları oynamak için özel olarak seçil
miş bayilere gidilerek ve tarif edilen bahse göre oynatılmasının, çocukların bu tür oyunlara gir
mesini önleyebilme açısından gerekli olduğuna;oysa cep telefonu uygulaması bu denetim mekaniz
masının tamamen devre dışına çıkarıldığına, neredeyse her ilkokul ve lise öğrencisinin çantasında 
bulunan bir telefon aracılığıyla, kumarı getirip çocukların cebine sokacağı kanaatine sahiptir. 

Yetkililerin yasa dışı bahisi önleyebilme adına cep telefonu aracılığı ile başlattığı müşterek 
bahis oyunları, hiçbir şekilde denetlenemeyecek, kontrol altına alınamayacak bir kumarhaneyi 
çocukların ceplerinde kurmaktan başka bir şey değildir. 

İnternette oyun oynamak için kredi kartının gerekli olması ve 18 yaşından küçüklerin bu kart
lara sahip olamayacağı için oyun oynayamayacaklan yetkililer tarafından özellikle vurgulansa da, 
ebeveynlerin kartları ve aile fertleri için çıkardıkları ek kartların çocuklar tarafından rahatlıkla kul
lanılacağı gerçeği gözardı edilmiş olarak değerlendirilmektedir. 
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Spor kulüplerine bu yolla bir ek kaynak amaçlanıyorsa bunu sağlamanın yolu, tıpkı at yarış
ları ve spor toto uygulamasında olduğu gibi müşterek bahsin bayiler aracılığıyla oynatılması olmalı 
ve yasa dışı bahisi önlemek amacıyla internet ve cep telefonlarını denetleyecek teknik ve yasal ön
lemlerin alınması sağlanmalıdır. 

Spor Toto Teşkilat Müdürünün "Yönetmelikle belirlenerek, ikramiyenin, Katma Değer ve 
Şans Oyunları Vergisi çıktıktan sonra, en az % 50 'sinin iştirakçiye verilmesi ile illegalle savaşabil
mek mümkündür" ifadesiyle ortaya koyduğu önerinin, sporumuzun yozlaşmasında önemli bir et
kiye sahip olan şikeyi tetikleyebileceği ve hatta spor dışı illegal unsurların dışardan müdahalesine 
zemin hazırlayacağına dair en güncel ve sıcak olayın Akçeabat Spor- Kayseri Spor Maçı öncesin
de Akçeabat Spor Kulübünün kalecisi Hakan Sefer OLGUN'un önce kamuoyuna sonrasında ise 
komisyonumuza vermiş olduğu bilgiler çerçevesinde geliştiğini hatırlatarak, ikramiye oranlarının 
artırılmaması hatta düşürülmesi Türk sporunun geleceğinin aydınlık olması açısından gereklidir. 
Her ne kadar Spor Toto teşkilat Müdürü Erdenay OFLAS komisyonumuzda ki ifadesinde, takım 
isimlerini de vererek beklentilerin dışında bir yüklenme olduğu durumda şike ihtimal! üzerine 
hemen sistemi durduklarını belirterek şikeyi önleyebildiklerini vurgulasa da; bu tespit üzerinde 
yapılacak her beyin jimnastiği aşağı yukarı aynı yorumlar üzerinde kilitlenecektir: 

Teoride bahisçinin her ne kadar 2500 kolon sınırını geçemeyeceği belirlenmiş olsa da, uy
gulamada bir bahisci veya şike yapacak olanların farklı kişiler adına sınırsız olarak rahatlıkla oy
nayabileceği düşünülürse bu risk merkezinin şikeyi önlemeye değil de, ancak riski üstlenenleri 
korumaya yönelik bir işleve sahip olduğu görülmektedir. 

Ayrıca beklenmeyen yükleme üzerine, yüklemenin olduğu maç üzerindeki oyunları engelleyen 
risk merkezi, bu maç için alışılmışın dışında farklı bir oyun tarzıyla yüklemede bulunan 
maceraperest bir veya birkaç bahisçinin yüklemesini şike olarak değerlendirerek sistemi kapatması 
ile bu maçı şike olmasa da şike yakıştırmalarının girdabına itmekle kalmadığı gibi; bir maçta şike 
olup olmadığına karar vermek üzere yapılanan (Şike Tahkik Kurulu, TFF Yönetim Kurulu ve Tah
kim Kurulu) ve görev alanların (hakem, gözlemci, temsilci) yerinede karar vermiş olmakla da 
sınırlarını aşmış olmaktadır. 

Yasa dışı bahsin Ülkemizin önemli miktarda dövizini yurtdışına kaçırdığını vurgulayarak müş
terek bahis oyunlarının gerekliliğini savunan yetkililerin; internette müşterek bahis oynatan bir şir
ketin, bir yıl gibi kısa bir sürede kayıtlı Türk üye sayısını yüzbinlere taşıdığını, buna da bazı stad
yumlarının yanı sıra, bazı spor kulüplerinin resmî siteleriyle reklam anlaşmaları yapmasının etkili 
olduğunu gözardı etmeden, yerinde ve zamanında önlemler almasının gerekliliğine inanan Komis
yonumuz, geleceğimizin emanetçileri çocuklarımızı korumaya yönelik duyarlılığını önceliklerin 
en önüne alarak önerilerini şekillendirmiştir. 

C- SPOR FEDERASYONLARININ YAPISI 
1. Türkiye'de Spor Federasyonlarının Mevcut Durumu 
21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanununun 18 inci maddesi ile; bir veya daha fazla spor dalının, teknik ve idarî bakım
dan birer federasyona bağlanacağı, amatör federasyonların adedi ile profesyonel dalların, Merkez 
Danışma Kurulunun da görüşünü almak suretiyle Gençlik ve Spor Genel Müdürünün teklifi üzerine 
Başbakan tarafından tespit olunacağı hükme bağlanmıştır. 
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1.1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Bağlı Spor Federasyonları 
3289 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile; federasyon başkanlarının seçimi ve kurullarının teşkili 

düzenlenmiş olup, federasyon başkanlarının seçimle göreve gelecekleri ve bu görevlerinin fahri olduğu, 

Federasyon başkanlarının seçimi, kurulların teşkili, çalışmaları, görev, yetki ve sorumlulukları 
ile kurulları atamaya ilişkin hususların çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

26.8.2004 tarihli ve 25565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği ile; Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü federasyon başkanlarının seçimi, federasyon başkanlığı seçimine katılacaklarda 
aranılacak şartlar, göreve başlatılmaları, görevden alınmaları ile seçimde oy kullanacak kişi, kurum 
ve kuruluşlar ile seçimle ilgili esas ve usuller düzenlenmiştir. 

Federasyonların kurulları, federasyon başkanlarının göreve başlamasından sonra, 22.11.1993 
tarihli ve 21776 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği 
esaslarına göre oluşturulmaktadır. 

1.2. Özerk Spor Federasyonları 
Spor federasyonlarının özerkleştirilmesi ve demokratik bir yapıya kavuşturulması çalışmaları, 

3461 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'la başlamıştır. 
Federasyonlara, faal sporcu sayısı, faal kulüp sayısı, spor dalının ülkemiz veya dünyadaki 

yaygınlığı ve gelişme potansiyeli, gelirlerinin giderlerini karşılayabilme yeterliliği, spor dalının 
olimpik olup olmadığı ve kendisinin veya kendisine bağlı kulüplerin tesis durumu gibi kriterler göz 
önünde bulundurularak özerklik verilmektedir. 

3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesiyle; 
Federasyonların; talepte bulunmaları durumunda Merkez Danışma Kurulu'nun uygun görüşü, 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile idarî 
ve mali özerklik, kuruluşlarına ilişkin kararların, Resmî Gazete de yayımlanması ile de tüzel kişilik 
kazanacakları hükme bağlanmıştır. 

Özerk federasyonlar; organları genel kurulu tarafından seçimle göreve getirilen, her türlü 
kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi genel kurulu tarafından onaylanan ve ibra edilen, 
özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliği olan federasyonlar olarak tanımlanmıştır. 

Özerkliği onanan federasyon, hazırlayacağı ana statü ve buna bağlı talimatlara göre genel 
kurulunu ve yetkilendireceği diğer organlarının oluşumunu, görev ve yetkilerini belirlemektedir. 

Diğer yandan özerk federasyonlar, uluslararası federasyonların öngördüğü kurulları oluştur
mak zorundadırlar. 

Türkiye Futbol Federasyonu dışındaki özerk spor federasyonlarının teşkilatı, genel kurul
larının oluşumu, toplanması ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar, yönetim kurulu ile diğer kurul
ları, federasyon başkanı, federasyonlara bağlı spor dalları ile ilgili kulüp, sporcu, antrenör, tek
nik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanları ile ilgili 
hususlar, özerk federasyonların Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Tahkim Kurulu ile ilişkileri; 
3289 sayılı Kanunun 2'nci ve Ek 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 14.7.2004 tarihli ve 
25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile düzenlenmiştir. 
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Özerk federasyonlar ana statülerini bu çerçeve statüye aykırı olmamak kaydıyla kendileri 
hazırlamaktadırlar. 

Özerk federasyonların merkezi Ankara'dadır. Federasyonlar yurt içi teşkilatlarını ana 
statüsünde belirlenen esaslar dahilinde kurmaktadırlar. 

3289 sayılı Kanunun Ek 10 uncu maddesiyle de; 
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri ile adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarının; 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk federasyonlar tarafından organize edilen sportif 
faaliyetlerde, bu Kanunda öngörülen veya özerk federasyonlar bünyesinde bulunan kurullarda 
görev alabilecekleri hükme bağlanmıştır. 

Federasyonların merkez teşkilatı, 
a) Genel kurul, 
b) Yönetim kurulu, 
c) Denetleme kurulu, 
d) Disiplin ve/veya ceza kurulu, 
e) Uluslararası federasyonun öngördüğü kurullar, 
f) Hukuk, mali, tahkik, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler ve diğer kurullar, 
g) Genel sekreterlik ve 
h) İdarî birimlerden, 
oluşmaktadır. 
3289 sayılı Kanunun 28.4.2005 tarih ve 5340 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile eklenen Ek 

10 uncu maddesi ile yapılan düzenleme; Komisyon çalışmalarının çok yoğun bir biçimde devam et
tiği süreçte birçok spor adamının değindiği, ancak Komisyonumuzca bu tartışmalar devam ederken 
yapılacak bir düzenlemenin, daha sonra yeni ihtiyaçların doğmasına neden olabileceği kaygısının 
taşındığı ve bu önerilerin başka olgularla da test edilmesi inancının hakim olduğu bir konu olarak 
karşımıza çıkmıştır. 

1.2.1 Özerk Spor Federasyonları ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu 
Özerk federasyonların yönetim kurulları, ceza veya disiplin kurullarınca verilen kararlara kar

şı Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan Tahkim Kuruluna itiraz edilmektedir. 
Tahkim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül etmektedir. Üyeler; beşi hukukçu, ikisi 

ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde 
bulunmuş kariyer sahibi kişi olmaları kaydıyla, Gençlik ve Spor Genel Müdürünün teklifi ve Genç
lik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın onayı ile altı yıl için görevlendirilmektedirler. 

Üyeler kendi aralarından bir başkan seçmektedirler. Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir. 
Tahkim Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları; 28.5.2004 

tarihli ve 25475 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği ile belirlenmiştir. 

Tahkim Kurulu, federasyon ile kulüpler; federasyon ile hakemler; federasyon ile teknik direk
tör ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile oyuncular; kulüpler ile 
kulüpler arasında çıkan ihtilaflar hakkında yönetim kurulunca verilen kararlar ile disiplin veya ceza 
kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 956) 



— 191 — 

Özerk federasyonların denetimine ilişkin hususlar dışında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
ile özerk federasyonlar arasında çıkan her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenen bir üyenin 
başkanlığında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve özerk federasyonca görevlendirilen üçer 
kişiden oluşturulan komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanmaktadır. 

1.2.2 Özerk Spor Federasyonlarının Gelirleri ve Kaynakları 
Özerk federasyonların gelirleri; katılım payı, tescil, vize, transfer, itiraz, ceza, yayın, sponsorluk, 

reklam, yardım, kira ve işletme gelirleri, bağış ve benzeri gelirler ile federasyon bütçesinin öz gelirlerinin 
%15'ini geçmemek üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinden ayrılacak paydan oluşmaktadır. 

Genel Müdürlük olimpik branşlarda; federasyonun bir önceki yıl gerçekleşen gelirlerinin % 75'i 
kadar, olimpik olmayan federasyonlara ise; % 50'si kadar yardımda bulunabilmektedir. (3289 sayılı 
Kanunun Ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü olan bu düzenleme, Komisyon çalış
malarının devam ettiği bir dönemde 28.4.2005 tarih ve 5340 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 
yeniden düzenlenmiştir.) 

Özerk federasyonların gelirleri ana statüsünde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde harcanmak
tadır. Genel Müdürlük bütçesinden özerk federasyonlara, ilgili branşın alt yapısına ve eğitime iliş
kin projelerinin desteklenmesi amacıyla gerektiğinde kaynak tahsis edilebilmektedir. 

Ayrıca özerk federasyonların tüm gelirleri, her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmaktadır. 
Genel Müdürlük, özerk federasyonların talebi durumunda, kendisine ait spor tesislerinin iş

letilmesini, menkul ve gayrimenkullerini bedelsiz olarak kırk dokuz yıla kadar federasyonun 
faaliyetleri için tahsis edebilmektedir. Söz konusu spor tesisleri ile menkul ve gayrimenkullerin tah
sis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi Genel Müdürlükçe iptal edilebilmektedir. 

Diğer yandan, 3289 sayılı Kanunun 5340 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile eklenen Ek 11 inci 
maddesi ile; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya kullanımında bulunan spor tesis
leri veya taşınmazların kullanım veya intifa hakkının; spor federasyonlarına, en az üçü olimpik olmak 
üzere toplam altı spor dalında faaliyet gösteren ve liglere katılan spor kulüplerine, yerel yönetimlere, 
kamu kurum ve kuruluşlarına protokol ile bedelsiz devredilebileceği hükme bağlanmıştır. 

1.2.3. Özerk Spor Federasyonlarının Denetimi 
Özerk federasyonların her türlü faaliyet ve işlemleri Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 

bağlı olduğu Bakanlığın denetimine tabidir. 
Bu denetim sonucunda görevi başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı veya 

yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan, genel 
kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaktadır. 

2. Türkiye Futbol Federasyonu ve Yetkili Kurulları 
2.1. Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluşu ve Teşkilatı 
3289 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrası ile; profesyonel dalların, Merkez 

Danışma Kurulunun görüşü, Gençlik ve Spor Genel Müdürünün teklifi üzerine Başbakan tarafın
dan tespit edileceği, 

İkinci fıkrası ile; amatör ve profesyonel futbol faaliyetlerinin Türkiye Futbol Federas
yonuna bağlı iki ayrı kurul tarafından yürütüleceği, 

Profesyonel spor dallarının teşkili, ilgili federasyonları ile bağlantıları ve idaresinin tüzükle 
düzenleneceği, 

hükme bağlanmıştır. 
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17.6.1992 tarih ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesi ile; her türlü futbol faaliyetlerini millî ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, 
teşkilâtlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek 
üzere, özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip, merkezi Ankara'da olan özerk Türkiye Fut
bol Federasyonu'nun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usuller düzenlemiştir. 

Federasyonun Merkez Teşkilâtı, 
• Genel Kurul, 
• Başkanlık, 
• Yönetim Kurulu, 

• Denetleme Kurulu, 
• Tahkim Kurulu, 
• Merkez Hakem Kurulu, 
• Yan Kurullar ve 
• İdarî Birimlerden 
oluşmaktadır. 
İdarî birimler, Federasyonun bütün işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, yönetim kurulunca 

alınacak kararları uygulamak ve Başkan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek üzere bir 
genel sekreter ve yeteri kadar genel sekreter yardımcısı, danışmanlar, teknik yönetici ve öğreticiler 
ile diğer idarî ve teknik personelden oluşmaktadır. 

Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak maksadıyla, tüm illerde fahri futbol temsilcisi ve 
Yönetim Kurulunca gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilik
leri kurulmaktadır. 

Yönetim Kurulunca gerekli görülen ülkelerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon tem
silciliklerinin açılması veya bunların kapatılması, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak, spordan 
sorumlu Bakanın kararı ile yapılmaktadır. 

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği futbol müsabakalarında görevlen
dirilen hakemler, müşahit ve temsilciler hakkında; görevli oldukları müsabakalarda herhangi bir 
saldırıya maruz kaldıklarında, ceza kanunlarının uygulanması bakımından, bunların işledikleri 
suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanmaktadır. 

2.2. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Başkanvekilleri 
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı dört yıllık görev süresi için, Genel Kurul üyelerinin beş

te birinin yazılı teklifi üzerine Genel Kurula katılan üyelerin oy çokluğu ile seçimle iş başına getiril
mekte olup, süresi dolan Başkan yeniden seçilebilmekte, ancak üst üste ya da aralıklarla en fazla 
üç dönem seçilebilmektedir. (28.4.2005 tarih ve 5340 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile yeniden 
düzenlenin iştir.) 

Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkanın belirleyeceği Başkanvekili yürütmektedir. 
Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartı ile birinci baş

kanvekili, yoksa ikinci başkanvekili, başkanvekillerinin olmaması halinde de Yönetim Kurulu'nun 
kendi üyeleri arasından belirleyeceği kişi Başkanlığa vekalet etmektedir. (28.4.2005 tarih ve 5340 
sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.) 
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Ancak, Genel Kurula altı aydan az bir süre kalması halinde yönetimdeki boşalmalar nedeniy
le olağanüstü genel kurula gidilememektedir. 

2.3 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının Görevleri 

3813 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile; Başkanın görevleri, 

• Federasyonu temsil etmek, 

• Federasyonun faaliyetlerini bu Kanun, ana statü ve diğer mevzuata göre yürütmek, 

• Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 

• Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 

• Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını Yönetim Kuruluna teklif etmek, 

• Gerekli gördüğünde yan kurullara başkanlık etmek ve 
• Harcamaları yapmak, gerektiğinde bu yetkisini Başkanvekillerine veya genel sekreterine 

devretmek, 

• Merkez Hakem Kurulunun Başkanı ile asıl ve yedek üyelerini Yönetim Kurulu'na teklif et
mek (28.4.2005 tarih ve 5340 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenmiştir.) 

olarak düzenlenmiştir. 

2.4 Türkiye Futbol Federasyonunun Yetkili Kurullarının Oluşumu ve Görevleri 

Türkiye Futbol Federasyonunun Yetkili Kurulları; 

• Genel Kurul, 

• Yönetim Kurulu, 

• Denetleme Kurulu, 

• Tahkim Kurulu, 

• Merkez Hakem Kurulu ve 

•Yan Kurullardan 

oluşmaktadır. 

2.4.1. Genel Kurul 
- Genel Kurulun Oluşumu 
3813 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile; Genel Kurul üyelerinin çağrı tarihinde; 

• Türkiye profesyonel futbol en üst ligindeki kulüplerin başkanları ile yönetim kurullarınca 
belirlenecek dörder temsilci, 

• Türkiye Profesyonel İkinci Ligi (A) kategorisindeki kulüplerin başkanları ile ilk on sırada yer 
alan kulüplerden birer temsilci, 

- Türkiye Profesyonel İkinci Ligi (A) kategorisi dışında kalan diğer gruplardakı ilk altı sırada 
yer alan kulüplerin başkanlan, 

• Türkiye Profesyonel Üçüncü Liginde her gruptan ilk üç sırada olan kulüplerin başkanlan, 

- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığını asaleten altı aydan fazla yapmış olanlar. 

• Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek üç temsilci, 
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• FIFA ve UEFA'nın icra kurullarında fiilen görev yapanlar ile komisyonlarında en az beş yıl 
görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve büyükler kategorisinde olimpiyat, dünya, kıta 
futbol federasyonları şampiyonaları finalleri ile Avrupa şampiyonalarının en az yarı finallerinde 
maç yönetmiş faal olmayan hakemler, 

• Bünyesinde futbol dalı bulunan federasyonların başkanları, 

• (A) Millî Takım teknik direktörlüğünü en az altı ay yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşları, 

• En az yetmiş beş defa (A) Millî olmuş ve Genel Kurul tarihinden en az altı ay önce faal spor
culuğu bırakmış olanlar, 

• Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir temsilci, 

• Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı ile Yönetim Kurulu tarafın
dan belirlenecek dört temsilci, 

• Türkiye Futbol Adamları Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir temsilci, 

• Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı ile Yönetim Kurulunca belirlenecek bir temsilci, 

• Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı ile Yönetim Kurulun
ca belirlenecek iki temsilci, 

• Türkiye profesyonel futbol en üst liginde şampiyon olan kulüplerden her biri için ilave iki 
temsilciden ve 

• Türkiye Futbol Vakfı Genel Başkanı'ndan (28.4.2005 tarih ve 5340 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesi ile eklenmiştir.) 

oluşacağı hükme bağlanmıştır. 

- Genel Kurulun Görevleri 

3813 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile; 

Genel Kurulun görevleri; 

• Türkiye Futbol Federasyonu faaliyet programını ve bütçesini onaylamak, gerektiğinde bütçe 
tadilleri yapmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek, Yönetim Kurulunu ve Başkanı ibra etmek, 

• Başkanı, Yönetim Kurulu'nun on dört üyesini, Tahkim ve Denetleme Kurullarını seçmek, 
(28.4.2005 tarih ve 5340 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.) 

• Ana statüyü yapmak ve değiştirmek, 

• Yönetim Kuruluna taşınmaz alımı ve satımı için yetki vermek, 

• Denetleme Kurulunca her yıl hazırlanan denetleme raporunu kabul etmek ve 

• Kanunla verilen diğer görevleri 

yapmak olarak belirlenmiştir. 

Ayrıca, Genel Kurul delegeleri tarafından, toplantıda alınan kararlara karşı Genel Kurul 
tarihinden itibaren otuz gün içinde Ankara Asliye Hukuk mahkemelerinde iptal davası açılabilmek
te, davalar basit yargılama usulüne tabi olarak yürütülmektedir. (28.4.2005 tarih ve 5340 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi ile eklenmiştir.) 
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2.4.2 Yönetim Kurulu 
- Yönetim Kurulu'nun Oluşumu 
3813 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile; Yönetim Kurulunun; Federasyon Başkanı dahil Genel 

Kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden teşekkül edeceği, 
Genel Kurul tarafından aynı sayıda yedek üye seçileceği ve görev süresinin dört yıl olduğu, 
Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen kulüp temsilcileri, kulüplerinin başkanı veya yönetim 

kurulu üyesi iseler, seçilmekle bu sıfatlarının sona ereceği, 
hükme bağlanmıştır. 

- Yönetim Kurulunun Görevleri 
3813 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile; 
Yönetim Kurulunun görevleri; 
• Futbol takımlarını kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, liglerin isim

lerini belirlemek, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek, 
• Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, müsabakaları ertelemek, ileriye kaydırmak, yarım kalan 

müsabakalar ile olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek, 
• Futbol ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem, futbolcu, masör ve benzeri 

elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hak
larını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, 

• Kulüplerin futbol dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili 
faaliyet ve taahhütleri denetlemek, 

• Futbol takımlarını, futbolcularını ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek, 
• Federasyonun merkez, taşra ve yurt dışı görevlerinde çalışan personelin ücretleri ile sosyal 

haklarını ve gerekli görülen federasyon kurullarının huzur haklarını, tazminatlarını, yolculuk ve 
ikamet giderlerini ve yolluklarını tespit etmek, 

• Genel Kuruldan alınan yetki doğrultusunda müsabaka, eğitim ve sağlık ile ilgili tesisler yap
mak, yaptırmak, 

• Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tesis kiralamak, işletmek, işlettirmek ve futbol 
faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, 

• Federasyonun yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarını kurmak, 
• Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve futbol ile ilgili her türlü 

faaliyetleri yürütmek, 
• Futbol ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticari 

ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek, 
• Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak, 
• Kulüpler, futbolcular, teknik yönetici ve öğreticiler, hakemler, müsabaka görevlileri ile fut

bol alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını karara bağlamak, 
• Genel Kurul toplantılarını hazırlamak, 
• Bütçeyi hazırlamak, 
• Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak, 
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• Birinci ve ikinci başkanvekilini belirlemek, (28.4.2005 tarih ve 5340 sayılı Kanunun 9 un
cu maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.) 

• Ulusal ve uluslararası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak, 
• Ülkemizde mevcut ise; akredite belgesine sahip olan Doping Kontrol Merkezinde, spor

cuların anti doping kontrollerini yaptırmak, dopingli çıkan futbolcularla ilgili ulusal ve uluslararası 
kurulların kararlarını uygulamak, 

• Yönetim Kurulunca her yıl belirlenecek limiti aşan harcamalar için, Başkan ile birlikte bir 
Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek, 

• Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, 
• Bu Kanun, ana statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak, 
• Başkan tarafından teklif edilen Merkez Hakem Kurulu'nun başkanı ile asıl ve yedek üyelerini 

atamak (28.4.2005 tarih ve 5340 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenmiştir.) 
olarak belirlenmiştir. 
2.4.3. Denetleme Kurulu 
- Denetleme Kurulu'nun Oluşumu 
3813 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle; 
Denetleme Kurulu'nun, dört yıl için Genel Kurulca seçilecek malî konularda ihtisas sahibi 

olan beş asil, malî konularda ihtisas sahibi olan beş yedek üyeden teşekkül edeceği ve üyelerin ken
di aralarından bir başkan seçecekleri hükme bağlanmıştır. 

- Denetleme Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
3813 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle; Denetleme Kurulu'nun, 
Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurul tarafından kabul edilen talimata uygun olarak 

Futbol Federasyonu'nun malî işlemlerini Genel Kurul adına denetleyeceği, her yıl hazırlayacağı 
yıllık denetleme raporunu Genel Kurulun onayına sunacağı, 

Denetleme raporunda; gelir- gider tabloları, bilançolar ve yıllık faaliyetleri esas alan malî tab
loların yer alacağı, ayrıca kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, har
camaların sportif faaliyetler için yapılıp yapılmadığı ve malî işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların 
amaç ve programlarına uygun olup olmadığı hususlarına da yer verileceği, 

Denetleme Kurulu'nun, raporunu, Genel Kurul üyesi tüzel kişilere ve gerçek kişilere Genel 
Kurulun toplantı tarihinden bir ay önce göndereceği, Genel kurul üyeliği bulunan tüzel kişilerin 
temsilcilerine ayrıca rapor gönderilmeyeceği, Raporun postaya veriliş tarihinin gönderme tarihi 
olarak kabul edileceği, (28.4.2005 tarih ve 5340 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile yeniden 
düzenlenmiştir.) 

hükme bağlanmıştır. 
2.4.4. Tahkim Kurulu 
- Tahkim Kurulunun Oluşumu 
3813 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle; Tahkim Kurulu'nun; 
iki asıl ve iki yedek üyesinin üniversitelerin hukuk fakülteleri veya spor yüksekokullarında 

görev yapan öğretim üyelerinden olması kaydıyla, beş asıl, beş yedek hukukçu üyeden oluşturulacağı, 
Tahkim Kurulu üyelerinin dört yıl görev yapmak üzere Federasyon Genel Kurulu'nca seçileceği, 
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Üyelerin kendi aralarından bir Başkan seçecekleri, 
Kurulun, görevinde bağımsız olduğu, üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yer

lerine yenisinin görevlendirilemeyeceği, 
Kurulun beş üyenin katılımı ile toplanacağı ve kararların oy çokluğu ile alınacağı, asıl üyenin 

katılmadığı toplantıya yedek üyenin iştirak edeceği, 
Tahkim Kurulu kararlarının kesin olduğu, 
hükme bağlanmıştır. 
- Tahkim Kurulunun Görevleri 
3813 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle; Tahkim Kurulu'nun, 
Federasyon ile kulüpler; Federasyon ile hakemler, Federasyon ile futbolcular, teknik direktörler 

ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktör, antrenör, oyuncu temsilcisi ve masörler; kulüpler ile oyun
cular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Yönetim Kurulunca verilecek kararlar 
ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlayacağı hükme 
bağlanmıştır. (28.4.2005 tarih ve 5340 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.) 

2.4.5. Merkez Hakem Kurulu 
- Merkez Hakem Kurulu'nun Oluşumu 
3813 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle; Merkez Hakem Kurulu'nun, (28.4.2005 tarih ve 

5340 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.) 
Başkanın teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile biri Başkan olmak üzere 

dokuz üyeden oluşacağı, aynı sayıda ve aynı usulle yedek üye seçileceği, 
Üyelerin yedisinin faal olmayan hakemlerden, ikisinin ise spor alanında en az on yıl mesleki 

deneyimi olan kişiler arasından belirleneceği, 
Kurulun görevinde bağımsız olduğu ve üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yer

lerine yenisinin atanamayacağı, 
hükme bağlanmıştır. 
3813 sayılı Kanunun 28.4.2005 tarih ve 5340 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle değişik 15 in

ci maddesi uyarınca oluşturulacak Merkez Hakem Kurulu'nun; 5340 sayılı Kanunun 20 nci mad
desi ile 3813 sayılı Kanuna eklenen Ek Geçici 8 inci maddesi gereğince, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Merkez Hakem Kurulu üyelerinin istifa etmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren yedi 
gün içinde yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atanacağı hükme bağlanmıştır. 

- Merkez Hakem Kurulunun Görevleri 
3813 sayılı Kanunun 16 nci maddesi ile; Merkez Hakem Kurulu'nun, (28.4.2005 tarih ve 5340 

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.) 
Futbol takımı bulunan kulüplerin yapacakları resmî ve özel futbol müsabakalarının yönetimini, 
Bu müsabakalarla ilgili futbol oyun kuralları açısından teknik anlaşmazlıkların çözümlenmesini, 
İl ve ilçe hakem kurullarının kurulmasını, 
Hakemlerin eğitilmesini, bunların klasmanlara ayrılmasını, 
Yükselme ve düşme şartlan ile statü ve talimatlarda belirtilen diğer görevleri yürütmesini sağ

lamakla görevlendirildiği, 
hükme bağlanmıştır. 
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2.4.6. Yan Kurullar 
- Yan Kurulların Oluşumu 

3813 sayılı Kanunun 17 inci maddesi ile; Yönetim Kurulu'nun onayını almak suretiyle 
Federasyon Başkanı tarafından belirlenen yan kurullar, 

- Disiplin Kurulu, 

- Tahkik Kurulu, 

- Teftiş Kurulu, 

- Sağlık Kurulu, 

- Araştırma ve Geliştirme Kurulu, 

- Malî Danışma Kurulu, 

- Hukuk Kurulu, 

- Dış İlişkiler Kurulu, 

- Profesyonel İşler Kurulu, 

- Amatör İşler Kurulu, 
- Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu ve (28.4.2005 tarih ve 5340 sayılı Kanunun 14 üncü 

maddesi ile eklenmiştir.) 

- Diğer Yan Kurullardan 

oluşturulmuştur. 

2.5. Futbol Federasyonunun Bütçesi 
3813 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile; 

Federasyonun bütçesinin, Yönetim Kurulunca düzenlenerek Genel Kurulun onayından sonra 
uygulanacağı, 

Başkanın, tahsilat ve harcamaları, bütçede belirtilen esaslar çerçevesinde yapmaya yetkili olduğu, 

Başkanın, yetkisini, sınırlarını belirtmek kaydıyla, Başkanvekillerine ve Genel Sekretere dev
redebileceğim, 

Federasyonun bütçesinden en az yüzde iki oranında payın, eğitim faaliyetlerinde kullanılmak 
üzere Merkez Hakem Kurulu'na verileceği, (28.4.2005 tarih ve 5340 sayılı Kanunun 15 inci mad
desi ile yeniden düzenlenmiştir.) 

hükme bağlanmıştır. 

2.5.1 Futbol Federasyonunun Gelirleri 

3813 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile; 

Futbol Federasyonu'nun gelirlerinin, 
•Futbol müşterek bahis oyunlarından kulüplere verilen isim hakkının % 15'i, (28.4.2005 tarih 

ve 5340 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.) 

• Kulüplerin profesyonel (Jübile maçları hariç) müsabaka hasılatlarının %10'u, 

• Başvuru harçları ve para cezaları, 
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• Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından elde ettikleri gelirlerin 
%10'u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler, 

• Sponsorluk gelirleri, 
• Milli ve temsili müsabaka gelirlerinden kesintiler yapıldıktan sonra kalan net meblağ, 
• Tescil, vize, aktarma, aidat ve benzeri gelirler, 
• Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışından elde edilen gelirler, 
• Faiz gelirleri, 
• Bağış ve yardımlar ile 
• Diğer gelirlerlerden 
oluşacağı hükme bağlanmıştır. 
2.5.2. Futbol Federasyonunun Giderleri 
3813 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile; 
Federasyonun yıllık toplam gelirinin en az % 15'inin, her bütçe döneminde 31 Aralık tarihine 

kadar Federasyona sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen projelerde kullanılmak 
üzere ikinci ve üçüncü liglerde takımı bulunan kulüplere; en az % 15'inin ise, futbolla ilgili olmak 
kayıt ve şartı ile her bütçe döneminde 31 Aralık tarihine kadar Federasyona sunulan ve Yönetim 
Kurulu tarafından kabul edilen alt yapı, eğitim veya tesis projelerinde kullanılmak üzere ilgili 
kurum, kuruluş ile spor kulüplerine, Federasyon'un kaynak kullandırılmasına ilişkin düzen
lemesine uygun şekilde, Genel Kurul kararı ile, katılım payı karşılığı olarak kullandırılacağı, 
(28.4.2005 tarih ve 5340 sayılı Kanunun 127nci maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.) 

Federasyonun bütçe dışı yapacağı harcamalara (primler dahil) ve yatırımlara ilişkin usul ve 
esasların, Genel Kurul onayı ile belirleneceği, 

Türkiye futbol liglerinin isim haklarından elde edilen gelirlerin yüzde otuz beşinin üçüncü lig, 
yüzde yirmi beşinin ikinci lig kulüplerine eşit olarak dağıtılacağı, kalan yüzde kırklık kısmın ise 
Federasyon payı kesildikten sonra en üst lige katılan kulüplere yine eşit olarak dağıtılacağı, 

hükme bağlanmıştır. 
2.6 Futbol Federasyonunun Verdiği Cezalar 
3813 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile; 
Futbol müsabaka ve çalışmalarında kulüpler ve kişilerce disiplin ve sportmenliğe aykırı fiiller 

ve bunlara uygulanacak müeyyidelerin, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak Federasyon 
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak esaslarla tespit edileceği, 

Belirlenecek fiillere uygulanacak cezaların, 
İhtar, 
Yarışmadan men, 
Hak mahrumiyeti, 
Yarışmayı seyircisiz oynatma, 
Saha kapatma, 
Para cezası, 
Tescil iptali, 
Puan indirme ve küme düşürme olduğu, 

hükme bağlanmıştır. 
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2.7. Futbol Federasyonunun Yayınları Düzenlenme Yetkisi 
3813 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile; 
Futbol müsabakalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayın

lanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran Federasyon Yönetim 
Kurulu'nun yetkili olduğu, millî müsabakaların şifreli yayınlanamayacağı hükme bağlanmıştır. 

2.8. Ana Statü, Statü ve Talimatlar 
3813 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile; 
Bu Kanunda belirtilen teşkilatın çalışma usul ve esasları ile bu Kanunun uygulanmasına dair 

diğer hususların, Genel Kurulun yapacağı Ana Statü ile Yönetim Kurulu'nun yapacağı statü ve 
talimatlarla belirleneceği hükme bağlanmıştır. 

2.9 Bakanlığın Gözetim ve Denetimi 
3813 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile; 
Federasyonun, başta milli ve milletlerarası müsabakalar olmak üzere bütün faaliyet ve işlem

lerinin, spordan sorumlu Devlet Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 
3. Yürürlükteki Mevzuat 
- 21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun" 
-17.6.1992 tarih ve 3813 sayılı "Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" 
- 28.4.2005 tarih ve 5340 sayılı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 
- 4.11.2004 tarih ve 5253 sayılı "Dernekler Kanunu" 
- "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği" 
- "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği" 
- "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü" 
- "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı, Çalışma, Görev, 

Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği" 
- "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyonlar Fonu Yönetmeliği" ve 
- Futbol Federasyonu tarafından çıkarılan Talimat ve Esaslar 
4. Spor Federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu İle İlgili Tespit, Görüş ve 

Öneriler 
4.1 Komisyonda Mülakatla Bilgisine Başvurulan Spor Adamlarının Tespit, Görüş ve 

Önerileri 
Futbol Federasyonu ile İlgili Olarak; 
Mehmet Ali YILMAZ Devlet Eski Bakanı ve Trabzonspor Başkanı 
25 yıldır fiilen futbolun ve sporun içinde olduğunu, 1980 'li yılların başında haberi olmadan 

Trabzonspor'a başkan seçildiğini, (12) yıl aralıksız başkanlık yaptığını, şampiyon olduklarını, kupa 
aldıklarını, bu süreçte tespit ettiği bir takım olumsuzlukların olduğunu, tesadüfen siyasete girdiğini 
ve bakan olduğunu ve sporun kendisine bağlandığını, başkanlığı döneminde karşılaştığı sorunları 
çözmeye çalıştığını, o dönemde de şiddetin olduğunu, bugün değişen bir şeyin olmadığını, değişen 
şeyin futbolun gelirlerinin artması olduğunu, 
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Rahmetli Turgut özal'm çıkardığı bir yasa ile Türkiye'deki profesyonel futbolu Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nden ayırmak istediğini, genel kurulu yap
maya kalktıklarını, ancak, kavgaların ve tartışmaların çıkması üzerine Turgut ÖzaPın bozulduğunu 
ve henüz kıvamına gelmediğini söyleyerek iptal ettiğini, iptal edilince son kez Şenes Erzik'i Fut
bol Federasyonu Başkanı olarak atadıklarını, bakan olduktan 15 gün sonra da Şenes Erzik'in 
süresinin dolduğunu, sayın Turgut Özal'm atamayı yaptığını ancak bir siyasetçi olarak Futbol 
Federasyonu Başkanını atamanın zor olduğunu belirttiğini, şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi için 
bunun daha da zor olduğunu, milletvekillerinin taleplerini değerlendirmenin güç olduğunu, 

Şenes Erzik'i atarken kendisine 'Kusura bakma bak, biz sadece seni atayacağız. Senin 
ekibinden bir kişiyi sen atayamazsın, öyle bir yetki vermiyoruz, gerisini bizim arkadaşlar 
tayin edecek' dediğini, çünkü herkesin tasarrufu olduğunu, her bir taraftan birilerinin isim ver
diğini ve başkanın sorumluluğunu taşıyabileceği bir yönetim kurulunun oluşmadığını, 

Basketbol Federasyonu Başkanı'nı görevden almak istediğini ve Başkanın sayın Süleyman Demirel'e 
çıktığını, Süleyman Bey'in kendisini aradığını, Süleyman Bey'e siz müsaade edin ben halledeceğim 
dediğini, ancak daha sonra herhangi birisini tayin etmesi durumunda tartışma çıkacağını, bu sebeple çekin
diğini ve Basketbol Federasyonu Başkanı'nı da seçimle getirmeye karar verdiklerini ve seçime gittiklerini, 
Turgay Demirel'in kazandığını ve bayağı hamleler yaptıklarını ve basketbolü kurtardıklarını, 

Futbol Federasyonu'nun daha kurumsal, bilinçli ve güçlü oluşması gerektiğini, çünkü kulüp
lerin şemsiyesi olduğunu, Futbol Federasyonu'nun havuz sistemini oluştururken hedefi belirleyici 
birtakım şeyleri de koyması gerektiğini, dağılımı iyi yapamadıklarını, hedefe yönlendirici bir 
havuz sistemi geliştiremediklerini, kanuna kavuzun paylaşımı konulsaydı Futbol Federasyonu'nun 
rahatlayacağını, bugün seçimle iş başına gelen Federasyonun kendisini seçen kulüplere taviz ver
mek durumunda olduğunu, başarıya hedefli bir havuz sisteminin oluşturulması gerektiğini, kalan 
paranın puan esasına göre dağıtılması gerektiğini, bunun da şike ve tribündeki olayları azaltacağını, 

Futbol Federasyonu'nun özerkliğe kavuştuktan sonra gelirlerinin arttığını, bununla paralel olarak 
başarının geldiğini ve dünya üçüncüsü olduğumuzu, gençlerin Avrupa şampiyonu olduğunu, aşının tut
tuğunu, ancak gelinen noktada belki yeniden bir revizyon yapılması gereğinin ortaya çıktığını, bir çok 
okulun bahçesinin olmadığını, beden eğitimi dersi yapacak yerlerinin olmadığını, Devletin neyi yapıp neyi 
yapmayacağına iyi karar vermesi gerektiğini, Devletin kendisinin yapmayacağını fakat iyi denetleyeceğini," 

ifade etmiştir. 

Şenes ERZİK (UEFA Asbaşkanı) 
"Özel Hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliğe sahip Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk genel 

kurulunun 1988 yılında yapıldığını, mahkemelik olan bu seçimlerden sonra 24 Mart 1989 tarihin
de Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanlığına atandığını, 1996 yılında naklen yayın havuz sis
temini kurduklarını, o güne kadar 3000- 5000 dolara maçlarını yayınlatan kulüplerin bulunduğunu, 
ilk yıl 40 milyon dolara anlaşma yapıldığını, tahkim kurulunu kurduklarını, birçok eleştiri aldık
larını, ancak duruşlarını bozmadıklarını, 

- Federasyon Genel Kurulu'na % 72 oranında kulüp temsilcilerinin katıldığını, 
(Bu tutanaklarda sayın Şenes Erzik MHK seçimlerinin de burada 'Genel Kurulu kas

tederek' yapıldığını, FİFA'nın bunu kabul etmediğini, MHK'nun Federasyon tarafından belir
lenmesi gerektiğini ifade etmiş, komisyon çalışmaları devam ederken, 5340 sayılı Kanun 'la bu 
değişiklik yapılmıştır.) 
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- Federasyon Başkanlığının ligden düşeni ve çıkan belirlemesinin mümkün olmadığını, 
federasyon başkanı bu tür bir işin içine girerse bir şekilde duyulacağını, 

- Futbolda özerkliğin demokrasinin ülkemizde sağlıklı bir yapıyı beraberinde getirmediğini, 
seçimle gelen yönetim kurulu üyelerinin tam gün çalışmadıklarını, bu işlerin boş zaman değerlen
dirme işleri olmadığını," 

ifade etmiştir. 

Levent BIÇAKÇI (TFF Başkanı) 
(Bu tutanaklarda sayın Levent Bıçakçı; MHK seçimlerinin FİFA kurullarına aykırı ol

duğunu, FİFA kuralları gereği Federasyon tarafından atama yapılmasının gerektiğini ifade et
miş, komisyon çalışmaları devam ederken, 5340 sayılı Kanun'la bu değişiklik yapılmıştır.) 

"Federasyonun dokuz aylık icraatını bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurduklarını, 
Federasyonu mutlaka kurum haline getireceklerini, haziran ayından itibaren Olimpiyat stadına 
taşınıp bütün birimleri aynı yerde toplayacaklarını, " 

ifade etmiştir. 

Ergun GÜRSOY (GS. Asbaşkanı) 
"Federasyonların birisine bağlı olması gerektiğini, kendisinin özerklikten yana olduğunu, an

cak Türkiye'de özerkliğin olmadığını, bir kulübün bütün nüfuzunu kullanarak elinde oy 
pusulalarıyla kendi arkadaşlarını ve adamlarını federasyonlara soktuğunu, o federasyonun seçil
diğini daha sonrada boynu bükük kaldığını, " 

ifade etmiştir 
Yılmaz VURAL (Teknik Direktör) 
"Türkiye Futbol Federasyonu başkanının seçimle geldiğini ve kendilerini seçenlere tolerans 

gösterdiğini veya bu kişileri kayırdığını, 

Federasyonun tüm kurumlarının bağımsız olarak seçilmesi gerektiğini, " 
ifade etmiştir. 

İsmail UYANIK (Samsunspor Başkanı) 
"Federasyonun özerk olması, ancak, denetiminin tam ve etkin olması gerektiğini, 
Türkiye Futbol Federasyonu'nun son dönemlerde devasa boyutta bütçesi ve gelirlerinin oluş

tuğunu, " 
ifade etmiştir. 
Dr. Ahmet ÇAKAR (Eski hakem ve futbol yorumcusu) 
"Özerk Futbol yasasının futbola belki mali olarak önemli avantajlar getirmiş olabileceğini, an

cak, futbolun kirlenmesinde çok ama çok önemli bir yer tuttuğunu, 
Özerk Futbol yasasından önceki dönemde de futbolun içinde olduğunu, o zamanlar, zaman, 

zaman hafif siyasi baskılar olduğunu, bunu da kabul etmek gerektiğini, bir şehrin milletvekili 
iseniz, şehirde hadiseler varsa, il başkanı, seyircim baskı yapıyorsa, 6 maç alacağıma 3 maç için 
ricacı olmanın şey bir tarafı olmadığını, belki spor ruhuna aykırı, ama adamın oradaki halkı düşün
düğünü, oradaki tahrikleri gündeme getirdiğini, eskiden bu siyasi baskıların olduğunu, büyük bir 
kısmının da gayri ahlaki olmadığını, 
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Ama özerk federasyon olduktan sonra, siyasetçinin bu işin dışında kaldığını, otomatikman ve 
maalesef mafyanın işin içine girdiğini, bir vatandaş olarak tercihinin, siyasetçilerin ufak tefek 
ricalarının olur diğebileceğini, " 

ifade etmiştir. 

Hilmi OK (Eski MHK Başkanı) 
"Futbol Federasyonunun seçimlerine çekidüzen verilmesi, (3) başkan adayının seçilip Dev

letin de aralarında birini çözmesi gerektiğini, " 
ifade etmiştir. 
Subutayhan KARAYEL (Gençlik ve Spor Genel Müd. Müfettişi) 
"Futbol Federasyonunun özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyetlerini yürüten özerk bir 

kurum olduğunu, bu nedenle çok fazla keyfi uygulamalar içerisinde bulunduğu, ağır yönetim 
kusurları bulunduğunu, ancak bu hususlarla ilgili kesin belge ve bilgiye dayanan isnatlarda bile 
mahkemelerce Futbol Federasyonu'nun kanundan kaynaklanan özel durumu nedeniyle, yani ken
di yarattığı gelirlerle giderlerini karşıladığı ve genel kurula hesap verdiği ve de genel kurulca ibra 
edildiği için isnat edilen hiçbir suçun oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiği, 

Ancak Futbol Federasyonunun kamu gücünü kullanan bir kurum olduğunu, kamu gücünü kul
lanarak maç hasılatlarının % 10'unu aldığını, lisans ve naklen yayınlardan da çok büyük meblağ
lara ulaşan gelirler elde ettiğini, hesap vermeye geldiği zaman o konuda bir açıklık bulunmadığını, 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanının yetkisi kanunda açıkça tanımlanmadığı, çerçevesi tam 
olarak belirlenmediği için bu konuda bir boşluk olduğunu, bu nedenle Futbol Federasyonu'nun 
sadece yetki kullanan bir kurum olduğunu, sorumluluğunun olmadığını, sorumluluğu olan bir 
kurum haline getirilmesi gerektiğini, Federasyonun Kulüp temsilcilerinin seçtiği bir yapı olduğunu, 
Federasyon ve Kulüpler arasındaki ilişkinin oy kaygılarıyla belirlendiğini, Kulüplerin profesyonel-
leşemediklerini, kurumsallaşamadıklarını, bu eksikliklerin Federasyon yöneticilerine yansıdığını, 
Kızılay ve TH.K. gibi dernek statüsündeki kurum yöneticilerinin bile kurum varlıklarına karşı iş
ledikleri suçlardan dolayı memur sayıldıkları ve TCK'nun ilgili hükümlerine tabi oldukları halde 
Futbol Federasyonunun Yöneticilerine bu konuda çok sınırlı bir (TCK; 510, 367, 198) sorumluluk 
isnat edilebildiğini, Kamu hizmeti ifa eden Futbol Federasyonu yöneticilerinin Genel Kurul dışın
da hiçbir kurum ve kişiye hesap vermediklerini, 

Futbol Federasyonu'nun kendi hazırladığı talimatlara bile uymadığını, " 

ifade etmiştir. 
Hikmet TANRIVERDİ (Malatyaspor Başkanı) 
"Federasyonun her sivil toplum örgütünde olduğu gibi malî kongrelerinin yapıldığını, ancak 

ciddi biçimde yapılmadığını, nereye hangi harcamalar yapıldığı, ne tür gelirler elde edildiğinin tam 
kontrol edilemediğini, " 

İfade etmiştir. 
Samet AYBABA (Teknik Direktör) 
"Özerk Futbola karşı olduğunu, çünkü bir kulübün desteklediği Federasyon Yönetiminden 

daha sonra beklenti içine girdiğini, bu nedenle Federasyon Başkanının Başbakan tarafından atan
ması gerektiğini, 
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Tahkim Kurulunun son derece sağlıksız bir yapısı olduğunu, aynı suçtan gelen iki kulübe veya 
iki oyuncuya farklı ceza verdiklerini, " 

ifade etmiştir. 
(Bu tutanaklarda sayın Samet Aybaba; Merkez Hakem Kurulunu Federasyon Başkanının 

ataması ve yeri geldiğinde hesabını vermesi gerektiğini ifade etmiş, komisyon çalışmaları devam 
ederken, 5340 sayılı Kanun 'la bu değişiklik yapılmıştır.) 

Futbol Federasyonu Seçimleri ve Naklen Yayın İhalesi ile İlgili Olarak; 
Hadi TÜRKMEN (Gazeteci) 
"22.2.1997 tarihinde yapılan Futbol Federasyonu genel kurulunda aday olan Haluk Ulusoy'un 

başkan vekili adayı olarak seçime girdiğini, Haluk Ulusoy'u eski bakanlardan Refaattin Şahin'in, 
Mustafa Kefeli'yi ise yine eski bakanlardan Yalım Erez'in desteklediğini, 

Mustafa Kefeli'nin, kongreden önce yayımladığı seçim bildirgesinde seçildiği taktirde futbol 
maçlarının yayın hakkını Aydın Doğan ve Dinç Bilgin'in 60 milyon $ sermaye ile kurmuş olduk
ları BİMAŞ (Kanal D ve atv) şirketine vereceğini ifade ettiğini, 

O dönemin en önemli ve problemli konusunun maçların naklen yayın ihalesi olduğunu, 
Şenez Erzik döneminde maçların yayın ihalesine sadece bir televizyon kanalının (Cine 5) gir

diğini ve yayın hakkının da bu kanala verildiğini, 
Ancak Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin bu ihalenin dışında kalarak başka bir yayın 

kuruluşu ile (9) milyon $ 'lık anlaşma yaptıklarını, 
BİMAŞ kanallarının, Fenerbahçe- Kocaeli maçını zorla yayınlamak istediklerini, Futbol 

Federasyonu'nun maç yayınını ancak 20 nci dakikada kesebildiğini, 
BİMAŞ kanallarına naklen yayın hakkı verilmediği için Tahkim Kurulu'na gidildiğini ve Tah

kim Kurulu'nun (bir üye "Türker Aslan" dışında) yayın hakkının BİMAŞ kanallarına verilmesi 
yönünde karar aldığını ve durumu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiğini, 

Ancak, Futbol Federasyonu'nun yasal olarak uyması gereken bu karara uymadığını, bunun 
üzerine BİMAŞ şirketinin birlikte çalıştığı Hürriyet ve Sabah grubu ile bunlara bağlı (12) ayrı yayın 
organının baskı uygulamaya başladıklarını, 

Başkanvekili olmadığı bir yerde Haluk Ulusoy'un da olamayacağını ve Futbol Federas
yonu'nun seçime gitmesi ile oluşacak yeni yönetimin BİMAŞ'ın yayıncı kuruluşları lehinde bir 
karar çıkarmak için etki altına alınabileceğini düşündüklerinden ve kendilerinin de bu kararı çıkar
mayacaklarını bildiklerinden kendilerine bu yayıncı kuruluşlar ve medya grubu tarafından baskı 
yapılmış ve tavır alınmış olabileceğini, 

O dönemde baskılara dayanamayarak istifa eden Mete Kılıç'ın daha sonra birtakım tehditler 
aldığını ifade ettiğini, 

Naklen yayın ihalesi ile ilgili olarak yaşanan sıkıntılardan ve baskılardan dolayı Abdullah 
Kiğıh'nın da seçildikten 15 gün sonra istifa etmek zorunda kaldığını, 

Kulüplerin talebiyle olağanüstü genel kurul çağrısı yapılarak, 3.4.1998 tarihli toplantıda; Tah
kim Kurulu üyeleri ile Merkez Hakem Komitesi'nin iki üyesi dışındaki üyelerinin değiştirildiğini, 

Görevinden ayrılması için Alaattin Çakıcı'nın baskı ve tehdit mesajlarının Aziz Yılmaz tarafın
dan kendisine iletildiğini, 
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Bu tehditleri Futbol Federasyonu'na (Haluk Ulusoy) ve Ergun Gürsoy'a ilettiğini ve Ergun 
Gürsoy'un da bu tehditleri doğruladığını, 

Bu süre içinde Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin havuza dönmek istediklerini ancak Cine 5 
ve BİMAŞ arasında oluşan 2 milyon $'hk farkı dönemin Başbakanı sayın Mesut Yılmaz'm bir 
fondan karşılama sözü verdiğini, 

Naklen maç yayın ihalesi ile ilgili olarak eski bakanlardan Yalım Erez'in çağrısı üzerine atv 
binasına gittiğini, Yalım Erez, Aydın Doğan, Dinç Bilgin, Zafer Mutlu, Yaşar Eroğlu, Kenan Sön
mez ve Saffet Ulusoy'un olduğu bir toplantıda yayın ihalesinin BİMAŞ'a verilmesi hususunda ken
disine telkinlerde bulunulduğunu, 

Ancak bu baskıların işe yaramayacağını ve bunu kabul etmeyeceklerini söylediğini, kendisine 
yönelik tehdit telefonlarının devam ettiğini, Haluk Ulusoy'un da kendisine istifa etmesi yönünde 
telkinde bulunarak, o dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'la yaptığı görüşme sonucunda sayın 
Mesut Yılmaz'm 'kardeşimin oğlu da tehdit ediliyormuş' ifadesini kullandığını kendisine ak
tarması üzerine istifa etmek durumunda kaldığını, 

Daha sonra bu iki yayıncı kuruluşun (Cine 5 ve BİMAŞ) biraraya getirildiğini ve tarafların 
arada oluşan farkın ödenmesi karşılığında havuzun bozulmaması lehinde karar aldıklarını, 

Bu süreçte Fenerbahçe kulübüne verilen 9 milyon doların 3 milyon dolarını Ali Şen'in aldığı 
dedikoduları ortaya çıkınca Ali Şen'in, Haluk Ulusoy'a bir faks çekerek hakaret ettiğini ve Futbol 
Federasyonu Disiplin Kurulu'na sevk edilen Ali Şen'e maçlara gidememe cezası verildiğini, bu 
cezanın Trabzonspor- Fenerbahçe maçına rastlaması ve o maçta meydana gelen olaylar neticesin
de Fenerbahçe futbol takımının sahadan çekildiğini ve kurallar gereğince Fenerbahçe kulübünün bir 
sonraki sezon Türkiye Kupasından men edildiğini, " 

ifade etmiştir. 
Abdullah KİĞILI (Eski TFF Başkanı) 
"1989 yılına kadar Futbol Federasyonu başkanını ve tüm üyelerini spor bakanının atadığını, 

futbolun Devletin imkanlarıyla yürüyen bir sektör olduğunu, futbol okulları ve alt yapısının ol
madığını, futbolun çamur sahalarda oynandığını, Başbakan Turgut Özal'ın bir kararnameyle fut
bolu özerk hale getirdiğini, ilk başkanlığına da Şenes Erzik'i getirdiğini, Şenes Erzik'in kendi kad
rosunu kurduğunu ve kendisinin de o kadronun içinde yer alan birisi olduğunu, (9) bölgede Futbol 
Federasyonu bürolarını kurduklarını, 

Futbolun kontrolünü ellerine aldıklarını ve bölgelerdeki bu bürolara bağlı antrenörler getirdik
lerini, maçların izlenmeye başlandığını, 1990 yılında Sepp Piontek'i milli takımların başına getir
diklerini ve Fatih Terim'i de yardımcı olarak verdiklerini, amatör ve genç milli takımları Fatih 
Terim'e bağladıklarını ve kadroları kurmaya başladıklarını, antrenör kursları açtıklarını, bu gün 
gördüğümüz teknik direktörlerin hemen hepsinin bu kurslar sayesinde yetişmeye başladığını, 

Futbolun izlenmesiyle yeşil sahaların yapılmaya başlandığını, futbolun gelirlerinin oluştuğunu 
ve maçlardan elde edilen hasılatın % 15'inin Federasyon'a aktarılarak malî imkanlara kavuşmaya 
başladıklarını, 

Daha sonra naklen maç yayınlarının gündeme geldiğini, o dönemde Futbol Federasyonu'nun iznine 
bağlı olmasına rağmen, her takımın, maçlarının naklen yayını ile ilgili olarak, istediği yayın kuruluşu 
ile istediği rakamlarla anlaşma yapabildiğini, Anadolu takımlarının da üç büyüklerle yaptığı maçlardan 
ancak gelir elde edebildiklerini, Anadolu takımları arasında en çok geliri de Gençlerbirliği Kulübü'nün 
(20 milyar) elde ettiğini, Vanspor'un üç maç karşılığında aldığı paranın 10 milyar olduğunu, 
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İşlerin bu şekilde yürümeyeceğini gördüklerini ve havuz sistemini getirdiklerini, 

Mehmet Ali Yılmaz'ın Spor Bakanlığı döneminde (1994) 3813 sayılı Kanun'la futbolun tam 
özerk hale getirildiğini ve naklen yayınların hızlanmaya başladığını, maç yayınlarının haftada (3) 
maçtan (5) maça çıkarıldığını, 

Şenes Erzik'in Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük duayenlerinden olduğunu, Av-
rupa'daki örneklerine de (Almanya, Fransa ve İngiltere) bakarak 1995 yılında havuz sistemini 
getirdiklerini ve ihaleye çıktıklarını, o dönemde ihaleye sadece bir yayıncı kuruluşun (Cine 5) katıl
dığını ve 20 milyon $ teminat mektubu verdiğini ve 3 yıl için 140 milyon $ 'a ihaleyi aldığını, 

Havuz sisteminin birtakım kriterleri olduğunu, paranın dağıtımının uzun yıllar şampiyon olan
lar, lig sıralaması, geriye dönük birinci Türkiye liginde kaç yıl bulunduğuna ve ligin sonundaki 
sıralamaya bakılarak yapıldığını, 

İlk dönemlerde hatalar olabileceğini, bu hataları düzelterek yürümeyi planladıklarını, ilk yıl 
her şeyin çok güzel gittiğini, herkesin büyük paralar almaya başladığını, 10 milyar geliri olan 
kulüplerin 4 milyon $ yıllık gelir elde etmeye başladıklarını, kulüplerin gelirleri arttıkça alt yapıya 
ve tesisleşmeye dönük yatırımlar yapmaya başladıklarını, 

Sistemin bir yıl sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafından haksız bir şekilde bozulduğunu, 
Fenerbahçe'nin atv'yle Beşiktaş'ın Kanal D'yle anlaştığını, ancak Futbol Federasyonu'nun izni ol
madan ve yetki belgesi olmadan hiçbir yayın kuruluşunun maç yayını yapamadığını, 

Diğer taraftan, 20 milyon $ teminat mektubu veren ve (3) yıl için 140 milyon $'lık bir anlaş
manın altına imza atan Cine 5'in büyük bir sorumluluğun altına girdiğini, bu maliyetin altından kal
kabilmek için de decorder satmak zorunda olduğunu, ilk yıl çok iyi işleyen bir sistemin Fenerbah
çe ve Beşiktaş kulüplerinin atv ve Kanal D ile anlaşmaları sebebiyle bozulduğunu, 

Fenerbahçe'nin atv'den Beşiktaş'ın Kanal D'den para aldığını, ancak maçların yayın-
lanamadığını, çünkü Federasyon olarak izin vermediklerini, aksi halde hem cezai şartının olduğunu, 
hem de Futbol Federasyonu'nu zarara uğratarak iyi işleyen bir sistemi bozmuş olacaklarını, 

Ancak bu kulüplerin sistemden 6, 5 milyon $ alırlarken bu kanallardan 9, 5 milyon $'lık an
laşmalar yaptıklarını, ürünün kıymetlenmesi ile birlikte fazladan paralar verilmeye başlandığını, 
Türk futbolunun bir anarşi ortamına girdiğini ve bu durumun uzun süre devam ettiğini, o dönemin 
Başbakanı sayın Mesut Yılmaz'ın da bu işin içinden çıkamadığını, 

Bir taraftan Cine 5 ve sahibi Erol Aksoy diğer taraftan atv ve Kanal D televizyonlarının ol
duğunu, ayrıca ellerinde gazeteleri, mecmuaları ve televizyonlarının bulunduğunu, ancak ken
dilerinin böyle bir olanağının bulunmadığını, sistemin bozulmaması gerektiğini, maç yayını iznini 
vermemeleri üzerine Futbol Federasyonu'nun herkesin gözünde kötü gösterilmeye başlandığını, 
baskılara daha fazla dayanamayan Şenes Erzik'in ayrılmak durumunda kaldığını, daha sonra Özkan 
Olcay Bey'in geldiğini ancak onun da ayrılmak durumunda kaldığını, sayın Mesut Yılmaz'ın gül 
gibi bir federasyonu kendisine bıraktığını söylediğini ve ısrar etmesi üzerine Alp Yalman'la çok 
demokratik bir ortamda ve medeni bir şekilde seçimlere girdiğini, 

Ellerinde yetki belgesi olmadığı halde izinsiz olarak maç yayını yapmaya kalkışan atv'nin 
yayınını durdurmaları üzerine o dönemin İstanbul Valisi Kutlu Aktaş'ın müdahale ettiğini ve neden 
maç yayınını verdiklerini sorması üzerine, bu kadar sıkıntıya katlanarak orada durmasının bir an
lamının kalmadığını anladığını, 
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Sayın Mesut Yılmaz'in bu sorunları çözeceğine dair kendisine teminat vermesine rağmen, sorun
ları çözemediğini ve kendisinden kaçmaya başladığını, sayın Mesut Yılmaz'dan randevu alamadığını 
ancak kapı aralarında kendisiyle görüşebildiğini, sayın Mesut Yılmaz'ın kendisine sabretmesini, bek
lemesini ve bu işleri düzelteceğini söylemesine rağmen işlerin daha çok karıştığını ve sıkıntıya gir
diğini, bunun üzerine bu işi yapmanın gereğinin olmadığını anladığını ve 1997'de istifasını vererek 
ayrıldığını, o günden sonra bir daha Futbol Federasyonu'nun kapısından dahi içeri girmediğini, 

Üyeleri değişmeyen Tahkim Kurulu'nun daha önce havuzun devam etmesi yönünde vermiş ol
duğu karara aykırı davranarak naklen maç yayın hakkını BİMAŞ kanallarına vermiş olmasının, işin 
içinde birşeyler olduğunu gösterdiğini, bugün bile bakıldığında Disiplin Kurulu'nun verdiği (3) 
maç oynamama cezasını Tahkim Kurulu'nun (1) maça indirebildiğini, bunun mümkün olmadığım, 
demek ki birşeylerin olduğunu, 

Kendilerinin Federasyon olarak Tahkim Kurulu'nun kararına uymadıklarını çünkü herkese tek
lif götürmelerine rağmen sadece bir televizyon kanalının (Cine 5) ihaleye girdiğini, naklen maç 
yayın hakkını bir yıl sonra başka bir kanala vermeleri durumunda; kapalı devre yayın yapan bir 
kanalın (Cine 5) 400.000 abonesinin tepkisini çekeceklerini ve Futbol Federasyonu'nu 50 milyon $ 
tazminat ödemeye mahkum edeceklerini, ayrıca vicdanen de rahatsızlık duyacaklarını, 

Türk futbolunun geleceğinin karanlık olduğunu, Futbol Federasyonu'nun paralarının çarçur edildiğini, 
Bu paraları, maaşından keserek maçlara giden fakir fukaradan aldıklarını, bu komisyondan da 

bir şey çıkacağına inanmadığını, kendisinin istifa etmesinden sonra başkanlığa birinci başkanvekili 
Mete Kılıç'm atanması gerekirken ikinci başkanvekili Haluk Ulusoy'un spordan sorumlu Devlet 
Bakanlığına vekalet eden Tarım Bakanı Ersin Taranoğlu tarafından atandığını, bunun mümkün 
olamayacağını, Türk futbolunda ehliyetli insanlar işbaşına getirilmediği sürece sistemin iş
lemesinin mümkün olmayacağını, Levent Bıçakçı'nm iyi bir hukukçu ve iyi bir insan olduğunu, an
cak, Federasyon başkanı olmasının kendisinin ülkenin başbakanı olmasına benzeyeceğini, sistem
de bir yanlışlık olduğunu, Levent Bıçakçı'nm Tahkim Kurulu başkanı olması gerektiğini, Federas
yon başkanlığı döneminde hukuk işlerini yürütmesi için getirdiği Sekip Mosturoğlu'nun bugün 
ikinci başkan olduğunu, meslektaşı olan Ramsey'in sahibi Hasan Doğan'ın başkan vekili olduğunu, 
her işi ehline vermek durumunda olduklarını aksi halde sistemin yürümeyeceğini ve bozulacağını, 
Türk futbolunu daha kötü günlerin beklediğini, 

Türk futbolunda bir sistemin olduğunu ve yürüdüğünü, naklen yayının bunlardan birisi ol
duğunu, bu işin para kısmının halledilmesi durumunda gerisinin geleceğini, bundan sonra herhan
gi bir kulübün kendi başına hareket edemeyeceğini, Fenerbahçeli olmasına rağmen geçmişte nak
len yayınlarla ilgili Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin sıkıntı yarattıklarını ve maalesef Türk fut
boluna dinamit koyduklarını, 

Federasyon başkanı olmasını sayın Mesut Yılmaz'ın istediğini ama arkasında durmadığını, iki 
medya patronunun çıkardığı gürültüyle Türkiye'deki bütün futbol sisteminin çökmüş olduğunu, bunun 
hiç de kolay olmadığını, İki televizyon denilen yayın organından birisinin Dinç Bilgin'in diğerinin ise 
Aydın Doğan'ın olduğunu, bir tanesinin (15), diğerinin ise (5) gazetesinin bulunduğunu, tüm medya ve 
televizyonların onların elinde olduğunu, İstanbul Valisi Kutlu Aktaş'ın bile kendisine telefon açtığını, 
polisin ve sistemin kısaca herşeyin Kutlu Aktaş'ın elinde olduğunu onun bilgisi dahilinde yürüdüğünü 
ve kendisine 'kardeşim sen ne yapıyorsun, neden bunlarla uğraşıyorsun' diyebildiğini, 

Futbol Federasyonu'nun tam özerk olduğundan söz etmenin mümkün olmadığını, " 
ifade etmiştir. 
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Şike- Futbol Federasyonu ve Tahkim Kurulu ile İlgili Olarak; 
Av. İbrahim KALI 
"1990-1995 yılları arasındaki spor davalarının % 70'ini takip ettiğini, 1989- 1990 futbol 

sezonunda 8 Mayıs'ta oynanan Adanademirspor- Boluspor maçı ile ilgili olarak Malatyaspor 
kulübüne bazı şike ihbarlarının geldiğini, bunu doğrulayan telefon kayıtları ve banka dekontlarının 
ellerine geçtiğini, maçın daha önce üzerinde anlaşıldığı gibi (2- 0) bittiğini, 

Maç sonunda Malatyaspor'un küme düşmesi nedeniyle yapılan başvuru üzerine Futbol 
Federasyonu Yönetim Kurulu'nun şike yapılmadığı kararını verdiğini, bunun üzerine Tahkim 
Kurulu'na gittiklerini, Tahkim Kurulu'nun şike yapıldığına karar verdiğini, 

Ancak Futbol Federasyonu'nun Tahkim Kurulu'nun kararını uygulamadığını, yaptıkları baş
vuru üzerine Futbol Federasyonu'nun Boluspor Kulübü'nün şike yaptığını ileri sürerek Yargıtay'a 
başvurduğunu, Yargıtay'ın da Tahkim Kurulu'nun kararlarının kesin olduğunu ileri sürerek dosyayı 
iade ettiğini, daha sonra Futbol Federasyonu'nun Adanademirspor'un şike yapan diğer kulüp ol
duğunu ileri sürerek yargılamanın yenilenmesi talebi ile Adanademirspor'a Tahkim Kurulu'na baş
vuru yaptırdığını, 

Bu esnada Tahkim Kurulu'nun daha önce (2)'ye karşı (3) oyla şike kararını veren üyelerinden 
ikisinin (Prof. Alpaslan Işıklı ve Yargıtay Üyesi Uğur Tonik) tehditle değiştirildiğini, böylece daha 
önce Tahkim Kurulu'nca verilen şike kararının değiştirilerek iptal edildiğini, 

Bu kararın nasıl değiştirildiğini ve o dönemin şartlarını çok iyi takip ettiğini, Tahkim 
Kurulu'nun ilk kararının çıktığı dönemde ANAP kongresinin olduğunu, Semra Özal'ın ANAP İs
tanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu, kongrede tarafların mücadelesinin yaşandığını, statü gereği 
şike yapan iki kulübün küme düşürülmesi gerekirken bu kulüplerin bulundukları illerin milletvekil
lerinin kongre arifesinde Tahkim Kurulu'nun verdiği şike kararının Futbol Federasyonu tarafından 
tatbik edilmesini önlediklerini, bu konuyla Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Süleyman 
Demirel'in de çözüm için ilgilendiklerini, 

Bunun üzerine Yargıtay'a başvurduklarını ve Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesinin dosyayı 
esastan incelediğini ve Tahkim Kurulu'nun şike yapılmadığına ilişkin ikinci kararını iade-i 
muhakeme şartlarının oluşmamış olduğunu tespit ederek bozduğunu, ancak bu olayların üzerinden 
1 yıl geçtiğini, kararın uygulanabilirliğinin kalmadığını, Futbol Federasyonu'nun Malatyaspor'un 
mağduriyetini gidermek için (4) milyar TL yardımda bulunduğunu, 

Tahkim Kurulu'nun bağımsız olmadığını, Tahkim Kurulu Üyelerinin Federasyon tarafından 
atandığını, kendisinin de 1993- 1994 seçimlerinde Tahkim Kurulu Başkan adayı olduğunu, ken
disine söylenen kişileri ve tanıdıklarını seçim listesine eklediklerini, Tahkim Kurulu'nun üyelerinin 
üniversite profesörlerinden değil Yargıtay üyeleri arasından bağımsız olarak seçilmesi gerektiğini, 
bu kişilerin spordan anlayan ve tatbikatı bilen üyeler arasından seçilmesi gerektiğini, Tahkim 
Kurulu'nun Futbol Federasyonu'ndan bağımsız olarak örgütlenmesi gerektiğini, " 

ifade etmiştir. 
Merkez Hakem Kurulu ve Federasyon Gözlemcisi ile İlgili Olarak; 
Bülent UZUN (Eski MHK Başkanı) 
"Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyelerinin seçimle gelmesinin bazı sıkıntılara yol açacağını, 

MHK'nun oy alamadığı kaliteli hakemleri çizebileceğini, ayrıca MHK Başkanı ve üyelerinin ya hiç 
birisine maaş verilmemesi ya da hepsine maaş verilmesi gerektiğini, " 
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Gözlemcilerin hakem notlarını ve raporlarını televizyon görüntülerine göre düzenlediklerini, 
bunun önüne geçmek için gözlemci raporlarının maç biter bitmez ilgili yerlere ulaştırılması gerek
tiğini, ayrıca Federasyon gözlemcilerinin hakem kökenli olmalarının daha yararlı olacağını, " 

ifade etmiştir. 

(Bu tutanaklarda sayın Bülent Uzun; Merkez Hakem Kurulu 'nun seçimle gelmesinin bazı 
sıkıntılara yol açacağını ifade etmiş, komisyon çalışmaları devam ederken, 5340 sayılı Kanun'la 
bu değişiklik yapılmıştır.) 

Sabrı ÇELİK (Eski MHK Başkanı) 

"Bugün UEFA'da da, FİFA'da da bir gözlemci, bir temsilci atandığını, Türkiye'de de bir göz
lemci bazen iki temsilci atandığını, maç bittikten sonra temsilci, gözlemci ve hakemin soyunma 
odasında bir araya geldiklerini, bir olay olduğu zaman raporlarda değişik bir şey yazmamak açısın
dan herkesin orada konuştuğunu ve ondan sonra raporlarını yazdıklarını, ayrı rapor yazılmadığını, 
genelde herkesin birbiriyle konuşarak aynı raporu yazdığını, UEFA'da da bunun böyle olduğunu, 
belki bir gözlemci atanabileceğini, onun da protokol tribününde değil stadın herhangi bir yerinde 
bir seyirci gibi maçı izleyebileceğini ve onu kimsenin bilemeyeceğini, bu kişinin parasını da 
federasyondan alabileceğini" 

ifade etmiştir. 

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ve Federasyon Gözlemcisi ile İlgili Olarak; 

Erman TOROĞLU (Eski Hakem ve Futbol Yorumcusu) 
"Süper Ligde maç yöneten hakemlerin, ister derbi maçı olsun, isterse Anadolu kulüplerinin 

kendi aralarındaki maçta görev alsın aynı maaşı almaları, hakemliğin tam profesyonelliğe geçmesi 
gerektiğini, (Hakem 10 sene 15 sene çalışacak iki tane kötü maç yönetir ise hakemlikten atacaksın.) 

Her kulübün MHK içine kendi adamını yerleştirmeye çalıştığını, 

MHK'nin seçimle gelmesi gerektiğini, (FİFA'nın bu konuda etkinliği yok, kasıtlı, Fifayı öne 
sürüyorlar. Peki İtalya'da niye söylemiyor.) 

Maçlara giden hakemler ile maçlara giden gözlemcileri ayrı kurumların ataması gerektiğini, " 

İfade etmiştir. 

Sadık DEDA (Eski Futbol Hakemi) 

"Futbol Federasyonunun kanunlarla verilen yetkilerini kullanması halinde sıkıntıların çoğunun 
azalacağını, bu Federasyonun, göreve başladığında önemli bir konuyu hallettiğini, daha önce göz
lemci ve hakemi MHK'nun atadığını, hem savcı, hem hakim konumunda olduğunu bu Federas
yonun bunu ikiye böldüğünü, bunun faydasının olacağını düşündüğünü, " 

ifade etmiştir. 

Merkez Hakem Kurulu ve Hakemlerle İlgili Olarak 

Sabri ÇELİK (Eski MHK Başkanı) 

"Hakemlerin üzerindeki baskıların hafifletilmesi, kaldırılması, yorumcuların kontrol altına 
alınması, MHK'nun seçimle gelmemesi, atama ile gelmesi gerektiğini, " 

ifade etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 956) 



— 210 — 

Hakemlerle İlgili Olarak 
Serdar ÇAKMAN (Eski Hakem ve Futbol Yorumcusu) 
"Hakem olmanın belli şartlara bağlanması, hakem olma şartlarının ağırlaştırılması, her is

teyenin hakem olmaması gerektiğini, " 
ifade etmiştir. 

4.2 Spor ile İlgili Kişi, Kurum ve Kuruluşların Yazılı Tespit, Görüş ve Önerileri 
Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu ile ilgili olarak; 
Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörlüğü: (Ek-14) 
"Üniversitelerinde Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddiaları ile ilgili olarak 

herhangi bir akademik çalışma yapılmadığını, Türk Futbolunun içinde bulunduğu olumsuz durum
dan kurtarılması için Futbol Federasyonunun bütçesinin sıkı bir şekilde ve amacına uygun olarak 
denetlenmesi, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulunda görev yapan başkan ve üyelerin 
son beş yıllık mal varlıklarının araştırılması, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulunu 
denetleyecek bir üst kurulun oluşturulması ve adalet mekanizmasının işletilmesi gerektiğini," 

Futbol Federasyonu ile ilgili olarak; 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü: (Ek-13) 
"Sporda denetim görevinin yapılmadığını, çok iyi yasa ve yönetmelik çıkarılmasının sorunu 

çözmediğini, uygulamanın doğru yapılıp yapılmadığının araştırılmadığını, uygulamanın doğru 
yapılmaması durumunda ilgililerin cezalandırılmadığını, hakemlere bazı maçlarda iki kat ücret 
verilmesinin hakem kararlarının objektifliğini bozduğunu, hakemlerin nasıl derbi maç alabilirim 
duygusu ile maç yönettiklerini," 

Orduspor Kulübü: (Ek- 41) 
"Profesyonel futbol liglerinin sayısının fazla olduğunu, ikinci lig A ve B kategorileri ile üçün

cü ligin durumunun içler acısı olduğunu, futbolun sporcu yetiştirme amacını aştığını, özellikle 
üçüncü ligin profesyonel futbolcu eskileri ile dolduğunu, bilinen bir sporcu varken ve para ile oy
natmak mümkünken hiçbir üçüncü lig kulübünün amatör futbola yatırım yapmadığını ve kulüplerin 
para ile birbirlerini öldürdüğünü, yeni gençler yetişmediğini, yeni gençler yetişmeyince de parası 
olan üçüncü lig kulübünün üçüncü ligde birinci lig ayarında takım kurduğunu, bunun da haksız 
rekabete yol açtığını, bunu beceremeyen kulüp yöneticilerinin başarısız gösterildiğini ve sürekli 
eleştirildiğini, üçüncü ligin kapatılması gerektiğini," 

Küçükköy Spor Kulübü: (Ek- 42) 
"Her ilde sportif faaliyetleri yakından takıp etmek üzere, spor yazarları, eski hakemler ve tek

nik adamlardan vs. oluşan araştırma ve danışma komisyonlarının kurulması, lig statülerinin play-
off sistemi getirilerek düzenlenmesi, müsabakalarda görev yapan hakem, dördüncü hakem ve göz
lemcilere gerektiğinde maçı durdurma, iptal vs. gibi yetkilerin verilmesi gerektiğini," 

belirtmiştir. 
Eyüpspor Kulübü: (Ek- 43) 
"Türkiye Futbol Federasyonu yönetmelik ve talimatlarının yetersiz olduğunu, Futbol Federas

yonunun uygulamalarında bir standardın olmadığını, aynı olaylara karşı farklı uygulamaların bulun-
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duğunu, talimat ve yönetmeliklerin acilen güncelleştirilerek farklı uygulamalara son verilmesi ve 
gerekli kanun değişikliklerinin yapılması gerektiğini," 

belirtmiştir. 

Ünyespor Kulübü: (Ek- 44) 
"Profesyonel futbol liglerinde küme düşmelerde karşılaşılan olumsuzlukları ortadan kaldırmak 

için play-off sisteminin getirilmesi gerektiğini, taraftar derneklerinin Federasyon tarafından mercek al
tına alınarak herhangi bir olaya sebebiyet vermeleri durumunda kapatılmaları gerektiğini" belirtmiştir. 

Batman Petrolspor Kulübü: (Ek- 45) 
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun antrenör ve masörler için her yıl gerçekleştirdiği eğitim 

seminerlerini kulüp yöneticileri için de yapması gerektiğini" belirtmiştir. 
5. Komisyonun Değerlendirmesi 
Futbol Federasyonu 
Geçmişte Devletin imkanlarıyla yürüyen, alt yapısı ve futbol okulları olmayan bir sektör olan 

futbolun, herşeye rağmen bugün geldiği noktayı ve katettiği aşamayı hem kulüpler bazında hem de 
milli takımlar bazında elde ettiği başarıları özerk olmasına borçlu olduğu, (Not: özerklik tartış
malarının yapılması sebebiyle bu ifadelere yer verilmiştir.) 

Futbolun izlenmesiyle yeşil sahaların yapılmaya başlandığı, futbolun gelirlerinin oluştuğu ve 
naklen maç yayın gelirlerinin ve maçlardan elde edilen hasılatın Federasyon ve kulüplere aktarıl
dığı ve malî imkanlara kavuşmaya başlandığı, 

Federasyonun kendisini seçen kulüplere taviz vermek durumunda kaldığı, 
Geçmişte siyaset kurumunun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu 

üyelerinin seçiminde belirleyici olduğu, 
Türkiye Futbol Federasyonu'nun son dönemlerde devasa boyutta bütçesi ve gelirlerinin oluştuğu, 
Federasyonun malî kongrelerinin ciddi biçimde yapılmadığı, 
Dernek statüsündeki bazı kurumların yöneticilerinin, kurum varlıklarına karşı işledikleri suç

lardan dolayı memur sayıldıkları ve TCK'nun ilgili hükümlerine göre yargılandıkları halde, Futbol 
Federasyonu yöneticilerine bu konuda çok sınırlı bir sorumluluk isnat edilebildiği, 

Futbol Federasyonu yöneticilerinin Genel Kurul dışında hiçbir kurum ve kişiye hesap ver
medikleri, 

Sporda denetim görevinin yapılmadığı, çok iyi yasa ve yönetmelik çıkarılmasının sorunu çöz
mediği, uygulamanın doğru yapılıp yapılmadığının araştırılmadığı, uygulamanın doğru yapıl
madığı durumlarda ilgililerin cezalandırılmadığı, hakemlere bazı maçlarda iki kat ücret veril
mesinin hakem kararlarının objektifliğini bozduğu, 

Türkiye Futbol Federasyonu yönetmelik ve talimatlarının yetersiz olduğu, Futbol Federasyonunun 
uygulamalarında bir standardın olmadığı, aynı olaylara karşı farklı uygulamaların bulunduğu, 

Futbolda özerkliğin ve demokrasinin ülkemizde sağlıklı bir yapıyı beraberinde getirmediği, 
seçimle gelen yönetim kurulu üyelerinin tam gün çalışmadıkları ve profesyonel olmadıkları, 

Tahkim Kurulu 
Tahkim Kurulu üyelerinin Futbol Federasyonu Genel Kurulu tarafından seçildikleri, dolayısıy

la Tahkim Kurulu'nun bağımsız olmadığı, 
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Aynı maçta, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun şike yapılmadığı yönünde karar verdiği, 
Tahkim Kurulu'nun şike yapıldığına hükmettiği, 

Tahkim Kurulu'nun daha önce şike kararını veren üyelerinin tehditle istifa ettirildiği, böylece 
daha önce Tahkim Kurulu'nca verilen şike kararının yeni oluşturulan Tahkim Kurulu'nca değiş
tirilerek iptal edildiği, 

Üyeleri değişmeyen Tahkim Kurulu'nun daha önce naklen maç yayını ile ilgili olarak oluş
turulan havuzun devam etmesi yönünde vermiş olduğu karara aykırı davranarak naklen maç yayın 
hakkını başka kanallara verdiği, 

Disiplin Kurulu'nun verdiği (3) maç oynamama cezasını Tahkim Kurulu'nun (1) maça in-
direbildiği, bunun mümkün olamayacağı, 

değerlendirilmektedir. 
D. SPOR KULÜPLERİNİN YAPISI 
1. Spor Kulüplerinin Kuruluşu ve Tescili 
3289 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile; 
Spor kulüplerinin, Dernekler Kanunu'na göre teşekkül edecekleri ve tescil edilecekleri ve 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne dahil olacakları, 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nce tescil edilmemiş kulüplerin, federasyonlar tarafından 

tertiplenen veya bunların denetimi altında yapılan müsabakalara katılamayacakları ve bu kulüpler 
adına lisans verilemeyeceği, 

Spor kulüplerinin faaliyet gösterdikleri dallarda antrenör tutmaya mecbur oldukları, 
Tescile ilişkin esas ve usullerin yönetmelikle belirleneceği, 
4.11.2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun 14 üncü maddesi ile; 
Derneklerin başvurmaları halinde, spor faaliyetine yönelik olanların spor kulübü, boş zaman

ları değerlendirme faaliyetlerine yönelik olanların gençlik kulübü ve her iki faaliyeti birlikte amaç
layanların gençlik ve spor kulübü adını alacakları, bu kulüplerin, Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğünce tutulacak kütüğe kayıt ve tescil edilecekleri, 

Kulüplerin organları, bu organların görev ve yetkileri, kulüplerin Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünce de denetlenmesi ve bunlara yapılacak yardımların şekil ve şartlarının, üst kuruluş 
oluşturmada uyulacak esas ve usullerin, gençlik ve spor faaliyetlerini yürüteceklerin nitelikleri ve 
bunlara uygulanacak disiplin işlemlerinin ve kulüplerin kayıt ve tesciline ilişkin esasların, İçişleri 
Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlık
ça yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenleneceği, 

3813 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile de; 
Futbol kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin futbol şubelerinin federasyona bağlı olduğu, 
Bunlar hakkında bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılacak esasların uygulanacağı, 
Federasyonun, kulüpleri Yönetim Kurulu'nca tespit edilecek esaslar çerçevesinde kayıt ve tes

cil edeceği, 
Kaydı yapılmayan veya herhangi bir vecibesini yerine getirmeyen kulübün kayıt ve tescilinin 

iptal edileceği, 
Bu kulüplerin müsabakalara iştirak ettirilmeyeceği, 
hükme bağlanmıştır. 
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5253 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin (H) bendi ile yürürlükten kaldırılan 2908 sayılı Der
nekler Kanunu'nun 57 nci maddesine (5253 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile 2908 sayılı 
Kanuna yapılan atıfların bu Kanunun aynı konuları düzenleyen maddelerine yapılmış sayılacağı 
hükme bağlanmıştır.) dayanılarak hazırlanan ve 28.7.1985 tarihli ve 18825 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin 1 inci maddesi ile, spor 
kulübü adını alan derneklerin organları ve bu organların görev ve yetkileri gibi hususlar düzenlen
miştir. 

Söz konusu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; spor kulübü, spor faaliyetlerinde bulunmak 
amacıyla kurulan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescilini yaptıran dernekler olarak 
tanımlanmış, 

5 inci maddesi ile; Tescil Yönetmeliklerinde belirtilen esas ve usullere göre kayıt ve tescilleri 
Bakanlık ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen derneklerin spor kulübü adını alacakları, 

6 ncı maddesi ile; her kulübün bir tüzüğünün ve bu tüzükte yer alması gereken hususların 
bulunması zorunluluğu, 

7 nci maddesi ile; kulüplerin, kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerin bulunduğu mahallin 
en büyük mülkü amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanacakları, 

hükme bağlanmıştır. 
2. Spor Kulüplerinin Organları ve Görevleri 
Sözkonusu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi ile; tüzel kişilik kazanan ve teşkilata kayıt ve tescili 

yapılan ve bu suretle kulüp adını alan her kulübün; genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme 
kurulu gibi organları oluşturacağı, ayrıca başka organlar da oluşturabilecekleri hükme bağlanmıştır. 

15 inci maddesi ile; genel kurulun görev ve yetkileri, 16 ncı maddesi ile; yönetim kurulunun 
teşkili ve görevleri, 17 nci maddesi ile de; denetleme kurulunun teşkili ve görevleri düzenlenmiştir. 

Kulüp Yönetim Kurulu'nun uygulama kararları uyarınca, kulüp hizmet ve faaliyetlerinin 
yürütülmesini sağlamak amacıyla kulüplerde yürütme birimi oluşturulabilmektedir. 

Kulüp yürütme birimi görevlileri; 
Genel sekreter, kulüp saymanı, kulüp doktoru, yardımcısı, sağlık personeli, tesis ve malzeme 

yöneticileri ve görevlileri, spor direktörü, gençlik direktörü, genel kaptanlar, teknik yönetici ve öğ
reticiler, kaptanlar ve kol başkanlarından oluşmaktadır. 

Yürütme birim sorumlusu kulüp genel sekreteridir. 
Ancak, profesyonel futbol takımı bulunan kulüplerde bu görevlilerden; genel sekreter, kulüp 

saymanı, teknik yönetici ve öğretici, kulüp masörü, tesis ve malzeme yöneticileri ile görev
lilerinin, ücretli olarak çalıştırılmaları zorunluluğu bulunmaktadır. 

3. Profesyonel Futbol Takımı Kurulması ve Hizmetlerin Yürütülmesi 
Profesyonel futbol takımı kurulması ve hizmetlerin yürütülmesine ait esaslar Gençlik ve Spor 

Kulüpleri Yönetmeliği'nin 28 inci maddesinde düzenlenmiş olup; 
Durumları profesyonel futbol yönetmeliği hükümlerine ve Gençlik ve Spor Genel Müdür-

lüğü'nce tespit edilen ve özel şartlara uygun olduğunu belgelendiren spor kulüplerine, profesyonel 
futbol faaliyetlerinde bulunmak üzere profesyonel futbol yönetmeliği esaslarına göre izin 
verilebileceği, 
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Spor kulübünün münhasıran profesyonel hizmetlerinin yürütülmesi işi için gerekli gelirleri 
temin amacıyla kulübe ait, lokal, lokanta, gayrimenkul ve tesislerin işletilmesinin, belirli bir üc
ret karşılığında veya gelirinden belirli bir oranda kulübe pay verilmesi şartı ile yönetim kurulunun 
teklifi ve genel kurulun olumlu kararı ile mutabık kalınacak bir süre için bir müstecire veya Türk 
Ticaret Kanununa göre kurulan şirketlere yönetim kurulu tarafından verilebileceği, 

hükme bağlanmıştır. 
4. Profesyonel Takımı Bulunan Kulüplerin Gelir ve Giderleri 
Profesyonel takımı bulunan kulüplerin profesyonel futbol faaliyetleri ile ilgili her türlü gelir ve 

giderleri genel bilançonun ayrı bir bölümünde bir fon ve hesapta toplanmakta, 
Genel kurulda, yönetim kurulunun profesyonel futbol faaliyeti ile bu fon ve hesap dolayısıyla 

ibrası genel faaliyetten ayrı olarak yapılmaktadır. 
5. Profesyonel Takımı Bulunan Kulüplerin Yardımdan Yararlanamamaları Durumu 
Bir futbol sezonunda toplam üç maç saha kapatma cezası alan kulüpler, Gençlik ve Spor Kulüp

leri Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi gereğince, aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin (h) bendinde 
belirtilen, profesyonel futbol müsabaka gelirinden futbol dalı olan spor kulüplerine pay ayırmak 
suretiyle veya benzer şekillerle yapılan yardımdan (o sezon için) yararlandırılmamaktadırlar. 

6. Spor Kulüplerinin Denetimi 
3289 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün, kulüpleri 

her yönden denetleyeceği, gerekirse hesap, defter ve işlemlerine el koyabileceği hükme bağlanmış, 
Ancak, Dernekler Kanunu hükümleri saklı tutulmuştur. 
Diğer yandan, Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi ile; Gençlik ve 

Spor Genel Müdürlüğünün, spor kulüpleri ile spor kulüplerinin kurduğu federasyon ve konfederas
yonları denetleyebileceği, 

Bu kulüpler ile federasyon ve konfederasyonların, İçişleri Bakanlığı veya bulundukları yerin 
en büyük mülki amiri tarafından da her zaman denetlenebileceği, 

hükme bağlanmıştır. 
7. Futbol Kulüplerinin Devri 
3813 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile; 
Futbol dalında faaliyet gösteren kulüplerin, futbol şubelerini kanunlarda belirtilen şekil ve 

esaslarda, kuracakları veya kurulmuş anonim şirketlere devredebilecekleri, 
3289 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile de; 
Spor kulüplerinin, profesyonel takımlarını, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracak

ları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilecekleri veya profesyonel futbol takımlarını kiraya 
verebilecekleri, 

hükme bağlanmıştır. 
8. Yürürlükteki Mevzuat 
- 21.5.1986 tarih ve 3289 sayılı "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun" 
- 17.6.1992 tarih ve 3813 sayılı "Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 956) 



- 2 1 5 -

- 28.4.2005 tarih ve 5340 sayılı "Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 
- 4.11.2004 tarih ve 5253 sayılı "Dernekler Kanunu" 

- "Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Sistemi Talimatı" 
- "Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği" 
- "Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliği" 
- "Spor Kulüpleri Yardım Yönetmeliği" 
- "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sportif Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair 

Yönetmelik" 

9. Kulüp Lisans Sistemi Talimatı 
Kulüp Lisans Sistemi Talimatı ile; futbolun sürekli gelişimi ve ilerlemesi, kulüplerin mevcut 

ve gelecekteki gereksinmelerine ilişkin alt yapıya kavuşturulmaları, futbolcular, teknik öğreticiler 
ve hakemler ile karşılıklı anlayış çerçevesinde futbol oyun kuralları ve fair- play ilkelerinin yerleş
tirilmesi bakımından uygulanacak kurallar belirlenmiştir. 

3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Ana 
Statünün verdiği yetkiye dayanılarak, UEFA Kulüp Lisans El Kitapçığında belirtilen kurallara göre 
düzenlenen söz konusu Talimat ile; Türkiye Süper Ligi ve Türkiye İkinci Lig A Kategorisinde 
bulunan bütün kulüplerin 2004/2005 sezonundan itibaren ulusal ve uluslararası kulüp 
müsabakalarına katılmak için yerine getirmeleri gereken asgari şartlan belirlenmiştir. 

9.1 Kriterlerin Derecelendirilmesi 
"A" Kriteri: 
Bu derecedeki kriterler, Talimatta yer aldığı şekilde yerine getirilmesi zorunlu kriterlerdir. Bu 

kriterlerin yerine getirilmemesi durumunda lisans adayına lisans verilmemekte, sportif olarak yer 
almaya hak kazandığı ligde ve UEFA kulüp müsabakalarında yanşamamaktadır. 

"B" Kriteri: 
Bu derecedeki kriterler Talimatta alternatifli olarak yer almış kriterlerdir. Bu alternatiflerden 

birinin Talimatta yer aldığı şekilde yerine getirilmesi zorunludur. Bunlara uyulmaması halinde 
lisans adayı lisansa hak kazanamamakta, sportif olarak yer almaya hak kazandığı ligde ve UEFA 
kupasında yanşamamaktadır. 

"C" Kriteri: 
Bu derecedeki kriterler, yerine gerilmesi zorunlu kriterlerdir. Bu kriterlerden herhangi birinin ih

lali lisans almayı engellememektedir. Türkiye Futbol Federasyonu, ihlali yapan kulüplere, sözkonusu 
durumu, belirtilen süre içerisinde düzeltmesi için uyanda bulunmakta, bu uyanlara rağmen durumun 
düzeltilmemesi halinde kulüp Disiplin Talimatı hükümlerine göre disiplin kuruluna sevk edilmektedir. 

"D" Kriteri: 
Bu kriterler en iyi uygulama tavsiyeleridir. Lisans için başvuran adayların yerine getirmesi 

zorunlu kriterler değildir. Ancak bu derecedeki kriterlerden biri veya diğeri gelecekte zorunlu kriter 
haline getirilebilmektedir. 

9.2 Kriterlerin sınıflandırılması 
Lisans adayı tarafından yerine getirilmesi gerekli kriterler beş ana başlık altında toplanmıştır: 
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9.2.1 Sportif Kriterler 
Kulüplerin, gençlerin sportif ve akademik eğitimi için gerekli çabayı sarfetmesi ve bu amaçla 

yetkin teknik eğiticiler istihdam etmeleri ile oyun alanı içinde ve dışında fair- play ilkelerinin yer
leştirilmesi ile ilgililer (futbolcular, hakemler, teknik öğreticiler ve görevliler) arasında ortak an
layışın geliştirilmesi hedefine dönük kriterlerdir. Nihai amacı, en üst derecede kamuoyu ilgisini çek
mekte olan futbolun, diğer sporlar karşısındaki bu üstünlüğünü kalıcı kılmak için daha iyi eğitimli 
gençleri hem sporcu hem izleyici ve hem de yatırımcı olarak futbola kazandırmaktır. 

Sportif Başarı; 

Başvuru sahibinin A takımının; Federasyon tarafından tertiplenen karşılaşmalarda elde edeceği 
başarılara göre Türkiye Süper Ligi veya İkinci Lig A Kategorisine katılmaya hak kazanması gerek
mektedir. 

Onaylanmış Gençlik Geliştirme Programı; 

Her lisans adayının futbol federasyonunun onaylayacağı bir gençlik geliştirme programına 
sahip olması gerekmektedir. Bu gençlik programları kulübe bağlı ya da kulüple ilgili 12-18 yaş 
arası en az üç genç takımın Federasyona tescil edilmesi ve Federasyon tarafından düzenlenen 
müsabakalara katılması gerekmektedir. 

Ayrıca sportif kriterler arasında, "genç oyuncuların eğitimi" ve "hakemlik konularıyla alakalı 
karşılıklı anlayış programları" "D" kriteri olarak yer almaktadır. 

9.2.2. Altyapı Kriterleri 
Altyapı Kriterleri; 
Ülkemiz ve Avrupa çapında donanım ve temizlik açısından, nitelik bakımından eşit standartta tesis

lere ulaşılması ve izleyicilerin, güvenli rahat yararlanmalarına elverişli, basın mensuplarının görevlerini 
düzenli ve uygun ortamlarda yerine getirebilecekleri stadlann ve futbolcuların teknik yeteneklerini geliş
tirebilmelerine imkan tanıyacak eğitim tesislerini oluşturmak amacına dönük kriterlerdir. 

Stadyum-Uygunluğu; 
"A" Kriteri olarak belirlenen stadyumun uygunluğunun, 
Yapısal sağlamlık durumu ve iyileştirme tedbirlerini, 
İlgili makamlarca öngörülen emniyet/güvenlik yönetmeliklerine uygunluk beyanını, 
Tüm stadyum kapasitesinin onayını (bağımsız koltuklar, localar ve toplam sayı), 
Emniyet güvenlik stratejisi, bilet satış sistemi, taraftarların kontrolü, farklı taraftarların ayrı 

tutulması stratejisi, kalabalığın uzaklaştırılması stratejisi, tıbbi hizmetler, yangın acil durumu, ener
ji kesilmesi veya diğer acil durumlar gibi bir futbol organizasyonu ile ilgili tüm durumları, 

kapsamaktadır. 

"A" Kriteri olarak belirlenen stadyumun emniyet uygunluğunun; 
Giriş, çıkış, merdiven, kapı, koridor, çatı ve tüm kamuya açık alanlar ve özel alanlar ile odalar 

dahil stadyum ve tribün bölümlerinin tamamının Federasyonla ilgili otoritelerce müştereken belir
lenecek emniyet standartlarına uygunluğu, 

İzleyici bölümlerindeki tüm koridorlar, merdivenlerin izleyici bölümünden oyun alanına açılan 
tüm kapılar ve stadyum dışına açılan tüm çıkış kapılarının açık parlak renge boyanacağı, 
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Halka açık koridor, merdiven, kapı ve benzeri alanların bir olay anında seyircilerin serbestçe 
çıkışma mani olacak engellerden arındırılması için gerekli sistemin kurulacağı, 

Stadyumun tüm çıkış kapılan ile tribünlerden oyun alanına açılan kapıların dışa doğru açılacak 
şekilde yapılacağı ve bu kapılann seyirciler stadyumda olduğu sürece kilitlenmeyeceği, bu 
kapılann her birinde özel görevli bulundurulacağı, 

Sahadaki ve tribündeki kişilerin yıldınm düşmesinden zarar görmemeleri için gerekli tedbir
lerin alınacağı, 

Stadyum içinde ve dışında bulunan kişilere gerekli uyanlarda bulunabilmek için yeterli anons 
sistemi ve/veya skorboard ve/veya video ekranı bulundurulacağı, 

Talimatta, yukarıda sayılan ve "A" Kriterleri arasında yer alan altyapı kriterlerine ek olarak; 
stadyumun onaylanmış tahliye planı, kontrol odası, asgari kapasite ve koltuk sayısı, aydınlatması, 
seyirci alanlan, ilk yardım odalan, basın bölümleri, doping test odası, yedek kulübesi, bayrak 
direkleri, tesisler, maç gözlemci odası ve acil durum aydınlatma sistemi gibi kriterlere de çok ay-
nntılı bir şekilde yer verilmiştir. 

Stadyum tahsis uygunluğu; 
"B" Kriterleri arasında yer alan stadyumun lisans adayının lig müsabakalan ve UEFA kulüp 

müsabakalannı oynamaya uygunluğunun; 

Lisans adayının stadyumun yasal sahibi olması, 
Federasyon bölgesi içerisinde kullanacağı stadın sahibi veya farklı statlann sahipleriyle im

zaladığı sözleşmeleri sunması, 
Bu sözleşmenin bir sonraki sezon katılmaya hak kazandığı ulusal lig ve kendi sahasında oy

nayacağı UEFA maçlannda bu stadı kullanma hakkını kendisine vermesi, 
gerekmektedir. 
Yukanda sayılan stadyumun tahsisi ile ilgili "B" Kriterlerine ek olarak stadyumun oyun 

alanının özellikleri, oyun alanının ölçüleri, antrenman tesislerinin kulüp tarafından kullanılabilmesi 
gibi uygunluk kriterleri de aranmaktadır. 

"C" Kriterleri olarak belirlenen stadyum tesis kurallarıyla ilgili olarak lisans adayının tesis 
kurallannı hazırlaması ve bunları, seyircilerin kolayca okuyabileceği şekilde asması gerekmektedir. 

Bu kurallar; giriş hatlan, müsabakanın ertelenmesi veya iptali, oyun alanına girmek, yabancı 
madde atmak, kötü ve çirkin tezahüratta bulunmak, ırkçı eylemlerde bulunmak gibi davranışlar ile 
ilgili yasaklar ve müeyyideler, alkol, yanıcı maddeler, havai fişek, pankartlar ile ilgili maddelere 
ilişkin sınırlamalar, oturma kuralları, stadyumdan çıkanlma nedenleri, stadyuma özgü risk analizi 
gibi kriterlerdir. 

Yukanda sayılan "C" kriterlerine ek olarak stadyum koltuk sayısının en az üçte birinin kapalı 
olması ile ilgili kapalı tribün, konuk takım taraftarlannın yerleşimi, sıhhi tesisler, yön gösterme 
tabelalan ve biletlerde yer alacak yön göstericiler, Federasyon tarafından onaylanmış yeterli an
trenman alt yapısı, engelli seyirci ve onun refakatçisi için gerekli koşullann hazırlanması gibi 
kriterler aranmaktadır. 

Bu kriterlerin karşılanmaması durumunda Federasyon tarafından ilgili kulüplere uyan ya da 
para cezası verilebilmektedir. 
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Yukarıda sayılan "A", "B" ve "C" kriterlerine ek olarak; oyun alanı, oyun alanının kenarını 
çevreleyen çim alan, yapay çim, sahanın donanımı, seyircilerin bulunduğu bölüm, kamuya açık 
alanların giriş ve çıkışı, oyuncuların ısınma alanı, oyun sahasına erişim, soyunma odası alanı, 
korumalı giriş, büfe tesisleri, reklam panoları, otopark yerleri, doping testi odası, soyunma odası 
alanındaki yön gösterici işaretler, futbolcular ve hakemler için soyunma odasına erişim, oyun 
sahasına erişim, seyircilerin oyun sahasının dışında tutulması, futbolcular ve hakemler için 
muayene odası, protokol tribünü alanı, engelli seyirciler, iletişim gözetleme ve bilet kontrol tesis
leri, helikopter alanı, protokol tribünü mensupları için otopark, stadyuma erişim, basın tribünü, 
televizyon ve radyo yorumcularının yerleri, televizyon stüdyoları, televizyon kamera yerleri, harici 
yayın aracı ile ilgili alan, medya çalışma odası, basın toplantısı odası, foto muhabirleri çalışmaları 
için gerekli koşulların oluşturulması, radyo ve televizyon muhabirlerinin futbolcularla röportaj 
yapılabilmeleri için karma bölge oluşturulması gibi kriterler "D" kriteri olarak aranmaktadır. 

9.2.3. Personele İlişkin ve İdari Kriterler 
Personele İlişkin ve İdari Kriterler; 
Kulüplerin artan ticari önem karşısında, belli bilgi birikimine sahip, iyi eğitimli nitelikli 

profesyonelleri istihdam etmeleri, güvenlik açısından yetkin hizmetlerden yararlanmaları ve spor
tif basan açısından da tüm takımların nitelikli teknik öğreticiler tarafından eğitilmeleri ve tıbbi des
tek görmeleri amacına dönük kriterlerdir. 

"A" Kriteri olarak belirlenen idari kriterler gereğince her lisans adayının yetkili organının 
(yönetim kurulu vb.) kulübün günlük işlerini yürütmek üzere bir genel müdür atayacağı, 

Genel Müdürün Federasyon tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz, hatasız ve 
zamanında tanzim ve teslim edilmesine, kulüp adına bu konulardaki belgeleri imzalama ve beyan
da bulunma yetkisine sahip olacağı, 

Genel Müdürün sorumluk ve yetkilerinin atama kararı ile belirleneceği, atama ve değişikliğe 
ilişkin kararların yedi iş günü içinde Federasyona sunulacağı, 

Genel Müdürün üniversite mezunu (finansman, yönetim, ekonomi, hukuk veya spor) veya 
takım sporları sektöründe en az beş yıllık bir deneyime sahip olacağı, 

belirtilmektedir. 

Her lisans adayının; "A" Kriteri olarak belirlenen idari kriterleri yerine getirmesi için Genel 
Müdür, diğer organlar, futbolcular ve kulübün diğer çalışanlarına destek sağlamak üzere kulüp sek
reterliği oluşturacağı, gençlik geliştirme programı sorumlusu atayacağı, ev sahibi kulüp olarak oy
nayacağı müsabakalarda bir müsabaka direktörü atayacağı, bu müsabaka direktörüne bağlı olarak 
güvenlik sorumlusu, bilet ve tribün yerleşim sorumlusu, basın sorumlusu ve stat müdürünün çalış
tırılacağı belirtilmiştir. 

"B" kriteri olarak belirlenen idari kriterler arasında; 
Her lisans adayının mali işlerinden (defterleri tutmak, mali kriterler açısından gerekli belgeleri 

hazırlamak vs.) sorumlu bir kişi atayacağı, 
Mali işler sorumlusunun hak ve görevlerini yazılı olarak belirleyeceği, 
Mali işler sorumlusunun TURMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yemin

li Mali Müşavirler Odaları Birliği) tarafından verilen belgeye sahip olacağı, 
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Mali işler sorumlusunun atanması ve değişikliğine ilişkin karar ve/veya sözleşmenin yapıldığı 
tarihten itibaren yedi gün içinde Federasyona sunulacağı, 

belirtilmiştir. 

Yukarıda belirtilen idari kriterlerden "B" kriterlerine ek olarak; her lisans adayının baş teknik 
sorumlu, bir güvenlik sorumlusu, ehliyeti Tabipler Odası ve Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edil
miş en az bir hekim, bir fizyoterapist, bir masörden oluşacak sağlık ekibi atayacağı belirtilmiştir. 

Talimatta, lisans adayının, yukarıda sayılan "A" ve "B" kriterleri ile birlikte "C" kriteri olarak; 
genç takımlar çalıştırıcıları, medya sorumlusu, stat görevlisi veya güvenlik sorumlusu atayacağı 
da kriter olarak belirtilmiştir. 

9.2.4. Hukuki Kriterler 
Hukuki Kriterler; 

Kulüplerin hukuki yapıları ve işleyişlerini, ulusal ve futbola ilişkin mevzuat açısından gerek
li noktaya taşınması amacına dönük kriterlerdir. 

"A" Kriterleri olarak belirlenen hukuki kriterler arasında sayılan kriter olarak lisans adayının 
öngörülen süreler içerisinde; 

Mevcut hukuki statüsünü gösterir belge, 
Kulüp Lisans Sisteminin tüm hüküm ve şartlarına uyacağına ilişkin taahhütname, 

Federasyona sunulan tüm belgelerin tam ve doğru olduğuna ilişkin taahhütname, 
Lisans verilmesiyle ilgili tüm doküman ve bilgilerin Federasyon, UEFA veya bunlar tarafından 

gönderilecek kişilerin incelemesine eksiksiz ve doğru olarak sunulacağına ilişkin taahhütnamelerin, 
Yetkili kişiler tarafından imzalanarak üç ay içinde Federasyona ibraz edilmesini sağlaması 

gerekmektedir, 

Yukarıda sayılan kriterlere ek olarak Federasyona tescilli kulüplerin lisans talebinde 
bulunabileceği, tescil şartlarının tamamına haiz olmayan veya 3813 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat 
çerçevesinde üyelik şartları ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulüplerin aday 
olamayacağı, lisans adayı kulübün tescil çıktısının içeriğinin (adı, merkezi, hukuki yapısı, yet
kili imzaların yetkisi ve ne tür imzaların gerektiği 'münferit, müteselsil vs.') Federasyona bil
dirileceği "A" kriteri olarak hukuki kriterler arasında sayılmıştır. 

"B" kriteri olarak belirlenen hukuki kriterler arasında; lisans adayının, Federasyon tarafından 
düzenlenen veya kabul edilen tüm müsabakalara katılacağını kendi tüzüğünde yer alan bir hüküm 
ya da temsile yetkili kişilerce tanzim ve imza edilmiş beyanname ile taahhüt edeceğine dair kriter
ler de aranmaktadır. 

9.2.5. Mali Kriterler 

Mali Kriterler; 
Halen artış göstermekle birlikte, gelecekte girdilerin azalması ihtimaline dayalı olarak artan 

ekonomik risklerin engellenmesi, kulüplerin ekonomik ve mali kapasiteleri ile şeffaflık ve 
kredibilitelerinin artırılması, yatırımcılara gerekli önemin verilmesinin yerleştirilmesi, ulusal ve 
uluslararası turnuvaların devamlılığının temini ve mali yönden fair- play'in yerleştirilmesi amaç
larına dönük kriterlerdir. 
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Kulüplerin farklı mali durumları ve yasal statülerini göz önünde tutarak, mali açıdan lisans sis
teminin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla 2004-2005 futbol sezonundan başlamak üzere 
Federasyon tarafından üç aşamalı olarak uygulamaya konulacak kriterlerdir. 

2004- 2005 sezonundan başlamak üzere birinci aşama kriterleri olarak uygulanacak ve "A" 
kriteri olarak belirlenen mali kriterlerden, denetlenmiş mali tablolar; lisans adayının hukuki 
statüsüne bakılmaksızın (A.Ş. veya dernek) Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve yürürlükteki 
muhasebe ilke ve standartlarına dayanan bir prosedür olarak belirtilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 26.12.1992 tarih ve 21447 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
"Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği" ne göre ülkemizde 1994 yılından itibaren uygulanan 
tek düzen muhasebe sistemini esas almak suretiyle kulüplerimizin kendi yapılarına uygun, bil
gisayar ortamına uyarlanmış muhasebe sistemini kurmaları gerekmektedir. 

Kulüpler mali yasalara ve Tekdüzen Muhasebe Sistemine uygun olarak ilgili hesap dönemine 
ilişkin mali tablolarını hazırlamak, sözkonusu tabloların Federasyon tarafından belirlenen denetçi 
tarafından uluslararası denetim standartlarına göre denetlenmiş ve uygun görüş verilmiş olması 
gerekmektedir. 

Sözkonusu mali tabloların mali ve idari kanunlara ve denetim standartlarına uygun olarak 
düzenlenmesi ve onaylı mali beyanlar olması gerekmektedir. Denetçi raporunda olumsuz görüş 
veya çekince bildirilmiş olması halinde, lisans adayının lisans talebi reddedilmektedir. Lisans adayı, 
çekince konmuş olması halinde, belirtilen süre içinde ek bilgi ve belge sunabilmektedir. 

Lisans talebinde bulunan adayın; ara hesap dönemlerini kapsayan ve ana mali tablolar ile ay
nı muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış ve denetlenmiş ek mali tabloları federasyona vermesi, 

Transfer işlemlerinden kaynaklanan, Federasyona, diğer kulüplere olan kesinleşmiş borçlarıy
la FİFA ve Federasyon kararları doğrultusunda futbolculara, başka federasyonlara bağlı kulüplere, 
teknik direktörlere ve lisanslı futbolcu temsilcilerine olan kesinleşmiş borçlarını ve sözleşme 
yükümlülüklerini yerine getirmesi, vadesi geçmiş transfer faaliyeti borçlarının olmadığını mali tab
lolarındaki ilgili hesaplarda gösterilmesi, ayrıca ödeme makbuzları, banka dekontları ve ib
ranameleri ibraz etmek suretiyle teyit etmesi, 

Çalışanlar (futbolcu, teknik direktör, antrenör, idari personel vb.) ile yaptığı sözleşme hükümlerin
den kaynaklanan borçlarından vadesi geçmiş tutarlar olmadığını bordo veya çalışan tarafından imzalan
mış yazılı belge ile kanıtlaması, (bu kriter, başvuru sahibi kulüp tarafından Sosyal Sigortalar Kurumu 
veya vergi idaresine çalışanların maaşı üzerinden ödenmesi gereken prim ve vergileri de içermektedir.) 

gerekmektedir. 

Lisans başvurusunda bulunan kulübe, yukarıda tanımlanan kriterlere göre istenilenleri yerine 
getirmediği takdirde ve mali tabloların incelenmesi sırasında elde edilen veriler, kulübün ekonomik 
ve mali kapasitesinin Kulüp Lisans Sistemi hedeflerine ulaşmasına ve sürekliliği sağlamasına 
yeterli olmadığını göstermesi halinde lisans verilmemektedir. 

2006 - 2007 sezonunda başlamak üzere uygulanacak ikinci aşama kriterleri olarak belirlenen 
"A" kriterleri arasında sayılan mali dokümantasyon kriteri gereğince; lisans adayı, birinci aşamada 
sayılan kriterlere ilave olarak, yeminli bir denetçi veya Federasyonun belirlediği bir meslek or
ganizasyonuna kayıtlı bağımsız denetleme şirketi tarafından denetlenmiş ve incelenmiş bir mali 
lisans dokümantasyonu hazırlamaktadır. 
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Mali lisans dokümantasyonu; 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre hazırlan
mış ve denetlenmiş Bilanço, 

Kâr/Zarar Hesabı, 

Nakit Akış Tablosu, 

Mali Tablolar ile ilgili açıklamalar, 

Bütçelenmiş Kâr ve Zarar Hesabı ile 

Bütçelenmiş Likidite Planından 

oluşmaktadır. 

Lisans adayı kulüp bütçelendirilmiş aylık likidite planı vasıtasıyla, lisans sezonu içinde 
müsabaka giderlerini karşılayabileceğini ispatlamaktadır. 

Mali kriterler arasında sayılan; sezon içerisinde nakit dar boğazlarını bildirme yükümlülüğü, 
"C" kriteri olarak; bütçe rakamlarından sapmanın bildirilmesi yükümlülüğü ise "D" kriteri olarak 
belirlenmiştir. 

2006- 2007 sezonundan sonra ve belirlenecek bir tarihte uygulanacak olan üçüncü aşama 
kriterleri; bir ve ikinci aşamalarda gerçekleştirilmesi istenen kriterlere ek olarak, kulüp sermaye 
yapısı ile ilgili pozitif öz varlıklar ve net aktifler konusundaki yükümlülüklerden oluşmaktadır. 

9.3. Lisansın Verilmesi 
Lisans sistemi kriterlerini karşılayan ve Federasyon Kriterlerine uyan lisans adaylarına Türkiye 

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun karan ile takip eden UEFA sezonu için geçerli olmak 
üzere bir yıllık lisans verilmektedir. 

9.4. Lisansın Reddedilmesi 
Lisans talebinde bulunan kulüp; 

Belirtilen süre içerisinde yasal olarak hazırlanmış olan ve denetlenmiş mali tablolarını ver
mediği, 

Talep üzerine kulüp denetlenmiş geçici mali tablolannı vermediği, 
Hesaplar transfer faaliyetlerinden kaynaklanan vadesi geçmiş borçları gösterdiği, 

Hesaplar çalışanlara vadesi geçmiş borçların olduğunu gösterdiği, 

Lisans verene denetlenmiş Mali Lisans Dokümantasyonunu hiç veya süresinde vermediği, 

Bütçelenen likidite planında eğer bir veya daha fazla bütçelenmiş ay sonu nakit fonu bakiyesi, 
borç alma olanakları da dahil eksi gösterdiği, 

Mali tablolar kasıtlı ve yanlış beyanlar içerdiği, 

Artı sermaye kriterlerine ilişkin koşullar yerine getirilmediği, 

takdirde lisans alamamaktadır. 
Ayrıca yukanda bahsedilen mali kriterler yanında bir veya daha fazla zorunlu kriter (A ve B) 

tam veya gerektiği gibi karşılanmadığı veya bu Talimata aykırılığı mevcut bulunduğu takdirde 
lisans adayının lisans talebi reddedilmektedir. 
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10. Spor Kulüpleri ile İlgili Tespit, Görüş ve Öneriler 
10.1. Komisyonda Mülakatla Bilgisine Başvurulan Spor Adamlarının Tespit, Görüş ve 

Önerileri 
Spor Kulüpleri ile İlgili Olarak; 
Şenes ERZİK (UEFA Asbaşkanı) 
"Günümüzde Türk futbolunun sorununun disiplin eksikliği olduğunu, disiplini sağlamanın 

yolunun UEFA kriterlerinin uygulanmasından geçtiğini, yani mali, idari, hukukî altyapıyla ilgili, 
tesisleşmeyle ilgili bir disiplin olması gerektiğini, bu disiplini federasyonun sağlaması gerektiğini, 

UEFA'nın malî kriterlerinin önümüzdeki yıl devreye gireceğini, kulüplerin, futbolculara, 
maliyeye, kamuya, personeline vadesi gelmiş ve ödenmemiş borçlarının olamayacağını, bütçelerine 
göre hareket etmek zorunda kalacaklarını, sezon içinde üç antrenör değiştirip, beş futbolcu gön-
deremeyeceklerini, kulüp başkanlan kendi şirketlerini nasıl genel müdürlerine teslim ediyorlarsa 
kulüplerin yönetimini de profesyonel yöneticilere bırakacaklarını, Avrupa'da bunun böyle olduğunu, 

UEFA olarak federasyonları da yeniden yapılandırdıklarını, kulüplere de model çizdiklerini, 
bu koşullarda Türk futbolunun Dernekler Kanunu'ndan çıkartılmasının elzem olduğunu, Dernek
ler Kanununa göre kulüplerin yönetilemeyeceğini, UEFA kriterlerinin ön sözünde kulüpleri disip
lin altına almak ilkesi bulunduğunu, bunun iki yarannın olduğunu, birincisinin sponsor konusunda 
olduğunu, sponsorların güvenilir şeffaf bir düzen görmek istediklerini, ikincisinin de taraftar 
konusunda olduğunu, taraftarın temiz bir tesis, temiz bir kulüp, temiz bir yönetim istediğini, 

Türkiye'de de bir yerden başlayarak disiplini gündeme getirip akılcı yoldan, bilimselliğe önem 
veren, kavga ve dedikodularla uğraşmayan bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğunu, UEFA 
kriterlerinin kulüplere uygulanması gereken ve asgari uyulması gereken kriterler olduğunu, " 

Levent BIÇAKÇI (TFF Başkanı) 
"Spor kulüplerinin anonim şirket ya da dernek olarak varolduklarını, bütün dünyadaki ve Av-

rupa'daki kulüpleri incelediğini, Federasyon Başkanı olduktan sonra da incelettiğini, Alman-
ya'daki bürolarına da incelettirdiğini, hepsinin dernek statüsünde olduğunu, ya anonim şirket ya 
da dernek statüsünde olduğunu, limited şirket ya da başka bir şirket tipinin olmadığını, kendine 
özgü bir sistem kurabilir miyiz? kendine özgü bir şirket tipi oluşturabilir miyiz? bunu araştırdığını, 
ancak maalesef işin içinden çıkamadığını, " 

Abdullah KİĞILI (Eski TFF Başkanı) 
"Türk sporunun çok kötüye gittiğini ve kaynaklarının azalmaya başladığım, insanların kulüp

lere ceplerinde para aktarma döneminin bittiğini, belediyelerin kaynaklarının bittiğini, kayıt dışı 
ekonominin gittikçe azalmaya başladığını, kimsenin cebinden (1) milyon $ (3) milyon $ verecek 
halinin olmadığını ve artık bu dönemin kapandığını, 

Dolayısıyla naklen yayın sisteminin kulüplerin ayakta kalabilmesi için daha doğru yürütülmesi 
gerektiğini," 

Sadık İLHAN (Eski Hakem) 
"Futbolun, çok büyük bir kesimin (% 70) ilgilendiği ve ülkenin gündemini etkileyen bir sek

tör olduğunu, bu sebeple çok büyük bir rant alanı olduğunu, bu sektörden medya ve kulüp başkan
larının inanılmaz bir rant elde ettiğini, işadamlarının ya kendilerini tanıtma ya da bu alandaki rant
tan yararlanma amacıyla futbol kulüplerini kullandıklarını, " 
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Yılmaz VURAL (Teknik Direktör) 
"Kulüplerin malî gücünün artırılması ve kulüplere vergi indirimi veya muafiyeti yapılması 

gerektiğini," 

Atay AKTUĞ (Trabzonspor Başkanı) 
"Spor- Toto, Spor- Loto ve İddaa gibi oyunlardan spor kulüplerine ayrılan payın çok düşük ol

duğunu, bu payın arttırılması gerektiğini, 
Devletin, imkanı olmayan kulüpleri desteklemesi, spor kulüplerinin, Dernekler Kanunu ile 

yürümediğini, spora has, ayrı bir idarî yapı kurulması gerektiğini, ". 
İsmail UYANIK (Samsunspor Başkanı) 
"Sporun Dernekler Kanunu ile yürümediğini, mutlaka, sportif faaliyet için ayrı bir idarî düzen

leme yapılması gerektiğini, 
Spor kulüplerinde çift defter tutulmasını önlemek için, malî denetimin yapılması gerektiğini," 

Hikmet TANRIVERDİ (Malatyaspor Başkanı) 
"Futbolun, insanların statü kazanmasını, ilgi görmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri ol

duğunu, statü sahibi olmak isteyenlerin kulüp başkanı olmak için çaba harcadıklarını, kulüp baş
kanlarına bütün kapıların açıldığını, 

Demekler Kanununun kulüpler için uygun olmadığını, kulüplerin şirket gibi örgütlemesi gerektiğini," 
Celal DOĞAN (Gaziantepspor Başkanı) 
"Spor-Toto'dan bir sürü kurumun kulüplerden fazla pay aldığını, İddaada kulüplerin bayiden 

bile az pay aldığını, kamu hizmeti yapan, devletin asli görevini yapan kulüplerin vergi yüklerinin 
çok ağır olduğunu, Dernekler Kanununa göre kulüplerin yönetilemeyeceğini, kendine has 
"suigenerist" bir şirket biçimi şeklinde düzenleme yapılması gerektiğini, " 

Özhan CANAYDIN (GS Başkanı) 
"Dernekler Kanunuyla kulüplerin yönetilemeyeceğini, her kulübün A.Ş. statüsüne geçmesi 

gerektiğini," 
İlhan CAVCAV (Gençlerbirliği Başkanı) 
"Dernekler Yasası gereğince iki yıllığına Kulüp Başkanı seçilen kişinin bir sonraki dönem tek

rar seçilebilmek için şike ve teşvik primi dahil her türlü yola başvurduğunu, 
Spor toto ve iddaadan kulüplere çok az pay verildiğini, 12-13 kuruluşun bu gelirden pay aldığını," 

Selahattin AYDIN (Sakaryaspor Başkanı) 
"Sporun eğitimle beraber gitmesi gerektiğini, bir mali milat belirlenerek kulüplerin mali 

denetiminin mutlaka yapılması, eski yönetimlere kulüplerin bütçesini aşan harcamalarının 
hesabının sorulması gerektiğini," 

Samet AYBABA (Teknik Direktör) 
"Kulüplerin, dernek statüsünden çıkartılıp, şirket statüsüne geçirilmesi gerektiğini," 
Adnan DİNÇER (Eski Teknik Direktör) 
"Ülkemizde yüz yıl boyunca oluşmuş ve bugün de etkinliğini sürdüren bir profesyonel ve çok 

dallı amatör sporla uğraşan kulüp modelinin hukuksal yapı olarak UEFA kriterlerine uymadığını, 
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Yine Dernekler Yasası ile yönetilen kulüplerin milyarlık işler yapmalarına rağmen sorumluluk
larının olmadığını, iki yılda bir genel kurulda ibra olduklarını, yasanın yetersizliğinden dolayı 
kulübün borçlanmasına neden olan kişilerin sorumlu turulamadığını, ancak UEFA'nın bunun yolunu 
kestiğini, kulüp yönetimleri için hukuki, idari sportif vs. kriterler koyduğunu, tesis, eğitimci, uzman, 
profesyonel kadrolar çalıştırma zorunluluğu, hukuki altyapının oluşturulması, sisteme karşı yük-
lenimlerin yasal olarak belirlenmesi gibi hususların düzenlendiğini, UEFA' da başarısızlıkta hesap 
sorulan kişinin teknik sorumlu olduğunu, kulüp genel müdürünün profesyonel yönetici olduğunu," 

Hilmi OK (Eski MHK Başkanı) 

"Dernekler Kanunu'nun bir an evvel değiştirilmesi gerektiğini, " 
ifade etmişlerdir. 

Kulüplerin Yapısı ve Haksız Rekabet ile İlgili Olarak; 
Mehmet Ali YILMAZ (Devlet Eski Bakanı ve Trabzonspor Başkanı) 
"Bütün kulüplerin dernekler yasasına göre yönetildiğini dolayısıyla vergi ödenmediğini, fut

bolcu ile yapılan mukavelede transfer ücretinin az gösterildiğini ve bu şekilde Federasyona bildiril
diğini, bunlardan kurtulmak için profesyonel futbol kanunu çıkarmak istediklerini, dernekler 
yasasından profesyonelliği kurtarmak gerektiğini, kulüpler isterlerse amatör branşlar için dernek
ler yasasında kalabileceklerini, ancak devletin vergisine hâkim olmasını sağlamak için profesyonel
liği yasa ile düzenlemek gerektiğini, UEFA ve FİFA'nın bu nedenle var olduğunu, İtalya, İspanya, 
Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde de böyle olduğunu, kulüplerin alınıp satılabilen birer 
şirket olduklarını, bir Rus'un gidip İngiltere'de Chelsea'yi aldığını, vergi cenneti haline gelmemek 
için bizim de böyle yapmamız gerektiğini, boşluklar sebebiyle bizde verginin ödenmediğini, 

Türkiye'de ki 3-4 kulübün transfer sistemindeki dengeyi bozduğunu, havuzu yasayla paylaştırmayı 
kulüplerin de istediğini, havuzdan amatörlere de pay ayrılması gerektiğini, Federasyona pay ayrılmaması 
gerektiğini, haksız rekabeti önleyebilmenin tek yolunun denetlenebilir, şeffaf bir şirket yasası ile 
olabileceğini, kulüplerin kurdukları şirketin % 99 'una demek olarak ortak olduklarını, halbuki doğrudan 
şirket olarak örgütlenmeleri halinde sermayesinin yapısının denetlenebileceğini ve kulüpleri gerçek 
kişilerin yöneteceğini, ayrıca taraftarla ve medya ile olan münasebetlerinin daha güzel organize 
edileceğini, şiddetin önleneceğini, çünkü birçok kulüpte yönetime gelebilmek için amigo çetelerinin oluş
turulduğunu, bunları kulüp yönetimlerinin meydana getirdiğini, kısaca tribünleri ve medyayı etkileyerek 
kulüp yönetimini ele geçirme imkanının ortadan kaldırılmasının şirketleşme ile olabileceğini, bütün bun
ların nihai çözümünün kulüplerin şirketleşmesi ve bu sebeple bilançolarının denetimi olduğunu, " 

ifade etmiştir. 

Kamu Kuruluşları Bünyesindeki Spor Kulüpleri ile İlgili Olarak; 
Adil Serdar SAÇAN: 
"Türkiye'deki bir başka sorunun da kamu kuruluşlarının rüşvet ve yolsuzluk amacıyla spor kulüp

lerini kullanmaları olduğunu, bu kuruluşların, kurmuş oldukları spor A.Ş.' lere belli bir oranda bağış 
yapma kaydıyla müteahhitlere ihale verdiklerini, ayrıca Spor A.Ş.' lere bağışlanan bu paraların spor
cuya gitmediğini, naylon faturalar düzenlenerek masraf gösterildiğini ve belli kişilerin cebine gittiğini, 
özellikle belediyelerin bu yöntemi çok kullandıklarını, bu kuruluşlar bünyesinde yer alan takımlarla il
gili vergi denetmenlerinin yapacakları incelemelerde birçok skandalin ortaya çıkacağına inandığını, " 

ifade etmiştir. 
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10. 2 Spor ile İlgili Kişi, Kurum ve Kuruluşların Yazılı Tespit, Görüş ve Önerileri 
Spor Kulüpleri ile ilgili olarak; 
Yüzüncüyü Üniversitesi Rektörlüğü; 
"Kulüplerin, antrenör ve sporcularının medyadaki tahrik edici demeç ve konuşmalarına izin 

vermemeleri, kulüp yöneticilerinin sporu ve sporcuyu kötü amaçlar için kullanmalarının önlenmesi 
ve mafya ve çete söylentileri ile olan ilişkilerinin araştırılması gerektiğini" belirtmiştir. (Ek- 14) 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü: 
"Futbol kulüplerinde görev alacak yöneticiler için adli ve mali sicilin temiz olması koşulunun 

getirilmesi, spor kulüplerinin taraftarlarına futbolun kurallarını öğretmeleri ve eğitmelerini, profes
yonel futbol kulüplerinin yönetim mekanizmasının çağdaş ölçülere uydurulması gerektiğini, bazı 
kulüpler dışında profesyonel yapılanmanın henüz gerçekleşmediğini, üst düzey kamu görev
lilerinin kendilerini herhangi bir kulübün taraftan olarak tanıtmamaları, yerel yönetimlerin başın
daki kişilerin bütün kulüplere destek olmaları gerektiğini, dolayısıyla bir kulübün başkanı ya da 
yönetim kurulu üyesi olmamaları gerektiğini" belirtmiştir. (Ek- 46) 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü: 
"Yerel yöneticilerin kulüp yöneticisi olmamaları, kulüp yöneticilerinin kamudan ihale al

mamaları gerektiğini" belirtmiştir. (Ek- 13) 
Orduspor Kulübü: 
"Her kulübün yöresel kimliği ve dokusu ile hareket etmesi durumunda Anadolu'da herkesin 

hakkına razı olacağını ve alt yapıya önem vereceğini, dolayısıyla bu kadar paranın da bat
mayacağını, tam bir rekabet ortamı içerisinde sporun gerçekleştirileceğini, tamamen şahsi duy
gularını tatmin etmek amacıyla sosyal ve ekonomik kimliklerini kulüp yöneticisi olmakla gerçek
leştirmeye çalışan basiretsiz yöneticilerin yeteneksizliklerini gizlemek adına yapamayacakları hiç
bir şeyin olmadığını, esas tehlikenin bu olduğunu, bu yapı içerisinde şike, tribün terörü, haksız 
rekabet hatta toplumu germe adına herşeyin bulunabileceğini, öncelikle kulüp yönetimlerinde bir 
standardın olması ve bütçe teminatının aranması gerektiğini, aksi takdirde her başarısızlığın 
hakeme, federasyona ve diğer kurumlara bilgisiz olan seyirci kitlesi ile çok kolay fatura 
edilebileceğini, bunun örneklerinin sıkça yaşandığını, futbol kulüplerine ekonomik kimlik kazan
dırmak ve futbolu bir sosyal olgu olarak kabul etmek gerektiğini, şehirlerinde Orduspor kulübünün 
sosyal bir olgu olarak kabul edildiğini, devletin hiçbir kurumunun buna duyarsız kalamayacağını, 
futbol takımının çok önemli bir moral değer olduğunu, ancak kendileri ile aynı kulvarda yanşan İs
tanbul'daki birçok ilçe veya belediye takımının bulunduğunu, bu ilde zaten üç büyük takımın var 
olduğunu, mahalle aralarında ikinci lig maçı oynadıklannı, bir sonraki sezon bakıldığında bu 
takımların hiç birisinin görülmediğini, amacı ve hedefi olmayan bu tip kulüplerin her zaman her tür
lü oluşuma zemin hazırladıklannı, oysa şehir takımlarına bakıldığında hem şehir hakkının birlikte 
maç izlediği, hem de futbolun birleştirici yönünün devreye girdiğini, statlann dolduğunu ve bunun 
da ayrı bir keyfi olduğunu" (Ek- 41) 

belirtmiştir. 
Beykozspor Kulübü: 
"Profesyonel spor kulüplerinin profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi gerektiğini" 

belirtmiştir. (Ek- 47) 
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Batman Petrolspor Kulübü: 
"Kulüplerin maddi olarak güçlendirilmesi, özellikle alt yapılarına gerekli desteğin verilmesi, 

kulüplerin deplasmanlara taraftar götürmemesi ve şans oyunlarında kulüplere eşit pay dağıtılması 
gerektiğini" belirtmiştir. (Ek-45) 

Kasımpaşa Spor Kulübü: 
"Ekonomik durumu iyi olan kulüplerin ekonomik durumu iyi olmayan kulüplere karşı sezon 

içinde ara transfer yaparak güçlü olan takımlarını daha da güçlü hale getirerek zayıf takımların aley
hine eşitlik ilkesini bozduklarını, spor kulüplerinin sporcu transferlerinde sezon içinde olmak kay
dıyla bir kere transfer yapma haklarının olması gerektiğini" belirtmiştir. (Ek-17) 

11. Komisyonun Değerlendirmesi 
Kulüpler 
Medya, emniyet ve futbolun diğer aktörlerinin ayrı ayrı irdelenebileceği, ancak futbolun sağlık

lı gelişiminin sağlıklı bir kulüp yapısına bağlı olduğu, UEFA kriterlerinin bu açıdan çok önemli ol
duğu, 

Bu kriterleri Türkiye'ye uyarlarken Türkiye'nin gerçeklerini gözönünde bulundurarak iyi bir 
sentez yapmamız gerektiği, 

Futbol kulüplerine ekonomik kimlik kazandırmak ve futbolu bir sosyal olgu olarak kabul et
mek gerektiği, şehir takımlarına bakıldığında hem şehir halkının birlikte maç izlediği hem de fut
bolun birleştirici yönünün ortaya çıktığı, futbol takımlarının şehir halkı için çok önemli bir moral 
değer olduğunun görüldüğü, 

Futbol takımlarının gelirleri ve dolayısıyla sağlıklı kulüp yapısı olmadan sağlıklı futbol 
olamayacağı, 

Futbol takımlarının gelirleri arasında uçurumların söz konusu olduğu, 
Bir kulübün gelirinin diğer bir kulübün gelirinin 3 katı olduğu bir ligde yarışmanın eşit koşul

larda yapılmasının mümkün olmadığı, 
Gelirlerin adil ve eşit dağıtılmadığı, kulüpler arasında büyük uçurumların oluştuğu, böyle 

giderse birçok kulübün kapanacağı, büyük takımların ileride kendilerine rakip bulamayabilecekleri, 
bulsalar bile rekabet yaşanmadığı için uluslararası alanda başarılı olamayacakları ve maalesef o 
noktaya doğru gidildiği, 

Bütün dünyada futbol kulüpleri arasındaki uçurumu etkileyen iki büyük olay olduğu; 
Birincisinin Bosman olayı olduğu, Bossman kararları ile sözleşmesi biten futbolcunun bonser

vis bedeli ödemeden istediği kulübe gitme olanağına kavuştuğu, kulüplerin uzun süre emek vererek 
yetiştirdiği ve her türlü ihtiyacını karşıladığı bir futbolcunun Bosman kararlan ile bu olanağa kavuş
ması karşısında, alt yapıya yapacakları yatırımdan kısmaya başladıkları, dolayısıyla alt yapıdan sağ
lıklı yetişen futbolcu sayısının da azalmaya başladığı, alt yapıya en fazla yatırımı yapan ve alt yapı 
antrenörünün profesyonel takım antrenöründen daha fazla para aldığı bir kulüp olan Ajax kulübün
de dahi artık böyle bir şeyin söz konusu olmadığı, futbol dünyası için en büyük tehlikenin bu olduğu, 

İkincisinin ise televizyondan elde edilen gelirler olduğu, İngiltere, Almanya, İtalya ve îspan-
ya'daki rakamlar gözönünde bulundurulduğunda, Avrupa'daki futbol arenasında büyük takımların 
yaşayacağı, küçük takımların kapanacağı, 
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Her şeyin olduğu gibi futbolun da temelinin ekonomi olduğu, 
Türkiye'de özellikle birinci lig takımları ile ilgili büyük yanılgılar olduğu, bu kulüplerin büyük 

paraları olduğunun, futbolcuların büyük paralar kazandıklarının ve bu sebeple vergilerinin yüksel
tilmesi gerektiğinin büyük bir yanılgı olduğu, 

Bir çok futbolcunun faal futbol dönemlerinde elde ettikleri gelirlerle hayatlarının geri kalan 
kısmında geçinemedikleri, 

Türkiye'deki kulüplerin en büyük gelirlerinin ve lokomotifinin televizyon naklen yayın gelir
leri olduğu, 

Üç büyük kulüp dışında, Trabzonspor Kulübü de dahil 15 kulübün bütçelerinin yaklaşık 
% 80'ini naklen yayın gelirlerinin oluşturduğu, 

Bu kulüplerin naklen yayın gelirleri dışındaki gelirlerinin, seyirci hasılatları, futbolcu satış 
gelirleri, reklam gelirleri, belediyelerden veya diğer kuruluşlardan elde ettikleri gelirler ve bağış
lardan oluştuğu, 

UEFA kriterlerine göre futbolcu satış gelirinin gelir olmaktan çıktığı, 

Futbolun sağlıklı yürüyebilmesi ve gelişebilmesi için kulüplerin ek gelir kaynaklarına ihtiyaç
larının olduğu, 

Kulüp kongrelerinin Dernekler Kanunu'na göre yapılmasının bu kulüplerin faaliyetleri 
gözönünde bulundurulduğunda çok ciddi ve sağlıklı olamayacağı, 

Bütçeleri yüz milyon dolarlara varan kulüplerin, her faaliyetinin ticari bir faaliyet olduğu, for
ma, futbolcu, bilet, loca ve reklam sattıkları, televizyonları, radyoları, üyeleri ve sosyal tesisleri 
olduğu, Dernekler Kanunu ile bu kadar ticari faaliyetin yürütülemeyeceği, 

UEFA kulüp kriterlerinde yer alan ilginç bir madde gereğince; UEFA'nın kulüplerin 
yöneticilerini ve yönetim kurulu üyelerini değil, profesyonel yönetici, genel müdür ya da genel 
koordinatörleri muhatap aldığı, 

Kulüplerin, kulüp yöneticilerinin sportmenliğe aykırı davranışları hususunda sorumlu davran
madıkları, 

Yerel yönetimlerin başındaki kişilerin bütün kulüplere destek olmaları gerektiği, 
Profesyonel futbol kulüplerinin yönetim mekanizmasının çağdaş ölçülere uydurulması gerek

tiği, bazı kulüpler dışında profesyonel yapılanmanın henüz gerçekleşmediği, 
Günümüzde Türk futbolunun en önemli sorununun disiplin eksikliği olduğu, 
Disiplini sağlamanın yolunun UEFA kriterlerinin uygulanmasından geçtiği, mali, idari, 

hukukî altyapı ve tesisleşmeyle ilgili bir disiplinin olması ve bu disiplini federasyonun sağlaması 
gerektiği, 

UEFA kriterlerinin önsözünde kulüpleri disiplin altına almak ilkesinin bulunduğu ve bunun iki 
yararının olduğu, 

Birincisinin sponsor konusunda olduğu, sponsorların güvenilir şeffaf bir düzen görmek istedikleri, 

İkincisinin de taraftar konusunda olduğu, taraftarın temiz bir tesis, temiz bir kulüp ve temiz bir 
yönetim istediği, Türkiye'de de bir yerden başlayarak disiplini gündeme getirip akılcı yoldan, bilim
selliğe önem veren, kavga ve dedikodularla uğraşmayan bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğu, 
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UEFA kriterlerinin kulüplere uygulanması gereken ve asgari uyulması gereken kriterler olduğu, 

Federasyon ve kulüpler arasındaki ilişkinin oy kaygılarıyla belirlendiği, kulüplerin profesyonel-
leşemedikleri, kurumsallaşamadıkları ve bu eksikliklerin de Federasyon yöneticilerine yansıdığı, 

Bütün kulüplerin Dernekler Kanununa göre yönetildiği dolayısıyla vergi ödenmediği, futbol
cu ile yapılan mukavelede transfer ücretinin az gösterildiği ve bu şekilde Federasyona bildirildiği, 

Bunu önleyebilmenin tek yolunun denetlenebilir, şeffaf bir şirket yasası olduğu, kulüplerin 
kurdukları şirketin % 99'una dernek olarak ortak oldukları, halbuki doğrudan A.Ş. olarak örgütlen
meleri ve Türk Ticaret Kanunu'na göre tescil edilmeleri halinde sermaye yapılarının denet
lenebileceği ve dolayısıyla kulüpleri gerçek kişilerin yönetebileceği, 

Dernekler Kanunu gereğince iki yıllığına kulüp başkanı seçilen kişinin bir sonraki dönem tek
rar seçilebilmek için şike ve teşvik primi dahil her türlü yola başvurduğu, 

Spor kulüplerinin, finansman kaynaklarının belirlenmediği, nasıl yaşayacakları konusunda 
herhangi bir yasal düzenlemenin, denetim ve gözetimin olmadığı, 

değerlendirilmektedir. 
E- TÜRK SPORUNDA MEDYA ETKİSİ 
Futbol popüler kültürün en önemli parçalarından birisidir ve kendi dilini yaratmıştır. Bu dilin 

içerisinde hangi unsurların yer aldığı, spor gazeteleri incelendiğinde kolaylıkla görülmektedir. 
Futbol alanındaki zihinsel algılamaların oluşturulmasında gazetelerdeki futbol sayfaları ve televiz
yonlardaki futbol programları önemli bir rol oynamaktadır. 

Görsel ve yazılı medya kuruluşları ve yayın organları; yaptıkları yayınlar, yazdıkları yazılar ve 
attıkları başlıklarla, taraftarı olunan takımla ilgili zihinlerde varolan şemaların gelişmesinde ve yeni 
şemaların oluşmasında rol oynamakta, medyanın ikili zıtlıklar üzerine kurulu olan dili içinde, 
bizim takım ve rakip takım kavramları kurgulanmakta ve farklılıklar keskinleştirilerek gerilimin art
masına neden olmaktadırlar. 

Özellikle üç büyüklerin maçları öncesi ve sonrasında yapılan yayınlarda kullanılan abartılı dil, oy
nanacak olan "oyun"u oyun olmaktan çıkarmak suretiyle fanatizmin yükselmesine neden olmaktadır. 

Futbol yorumculuğu, medyanın gelişmesi ve toplumu yönlendirmedeki gücü ile birlikte top
lumun büyük bir ilgi ile takip ettiği bir meslek haline gelmiştir. 

Futbol yorumcuları; evrensel yayıncılık ilkelerine uygun davranmayarak, toplumu doğru bil
gilendirme anlayışından ve sporun ruhunda yer alan dostluk, sevgi ve barışı yayma sorumluluğun
dan uzaklaşarak; ne yazık ki mesleklerini iyi yapabilmenin kriteri olarak benimsenen reyting elde 
etme kaygısı ile zıtlıklar üzerine kurgulanmış bir dil ve anlayışla hareket ederek, televizyonlardaki 
"futbol programlarını adeta bir arenaya çevirmiş, milyonları televizyonlardaki bu "futbol prog
ramlarının bağımlısı haline getirmişlerdir. 

Amatör bir ruh ve futbol sevgisiyle futbol medyasını takip eden toplumun büyük kesimleri, Pazar 
geceleri yukarıda bahsedilen formda sunulan "futbol programlarının kurbanı haline getirilmişlerdir. 

Futbol medyasının klişe ve dar görüşlü söylemleri, kolektif mantık ve muhakeme yetmez
liğinin güçlü bir kaynağı haline gelmiştir. Futbol medyası üzerinden futbola bakıldığında; futbolu 
anlamlandırma ve sevme biçiminin nasıl yozlaştırıldığını, sportmenlikten, dostluk, sevgi ve barış
tan uzaklaştığını ve tek boyutlulaştığını, çirkinleştiğini görmek mümkündür. 
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İnsanın içindeki çocuğu canlı tutan eşsiz bir oyun ve toplumun tüm kesimleri için bir tutku olan 
futbolun; endüstri haline gelmesi ile birlikte futbolun içindeki bir çok aktörün olduğu gibi medyanın 
da bu sektörden rant elde etme çabası ve reyting kaygısı ile hareket etmesi sonucunda nasıl kirlen
diğini ne yazık ki hep birlikte seyretmek durumunda kaldık. 

Futbol artık sadece bir oyun ve spor organizasyonu olarak algılanmakla kalmamış, aynı 
zamanda bağlayıcı ve kitlesel bir tutku haline dönüşmüştür. 

Son yıllarda, futbolun halkın afyonu olarak nitelendirilmesi ve basitçe "aşağılanmasını" doğ
ru bulmayan, futbol evrenini bir popüler kültür olgusu olarak ele alan çalışmalar, sosyoloji ve kül
tür eleştirisi edebiyatında yer tutmaya başlamış; takımların ve oyuncuların oyun üsluplarında, 
kulüplerin tarihi hikayelerinde, taraftar alt kültürlerinde anlamlar aranmıştır. 

Medya, izlenebilirlik oranını artırmak ve bu sayede reklam gelirlerini yükseltmek amacıyla 
geniş kesimlerin izleyebileceği, popüler kültürün egemen eğlence kaynağı futbol maçlarının naklen 
yayın ihalelerini alarak rant elde etmek için hem kendi içinde büyük bir rekabet yaşamış hem de 
futbolun patronu ve baş aktörü olan Futbol Federasyonu ve futbol takımları bulunan spor kulüpleri 
üzerinde büyük baskılar kurmuştur. 

Nitekim Komisyonumuzda mülakatla görüşlerine başvurulan spor adamlarından sayın Abdul
lah Kiğılı ve sayın Hadi Türkmen; "Medyanın elinde bulundurduğu gazete, mecmua ve televiz
yonları aracılığıyla gücünü kullanarak başta naklen yayın ihalesi olmak üzere futbol sektörün
deki ranttan pay almak için futbolun baş aktörü ve karar vericisi olan Türkiye Futbol Federas
yonu üzerinde büyük baskılar kurduğunu, 

Baskılara dayanamayan Futbol Federasyonu Başkanlarının istifa etmek zorunda kaldık
larını, " ifade etmişlerdir. 

Türk basınının özellikle de spor basınının Türk sporuna etkisi hakkında Komisyonumuza davet 
edilen ve mülakatla görüşlerine başvurulan sayın Tuncay Özkan; (1) milyar dolar paranın olduğu 
bir piyasadan bahsedildiğini, transferlerin Türkiye'de çok örtülü olduğunu, bunu bilmenin müm
kün olmadığını, Devletin; Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi kulüpler söz konusu ol
duğunda vergi borçlarını hemen sildiğini belirterek "Bizim spor basınımızın sustuğunu, alttaki 
çürümeyi, oradaki olguyu açığa çıkartıp halka göstererek bunun temizlenmesine katkıda bulun
mak yerine üzerini kapatarak o kokuşmanın daha da büyümesinde etkin olduğunu, 

Tüm bu gelişmeler içinde de Türk basınının vebalinin çok büyük olduğunu, özellikle de spor 
basının vebalinin büyük olduğunu, " ifade etmiştir. 

1. Yürürlükteki Mevzuat 
-13.4.1994 tarih ve 3984 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun" 
- 15.7.1950 tarih ve 5680 sayılı "Basın Kanunu" 
2. Türk Sporunda Medya Etkisine Yönelik Tespit, Görüş ve Öneriler 
2.1 Komisyonda Mülakatla Bilgisine Başvurulan Spor Adamlarının Tespit, Görüş ve 

Önerileri 
Medya- Futbol Federasyonu Seçimleri ve Naklen Yayın İhalesi İlişkisi ile İlgili Olarak; 
Hadi TÜRKMEN (Gazeteci) 
"Ellerinde yetki belgesi olmadığı halde izinsiz olarak maç yayını yapmaya kalkışan atv'nin 

yayınını durdurmaları üzerine o dönemin İstanbul Valisi Kutlu Aktaş'ın müdahale ettiğini ve neden 
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maç yayınını verdiklerini sorması üzerine, bu kadar sıkıntıya katlanarak orada durmamın bir an
lamının kalmadığını anladığını, 

Sayın Mesut Yılmaz'ın bu sorunları çözeceğine dair kendisine teminat vermesine rağmen, sorun
ları çözemediğini ve kendisinden kaçmaya başladığını, sayın Mesut Yılmaz'dan randevu alamadığım 
ancak kapı aralarında kendisiyle görüşebildiğini, sayın Mesut Yılmaz'ın kendisine sabretmesini, bek
lemesini ve bu işleri düzelteceğini söylemesine rağmen işlerin daha çok karıştığını ve sıkıntıya gir
diğini, bunun üzerine bu işi yapmanın gereğinin olmadığını anladığını ve 1997'de istifasını vererek 
ayrıldığını, o günden sonra bir daha Futbol Federasyonu'nun kapısından dahi içeri girmediğini, " 

ifade etmiştir. 

Abdullah KİĞILI (Eski TFF Başkanı) 
"Naklen yayın sisteminin bir yıl sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafından haksız bir şekilde 

bozulduğunu, Fenerbahçe'nin Atv'yle Beşiktaş'ın Kanal D'yle anlaştığını, ancak Futbol Federas
yonu'nun izni olmadan ve yetki belgesi olmadan hiçbir yayın kuruluşunun maç yayını yapamadığını, 

Diğer taraftan, (20) milyon $'lık teminat mektubu veren ve (3) yıl için (140) milyon $'lık bir 
anlaşmanın altına imza atan Cine 5'in büyük bir sorumluluğun altına girdiğini, bu maliyetin altın
dan kalkabilmek için de decorder satmak zorunda olduğunu, ilk yıl çok iyi işleyen bir sistemin Fener
bahçe ve Beşiktaş kulüplerinin atv ve Kanal D televizyonları ile anlaşmaları sebebiyle bozulduğunu, 

Fenerbahçe'nin atv'den Beşiktaş'ın Kanal D'den para aldığını, ancak maçların yayın-
lanamadığını, çünkü Federasyon olarak izin vermediklerini, aksi halde hem cezai şartının ol
duğunu, hem de Futbol Federasyonu'nu zarara uğratarak iyi işleyen bir sistemi bozmuş olacaklarını, 

Ancak bu kulüplerin sistemden (6, 5) milyon $ alırlarken bu kanallarla (9, 5) milyon $'lık an
laşmalar yaptıklarını, ürünün kıymetlenmesi ile birlikte fazladan paralar verilmeye başlandığını, 
Türk futbolunun bir anarşi ortamına girdiğini ve bu durumun uzun süre devam ettiğini, o dönemin 
Başbakanı sayın Mesut Yılmaz'ın da bu işin içinden çıkamadığını, 

Bir taraftan Cine 5 ve sahibi Erol Aksoy diğer taraftan atv ve Kanal D televizyonlarının ol
duğunu, ayrıca ellerinde gazeteleri, mecmuaları ve televizyonlarının bulunduğunu, ancak ken
dilerinin böyle bir olanağının bulunmadığını, sistemin bozulmaması gerektiğini, maç yayını iznini 
vermemeleri üzerine Futbol Federasyonu'nun herkesin gözünde kötü gösterilmeye başlandığını, 
baskılara daha fazla dayanamayan Şenes Erzik'in ayrılmak durumunda kaldığını, daha sonra Öz
kan Olcay Bey'in geldiğini ancak onun da ayrılmak durumunda kaldığını, sayın Mesut Yılmaz'ın 
gül gibi bir federasyonu kendisine bıraktığını söylediğini ve ısrar etmesi üzerine Alp Yalman'la çok 
demokratik bir ortamda ve medeni bir şekilde seçimlere girdiğini, 

Federasyon başkanı olmasını sayın Mesut Yılmaz'ın istediğini ama arkasında durmadığını, iki 
medya patronunun çıkardığı gürültüyle Türkiye'deki bütün futbol sisteminin çökmüş olduğunu, 
bunun hiç de kolay olmadığını, iki televizyon denilen yayın organından birisinin Dinç Bilgin'in 
diğerinin ise Aydın Doğan'ın olduğunu, bir tanesinin (15), diğerinin ise (5) gazetesinin bulun
duğunu, tüm medya ve televizyonların onların elinde olduğunu, İstanbul Valisi Kutlu Aktaş'm bile 
kendisine telefon açtığını, polisin ve sistemin kısaca herşeyin Kutlu Aktaş'ın elinde olduğunu ve 
onun bilgisi dahilinde yürüdüğünü ve kendisine 'kardeşim sen ne yapıyorsun, neden bunlarla 
uğraşıyorsun' diyebildiğini, " 

ifade etmiştir. 
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Medya ile İlgili Olarak; 

Hıncal ULUÇ (Gazeteci- Yorumcu) 

"Spordaki yozlaşmayı önleyecek iki kurum olduğunu, bunlardan birinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, diğerinin de kendisinin de içinde bulunduğu medya olduğunu, ancak medyadan bir 
ümidinin olmadığını, son yıllarda yoğunlaşarak Türkiye'deki her sorunun sorumlusunun medya ol
duğunu, medyanın dördüncü güç olarak eleştirdiği her konuda etkili olabileceğini ve düzel
tebileceğini, ancak medyanın herhangi bir şeyi düzeltmek ve sorunu çözmek gibi bir amacının ol
madığını, en büyük sorunlarda bir araya gelip medya gücü olarak bir lobi ve baskı gücü olarak or
taya çıkmaya niyetinin olmadığını, korktuğunu, hoşlanmadığını, işine gelmediğini, şikeyi de, şid
deti de çok iyi bildiği halde üstüne ciddi bir şekilde gitmediğini, işler çok kabardığı zaman iki tane 
yazının yazıldığını daha sonra unutulduğunu, Türkiye'de medya medya olsaydı Diyarbakır- Elazığ 
maçı, Sadık İlhan ve Cafer olayları kapanır mıydı? Bunun gibi daha kaç tane olay sayabiliriz? Diye 
sorduğunu, medyanın bu olayların üzerine gitmediğini ya da gidemediğini, bu sebeple medyanın 
herhangi bir şeyi düzelteceği konusunda en ufak bir ümidinin olmadığını, medyadaki kişilerin 
bunları yazarlarsa işlerini kaybedebileceklerini düşündüklerini, çünkü kulüp başkanlarının medya 
patronlarıyla çok yakın ilişkilerinin olduğunu, hoşlarına gitmeyen bir haber veya yazı olduğunda 
hemen şikayet ettiklerini, bunların kendisini etkileyemeyeceğini ancak genç ve hayata yeni baş
lamış bir gazeteciyi korkutabileceğim," 

ifade etmiştir. 

Turgay DEMİREL (Basketbol Federasyonu Başkanı) 
"Medyanın sporu rahat yönlendirebildiğini, bu anlamda zaman zaman olumsuz yaklaşımlar 

sergilendiğini, ancak bunu olumluya çevirebilmenin bizlerin görevi olduğunu ve bunun için gayret 
sarfetmemiz gerektiğini," 

ifade etmiştir. 

TUNCAY ÖZKAN (Gazeteci Yazar) 

"Medyanın şiddeti doğrudan etkilediğini, gazeteci kökenli kişilerin olmasında çok büyük fay
da olduğunu, gazeteci olmayan kişilerin bu lafları televizyonda edemeyeceğini, 

Sporda 500 milyon dolar paranın döndüğünü, kocaman bir sektör olduğunu, tek başına bir spor 
kanununun çıkarılmasına ihtiyaç duyulduğunu, (1) milyar dolar paranın olduğu bir piyasadan bah
sedildiğini, transferlerin Türkiye'de çok örtülü olduğunu, bunu bilmenin mümkün olmadığını, 
Devletin Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor söz konusu olduğunda vergi borçlarını hemen sil
diğini, bizim spor basınımızın sustuğunu, alttaki çürümeyi, oradaki olguyu açığa çıkartıp halka gös
tererek bunun temizlenmesine katkıda bulunmak yerine üzerini kapatarak o kokuşmanın daha da 
büyümesinde etkin olduğunu, 

Tüm bu gelişmeler içinde de Türk basınının vebalinin çok büyük olduğunu, özellikle de spor 
basının vebalinin büyük olduğunu, 

Bugün Türk basının halktan koptuğunu, böyle bir medyadan temiz toplum mücadelesine kat
kıda bulunmasının beklenemeyeceğini," 

ifade etmiştir. 
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Doğan BABACAN (Eski MHK Başkanı) 
"Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kesinlikle federasyon, hakemler ve rakip 

kulüplerle ilgili beyanat veremeyeceklerini, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kulüp yöneticisinin 
federasyonla ilgili beyanat vermediğini ve federasyona hakaret edemediğini, bunu önlemenin çok 
önemli olduğunu, bunların görsel ve yazılı medyayı harekete geçirdiğini, bunun önlenmesi ve fren
lenmesi gerektiğini, kulüplerin ve taraftarların sayesinde medyanın büyük rantının devam etmesine 
neden olan demeçlerin de o kişiyi meşhur ettiğini, " 

ifade etmiştir. 
Sadık DEDA (Eski Hakem) 
"Medya'nın her şeyde olduğu gibi futbolu ve futbolun aktörlerini yönetmek istediğini ve her 

şeyi abarttığını, " 

ifade etmiştir. 

Dr. Ahmet ÇAKAR (Eski Hakem ve Futbol Yorumcusu) 
"Medyada bir takım insanların spor anlamında nasıl satılmış kalem olduklarını bildiğini, " 
ifade etmiştir. 
2.2 Spor ile İlgili Kurum ve Kuruluşların Yazılı Tespit, Görüş ve Önerileri 
Medya ile İlgili Olarak; 
Yüzüncüyıl Üniversitesi Rektörlüğü: 
"Yazılı ve görsel medyanın daha duyarlı olması, mevcut hakemlerin ve hakemliği bırakanların 

televizyon programlarında maç ve maçın hakemleri ile ilgili kendi amaçları doğrultusunda eleştiri 
yapmalarının yasaklanması gerektiğini" belirtmiştir. (Ek-14) 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü: 
"Sadece futbol değil sporun diğer dallarına da gerekli ilgiyi göstermesi, sporcuların özel 

yaşamlarından çok sporla ilgili eğitici ve öğretici yazılara yer verilmesi, kulüp yöneticilerinin 
gerekli gereksiz demeçlerinin çarpıtılmaması, tarafsız davranarak hakemlik müessesesinin saygın
lığını koruması, her kanalda saatlerce futbolu tartışan düzeysiz programların gözden geçirilmesi, 
okul sporlarına gereken ilginin gösterilmesi gerektiğini" belirtmiştir. (Ek- 46) 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü: 
"Medyanın tarafsız olmadığını, olayların büyütülmesinde ya da küçük gösterilmesinde büyük 

etkisi olduğunu, televizyonlardaki bir spor yorumcuları ve basındaki köşe yazarları kulüp taraftarı 
gibi hareket ederek kendi kulübü çevresinde itibar yaratmak veya kulübüne katkı sağlamak için uğ
raştıklarını" belirtmiştir. (Ek-13) 

Beykozspor Kulübü: 
"Basın yoluyla sporun güzelliklerinin ve amacının herkese anlatılması gerektiğini" belirtmiş

tir. (Ek- 47) 
3. Komisyonun Değerlendirmesi 
Medya 
Türk futbolunun 400 milyon dolarlık bir sektör olduğu, dolayısıyla medya başta olmak üzere 

birçok kesimin ilgilendiği bir alan haline geldiği, 
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Futbolun, çok büyük bir kesimin (% 70) ilgilendiği ve ülkenin gündemini etkileyen bir sektör 
ve rant alanı olduğu, bu sektörden medyanın da pay almak için kendi içinde büyük bir rekabet 
yaşadığı ve çaba harcadığı, 

Medyanın futbolun hegemonyasından kendisini kurtaramadığı ve çağdaş spor bilincinin oluş-
turulmasındaki rolünü öncelikli bir görev olarak benimsemediği, 

Medyanın tarafsız olmadığı, olayların büyütülmesinde ya da küçük gösterilmesinde büyük et
kisi olduğu, televizyonlardaki bazı spor yorumcuları ve basındaki bazı köşe yazarlarının kulüp 
taraftarı gibi hareket ederek kendi kulübü çevresinde itibar yaratmak veya kulübüne katkı sağlamak 
için uğraştıkları, 

Medyanın toplumda çağdaş spor bilincinin oluşturulmasında uzman ekiplerle işbirliği içinde 
çalışmadığı ve kendi içinde bir denetleme görevi yapmadığı, 

Özellikle çocuk ve gençlere yönelik basım ve yayında spor bilincini aşılayan eğitici unsurları 
oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmadığı, 

değerlendirilmektedir. 
F- TÜRK SPORUNDA EĞİTİM VE TESİSLEŞME 
1. Türk Sporunda Eğitim 
Spor eğitimi, insanın genel eğitimi içerisinde büyük öneme sahiptir. Sporun; insanın fiziksel, 

ruhsal, sosyal ve zihinsel gelişimini sağlamak, etik ve estetik duygularını geliştirmek, bireysel, 
toplumsal ve evrensel barışa katkıda bulunmak, bireyde kurallar içinde mücadele ve rekabet an
layışını yerleştirmek gibi bir çok fonksiyonu bulunmaktadır. 

Bireyin eğitiminden beklenen faydanın en üst seviyelere çıkarılabilmesi için, zihinsel eğitimin 
yanında fiziksel eğitimin de verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle spor eğitimi, toplumlar ve eğitim 
kurumlan açısından vazgeçilmez bir gereksinimdir. 

İnsanımıza spor eğitimi verebilmek için öncelikle bu eğitimi verecek olan spor adamlarının 
yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Türkiye'de ilk kez Selim Sırrı TARCAN'ın girişimi ile 
1926 yılında Çapa Kız Öğretmen Okulunda beden eğitimi öğretmeni yetiştirme kursu açılmış, 1932 
yılında Gazi Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü Beden Terbiyesi Şubesi kurulmuştur. 
Günümüzde ise spor eğitimcileri iki kurum tarafından yetiştirilmektedir. Bu kurumlar örgün eğitim 
kurumlan olarak üniversiteler, yaygın eğitim kurumu olarak Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü'dür. Aynca, futbol antrenörlerinin yetiştirilmelerinde Türkiye Futbol Federasyonu yetkilidir. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Federasyonlarla işbirliği içerisinde yardımcı antrenör, antrenör 
ve spor masörü yetiştirmektedir. Üniversitelerde ise, Yüksekokullar ile Eğitim ve Fen- Edebiyat 
Fakültelerine bağlı bölümler bulunmaktadır. Alt alanlar olarak sıralandığında ise, Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği ve Spor Bilimleri programlannın olduğu görül
mektedir. Lisans düzeyinde 4 yıl, yüksek lisans düzeyinde 2 yıl, doktora düzeyinde 4 yıllık bir 
eğitim öngörülmektedir. 

Spor eğitiminin verileceği en uygun yaş gurubunu, ilk ve ortaöğretim kurumlanndaki öğrenciler 
oluşturmaktadır. Okullar aynı zamanda, tüm spor dallannın birer altyapısıdır. Ancak ilköğretim 
okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin sayısı bu okullardaki potansiyeli harekete geçirecek 
düzeyde değildir. İlköğretim ve ortaöğretim okullannda 1.000 öğrenciye yaklaşık 1 beden eğitimi öğ
retmeni düşmektedir. Bunun yanında okullardaki beden eğitimi öğretmeni dağılımı da dengeli değil
dir. Sonuç olarak okullanmızdaki beden eğitimi öğretmeni açığı küçümsenemeyecek boyutlardadır. 
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Beden eğitimi öğretmenlerinin yeterli sayıda olmamasının yanında, ilköğretim okullarındaki 
ders saatlerinin de yetersiz olduğu bir gerçektir. Beden eğitimi dersleri ilköğretim ve ortaöğretimde 
zorunlu olarak uygulanmaktadır. Zorunlu olan beden eğitimi dersi, haftalık olarak ilköğretim okul
larında 1, ortaöğretimde 2 saat okutulmaktadır. Seçmeli olarak okutulan beden eğitimi dersi, haf
talık olarak 8 yıllık ilköğretim okullarının son üç yılında 2 ve ortaöğretimde 2+2 (2 saat seçmeli 
ders, 2 saat de ders dışı serbest çalışma), meslek yüksekokulları ve üniversitelerde 2 saat seçmeli 
ders olarak okutulmaktadır. Okullardaki beden eğitimi derslerinin içerik ve saat olarak yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

Spor eğitimi politikalarımızı belirlerken, sporda ileri gitmiş ülkelerin spor eğitimi politikaları 
ve uygulamaları esas alınmalıdır. Spor eğitimimizin temel amacı, Anayasamızda da belirtildiği 
üzere, tüm vatandaşlarımıza düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sporda yetenekli çocuk
larımızı ve gençlerimizi ortaya çıkararak onlar arasından, ülkemizi uluslararası alanda başarıyla 
temsil edecek sporcular yetiştirmek olmalıdır. 

Sporu toplumumuzun yaşam biçimi haline getirebilmek için öncelikle; bilimsel spor anlayışına 
uygun spor alanları oluşturmalıyız. Daha sonra çocuklarımızı ve gençlerimizi spor yapmaya teşvik 
ederek, onları sigara, içki, uyuşturucu ve kumar gibi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmalıyız. 

2. Türk Sporunda Tesisleşme 
Ülkemizde sporun bugüne kadar yeterince yaygınlaştırılamamasının en önemli nedenlerinden 

birisi, spor tesislerinin ülke düzeyindeki dengesiz dağılımı, ikincisi bu tesislerin niteliksiz yapılmış 
olmaları (kalite ve fonksiyonduk açısından), üçüncüsü ise mevcut spor tesislerinin çok düşük 
kapasiteyle işletilmeleridir. 

Tesis planlamasında, yerel düzeyde bir yapılanma oluşturulamadığından, o bölgenin ihtiyaç
ları ve özellikleri doğrultusunda bir tesis planlaması yapılamamakta, yerel düzeydeki spor tesisi 
yatırımları merkezi yönetim tarafından planlanmaktadır. Bu da spor tesislerinin ülke düzeyindeki 
dağılımını olumsuz yönde etkilemiştir. (Ek:) 2 sayfa, İllerdeki Tesis sayılarım gösteren tablo ek 
takılacak. 

Ülke genelinde; bölgelerarası nüfus artışı, coğrafi konum, iklim ve demografik yapıyı dikkate 
alan bir spor tesis politikası oluşturulamadığından, ülke bir tesis mezarlığına dönüştürülmüştür. 
Mevcut tip projeler nedeniyle, her bölgenin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına cevap vermeyen ulusal ve 
uluslararası standartlara uymayan spor tesisleri yapılmıştır. Ulaşım problemi ve tek yönlü kullanım 
düzenlemeleri nedeniyle atıl durumda bulunan sayısız spor tesisleri bulunmaktadır. Ayrıca, 
yapımına başlanan bir çok spor tesisi de ödenek yetersizliğinden dolayı bitirilememiştir. 

Türkiye genelinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün sahip olduğu spor tesislerinin sayısı 
2643'tür. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sahip oldukları spor tesisleri de dikkate alındığında 
bu sayı daha da artmaktadır. Spor kulübü ve lisanslı sporcu sayısı dikkate alındığında mevcut spor 
tesislerinin yetersiz olduğu söylenemez. 

Yerel yönetimler, "herkes için spor" ilkesine dayalı tesisler ve yatırımlar yerine, futbol başta 
olmak üzere, daha çok performans sporuna hizmet etmişlerdir. Ayrıca, bu tesislerin planlaması ve 
yapımında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyona gidil
memiştir. Şehir planları hazırlanırken, spor tesislerine tahsis edilecek yerler hususunda, 3289 sayılı 
Kanun'da yer alan hükümlere de bu güne dek tam anlamıyla uyulmamıştır. 
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Performans sporunun kaynağı olan spor kulüpleri, sporcu transferlerine çok yüklü miktarlar
da kaynak harcarken, sporcu yetiştirmeye ve tesisleşmeye kaynak aktarmamışlardır. Geleneksel 
sporlara ait tesis ihtiyaçları, planlamalarda dahi yer almamıştır. Örneğin, yağlı güreşte kışın an
trenman yapılamamakta, cirit ve rahvan binicilik sporlarında at barınakları ve at taşımacılığında 
kullanılacak "van"lar bulunmamaktadır. 

Ülkemizde kamuya ait spor tesisleri; gerek tip projelerin çok amaçlı planlanmaması, gerekse nitelik
li teknik eleman ve yeterli personel istihdam edilememesi gibi nedenlerle işletme güçlüğü çekilmektedir. 
Mevcut tesisler çok düşük kapasiteyle işletilmektedir. Spor tesislerinin işletilmesindeki olumsuzluklardan 
biri de, bölgelere göre performans sporu veya yaygın spor talebi belirlenmeden yatırım yapılmış olmasıdır. 
Spor tesislerinin işletilmesinde verimlilik esaslanna riayet edilmemekte, tesis yöneticilerine inisiyatif 
verilmemekte, kullanımlarda organizasyon, zaman ve koordinasyon hataları bulunmaktadır. 

Kamuda, spor alanı olarak ayrılmış yerlere lojman, sosyal tesis vb. inşa edilmekte ya da depo, 
otopark vb. amaçlarla kullanılmaktadır. Spor tesisi bulunan kamu kuruluşları da, bu tesislerinden, 
kendi mensuplarını ve çevre halkını yeterince yararlandırmamaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların bir çoğunda spor tesisi bulunmamaktadır. Okullardaki 
mevcut spor tesisleri de çok düşük kapasiteyle işletmektedirler. 

Spor tesisine sahip okulların sayısını süratle artırılmalıdır. Bu amaçla, yeni yapılacak olan tüm 
okulların (Okul öncesi, İlk, Orta ve Yüksekokullar) spor tesislerini ilk baştan inşa etmeleri zorun
lu hale getirilmelidir. Okul yapımı içim, belli başlı spor tesislerinin yapılmasına imkan verecek 
büyüklükte arsa tahsisi yapılmalıdır. Okul alanları; atletizm, futbol, voleybol ve basketbol gibi 
yaygın spor branşlarının yapılabilmesi için gerekli olan açık ve kapalı spor tesislerinin inşa 
edilebileceği büyüklükte olmalıdır. Komisyonumuza bilgi veren, üç dönem Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı da yapmış olan Celal DOĞAN; okul alanlarının, futbol sahası dahil çeşitli spor 
tesislerinin yapılabilmesine imkan verecek büyüklükte olması gerektiğini belirterek, okul alan
larının en azından 20 dönüm olması gerektiğini ifade etmiştir. 

3. Kurum ve Kuruluşların Eğitim ve Tesisleşme ile İlgili Tespit, Görüş ve Önerileri 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Yüzüncü Yıl Üniversitesinden gelen 7.3.2005 tarih ve 20-245 sayılı yazıda (Ek-14) yetişmek

te olan gençliğe ve tüm topluma sporla ilgili doğru mesajlar vermek ve öneriler geliştirmek üzere 
eğitim, sosyoloji, psikoloji, hukuk ve spor yönetimi gibi alanlardan gelen bilim adamlarından bir 
komisyon kurulması gerektiği ifade edilmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesinden gelen 9.3.2005 tarih ve 20- 84 sayılı yazıda (Ek-13) ilköğ

retim çağındakilere spor, taraftar, seyirci, galibiyet, mağlubiyet, sevinç gibi kavramların öğretil
mesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Muğla Üniversitesi 
Muğla Üniversitesinden gelen 5.2.2005 tarih ve 209/0201 sayılı yazıda (Ek- 48) ilk ve ortaöğretim 

de beden eğitimi ve spor derslerine daha fazla yer verilmesi, gerek spor teşkilatında gerekse spor kulüp 
lerinde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunlarına daha fazla yer verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Dicle Üniversitesi 
Dicle Üniversitesinden gelen 15.3.2005 tarih ve 201- 1931 sayılı yazıda (Ek- 49) okullarda 

rakiplere, takım arkadaşlarına, hakemlere, görevlilere ve seyircilere karşı saygılı olmayı, sporun 
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itibarını düşürmeye çalışan kişilerin karşısında durmayı öğrettiğimizde, Türk sporunda şiddet, 
şike, rüşvet ve haksız rekabetin azalacağını ifade etmiştir. 

Briç Federasyonu Başkanlığı 
Briç Federasyonu Başkanlığından gelen 21.2.2005 tarih ve 69 sayılı yazıda (Ek- 50) ilköğretim 

okullarındaki öğrencileri, serbest zamanlan değerlendirme ve spor eğitimi konusunda donatacak 
Beden Eğitimi Öğretmenleri ile buluşturmak amacıyla Beden Eğitimi Öğretmenlerinin atamalarına 
öncelik verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Akdeniz Üniversitesi 
Akdeniz Üniversitesinden gelen 25.2.2005 tarih ve 02216 sayılı yazıda (Ek-46) sporun bir 

eğitim ve öğretim aracı olarak tüm eğitim kurumlarında yer alması, okullarda açık ve kapalı spor 
alanları oluşturması, okuliçi ve okullararası spor karşılaşmalarının yaygınlaştırılması ve öğrencilere 
verilecek eğitimle spordaki olumsuzlukları son bulacağı ifade edilmiştir. 

Uludağ Üniversitesi 

Uludağ Üniversitesinden gelen 28.2.2005 tarih ve 4393 sayılı yazıda (Ek- 51) sporculara; yanşma 
sporunun esasının "rakip" olduğunu ve rakip olmadan yanşma sporu olamayacağını, kazanma ve kay
betme durumlannda uygun tepkiler verebilmelerini öğretmek gerektiği ifade edilmiştir. Aynı yazıda 
sporda fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Aynı yazıda, UNESCO'nun (Birleşmiş Mil
letler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) ICHPER- SD (Uluslararası Sağlık, Beden Eğitimi, Rekreas
yon ve Dans Konseyi) ile birlikte belirlemiş olduğu "Dünya Genelinde Okul Çocuklanna/Gençlerine 
Kaliteli Beden Eğitimi Programlan"nın ülkemizde de uygulanması gerektiği belirtilmiştir. 

4. Komisyonun Değerlendirmesi 
Türk sporundaki eğitim ve tesisleşme problemleri çok eskilere dayandığı halde, bunların 

önemli bir kısmının halen çözülemediği görülmektedir. Türk sporu gerek tesisleşme, gerekse yay
gınlık açısından belli bir seviyeye gelememiştir. Yarışma sporunda bazı bireysel başarılar elde edil
miş olsa da, halkın spor faaliyetlerine katılımı seyirci olmaktan öteye gidememiştir. 

Öncelikle, geniş halk kesiminin spor faaliyetlerine aktif olarak katılımını sağlayacak şartları 
(tesis, eğitim vb.) oluşturmalıyız. Okul çağındaki nüfusumuzun çok fazla olması nedeniyle spor 
tesisleri okulların içerisine, bunun mümkün olmaması halinde de okulların hemen yanına yapıl
malıdır. Bunun için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, 
Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Üniversitelerin işbirliğine gitmeleri sağlanmalıdır. 

Seçim bölgesini ihya etmek gibi dar bir bakış açısından sıyrılarak, spor tesislerinin ülke ger
çeklerine en uygun yerlerde yapılması sağlanmalıdır. 

Spor kulüplerinin bu günkü mevzuat yapıları ve işleyiş biçimleri gözden geçirilerek, spor 
çalışmalarına daha aktif bir şekilde katılmaları sağlanmalıdır. 

Uluslararası alanda sporun her dalında başarılı olabilmemiz için eğitim ve tesisleşmeye odak
lanmak zorundayız. Ayrıca, özellikle yarışmaya dönük spor çalışmalarında bilimsel ve teknolojik 
verilerden sonuna kadar yararlanmalıyız. 

Okullann inşa edileceği arsalar, içerisine çeşitli spor tesisleri yapmaya imkan verecek büyüklükte 
belirlenmelidir. Okullara yapılacak spor tesislerinin projeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Spordan Sorum
lu Devlet Bakanlığı, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Üniversiteler tarafından ortaklaşa yapılmalıdır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
TÜRK SPORUNUN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA 

YÖNELİK KOMİSYONUN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
A- TÜRK SPORUNDA ŞİDDETİ ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
1. Medya 

Medyada maksatlı olduğu görülen ve futbolun herhangi bir kademesinde bireylerin çalışma ve 
kişilik haklarına yönelik saldırı niteliği taşıyabilecek eylemde bulunan spor yazarlarının tutum
larının sorumluluğunun sadece spor yazan ile sınırlı tutulmayıp, çalıştığı medya kuruluşunun da 
sorumlu tutulmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması, 

Yazılı ve görsel medya mevzuatı gözden geçirilerek reyting savaşı uğruna kişi ve kurumların 
karalanmasının mutlak süratle önüne geçilmesi için caydırıcı müeyyidelerin getirilmesini sağ
layacak yasal düzenlemelerin ya da değişikliklerin yapılması, 

Taraftan tahrik edecek şekilde demeç veren yöneticilerin ve bunu haber yapan medya mensup
larının cezalandırılması ile ilgili olarak 5149 sayılı Kanunun 21 ve 22 nci maddelerinde yer alan 
hükümlerin kararlılıkla uygulanması, 

Spor gazeteciliği mesleğine ciddiyet, sorumluluk ve sahiplenme duygusu kazandınlması için, 
spor gazetecisi olabilme kriterlerinin getirilmesi, 

2. Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu 
Cesaretle maç yöneten ve her zaman doğruları dile getiren hakem profilinin oluşturulması, 

hakemin hiç kaygı duymadan ve adalet duygusunu zedelemeden maça çıkmasını sağlayacak or
tamın oluşturulması, hakemi yönlendirecek beyanların verilmemesi, ceza ve ödül uygulamasının 
adil, eşit ve kararlılıkla devam ettirilmesi, 

3. Fiziki Koşullar 
Stadyumların fiziki yapılarının iyileştirilmesi, (numaralı koltuk, tuvalet vb.) bütün statların 

tribünlerine numaralı koltuk yerleştirilmesi, koltuk olmayan tribünlere seyirci alınmaması, 
numarasız bilet satılmasının yasaklanması, 

Düzeni sağlayıcı bir etken olarak maç biletlerinde UEFA kriterlerinin uygulanması, 
Müsabaka biletlerinde, stadyum ve takım isimlerinin yanı sıra, tarih, saat, oturma sırası ve 

numarasının bulunması, 
Spor sahalarımızda ve statlarımızda bayanları ağırlayacak değişikliklerin yapılması ve bayan

ların maçlara gitmelerinin teşvik edilmesi, ailelerin maçlara gelmelerini cazip hale getirecek bir
takım önlemlerin alınması, 

Alkolün şiddet üretmede, sürdürmede ve sonuçlan açısından etkili olduğunun bilinmesi, bu 
sebeble alkolün spor alanlarından uzak tutulması, stat ve salon çevrelerindeki satışlara, kapıdaki 
kontrollerde hatta localarda dikkat edilmesi, bu uygulamalarda adil ve tarafsız davranılması ve 
ayırım yapılmaması, 

4. Güvenlik 
Özel güvenlikle ilgili hizmetlerin bütün kulüplerin yararlanmasını sağlayacak biçimde ortak 

alınması, 
Spor alanında tespit edilen organize çıkar amaçlı suçların, kamu düzenini bozan suçlar kap

samına alınması, 
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Adli, ekonomik ve kamu huzuruna yönelik suçları işleyenler ile herhangi bir konuda cezaya 
uğramış ve toplum içinde kötü üne sahip kişilerin futbolun herhangi bir kademesinde görev yap
malarının engellenmesi için yasal düzenlemeler yapılması, 

5149 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında; spor alanlarında güvenliğin sağlan
ması ve bu Kanunu aykırı davrananların tespit edilmesi amacıyla spor alanlarının durumuna uygun 
olarak gerekli teknik donanımları kurmakla görevlendirilen kulüp, kurum ve kuruluşların bu 
yükümlülüklerini gecikmeksizin yerine getirmeleri ve bütün statlarda yüz okuma sisteminin kurul
ması ve stadyum içi olayların önlenmesi için el dedektörü kullanılması ve kapılara X- Ray cihaz
larının konulması, 

Amigo sisteminin yerine, taraftar sisteminin kurulması ve uygulamalarda adil davranılması, 
Takımlarının başarısında önemli derecede pay sahibi olan amigoların, denetim, gözetim ve organizas

yonlarında kontrollerin sağlanmasında kolaylık sağlaması için dernek çatısı altında örgütlenmeleri, 
Ekonomik ve sosyo-kültürel düzeyleri dikkate alınarak, bu grupta yer alan kişilere, olumlu 

davranışların sergilenmesine yardımcı olması bakımından spor ahlakı ve psiko- sosyal alanlarda 
eğitim verilmesi, 

Kulüp amigo ilişkisinde, genellikle ekonomik düzeyleri düşük kişilerden oluşan amigolara 
yöneticiler tarafından sağlanan desteğin illegal yollarla değil, legal yollarla yapılması, deplasman 
giderleri ve bedava bilet verilmesi gibi desteklerin kontrol edilmesi, bu desteği kendi çıkarı için 
kullanan amigolar için yasal işlem yapılması, 

Küfür, şiddet ve benzeri konularda kamera ile tespit edilen seyircilere maça girmeme veya 
para cezası yerine hapis cezası verilmesi, 

Saha içinde (tribün dışında) ve dışında güvenliğin emniyet güçleri tarafından sağlanması, an
cak bu görev için emniyet teşkilatı içinde özel bir birimin (spor polisi) kurulması, bu birimdeki 
polislerin spor sahalarındaki asayişi sağlama konusunda özel eğitim almaları ve özellikle de ateşli 
silah taşımamaları, bu konuda eğitim verecek uzmanların, hem emniyet teşkilatından hem de 
üniversitelerdeki spor sosyolojisi konusunda uzman öğretim elemanları ile psikolog ve spor 
psikologlarından oluşması, 

Türkiye'nin özel güvenliğe devredilecek bir sisteme hazır olmadığı, bu nedenle, polisin özel 
güvenlik sisteminin tam olarak yerleşmesine kadar statlarda olması, 

Federasyon, medya, kulüpler, Valilik ve emniyet birimlerinin şiddeti önlemedeki kararlılık
larını uygulamalarında da göstermesi, yetkili ve görevli kişi, kurum ve kuruluşların yetki, görev 
ve sorumluluklarının kesin çizgilerle belirlenmesi, 

Maç öncesi stat boşken, titiz bir arama yapılarak şiddet oluşturacak herhangi bir unsurun ön
ceden sokulması ve saklanmasına mani olunması, bu konuda görevlilere ve kulüp sorumlularına 
taviz verilmemesi, 

Son zamanlarda basketbol maçlarında da şiddet olaylarının yaşanması sebebiyle, futbol 
müsabakalarında olduğu gibi basketbol maçlarında da federasyon, ev sahibi kulüp ve emniyet 
birimleri ile birlikte misafir takımın da katılacağı eşgüdüm toplantılarının yapılması, 

Sporda şiddeti yaratanların ve tüm aktörlerin profilleri ve envanterlerinin tutulması, güncelleştirilmesi, 
Taraftar derneklerini şikayet edilen yerler olmaktan çıkarıp, bu derneklerin şiddeti önlemede, 

kontrol etmede ve bilinçlenmede sorumluluk üstlenmelerinin sağlanması, 
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5. Eğitim 

Türkiye'de en önemsenmeyen dersin beden eğitimi dersi olduğu, ancak bir çocuğun eğitimin
de en önemli dersin de bu olduğu, matematik dersi kadar önemli bir ders olduğu, ne yazık ki önem
senmediği için boş geçtiği, değersiz kullanıldığı, 

Ülkemizin en ciddi sorunlarından birisi olan eğitim ve genel kültür konusunda ciddi çalışmalar 
yapılması, bu kapsamda ilk ve orta öğretim kurumlarında rehberlik ve beden eğitimi derslerinde bu 
konulara yönelik teorik ders ve seminerler verilmesi, ayrıca okul sayısı ve okullaşma oranı ar
tırılarak tüm okullarda tam gün eğitime geçilmesi, çocukların boş zamanlarının değerlendirilmesi 
için hafta sonlan ve tatil günlerinde tüm okullarda rehber öğretmenler eşliğinde kültürel ve sportif 
faaliyetler yapmalarına imkan sağlanması, 

Okullarda ilköğretimden başlamak üzere iyi bir spor eğitiminin verilmesi, sporun sadece 
kazanıp kaybetme ya da basan ve başarısızlık olarak algılanmaması, yetenekleri ortaya koyma, bir
likte olma ihtiyaçlarını giderme gibi olguları da kapsadığının öğretilmesi, 

Spor müsabakalannda görev yapan emniyet görevlilerinin toplum psikolojisini iyi bilmeleri, 
bu konuda çok iyi eğitim almaları, 

Seyirci ve sporcuların eğitimi için yazılı ve görsel medyada reklam kampanyaları veya eğitici 
programlann düzenlenmesi, her kulübün kendi seyircisi için eğitim birimleri kurarak taraftarlannın 
eğitimlerini sağlaması, medyada yer alan şiddet içerikli programlann kontrol edilmesi, maçlara 
gelen seyircilere fairplay duygusunu aşılayıcı müzik yayınlarının yapılması, 

Futbolda şiddet eylemlerinin etkin çözümünün futbolun içindeki tüm birimlerin eğitilmesi ve 
dolayısıyla şiddete eğimli insan sayısının azaltılması, 

Hakemlerin de hata yapabileceği ve bunun insani bir hata olarak görülmesi gerektiği, hakem
lere hak ettikleri ve onlara duyulması gereken saygı ve verilmesi gereken değerin bilinmesi ve öğ
retilmesi, 

Spor güvenliğiyle ilgili önlemler konusunda araştırmaların ciddiyetle sürdürülmesi, bu 
konularda üniversitelerle işbirliği yapılması, elde edilen bilgilerin paneller ve benzeri toplantılarda 
taraflarla paylaşılması, 

6. Yasal düzenleme ve kuralların tarafsız uygulanması 
5149 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Müsabaka için seyircilerin 

alınmaya başlanmasından, müsabaka sonrası seyircinin tamamen tahliyesine kadar geçecek sürede 
ulusal veya uluslararası federasyonların öngördüğü görevli kişiler dışında kalan kişilerin ve seyir
cilerin her ne şekilde olursa olsun müsabaka alanına girmesi yasaktır" hükmüne aykırı fiillerle ilgili 
olarak ev sahibi kulübün de sorumlu olacağına ilişkin bir düzenlemenin anılan fıkraya bir cümle 
eklenerek yapılması; bu düzenlemeye paralel olarak, 17 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı dav
ranan kişilere uygulanacak müeyyideleri düzenleyen 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında değişik
lik yapılarak, 5149 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddeleri uyannca saha güvenliğini sağlamak
la görevli olan ev sahibi kulübe uygulanmak üzere; bu yasakların ihlal edilmesiyle ilgili sorum
luluğu bulunması ve caydırıcı olması da göz önünde bulundurularak müeyyidelerin getirilmesi, 

Emniyet ve diğer kolluk gücü amirleri ile müsabakalarda görevlendirilen personelinin, müsabakanın 
ev sahipliğini yapan takımın taraftan olduğu imajını verebilecek tutum ve davranışlardan kaçınmalan, 

gerektiği düşünülmektedir. 
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B- TÜRK SPORUNDA ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ 

1. Şike ve Teşvik Soruşturmasına İlişkin Öneriler 
Şike ve Teşvik Primi gibi olayların önüne geçilmesinde en önemli unsur iddiaların titizlikle in

celenmesi ve sorumluların cezalandırılmasıdır. 
Yukarıda işaret edildiği üzere bu tür olayların soruşturulması için resen hareket edilmelidir. Federas

yonlar resen soruşturma başlatmalı, hatta olayların tespiti için özel görevliler istihdam edilmelidir. 

Federasyon kendine bağlılar açısından her türlü disiplin düzenlemesini yapmaya yetkilidir. Bu 
noktada, cezai müeyyidelerin yanında, soruşturma yapmaya yetkili makamlara kolaylık sağ
layacak hükümlerin de getirilmesi zorunludur. 

Sezon esasına göre planlanan spor organizasyonlarında karar sürecinin hızlılığı çok önemlidir. 
Her sezon sonunda bazı kulüpler üst lige çıkmaya hak kazanırken aynı sayıda başka kulüpler de alt 
lige düşmektedir. 

Bunun yanı sıra bazı uluslararası yarışmalara katılacaklar da lig sıralamasına göre belirlenmek
te olduğu için karar sürecinin uzaması uygulanmasını imkansız kılabilmektedir. Geçmişte Malat-
yaspor Kulübü'nün yargı önünde iddiasını ispat etmiş olmasına rağmen umduğu neticenin tahakkuk 
etmemesinin sebebi budur. 

Bu kaygı ile öngörüldüğü anlaşılan son derece kısa soruşturma zamanaşımı süresi de sorunlara 
yol açabilmektedir. Zamanaşımının dolmuş olduğu gerekçesi ile bir dosyanın kapatılması hem 
kamu vicdanını rahatlatmamakta hem de iddialarda ismi geçenlerin olası aklanma imkanlarını da 
ortadan kaldırmaktadır. 

Şartlar ne olursa olsun, şike ve teşvik primi gibi ihlallerde uygulanan zamanaşımı süresi ih
lalin ağırlığı karşısında kısadır. UEFA örneğinde olduğu gibi daha uzun bir zaman aşımı süresinin 
öngörülmesi (on yıl) veya FIFA örneğinde olduğu gibi bu tür ihlallerde zamanaşımının söz konusu 
olmayacağının öngörülmesi daha uygun olacaktır. 

Federasyonlara bağlı olmayan kişiler açısından ise hem soruşturma hem müeyyide açısından 
yasa bazında düzenleme yapılması zorunludur. 

Yukarıda değinildiği üzere federasyonlara bağlı kişi ve kuruluşlara ilişkin düzenleme yetkisi 
federasyonlardadır ve böyle kalmalıdır. 

2. Spor Mevzuatı Açısından Öneriler; 
2.1. 3813 sayılı Yasa'nın 17 nci maddesinde yer alan "Tahkik Kurulu"nun Yasa'da "Şike " ile 

sınırlanmamış olduğu da göz önünde tutularak, ilgili talimatlarda değişiklik yapılması, 
2.1.1. Daha genel bir disiplin suçu tanımı altında tüm yozlaşmaya dayalı eylemlerin toplanması, 

2.1.2. Tahkik Kurulu'nun sadece şike değil tüm yozlaşmaya dayalı eylemlerde görevli kılınması, 
2.1.3. Kurul dışında, ligleri ve müsabakaları disiplin ihlalleri ve manipülasyon yönünden 

sürekli takip edecek kişilerin istihdamı, 
2.1.4. Zamanaşımının bu tür suçlar açısından en az 10 yıla çıkarılması veya tamamen kaldırılması, 
2.2. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, bu tür olaylarda resen işlem yapması, 
gerekmektedir. 
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3. Şike Suçuna ve Şikenin İspatına İlişkin Olarak Yapılacak Düzenlemeler 
Türk sporunun dünyadaki itibarının korunması ile sporun geniş mali yapıya sahip bir endüstri 

haline gelmesi, toplumun geneli üzerindeki artan etkisi ve müşterek bahis oyunlarındaki yeri dik
kate alındığında şikenin sadece disiplin cezasını gerektiren bir eylem olarak düşünülemeyeceği 
açıktır. Bu nedenle, şikenin, 5237 sayılı "Türk Ceza Kanununun" "Kamu Güvenine Karşı Suçlar" 
bölümünde "Şike" başlığı altında, şikenin müşterek bahis oyunlarında menfaat elde etme amacına 
yönelik yapılması durumunu ise şike suçunun ağırlaştırıcı hali olarak düzenlenmesinin gerektiği 
sonucuna varılmıştır. 

Komisyon çalışmaları sonucunda elde edilen bilgi, bulgu ve alınan beyanlardan şikenin is
patına yönelik delil elde etmenin neredeyse imkansız derecede olduğu görülmüştür. 

Sporda yaşanan şike iddialarında en önemli sorunun ispat sorunu olduğu, kamuoyunda 
konuşulan bazı iddiaların müeyyidesiz kaldığı, eldeki mevcut kanuni imkanlarla ispat hukuku 
açısından anılan konularda ispat kolaylığı sağlanması ve bunun sonucunda gerekenin yapılabilmesi 
için 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan ve ispat müesseseleri olan "Bilgisayarlar
da, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma" başlıklı 134 üncü, 
"İletişimin tespiti, dinlenilmesi ve kayda alınması" başlıklı 135 inci, "Tesadüfen elde edilen delil
ler" başlıklı 138 inci, "Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi" başlıklı 139 uncu ve "Teknik araçlar
la izleme" başlıklı 140 mcı maddelerinde yer alan hukuki müesseselerden yararlanmak için gerekli 
yasal değişikliklerin yapılması gerektiği düşünülmektedir. 

Bunun gerçekleşmesi halinde, delil olmaması nedeniyle müeyyidesiz kalan eylemlerin gerekli 
müeyyidelerle karşılanmasının temin edileceği, bu müesseselerin Türk sporu üzerinde varlığı iddia 
edilen gölgelerin kaldırılmasına da yardımcı olacağı değerlendirilmektedir. 

4. Galip Gelen Takım ve Futbolcularına Prim Verilmesine İlişkin Öneriler 
Üç büyükler dışındaki takımlarda oynayan futbolcuların önemli bir kısmının transfer ücret

lerini alamadıkları, bu nedenle teşvik primi ve şike gibi olaylara bulaştıkları komisyonumuza davet 
edilen kişiler tarafından ifade edildiğinden, şike, teşvik primi ve dolayısıyla haksız rekabet gibi 
yozlaşma olaylarının önüne geçebilmek için, havuz gelirinden ve İddaa hasılatından belli oranlar
da aktarılacak bir meblağın Futbol Federasyonu bünyesinde bir fonda toplanması; bu fondan, Şam
piyonlar liginde olduğu gibi her maça bir önem katsayısı belirlenerek hesaplanacak tutarların galip 
gelen takıma ve futbolcularına % 50-% 50 olarak ödenmesi, futbolcuların paylarına düşen parayı 
kulüpleri yerine doğrudan Futbol Federasyonu Başkanlığından almaları düşünülmektedir. 

5. Diğer Öneriler 
a- UEFA tarafından oluşturulan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da kabul edilerek 

ulusallaştınlan "Kulüp Lisans SistemP'nde yer alan kriterlerin (özellikle kulüplerin UEFA'nın 
düzenlediği organizasyonlara katılabilmeleri için uymak zorunda olduğu kriterler) tüm kulüplerce 
yerine getirilmesi sağlanmalıdır. 

b- Sporcu, yönetici ve taraftarlar sporda etik değerler konusunda bilgilendirilmelidir. 
c- Kanaate göre karar verilebilir mi tartışması bir kenara bırakılarak, şike ve teşvik primi id

dialarının üzerine tüm liglerde aynı kararlılıkla gidilmelidir. 
d- Şike ve teşvik primi hususunda en etkili olabilecek kurumun ilgili federasyon olduğu açık

tır. Mevzuat tüm görev ve yetkiyi federasyonlara vermektedir. Federasyonlar, bu tür ihlallerin 
şikayete bağlı olmadığını göz önünde tutmalı ve özel görevliler vasıtası ile bu tür olayları tespit 
ederek re'sen soruşturma başlatmalıdır. 
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e- Federasyonların özerkliği temin edilirken federasyon kurullarının bağımsızlığı da sağlan
malıdır. Yaşanan sorunların, federasyonların özerk olmasından çok kurul kararlarının etki altında 
kalınarak alınmasından kaynaklandığı açıktır. Şüphesiz sorunun temel kaynağı demokrasi terbiyesi 
ile ilgilidir. Seçenler, seçilenlerden kişisel taleplerde bulunmamalıdır. Aksi takdirde sistem adil ve 
eşit olarak uygulanamamakta, kurullara karşı güven azalmakta, kaos hakim olmaktadır. 

f- 2004 yılında yapılan değişiklik ile Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun Genel Kurul 
tarafından seçilmesi öngörülmüş iken, genel kurulda çoğunluğun kulüplerde olması dolayısıyla Merkez 
Hakem Kurulunun kulüplerin kontrolünde olacağı gerekçesi ile FİFA tarafından yapılan uyan neticesi bu 
değişiklik geri alınmış ve atama usulüne dönülmüştür. Bu gerekçenin futbol dünyası tarafından haklı 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu değerlendirme, büyük oranda kulüp temsilcilerinden oluşan Genel Kurul 
tarafından seçilen Merkez Hakem Kurulu'na, kulüplerin etki edebilecekleri tespitlerini içermektedir. 
Genel kurulun seçmesi yerine genel kurulun seçtiklerinin atamasının ne gibi bir fark yaratacağını an
lamak güçtür. Ancak esas sorun yukanda yer alan tespitlerin Merkez Hakem Kurulu'ndan daha önemli 
karar organlan olan Yönetim ve Tahkim Kurullan açısından da geçerli olmasıdır. 

g- Çözüm olarak mevcut yapılanmada Yönetim ve Tahkim Kurullarının belli bir kulüp veya 
birlik ile bağlı olan üyelerinin o kulüp veya birliğin mensuplarının taraf oldukları olaylarda görüş
me ve oylamaya katılmamaları ve Tahkim Kurulunun sadece asil üyelerinin toplantılara katılmalan 
garanti altına alınmalıdır. 

C- TÜRK SPORUNDA HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ 

1. Yayın Hakları ve Gelirlerin Dağılımına Yönelik Öneriler 
Ülkemizde Bosman kararlarının uygulamaya konulmasından önce, Anadolu kulüplerinin gelir

lerinin % 80'inin futbolcu satışlarından elde ettikleri bonservis gelirlerinden oluşmaktaydı. Bu 
dönemde büyük kulüplerin havuz gelirinden fazla pay almalarının gerekçesi bu sebebe dayan
dırılıyordu. Belçikalı futbolcu Jean- Marc Bosman'ın açtığı dava üzerine 15 Aralık 1995 tarihinde 
Avrupa Adalet Divanının verdiği karar ile "kulübüyle sözleşmesi biten" futbolcuların, istedikleri 
herhangi bir kulüple yeni bir sözleşme yapabilmelerine imkan sağlanmasından sonra, küçük büt
çeye sahip Anadolu kulüpleri en önemli gelir kaynaklarından mahrum kaldılar. Bosman kararlarının 
uygulamaya konulmasından sonra naklen yayın gelirlerinin paylaşımında büyük kulüplerin lehine 
yapılan düzenlenmeye ilişkin gerekçe de ortadan kalkmış oldu. Bugün ülkemizde 1 'inci süper lig
de bulunan birçok kulübün bütçelerinin çok önemli bir bölümü naklen yayınlardan elde edilen gelir
lerinden oluşmakta, hatta üç büyükler dışındaki 15 kulübün bütçelerinin yaklaşık % 80'ini naklen 
yayın gelirleri teşkil etmektedir. Bu nedenlerle ülkemizde havuz sistemi olarak adlandırılan, futbol 
müsabakalarına ilişkin yayın haklarının toplu olarak devri ve bu devir sonucu elde edilen gelirin 
kulüpler arasında belli kriterlere göre paylaştırılması esasına dayalı sistemin, Bosman kararların
dan sonra, futbolcu satarak gelir elde eden kulüplerin bu gelirinin azalması nazara alınıp günümüz 
şartlarına uygun olarak daha adil, haksız rekabete sebebiyet vermeyecek, ülke futbolunun geliş
mesine ve ilerlemesine engel olmayacak, Anadolu kulüplerinin daha fazla pay almasını sağlayacak 
bir şekilde ve yasa ile düzenlenmesi gerektiği, 

Puana prim verilmesi uygulamasının, lig usulü yarışmalardaki rekabetin son müsabakalara kadar 
devam etmesine, daha doğru bir ifade ile naklen yayın gelirlerinin dağıtım kriterleri arasına ligde oy
nanan müsabakalarda alınacak neticenin de eklenmesinin katkı sağlayabileceği, naklen yayın gelirlerinin 
bir kısmının takımlann Süper Lig ve 2. Lig A Kategorisi maçlannın televizyon naklen yayın gelirlerinin 
dağıtımında, takımlann topladıklan puanlar ile averaj durumları en önemli kriter olması gerektiği, 
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Bu düzenlemenin İngiltere modeline benzer bir şekilde, daha rekabetçi, daha kaliteli bir fut
bol ve gelirlerin paylaşımında daha adil bir sistem için başlangıçta belli ve önemli bir yüzdenin tüm 
kulüplere eşit olarak dağıtılıp kalan kısmın ise, kulüplerin sezon sonunda bulundukları lig 
sıralaması ve haftalık yayınlanan naklen maç sayılarına göre dağıtılması şeklinde yapılabileceği, 

düşünülmektedir. 
Süper Lig'de naklen yayın gelirlerinin dağıtımına bir öneri 
Bu model ülkemiz futbolunda rekabeti artıracak, kaliteyi yükseltecek, teşvik pirimi ve şikeyi 

ortadan kaldıracak bir dağıtım anlayışını temel almaktadır. 
Bu amaçla öncelikle futbolumuzun altyapı ve üst yapı sorunlarının çözümü yönünde Futbol 

Federasyonunun ciddi bir otorite ve irade koyması gerekmektedir. 
Bu modelde İngiliz modeli temel alınmakta ve gelirler üç temel kritere göre dağıtılmaktadır. 
a) Gelirlerin bir kısmı eşit dağıtılır. 
b) Sportif performans farklı parametrelerle gözönüne alınır. 
c)Naklen yayınlanan maç sayısının yanında stat gelirleri de paylaşıma belirli bir oranda dahil edilir. 
a. Gelirlerin yüzde kırkı eşit paylaşılır. 
Süper Lig'de rekabeti arttırabilmek ve kaliteyi yükseltebilmek için eşit dağıtılacak kısmın yüz

desi, yüzde kırkı geçmemelidir. Çünkü, performans odaklı bir yaklaşım için, rekabeti maksimize 
edecek olan başarı metriklerini baz alan kriterler daha önemlidir. 

b. Gelirlerin yüzde kırkı sportif performansa göre dağıtılır. 
Rekabeti arttırabilmek, kaliteyi yükseltebilmek ve teşvik- şike gibi futbol dışı faktörlerin et

kisini en aza indirebilmek için performans kriterlerini çeşitli parametrelere bağlamak gerekir. Bu 
parametrelerin sayısında bir sınır yoktur. Bu parametreler; galibiyet sayısı, deplasmanda alınan 
galibiyet sayısı, atılan gol sayısı, beraberlik sayısı, Avrupa kupalarında kazanılan maç sayısı, bir 
önceki sezon puan cetvelinde yer alman sıra, fair play kriterleri vb. olabilir. 

Federasyon bu parametrelerin her birine karşılık gelecek bir ağırlık katsayısı belirler. Bu ağır
lığı yüz olarak kabul edersek, bu ağırlığın ilgili parametrelere dağıtımı sağlanır. Sonuçta her bir 
parametreye karşılık gelen katsayının ağırlıklı toplamları o takımın sportif performansına göre hak 
edeceği ödülü belirler. 

Kulüplerin sportif performanslarında bir sonraki yıl olası dalgalanmaların kulüpleri olumsuz et
kilememesi için, sportif performansa göre dağıtılacak gelirin federasyonca belirlenecek bir yüzdesi, 
her kulüp bazında federasyon nezdinde açılacak rezerv hesaplarda tutulur ve bu paralar fınansal olarak 
da nemalandınlır. Yani bir kulüp bir sonraki yıl sıralamada, bir önceki yıla göre sıra düşmesi durumun
da gelir kaybına uğrayacağı için bu volatil hareketlerin önüne geçmek ve stabil bir gelir düzeyinin 
devam edebilmesi için bu rezervde tutulan paralardan, oluşacak gelir kaybını belirli ölçülerde kompan-
se edecek gelir ödemesi yapılır. Bu durum kulüplerin daha dengeli bir gelir yapısına kavuşması, daha 
tutarlı bir bütçe hazırlamaları, nakit akışlarını düzenleyebilmeleri açısından son derece önemlidir. 

c. Gelirin yüzde yirmisi naklen yayın gelirlerine göre dağıtılır. 
Ancak, her hafta sınırlı sayıda maç yayını yapılacağından, naklen maç yayını yapılmayan 

kulüplerin bundan mağdur olmaması için her naklen yayın gelirinin yüzde yirmisinin yine federas
yonca belirlenecek bir yüzdesi federasyonca bir havuzda biriktirilir. Aylık olarak naklen maç yayını 
yapılmayan kulüplerin gelir kayıpları bu rezervde tutulacak fonlardan karşılanır. 
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Kulüplerin naklen yayın gelirlerinden mahrum olmamaları için ev sahibi kulüplerin stat gelir
lerinden federasyon payı ve diğer tüm giderler düşüldükten sonra hasılatın yüzde yirmibeşi galip 
gelen takıma ödenir. Her hal ve durumda ev sahibinin alacağı pay yüzde yetmişbeşi geçemez. Ev 
sahibinin galip geldiği durumda kalan yüzde yirmibeş, federasyonun naklen maç yayını olmayan 
kulüplere kompanse olmak amacıyla dağıtacağı havuza alınır. Beraberlik halinde konuk takım net 
hasılatın yüzde onikibuçuğunu alır. Kalan yüzde onikibuçuk ise kompanse için havuza alınır. 

2. Türk Sporunda Doping ile Mücadeleye Yönelik Öneriler 
GSGM, Doping Kontrol Merkezi ve Spor Federasyonları tarafından dopingle ilgili kurs ve 

seminerler düzenlenerek yürürlükteki doping maddeleri, doping testlerinin yapılma şekilleri, doping 
kullanımının zararları gibi konularda sporcu ve sporla ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi, 

Ülkemizde çok yaygın olan futbol, basketbol, güreş, vücut geliştirme gibi spor dallarında daha 
yoğun bir şekilde doping kontrollerinin yapılması, yine özellikle futbol ve basketbol müsabakaların
da numune alım sayılarının artırılması, 

Her türlü spor müsabakasında yapılan doping testlerinin, müsabaka gözlemcilerinin belirlediği 
ve dopingli olduğundan şüphe edilen sporcuların doping testine tabi tutulması şeklinde yapılması, 

Büyükşehirlerimizde faaliyet gösteren özel spor salonlarının denetiminin Doping Kontrol Mer
kezi ve ilgili Federasyonlarca yapılmasının sağlanması, 

Doping kullandığı tespit edilen sporculara, body salonlarına giden kişilere ve bu kişilerin, kas 
yapıcı anabolik steroid gibi maddeler kullanmasına neden olan salon sahipleri ile antrenör ve çalış
tırıcılarına (sporcu olsun, olmasın), sportif cezaların yanında bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 
(İsveç'te anabolik steroid kullanan kişilere uyuşturucu kullananlara uygulanan cezalar verilmek
tedir.) hapis, para ve işyeri kapatma gibi cezalar verilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılması, 

Sağlık Bakanlığı tarafından eczanelerde doping maddesi içeren ilaçların reçetesiz satışının en
gellenmesi, hatta kas yapıcı diye tanımlanan ve iskelet, karaciğer, böbrek ve cinsel organlarda ileri 
derecede tahribata yol açan anabolizan grubu maddelerin satışlarının yasaklanması, 

GSGM Ödül Yönetmeliğinde belirlenen yüksek tutarlı ödüllere ulaşmak için bazı sporcuların 
doping kullanmaya yöneldikleri belirtildiğinden bu yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi, 

gerektiği düşünülmektedir. 
D- TÜRK SPORUNUN MALt PROBLEMLERİNE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
5422 sayılı K.V.K.'nun 1.maddesinde dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin Kurumlar 

Vergisine tabi olduğu açıklanmaktadır. Bu madde hükmüne göre, dernek ve vakıfların tüzel kişilik
leri kurumlar vergisi mükellefi olmayıp, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri kurumlar vergisi 
mükellefi bulunmaktadırlar. 

Ayrıca, K.V.K.'nun 7. maddesinin 8. no.lu bendi ile Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil dernek
lere veya kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor müesseseleri ile sadece idman ve spor 
faaliyetinde bulunan anonim şirketler, kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır. 

Profesyonel futbol faaliyetleri 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan ve faaliyet gös
teren dernek statüsündeki kuruluşlar ya da kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor mües
seseleri eliyle gerçekleştirilmektedir. 
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3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 27. maddesi 
ile Profesyonel Futbol Talimatının 52.maddesi hükümlerine göre kulüpler, profesyonel takımlarını 
Türk Ticaret Kanununa göre kuracakları veya kurulmuş anonim şirketlere devredebilirler. Bunun 
sonucu olarak profesyonel futbol faaliyetlerinin anonim şirket statüsündeki kuruluşlarca yapılması 
da mümkündür. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1.maddesinde ticari, sınai, zirai ve serbest mes
lek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 

Aynı maddenin 1/3-g fıkrasında ise, genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, 
belediyeler ve köyler ile bunlann teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her 
türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen mües
seseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, 
zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu belirtilmiştir. 

Bu maddelerde hükme bağlandığı üzere, dernekler ile kamu idare ve müesseselerinin faaliyet
leri doğrudan katma değer vergisinin konusuna alınmamış, bu kuruluşlara ait ve tabi olan mües
seselerin yukarıda belirtilen nitelikteki teslim ve hizmetlerinin vergiye tabi olduğu belirlenmiştir. 
Bu belirleme gereği yukarıda belirtilen idman ve spor müesseselerine sahip dernekler ile kamu idare 
ve müesseseleri bu statüleri ile verginin mükellefi olmayıp, yalnızca bu müesseselere ait veya tabi 
olan iktisadi işletmeleri nedeni ile mükelleftirler. Anonim şirket statüsünde sportif faaliyetlerde 
bulunan kuruluşların bütün teslim ve hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. maddesi 
gereğince vergiye tabi olduğu ise açıktır. 

Spor kulübü dernekleri, amatör ve profesyonel spor faaliyetleri yanında çeşitli alanlarda 
faaliyet gösteren müesseselere sahiptirler. Bir iktisadi işletme niteliğinde olan profesyonel futbol 
şubeleri ile sosyal tesis, lokal, otopark, spor okulları ve kursları, spor sahaları, sağlık merkezleri, 
plaj tesisleri ve benzeri iktisadi işletmelerin teslim ve hizmetleri, yapılan açıklamalar çerçevesinde 
katma değer vergisinin konusuna girmektedirler. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3- g maddesine göre, profesyonel futbol 
şubelerinin; maç hasılatları, spor toto-loto ve lotogol isim hakkı gelirleri, spor malzemesi ve 
hediyelik eşya satışları, yayın hakkı gelirleri ve diğer gelirleri katma değer vergisine tabidir. Ticari 
nitelikten ziyade faaliyetin zorunlu bir unsuru olarak yapılan futbolcu transferleri ile kiralamaları 
ise katma değer vergisine tabi değildir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesinin 3. fıkrasının 6 numaralı bendinde spor
culara transfer ücreti ve sair adlarla yapılan ödemelerin ve sağlanan menfaatlerin gelir vergisi uy
gulamasında ücret olarak kabul edilecekleri belirtilmiştir. 

Buna göre, halen sporculara ve teknik adamlara ödenen ücretler Gelir Vergisi Kanunun geçici 
64.maddesince, 31.12.2007 tarihine kadar Gelir Vergisinden müstesna tutulmuş olup, sadece 
yapılan ödeme üzerinden % 15 oranında (sabit oranlı) gelir vergisi stopajı yapılmaktadır. 

Vergisel yönden mevzuatımızda yer alan düzenlemelere yukarıda kısaca yer verilirken açıklan
dığı üzere, profesyonel sportif faaliyetler üzerindeki vergi yükü fazla değildir. Sporun kamu oyunun 
büyük bir kısmı tarafından takip edilmesi ve çok büyük kitleleri ilgilendiren sosyal bir faaliyet ol
masını kulüp yöneticileri ve sporcular kendilerinden vergi alınmaması yada daha az alınmasının bir 
aracı olarak görmekte ve bu yönde sporun gücünü kullanarak siyasi iktidarlara baskı yapmaktadırlar. 
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Profesyonel sportif faaliyetler üzerindeki vergi yükü fazla olmamasına rağmen spor kulüp
lerinin statülerinden kaynaklanan, söz konusu statülere atfedilen vergisel durumların farklı olmasın
dan kaynaklanan nedenlerle vergilendirme de farklılıklar oluşturulması, vergi adaletinin sağlan
masını engellemektedir. Diğer taraftan profesyonel spor kulüplerinin fınansal durumlarının bulun
dukları lig katagorilerinin (süper lig, ikinci lig, üçüncü liğ vb.) vergilendirmede dikkate alınmaması 
spor kulüpleri arasında var olan gelir gider dengesizliğini daha da bozmaktadır. Bu açıdan profes
yonel spor faaliyetleri ile ilgili olarak; 

1- Sportif faaliyetlerdeki vergilendirmeden kaynaklanan rekabet eşitsizliği ve örgütlenme 
bozukluğunu gidermek için, profesyonel futbol faaliyeti ile uğraşan tüm birimlerin/şubelerin, der
nek tüzel kişiliği içerisinden çıkartılarak, anonim şirket statüsünde örgütlendirilmeleri yada 
anonim şirket statüsünde örgütlendirilmesi mümkün olmayan profesyonel spor kulüplerinin TFF ve 
Vergi İdaresi tarafından iktisadi işletme olarak tescilleri kabul edilmelidir. Bunun için ilave bir 
hukuksal düzenlemeye gereksinim olmayıp idari takip ve kararlılık gerekir. 

2- Halihazırda 9 adedi profesyonel futbol ile uğraşan toplam 13 adet kamuya yararlı dernek 
statüsünde olan spor kulübü bulunmaktadır. Kamuya yararlı olmanın mali ve idari avantajları 
düşünüldüğünde İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve TFF'nin bu konuda haksız rekabeti ön
leyici çalışma yapması zorunludur. 

3- TFF Tahkim Kurulu Kararı ile mülga durumuna düşen Hasılat Dağıtım Talimatı TFF 
tarafından ivedilikle yayımlanmalıdır. Talimatta, kombine ve teberrulu bilet tanımları net olarak 
yapılmalı, TFF payının brüt hasılat üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmeli ve kulüplerce 
yapıldığı bilinen farklı uygulamaların önüne geçecek örnek cetvel ve uygulama gösterilmelidir. 
Müsabaka hasılatının tamamı, "stadın kiralanmamış olması halinde" GSGM görevlileri tarafından 
toplansa da spor kulübüne teslim edilmeli, müsabaka ile ilgili yapılan tüm giderlerin bu kulüp
lerin/şirketlerin defterlerine alınmaları sağlanmalıdır. 

4- Bilet firmaları tarafından yapılan satışlar bu işletmelerce düzenli olarak/periyodik TFF'ye 
raporlanmalıdır. Bu konuda Talimat düzenlenmesi gerekir. 

5- Bilet firmaları dışında profesyonel futbol ile uğraşan birimlerce doğrudan satışı yapılan 
biletlerin basım izinleri TFF tarafından verilmeli, basımı ve satışı yapılan sezonluk ve müsabaka 
bazlı biletlere dair, basım, satış ve iptallere dair bilgiler, kulüpler ve matbaalar tarafından TFF'ye 
bildirilmelidir. Bu konuda Talimat düzenlenmesi gerekir. 

6- Dernek ile iktisadi işletme arasındaki hukuksal bağlantının tanımlanması sonucu, teberrulu 
bilet sorunu kendiliğinde çözülecektir. Bu halde dahi sorun çıkmasını önlemek açısından 5149 sayılı 
Kanunun 14. maddesine ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa bu konu açık biçimde yerleş
tirilmelidir. 

7- Yayın gelirleri ile ilgili sezonluk dağıtım anahtarı ve gelir tahakkuk dönemleri önceden TFF 
tarafından ilan edilmeli ve profesyonel futbol hizmeti veren spor kulüplerinin, yayıncı işletmelere 
doğrudan fatura düzenlemesine olanak tanınmalıdır. 

8- PFT'da yer alan tek tip sözleşme tanımı değiştirilmeli, Borçlar Kanunu ve FİFA tarafından 
mali ve idari uyuşmazlıkların çözümünde kabul edilen özel sözleşmeler, TFF tarafından da kabul 
edilmelidir. TFF, gerek tescil, gerekse mali ve idari uyuşmazlılar neticesinde bilgisine giren söz
leşmelerden doğan vergilerin tam ve zamanında ödenip ödenmediğinin araştırılması için bildirim
de bulunmalıdır. 
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9- Spor Kulüpleri/anonim şirketler tarafından futbolcu temsilcilerine (menajer) yapılan 
ödemelerin/faturaların, TFF tarafından onay zorunluluğu getirilmeli, bu yolla Futbolcu Temsilci 
Talimatı düzenlemeleri ışığında lisanslı menajerlik sistemi oturtulmalı, faturasız ve lisanssız olup, 
TFF tarafından onaylanmayan bu tip belgelere istinaden yapılan ödemelerin Vergi Kanunu ve Der
nekler Kanunu uyarınca gider olma niteliği kaldırılmalıdır. Talimat değiştirilmelidir. 

10- Profesyonel sporcu sözleşmelerinde menajer bilgileri ve ödemelerine yer verilmesi zorun
lu hale getirilmelidir. 

11- Yurtdışı sporcu transferlerinde ödenen transfer ücreti, bonservis, yetiştirme tazminatı ve 
menajerlik giderlerine dair belgelerin, ödenen ülkenin mali birimleri ile Türk Büyükelçiliği tarafın
dan doğruluklarının onaylanması zorunlu olmalıdır. 

12- TFF ve vergi mevzuatında reklam ve sponsorluk ile ferdi sporculuk, ferdi spor faaliyetleri 
ve bu kişilerin bir işverene bağlı olarak ücret dışında elde edecekleri gelirlerin niteliği açık biçim
de tanımlanmalıdır. 

13- Dernekler Kanununa ve ilgili Yönetmeliğe göre gelir ve giderlerin belge karşılığı yapılması 
zorunluluğuna aykırı hareket edenlerin, bu tutarın tamamı ve bu işlemden doğacak her türlü mali 
zarardan dolayı, şahsi idari ve mali sorumlulukları bulunduğu açık biçimde gösterilmelidir. Aynı 
şekilde, (sektörün yapısı gereği) VUK ve MASAK mevzuatına göre belirlenen ölçütler dışında 
nakit ödeme ve tahsilatın önüne geçebilmek için, bu yolu kullananların şahsi sorumlukları vur
gulanmalıdır. Özellikle 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun şüpheli 
işlemlerin bildirilmesine ilişkin olarak spor kulüplerine getirilen yükümlülüklerin titizlikle yerine 
getirilmesinin sağlanması gerekir. 

14- TFF talimatları uyarınca bu birimlerin her yıl Nisan ayında düzenli olarak TFF'ye teslimi 
gereken/ancak verilmeyen mali tablolan ile ödül ve ceza talimatnameleri yaptırım uygulanarak 
edinilmeli, incelenmelidir. 

15- 44 numaralı UEFA kriteri başta olmak üzere, UEFA ve FİFA tarafından yayımlanan ör
neğin FİFA'nın 628 Numaralı Transfer Talimatı gibi, tüm spor mevzuatı düzenli olarak ve Türkçe 
bu kurumlara temin edilmelidir. Eğitim ve seminer çalışmaları gerekli ve zorunludur. 

16- Halen kamuya yararlı dernek yöneticileri için uygulanan mal bildirim zorunluluğu, profes
yonel futbol kurumu yönetenlerinin tamamı için getirilmelidir. 

17- 55 Seri numaralı KDV Genel Tebliği ile Spor faaliyeti ile uğraşan halka açık anonim şir
ketler için yayımlanan SPK sirküleri bir bütün olarak gözden geçirilmeli, münhasıran spor faaliyeti 
kapsamındaki gelirlerin tanımı, transfer ücreti, bonservis, yetiştirme tazminatı ödemelerine dair 
farklı ve hatalı KDV tahakkukları ile vergi sorumlulukları, dönemsellik kavramı ve uygulanması 
gereken hesap planı açık olarak ortaya konulmalıdır. 

18- TFF Disiplin Talimatında Teşvik Primi tanımı ve mali ve idari yaptırımı açık olarak işlenmelidir. 
19- TFF, kendisine tescil olunan kurumları gerek idari ve mali yönden denetlemek, gerekse 

şike, teşvik ve benzeri konuları soruşturmak üzere Başkana bağlı Teftiş Kurulunun daha etkin çalış
ması sağlanmalıdır. 

20- UEFA kriterlerine uyum çalışmalarının sürdürüldüğü bu yıllarda sporcuların aldıkları 
transfer ücretlerinin, vergi adaleti ve eşitliği ilkesi doğrultusunda, normal ve adil bir biçimde ver
gilendirilmeye tabi tutulması ve vergilendirmede stopaj yönteminin uygulanarak, spor kulüplerinin 
vergi sorumlusu sıfatıyla vergisel ödevleri yerine getirmesi sağlanmalıdır. 
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21- Profesyonel spor kulüplerinin bulundukları lig katagorileri dikkate alınarak süper lig, ikin
ci lig, üçüncü liğ ve amatör liglerde faaliyette bulunan spor kulüpleri için kademeli bir vergilendir
me sistemi getirilmeli, örneğin birinci lig spor kulübü oyuncularına ödenen ücretler üzerinden % 15, 
ikinci lig kulübü oyuncularına ödenen ücretler üzerinden % 10, üçüncü lig oyuncularına ödenen üc
retler üzerinden % 5 ve amatör spor kulüp oyuncularına ödenen ücretler üzerinden ise % 0 oranın
da vergi alınması gerekmektedir. 

22- Aynı şekilde katma değer vergisi uygulamasında da birinci lig takımlarının katma değer 
vergisinin konusuna giren teslim ve hizmetleri için %18, ikinci lig için % 12 ve üçüncü lig için % 
6 ve amatör spor kulüpleri için de katma değer vergisi oranının % 0 olarak uygulanması spor kulüp
leri arasındaki var olan gelir gider dengesizliğini gidermek bakımından önemlidir. Bunun için ver
gi oranlardaki farklılaştırmadan kaynaklanan vergisel avantajlardan vergiden kaçınmak için fay
dalanmak isteyen spor kulüplerinin önüne geçmek için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

23- Sportif faaliyetlerle ilgili olarak düzenlenen sözleşmeler (sporcularla veya teknik heyetle 
yapılan transferlerle ilgili sözleşmeler, geçici transfer sözleşmeleri ile anonim şirketlerin yalnızca 
sportif faaliyetleri ile ilgili olarak kendi aralarında düzenledikleri sözleşmeler) 488 sayılı Damga 
Vergisi Kanununda damga vergisinden istisna edilen kağıtlar kapsamına dahil edilmelidir. 

24- Profesyonel spor kulüplerinin iş ve işlemlerine ilişkin hesaplarının ve bunlara ilişkin mali 
tablolarının Yeminli Mali Müşavirlik belgesine sahip Yeminli Mali Müşavirlerce denetlenmesi ve 
rapora bağlanması zorunlu hale getirilmelidir. 

25- Spor kulüplerinin belgesiz gelir ve giderlerinin belgeye bağlanmasının sağlanması, çift 
kayıt ve çift defter tutma olaylarının ve özellikle de sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura 
düzenlemek suretiyle vergi ziyama neden olan iş ve işlemlerin önlenmesi için çok ciddi denetimler 
yapılması ve sorumlular hakkında gerekli idari ve cezai iş ve işlemlerin yapılması gerekir. 

26- Tüm profesyonel sportif faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların yasal defterlerini işlet
me hesabı esasına göre tutmalarının önüne geçilerek bilanço esasına göre ve tek düzen muhasebe 
sistemine uygun olarak tutmaları sağlanmalıdır. 

27- Spor kulüplerindeki hesap dönemi kavramına açıklık getirilerek takvim yılı esası (1 Ocak-
31 Aralık) yerine, futbol sezonu döneminin başladığı ve bittiği tarihler esas alınarak, özel hesap 
dönemi esası kabul edilmelidir. 

28- Profesyonel spor kulüplerinde vergilendirmeye yönelik hükümlerin titizlikle uygulanması 
önemli olmakla birlikte, spor kulüplerinin vergilendirmeye, tek düzen muhasebe sistemine 
uyumunu sağlamaya, gelir ve giderlerinin belgelendirilmesine ilişkin iş ve işlemlere ilişkin bil
gilendirilmeye de ihtiyacı olduğu gerçeği ile sporun sosyal yönü de esas alınarak belli bir tarihe 
kadar vergi denetim elamanlarınca; spor kulüp yöneticilerine , oyunculara ve spor adamlarına 
sporun vergisel yönüyle ilgili bilgiler verilerek eğitim çalışmaları yapılmalı ve söz konusu bilgilen
dirme çalışmalarından sonraki dönemlerde ise vergilendirmeye ilişkin ödevlerin yerine getiril
mesinin sağlanması için gerekli denetimlerin yapılarak sorumlular hakkında gerekli idari ve cezai 
işlemlerin tavizsiz uygulanmasının sağlanması gerekir. 

29- Sanal ortamda oynatılan oyunların şans oyunları vergisi, müşterek bahis ve şans oyunlarına 
kredi kartı ve benzeri ödeme araçlarıyla katılınması halinde katılım bedeli üzerinden bunlar dışın
daki ödeme araçlarıyla katılınması halinde ise iştirak edenlerin ödemeye aracılık eden banka, özel 
fınans kurumları ve benzeri kuruluşlara bildirimi üzerine aktarılan tutar üzerinden alınması ve söz 
konusu verginin ödemeye aracılık eden kurumlardan sorumlu sıfatıyla aranmasına ilişkin düzen
lemenin yapılması gerekir. 
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30- Sporda vergi güvenliğini sağlamak amacıyla sporculara ödenen transfer ücretleri, primler, 
maaş ödemeleri vb. ödemeler konusunda gerçeğe aykırı olarak, sahte ve muhteviyatı itibariyle 
yanıltıcı belge düzenlemek suretiyle vergi ziyama neden olan sporcuların sporcu lisanslarının iptal 
edilmesi gibi tedbirlerin alınması gerekir. 

31- Komisyonumuza vergilendirmeyle ilgili olarak, Hıncal ULUÇ, İlhan CAVCAV, Şahin 
ULU, İsmail UYANIK, Erman TOROĞLU, Aziz YILDIRIM, M.Akif YAŞIN, Tolgay 
KARAGÖZ, Ateş SALCIOĞLU, Adnan SEZGİN, İlksen SÖZER, Adil Serdar SAÇAN ve Meh
met Ali YILMAZ ile komisyonumuza yazılı belge göndermek suretiyle bilgi veren Tasarruf Mev
duatı Sigorta Fonunun ifade ve beyanları ile sunulan belgelerde vergi kayıp ve kaçağına neden ol
duğu ileri sürülen hususların araştırılmasını teminen Maliye Bakanhğı'nın inceleme yapabilmesi 
için Komisyon Raporunun bir nüshası Maliye Bakanlığı'na gönderilmiştir. 

E- YASA DIŞI BAHSt ÖNLEMEYE VE İDDAANIN TÜRK SPORUNA OLUMSUZ ET
KİLERİNİ KALDIRMAYA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

a) İddaa'nın baş aktörü durumunda bulunan spor kulüplerinin mevcut durumda isim hakkı 
olarak aldıkları %10'luk payın (son yasa değişikliğiyle %15'e çıkarılmıştır) kulüpler için önemli ve 
istikrarlı bir kaynak oluşturduğu da gözönüne alındığında; İddaa'dan spor dışı kurumlara kesilen 
payın oranlarından yapılacak kesintiler, 2 nci ve 3 üncü Profesyonel Futbol liginde mücadele eden 
futbol takımlarının spor kulüplerine dağıtılması amacıyla TFF bünyesinde oluşturulacak "Spor 
Kulüplerine ve Futbolculara Yardım Fonu" na aktarılmalıdır. 

b) Bugüne kadar temeli atılmış, ödenek olmadığı için tamamlanamamış yüzlerce yarım kalmış 
spor tesisinin olduğu da dikkate alınarak performansa ve sağlık için spora yönelik tesislerin, Türk 
sporunun başarısına önemli katkılarda bulunacağından, İddaa oyunundan Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğüne aktarılan kaynağın artırılması ve bu kaynağın sadece tesisleşmeye yönlendirilmesini 
bağlayıcı tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. 

c) Türkiye'de kumarhanelerin yasalar çerçevesinde kapatılmasından sonra şimdi de gözler In
ternet üzerinden oynanan kumar ve müşterek bahislere yönelmiş bulunmaktadır. Internet üzerinden 
kumar ve bahis oynanmasını sağlayan gerek yurtdışı kaynaklı ve gerekse Türkçe sitelerin yoğun ar
tışına karşı önlem alınması kaçınılmazdır. 

Yakın gelecekte bu tür faaliyetlerin engellenememesi durumunda yasa dışı kumar ve bahis 
sitelerinin giderek daha da yaygınlaşacağını, bu siteler aracılığıyla oynanan bahislerin ekonomik ve 
sosyal problemleri de beraberinde getireceğini ve önemli miktarda dövizin yurtdışına kaçırılmasına 
da sebep olacağını kavramış ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör 
temsilcilerinin bir araya gelerek, Internet aracılığıyla yayın yapan kumar ve bahis sitelerinin Tür
kiye'den erişiminin engellenmesi ve Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar aracılığıyla bu sitelere 
yapılacak ödemelerin durdurulması amacıyla, yasal ve idarî düzenlemeler hususlarında somut 
adımlar atılması ve önlemler alınması gereklidir. 

d) İnternet, cep telefonu gibi araçlarla sanal ortamda oynanan her türlü bahis ve şans oyunlarından 
katılım payı olarak veya aracılık yapacak banka, özel finans kurumlarının tahsil edeceği bir vergi 
oranının belirlenerek alınmasını sağlamaya yönelik yasal ve idarî düzenlemeler hayata geçirilmelidir. 

e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yasa dışı bahisin önlenmesine yönelik varılan 
mutabakatların ve yapılan protokollerin uygulamaya geçirilmesi için çalışmalar sonuç alana kadar 
sürdürülmelidir. 
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f) Spor Toto Teşkilat Müdürünün " Sayın Bakanıma günde 100 tane talep geliyor. İşte Cizre 
Sporu bu hafta kuponlara alalım, Zonguldak Sporu alalım..." tespiti çerçevesinde iddaa da yer 
alacak Süper Lig dışındaki takımların Kur'ayla belirlenmesi uygulamasının getirilmesi, 

g) Yasadışı bahsi önlemek adına, oynayanların ikramiyelerini ve paralarını alamadıklarını, 
bundan dolayı cinayetler işlendiğini veya olaylar çıktığını vatandaşa anlatmak ve uyarmak amacıy
la, İddianın reklam harcamalarından bir miktar kaynak, medya desteği ile uygulamaya konulmalı 
ve Radyo Televizyon Üst Kurulu öncülüğünde programlar yapılmalıdır. 

h) Sporun sahada ki aktörlerinin ( sporcu, hakem, masör gibi) mal varlıklarının ve banka 
hesaplarının yasal prosedürler çerçevesinde incelenmeye alınmalıdır. 

i) Şike ve haksız rekabete yol açan teşvik primi iddialarının önüne geçilebilmesi amacıyla, id
daa gelirlerinden belirli bir yüzdenin kulüp paylarından kesilerek, önem katsayısına göre belirlenen 
maçlarda galip gelen takımların sporcularına dağıtılmak üzere ilgili federasyonlar bünyesinde top
lanmasına yönelik bir düzenleme yapılmalıdır. 

j) Spor Toto Teşkilat Müdürünün, illegalle savaşabilmek amacıyla ikramiyenin, Katma Değer 
ve Şans Oyunları Vergisi çıktıktan sonra, en az % 50'sinin iştirakçiye verilmesi ve oranlarının ar
tırılmasına yönelik önerilerinin, şikeyi tetikleyebileceği endişesini taşıyan Komisyonumuz, bir 
seferde verilecek ikramiye tutarının 100 bin YTL ile sınırlandırılmasını uygun bulmaktadır. 

k) Özellikle internet üzerinden oynanan müşterek bahislerle ilgili olarak, 26.2.1965 tarih ve 
11939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15.2.1965 tarih ve 6/4372 sayılı Futbol Müsabakalarında 
Müşterek Bahis Tüzüğü ve 14.8.2002 tarih ve 24846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Futbolda 
Müşterek Bahis Oyunlan Uygulama Yönetmeliği gözden geçirilmeli, hürriyeti bağlayıcı cezaların 
kapsamına bu sitelerin reklamını yapanlar da alınmalıdır. Ayrıca, bu kurumlara internet servis hizmeti 
sağlayan kurumlar ile sanal post hizmeti sunan bankalara vergisel sorumluluk getirilmelidir. 

F- SPOR FEDERASYONLARI KULÜPLER VE MEDYA İLE İLGİLİ ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ 

Komisyonumuzca; Türk sporunun içinde bulunduğu kaostan kurtulması ve hakettiği değeri 
kazanması için belirlenen çözüm önerileri aşağıda belirtilmiştir: 

/. Futbol Federasyonu ile İlgili Öneriler 
a. Genel Kurul: 
Futbol Federasyonu Genel Kurulunun oluşumunu düzenleyen 3813 sayılı Kanunun 5 inci mad

desinde değişiklik yapılarak; 
Profesyonel futbol takımı olan spor kulüplerinden; bir önceki Futbol Federasyonu Başkanlığı 

seçiminden itibaren amatör spor dallarında, milli takımlara verdikleri sporcu sayıları ile Avrupa, 
Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında elde ettikleri derecelerin, Futbol Federasyonu Yönetim 
Kurulunca çıkarılacak esaslara göre puanlaması sonucunda ilk on beş sırayı alanlardan birer temsil
cinin Futbol Federasyonu Genel Kurulu üyeliğine seçilmesi, 

Mezkur maddenin (b) bendi ile düzenlenen Türkiye Profesyonel İkinci Ligi (A) kategorisi 
dışında kalan diğer gruplardaki ilk altı sırada yer alan kulüplerin başkanları ifadesinin bütün kulüp
lerin başkanları olarak değiştirilmesi, 

Aynı maddenin (c) bendi ile düzenlenen Türkiye Profesyonel Üçüncü Liginde her gruptan ilk 
üç sırada olan kulüplerin başkanları ifadesinin bütün kulüplerin başkanları olarak değiştirilmesi, 
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b. TFF Başkam: 

TFF Başkanı seçiminde Genel Kurul üyelerinin baskı altında kalmasını önlemek için, Baş
kanın Genel kurul tarafından seçilmesi yerine öncelikle Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul 
tarafından seçilmesi; seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından bir Başkan ve Başkan-
vekillerini seçmesi, 

c. TFF Yapısı: 
Federasyonun tartışmasız özerkliğinin korunması, ancak, denetiminin tam ve etkin bir biçim

de yapılması, 

Futbol Federasyonu'nun bağımsız denetim organlarınca denetlenmesi, 

3813 sayılı Kanunun spordan sorumlu Devlet Bakanlığının Federasyonun bütün faaliyet ve iş
lemleri üzerindeki gözetim denetim yetkisini düzenleyen 31 inci maddesinin; Genel Kurulun 
Federasyonun faaliyet programı ve bütçesi ile Yönetim Kurulu ve Başkanın ibra edilmesi ile ilgili 
görevini ifa etmeden önce, Bakanlığın bu hesapları inceledikten ve bununla ilgili raporunu hazır
ladıktan sonra bu raporla birlikte Genel Kurula gidilmesi yönünde uygulanmasının sağlanması ya 
da mevcut düzenlemenin bu hususta yeterli olmadığı konusunda oluşan tereddütleri ortadan kaldır
mak için mezkur maddede değişiklik yapılması, 

Federasyon bütçesi, yapılan harcamalar ile Yönetim Kurulu ve Başkanın ibra edilmesi ile il
gili hesapların ve Spordan sorumlu Devlet Bakanlığının bu konuda hazırlayacağı raporun, Genel 
Kurul tarihinden bir ay önce, Genel Kurul üyelerine gönderilmesi yönünde 3813 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesine bir fıkra eklenmesi, 

Türk futbolunun, yasal düzenlemelerle sadece idarî ve malî özerklik sağlanarak değil; uy
gulamada da şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışı ile yönetilmesi, 

Futbol Federasyonu yöneticilerinin, kurum varlıklarına karşı işledikleri suçlardan dolayı 
memur sayılmaları, 

Yeni Türk Ceza Kanunu'nun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yapılan kamu 
görevlisi tanımı çerçevesinde; hakem, müşahit ve temsilciler dahil bütün federasyonların yetkili ve 
görevlileri de ceza hukuku anlamında kamu görevlisi sayılacaklarından, Türk Ceza Kanunu ile 
uyum sağlamak amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, 

Sporda rüşvet, şike, tehdit ve mafya iddialarında en önemli sorunun ispat sorunu olduğu, 
kamuoyunda konuşulan bazı iddiaların müeyyidesiz kaldığı, eldeki mevcut kanuni imkanlarla is
pat hukuku açısından anılan konularda ispat kolaylığı sağlanması ve bunun sonucunda gerekeninin 
yapılabilmesi için 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunda yer alan ve ispat müesseseleri olan "Bil
gisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma" başlıklı 
134 üncü, "İletişimin tespiti, dinlenilmesi ve kayda alınması" başlıklı 135 inci, "Tesadüfen elde 
edilen deliller" başlıklı 138 inci, "Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi" başlıklı 139 uncu ve "Tek
nik araçlarla izleme" başlıklı 140 inci maddelerinde yer alan hukuki müesseselerden yararlanmak 
için gerekli yasal değişikliklerin yapılması, (Bunun gerçekleşmesi halinde, delil olmaması nedeniy
le müeyyidesiz kalan eylemlerin gerekli müeyyidelerle karşılanmasının temin edileceği, bu mües
seselerin Türk Sporu üzerinde varlığı iddia edilen gölgelerin kaldırılmasına da yardımcı olacağı 
değerlendirilmektedir.) 
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3813 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ve Federasyon Yönetim 
Kurulu tarafından hazırlanacak esaslarla tespit edileceği hükme bağlanan kulüpler ve kişilerce 
disiplin ve sportmenliğe aykın fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyidelerle ilgili olarak; mezkur 
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen müeyyidelerin adil ve eşit uygulanmasını sağlamak amacıy
la hukukî ve idarî önlemlerin alınması, 

Talimat ve esasların acilen güncelleştirilerek farklı uygulamalara son verilmesi, 

Her ilde sportif faaliyetleri yakından takip etmek üzere, spor yazarları, daha önce profesyonel 
liglerde oynamış oyuncular, eski hakemler ve teknik adamlardan vs. oluşan araştırma ve danışma 
komisyonlarının kurulması, 

d. Eğitim: 

Türkiye Futbol Federasyonunun antrenör ve masörler için her yıl gerçekleştirdiği eğitim 
seminerlerini kulüp yöneticileri, taraftar derneklerinin yöneticileri ve kulüpler tarafından belir
lenecek olan taraftar temsilcileri için de düzenlemesi, 

e. Merkez Hakem Kurulu: 

Merkez Hakem Kurulu'nun daha sağlıklı ve profesyonel bir anlayışla çalışmasını sağlayacak 
tedbirlerin alınması ve Merkez Hakem Kurulu asil üyelerine bu görevlerinin birincil görevleri ol
duğunu benimsettirecek miktarda Futbol Federasyonu Başkanının teklifi Genel Kurulun onayı ile 
ücret ödenmesi, 

f. Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu: 

3813 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun onayını almak suretiyle 
Federasyon Başkanı tarafından belirlenen Yan Kurullara 5340 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 
eklenen Gözlemciler ve Temsilciler Kurulu'nun üyelerinin hakem kökenli olmaları yönünde mez
kur maddede değişiklik yapılması ya da bu hususta çıkarılacak esaslarda ya da talimatlarda bu 
hususa yer verilmesi, 

Ligin son haftalarında düşme potasında bulunan ve şampiyonluk için mücadele eden futbol 
takımlarının maçlarında, Başbakanlık ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu müfet
tişlerinden birer kişinin gözlemci olarak görevlendirilmesi, bu gözlemcilerin birbirlerinden haber
siz olarak maçla ilgili hazırlayacakları raporlarını TFF'ye göndermeleri, 

Gözlemcilerin hakem notlarını ve raporlarım bir takım kişi, kurum ve kuruluşların etkisi altın
da kalmadan düzenlemeleri için, gözlemci raporlarının maç biter bitmez ilgili yerlere ulaştırıl
masını sağlayacak tedbirlerin alınması ve düzenlemelerin yapılması, 

g. Tahkik Kurulu: 

Türkiye Futbol Federasyonuna gelen şike iddiaları ile ilgili olarak araştırma ve inceleme yapan 
Tahkik Kurulu'nun, söz konusu iddialarla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması için araştırma ve 
soruşturma tekniklerini bilen kişilerden oluşturularak; Kurulun iddiaların konusu ile ilgili her türlü 
bilgi ve belgeye ulaşmasını sağlamak için bütün kişi, kurum ve kuruluşların her türlü kolaylığı sağ
lamakla yükümlü olduklarına ilişkin düzenleme yapılarak daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, 
talimat ve esaslarda bu yönde değişiklik yapılması, 
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2. Spor Kulüpleri ile ilgili öneriler 
Türk sporunun sağlıklı hale gelebilmesi ve gelişebilmesi için kulüplerin Dernekler Kanunu ile 

değil, içerisinde futbolun bütün aktörlerinin (taraftar, futbolcu, teknik heyet, emniyet, medya, 
kulüp ve Futbol Federasyonu) yer aldığı, kulüplerin gelirlerinin, giderlerinin ve bütün hesap
larının çok ciddi bir şekilde denetlendiği bir "spor kanunu"nun çıkarılması, 

Sermaye yapılarının denetlenebilmesi için, kulüplerin, kurdukları şirketlerin % 99'una dernek 
olarak ortak olmaları suretiyle değil, doğrudan A.Ş. olarak örgütlenmesi ve gerçek kişiler tarafın
dan yönetilmesi, 

Taraftarla ve medya ile olan münasebetlerin daha güzel organize edilmesi, şiddetin önlenebil
mesi, bir çok kulüpte yönetime gelebilmek için yine kulüp yönetimlerinin meydana getirdiği 
amigo çetelerinin oluşturulmasının önlenebilmesi, kısaca tribünleri ve medyayı etkileyerek kulüp 
yönetimini ele geçirme imkanının ortadan kaldırılması ve haksız rekabetin önlenebilmesi için; 
kulüplerin şirketleşmesi ve dolayısıyla bilançolarının denetiminin yapılması, 

Türk futbolunun mali, idari, hukukî altyapı ve tesisleşmeyle ilgili disiplin sorununun çözüm
lenebilmesi için UEFA kriterlerinin uygulanması ve bu disiplinin Futbol Federasyonu tarafından 
sağlanması, 

Kulüp başkanlarının kulüplerin yönetimini profesyonel yöneticilere bırakması, 

Kulüp yöneticilerinin sportmenliğe aykırı davranışları hakkında kulüplerin daha sorumlu dav
ranmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması amacıyla bu fiillere uygulanacak cezaların kulüplerin 
ekonomik güçlerinden bağımsız olarak eşit oranda uygulanması ve caydırıcı olması, 

Bu hususta çıkarılan esaslar ya da talimatlarda kulüplerin ekonomik durumlarına göre aynı 
fiillere farklı cezaların ya da belirlenen limitler arasında farklı ağırlıkta cezalar uygulanmasının 
"suç ve cezada eşitlik" ilkesine aykırı olması sebebiyle; "suç ve cezada eşitlik" ilkesine uygun 
olarak aynı fiillere aynı cezaların uygulanmasını sağlayacak biçimde bu talimatlarda ya da esaslar
da değişiklik yapılması, 

a. Spor Kulüplerine ve Futbolculara Yardım Fonu: 
Futbol Federasyonu ve kulüplerin naklen yayın gelirleri ve şans oyunlarından elde edilen 

gelirlerinden belli bir oranda yapılacak kesintilerden oluşturulacak "Spor Kulüplerine ve Futbol
culara Yardım Fonu"ndan 2. ve 3. Profesyonel Futbol liginde mücadele eden futbol takımlarının 
spor kulüplerine ve önem katsayısına göre belirlenen maçlarda galip gelen takımların futbolcularına 
dağıtılması, 

3813 sayılı Kanunun Federasyonun yıllık toplam gelirlerinin en az yüzde on beşi oranında ikin
ci ve üçüncü ligde takımı bulunan kulüplere proje karşılığında yapılan yardımı düzenleyen 23 ün
cü maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılarak; proje kaydının kaldırılması ve oranın da yüz
de 25'e çıkarılması, 

b. Spor Kulüplerinin Gelirlerinin Artırılması: 
TFF tarafından Türk sporunun gelirlerinin artırılmasına yönelik olarak bir sponsorluk çalış

masının yürütüldüğü; bu çalışma ile, özellikle şehir spor kulüplerinin gelirlerinin artırılması mak
sadıyla ilde bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşların sponsor olarak şehir spor kulüplerine kat
kı vermesini özendirecek çalışma ve düzenlemelerin Türk sporu adına önemli olabileceği düşünül
mektedir. 
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3. Spor Medyası ile ilgili öneriler 
Medyanın bir baskı grubu olarak kamuoyunu oluşturmada ve yönlendirmedeki gücünün bilin

mesi ve bu sebeple daha sorumlu davranmasını sağlayacak tedbirlerin alınması, 
Medyanın futbolun hegemonyasından kendisini kurtarması ve çağdaş spor bilincinin oluşturul

masında bunu öncelikli bir görev olarak benimsemesi, 
Spor medyasının daha duyarlı olması, mevcut hakemlerin ve hakemliği bırakanların televiz

yon programlarında maç ve maçın hakemleri ile ilgili kendi amaçları doğrultusunda eleştiri yap
malarının önlenmesi, 

Sadece futbol değil sporun diğer dallarına da gerekli ilgiyi göstermesi, sporcuların özel yaşam
larından çok sporla ilgili eğitici ve öğretici yazılara yer verilmesi, kulüp yöneticilerinin gerekli 
gereksiz demeçlerinin çarpıtılmaması, tarafsız davranarak hakemlik müessesesinin saygınlığını 
koruması, her kanalda saatlerce futbolun tartışıldığı programların gözden geçirilmesi, okul spor
larına gereken ilginin gösterilmesi, 

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun kendi görev alanına giren konularda spor medyasının 
yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda işlevini yerine getirmesini sağlayacak idari ve hukuki 
önlemler alması, 

Medyanın toplumda çağdaş spor bilincinin oluşturulmasında katkısını en üst düzeye çıkarmak 
amacıyla kendi bünyesinde bir uzmanlar grubu ile çalışması ve denetleme görevi yapması, 

Özellikle çocuk ve gençlere yönelik basım ve yayında spor bilincini aşılayan eğitici unsurları 
oluşturmaya yönelik çalışmalar yapması, 

gerektiği düşünülmektedir. 
G- TÜRK SPORUNDA EĞİTİM VE TESİSLEŞMEYE YÖNELİK ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 
a) Spor eğitimi politikalarımızı belirlerken, sporda ileri gitmiş ülkelerin spor eğitimi 

politikaları ve uygulamaları esas alınmalıdır. Spor eğitimimizin temel amacı, Anayasamızda da 
belirtildiği üzere, tüm vatandaşlanmıza düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sporda 
yetenekli çocuklarımızı ve gençlerimizi ortaya çıkararak onlar arasından, ülkemizi uluslararası 
alanda başarıyla temsil edecek, sporcular yetiştirmek olmalıdır. 

b) Uluslararası alanda sporun her dalında başarılı olabilmemiz için eğitim ve tesisleşmeye 
odaklanmak zorundayız. Ayrıca, özellikle yarışmaya dönük spor çalışmalarında bilimsel ve tek
nolojik verilerden sonuna kadar yararlanmalıyız. 

c) Spor tesisi yatırımları planlanırken özellikle okulların yoğun olduğu merkezler, üniversite 
kampusları ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler dikkate alınmalıdır. Bu amaçla Milli 
Eğitim Bakanlığı, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Üniver
siteler arasında koordinasyon sağlanmalıdır. 

d) Yeni yapılacak tüm okulların, spor tesislerini önceden kurmaları zorunlu hale getirilmelidir. 
Okul alanları; atletizm, futbol, voleybol ve basketbol gibi yaygın spor branşlarının yapılabilmesi 
için gerekli olan açık ve kapalı spor tesislerinin inşa edilebileceği büyüklükte olmalıdır. Bu amaçla 
okul yapımı için en az 20 dönüm arsa tahsisi yapılmalıdır. Okullara yapılacak spor tesislerinin 
projeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, belediyeler, il özel idareleri 
ve üniversiteler tarafından ortaklaşa yapılmalıdır. 
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e) Spor kulüplerinin bu günkü mevzuat yapıları ve işleyiş biçimleri gözden geçirilerek, spor 
çalışmalarına daha aktif bir şekilde katılmaları sağlanmalıdır. 

f) Okulların spor tesisleri, mesai saatleri dışında bulunduğu semt ve mahalle sakinlerinin kul
lanımına açılmalıdır. Okullardaki beden eğitimi öğretmenlerinin, okulların spor tesislerinden yarar
lanan vatandaşlara spor eğitimi vermeleri sağlanmalıdır. 

g) Eğitim fakültelerinin ilköğretime öğretmen yetiştiren sınıf öğretmenliği bölümlerindeki öğ
retmen adaylarının, beden eğitimi alanına ait dersleri tüm öğrenim süreleri boyunca ve haftada en 
az dört saat almaları sağlanmalıdır. 

h) Okullarda bir beden eğitimi ve spor öğretmenine düşen öğrenci sayısı Avrupa ülkeleri 
düzeyine (15 öğrenciye bir öğretmen) indirilmelidir. 

ı) Beden eğitimi derslerinde bireylerin sportif becerilerinin geliştirilmesi yanında onlara, dost
ça oynama ve yarışma, kazanma, takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın kar
şısında olabilme, demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıkları edinebilme gibi toplumda 
çağdaş spor bilincinin oluşturulmasına yönelik eğitim de verilmelidir. 

i) İlköğretim ve diğer örgün eğitim kurumlarındaki beden eğitimi ders saatleri artırılmalıdır. 
k) Devlete ait tüm spor tesisleri ücretsiz olarak okulların kullanımına sunulmalıdır. 
1) Müfredat programlarında toplum sağlığı ve spor konularını vurgulayıcı düzenlemeler yapılmalıdır. 
m) Beden eğitimi derslerinin içeriği, katılımcılara düzenli spor yapma alışkanlığı kazandır

maya dönük olmalıdır. 
n) Yerel düzeydeki tesis planlamasını, o bölgede oluşturulacak "İl Spor Kurulu" (Belediye, İl Özel 

İdaresi, üniversite, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Kulüpleri vb.'nin temsil edildiği) yapmalıdır. 
o) Ülke genelinde, performans sporuna dönük tesis planlaması, merkezi örgüt yapısı içerisin

de oluşturulacak uzman bir ekip tarafından yapılmalıdır. Bölgelere göre öncelikli spor dallarına uy
gun yatırımlar planlanmalıdır. 

p) Spor tesisleri planlanırken illere göre "performans sporu" ve "yaygın spor" talebi araş
tırılmalı ve bu talebe uygun yatırım yapılmalıdır. 

r) Spor kulüpleri, spor tesisi yapmaları konusunda teşvik edilmelidir. 

s) Mevcut tesislerin teorik kapasitesi ve fiili kapasitesi belirlenerek aradaki farkı en aza in
direcek tedbirler alınmalıdır. Tesislerin kullanım saatleri ve kullanım alanları ihtiyaç halinde 
yeniden düzenlenerek kapasite artırımına gidilmelidir. 

ş) Kamu kurumlarına ait spor tesislerinden, bu tesislerin bulunduğu çevre halkının da yarar
lanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır (mevzuat değişikliği, tesislerin açık bulunduğu 
saatlerin mesai dışına sarkacak şekilde artırılması vb.) 

t) Sporu tüm vatandaşların istifadesine sunabilmek için öncelikle, semt sahaları, açık spor 
tesisleri, çocuk oyun alanları kurulmalı, vatandaşların buralarda spor eğiticilerinin gözetiminde 
spor yapmaları teşvik edilmelidir. 

u) Spor tesisleri, engellilerin de kolayca faydalanacağı şekilde inşa edilmelidir. 
ü) Kişi başına düşen spor alanı, en kısa sürede Avrupa Birliğinin öngördüğü büyüklüğe (10 

m2) çıkartılmalıdır. Bu amaçla yerel yönetimlere devredilen hazine arazilerinin belli bir kısmı 
tamamen spor alanlarına tahsis edilmelidir. 
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SONUÇ 

Bu raporun temel amacını; "Türk sporunun yozlaşmasına neden olan problemleri incelemek ve 
bunların çözümü için alınması gereken önlemleri belirlemek" şeklinde ortaya koyduk. 

Kalkınmamızın en önemli unsuru beşeri kaynağımızdır. Bu nedenle nüfusun niteliklerinin ve 
özelliklerinin geliştirilmesi, kalkınma planlarımızda temel ilke olarak yer almaktadır. Bedenen ve 
ruhen sağlıklı bir toplum yetiştirilmesinin temel unsurlarından biri olan sporu, herkese, her yerde, 
eşit, kapsamlı, sağlığa ve performansa yönelik olarak planlamanın önem arzettiği bir dönemde, 
Türk sporunun yozlaşmasına etki eden ve kamuoyunun gündemini oluşturan "Türk sporunda şid
det, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlen
mesi" amacıyla kurulan ve faaliyetlerini tamamlayan Araştırma Komisyonumuz, araştırma konuları 
ışığında Türk sporunu derinlemesine mercek altına almış ve genel manada ulaştığı önemli bir tes
pit çerçevesinde çalışmalarını yürütmüştür. 

Bu genel tespit; araştırma konuları da dahil olmak üzere, Türk sporunda yaşanan problemler 
konusunda yapılacak sıralamaya, kim hangi bulguyu koyarsa koysun, hiçbirinin birbirinden bağım
sız düşünülemeyeceği, her biri başlı başına birer problem gibi tanımlansa da her biri diğerinin 
nedeni veya sonucu şeklinde bir ilişki sürecinin var olduğudur. 

Komisyonumuz tarafından hazırlanan raporun çıkış noktası, hazırlanış tarzı ve içeriği de bu 
tespit çerçevesinde şekillenmiştir. 

Yıllardır çok önemli tespitler yapıldığı halde, bunların bazılarının hala çözümlenememiş ol
ması, problemlerin üçüncü bin yıla girdiğimiz bu dönemde de karşımıza çıkması, bunların öncelik
le çok iyi bir şekilde neden- sonuç analizi ile irdelenmesini zorunlu kılmıştır. 

Komisyonumuz, kuruluş amacı ve araştırma konuları ışığında yapmış olduğu inceleme ve 
araştırmalar, bilgisine başvurduğu kişi, kurum ve kuruluşlar ile ulaştığı belge ve dokümanlar 
neticesinde, Türk sporunun yeniden yapılandırılması ve geleceğine yönelik tespit, görüş ve 
önerilerden oluşan raporun; 

İlk bölümünde; Türk sporu başlığı altında; sporun tanımı yapılarak, geçmişten günümüze 
sporun geçirdiği evrelere değinilmiş, olimpik branşlarda faaliyet gösteren amatör spor federasyon
larıyla olimpik olmayan branşlarda faaliyet gösteren federasyonlara ayrı ayrı yer verilmiş ve spor 
ile ilgili kurum ve kuruluşlardan kısaca bahsedilmiştir. 

İkinci bölümünde; araştırma konusu yapılan şiddet, şike çeşitleri, teşvik primi, doping kul
lanımı, naklen yayın gelirlerinin paylaşımı, kulüplerin hukuki ve mali yapılarındaki farklılıklar 
gibi hemen her konu bir şekilde spordaki haksız rekabetin kapsamına girdiği; ayrıca haksız rekabet 
kavramı çerçevesinde şekillenen kavramların doğru tanımlanmasına özen gösterilerek, gerek yazılı 
gerekse mülakatla görüşlerine baş vurulan kişi kurum ve kuruluşların ifade etmiş oldukları rüşvet 
kavramının, esasında terminolojik ve hukuki açıdan şike kavramı içinde yer aldığı ve bu kavram
ların uluslar arası litaratürde yozlaşma başlığı altında toplandığı tespitleri yapılmıştır. 

Komisyonumuzun çok titizlikle üzerinde durduğu ve incelediği Türk sporunda şiddet olgusu, 
bilimsel analizler ışığında ele alınarak sporda saldırganlık ve şiddet başlığı altında incelenmiştir. 

Sporda ve özellikle de futbolda yaşanan şiddetin nedenleri ve sonuçlan üzerinde durulmuş, bu 
çerçevede öncelikli kulüp taraftar ilişkisi ve kulüp yöneticilerinin şiddete etkileri incelenmiştir. 
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Seyirci (taraftar, fanatik taraftarlar, holigan taraftarlar, amigolar) taraftar dernekleri, sporcu, 
antrenör, hakem ve güvenlik birimlerinin şiddete etkileri; sosyal ve psikolojik nedenlerde göz 
önünde bulundurularak neden- sonuç ilişkisi çerçevesinde ayrı konu başlıkları altında irdelenmiştir. 

Medya şiddet ilişkisi, kitlelere ulaşmada sporun cazibesini kullanma arzusu içinde olan yazılı 
ve görsel medyanın reyting kaygılarını ve bunun sonucunda elde etmeyi umduğu reklam gelirlerini 
düşünerek, kullandığı abartılı dil yabancı spor medyasının şiddete etkisi ve spora yaklaşımı da kar
şılaştırmalı olarak ele alınmış ve bunun sporda özellikle de futbolda yarattığı şiddetin etkileri 
üzerinde durulmuş, ülkemizde sporda meydana gelen şiddet olaylarından örnekler verilmiştir. 

Komisyonumuzca şiddetle ilgili genel bir değerlendirme yapılarak; "medya", "fiziki koşullar", 
"güvenlik", "eğitim" ve "yasal düzenleme ve kuralların tarafsız uygulanması" başlıkları altında 
çözüm önerileri sunulmuştur. 

Şike ve teşvik primi ile ilgili olarak Komisyonumuza gelen belgeler ile bu konularda Komis
yonumuza bilgi verenlerin ifadelerini birlikte değerlendirdiğimizde, Türkiye Profesyonel Futbol 
Ligleri ile Amatör Futbol Liglerinde teşvik primi ve şike olaylannın (özellikle hatır şikesinin) her 
dönemde olduğu var olduğu anlaşılmıştır. Ancak ne yazık ki Türkiye Profesyonel ve Amatör Fut
bol Liglerinde gerçekleşen "teşvik primi" ve "şike" olaylannın çok az bir bölümü cezalandınlabil-
miş, büyük bir bölümü ise kanaat oluşturacak yeterli delil olmadığı gerekçesi ile cezasız bırakıl
mıştır. Federasyon yönetiminin ve Tahkim Kurulu'nun ağırlıklı olarak üst liglerde mücadele eden 
takımlann temsilcileri tarafından seçilmiş olması nedeniyle şike ve teşvik primi konusunda üst lig
lerde cesur kararlar alınamadığı düşünülmektedir. Spor dünyasında, Federasyonların şike ve teşvik 
primi iddialannın üzerine ciddiyet ve kararlılıkla gitmediği düşüncesinin hakim olduğu görülmüş
tür. Şüphesiz, sorunun temel kaynağı demokrasi terbiyesi ile ilgilidir. Günümüzde var olan problem
ler, geçmişte var olanlardan sayıca fazla da değildir. Ancak günümüzde bazı özel koşulların var
lığı, şike ve teşvik primi iddialarının daha fazla gündem oluşturmasına neden olmuştur. Endüstri 
devrimini tamamlamış ülkelerde, birçok ahlaki ve toplumsal değerleri ikinci plana iten performans 
kavramı, etkisini sporda da göstermiş, yarışma ve müsabakalar kazanma ile eş anlamlı duruma gel
miştir. Bu sonuç aynı zamanda doping ve şike gibi yozlaşma belirtilerinin ortaya çıkmasına da bir 
zemin hazırlamıştır. Sporda haksız rekabete yol açan bu yozlaşma olaylarının başında, danışıklı 
yanşma yapma diyebileceğimiz şike olgusu gelmektedir. Bir başka olgu da, başka takımın spor-
culanna verilen teşvik primidir. Bunlann dışında hakemlerin taraflı yönetimi, sporcuların doping 
içeren maddeler kullanması gibi daha birçok durum sayılabilir. Bu yöntemlerin ortak özelliği, 
yapılan sportif faaliyetlerde hak edenin kazanmasını engelleyen bir sonuç ortaya çıkarması ve 
dolayısıyla haksız rekabete neden olmasıdır. 

Bu konulardan biri olan ve ülkemizde havuz sistemi olarak adlandırılan futbol müsabakalarına 
ilişkin yayın haklannın toplu olarak devri sonucu elde edilen gelirden yapılan toplam ödemelerin % 
50'sinin, daha önce Türkiye 1. Süper Liginde şampiyon olmuş kulüplerden Beşiktaş, Fenerbahçe ve 
Galatasaray'a % 13.25'şer, Trabzonspor'a ise % 10.25 oranında, kalan % 50'nin diğer 14 kulübe % 
50'si eşit, % 15'i lige katılım yılı, % 35'i de sezon sonunda topladığı puanlar baz alınarak dağıtıl
ması şeklindeki uygulama, kulüpler arasındaki gelir dağılımında dengesizliğe ve adaletsizliğe yol 
açmaktadır. İtalya'da uygulanan sisteme benzeyen bu sistem büyük kulüplerin ekonomik olarak daha 
da güçlenmesine, Anadolu kulüplerinin onlarla rekabet edemez hale gelmesine sebebiyet vermekte, 
dolayısıyla ülke futbolunun uzun vadede gelişmesine ve ilerlemesine engel olmaktadır. Ülkemizde 
Bosman kararlarının uygulamaya konulmasından önce, Anadolu kulüplerinin gelirlerinin 
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% 80'inin futbolcu satışlarından elde ettikleri bonservis gelirlerinden oluşmaktaydı. Bu dönemde 
büyük kulüplerin havuz gelirinden fazla pay almalarının gerekçesi de bu sebebe dayandırılıyordu. 
Bosman kararlarının uygulamaya konulmasından sonra naklen yayın gelirlerinin paylaşımında 
büyük kulüplerin lehine yapılan düzenlenmeye ilişkin gerekçe de ortadan kalkmış oldu. Bu neden
le ülkemizde havuz sistemi olarak adlandırılan, futbol müsabakalarına ilişkin yayın haklarının top
lu olarak devri ve bu devir sonucu elde edilen gelirin kulüpler arasında belli kriterlere göre paylaş
tırılması esasına dayalı sistemin, günümüz şartlarına uygun olarak İngiliz modeli benzeri başlan
gıçta belli ve önemli bir yüzdenin tüm kulüplere eşit olarak dağıtılıp kalan kısmın da, kulüplerin 
sezon sonunda bulundukları lig sıralaması ve haftalık yayınlanan naklen maç sayılarına göre, 
Anadolu kulüplerinin daha fazla pay almasını sağlayacak ve haksız rekabete sebebiyet vermeyecek, 
daha adil, ülke futbolunun gelişmesine ve ilerlemesine engel olmayacak bir şekilde dağıtılması 
yönünde yasa ile düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir.Yine sporda haksız rekabete neden olan 
hususlardan bir diğeri olan doping kullanımının ülkemizde özellikle vücut geliştirme branşında yay
gın olduğu, bunun yanında halter, güreş, atletizm, binicilik ve birkaç dalda daha zaman zaman 
doping kullanımına rastlandığı görülmektedir. Büyük şehirlerimizde hemen her semtte bulunan body 
salonlarına giden kişilere salon yetkililerince, hormonları tahrip eden anabolik steroid'ler verildiği, 
bu maddeler kansere yol açtığı için birçok ülkede kullanımının yasak olduğu, ancak Türkiye'de hala 
doping maddesi birçok ilacın eczanelerde reçetesiz satıldığı anlaşılmaktadır.Ülkemizde doping kul
lanımının ve dolayısıyla doping kullanımından kaynaklanan sporda haksız rekabetin önlenebilmesi 
için, özellikle futbol, basketbol, güreş, vücut geliştirme gibi spor dallarında doping kontrollerinin 
daha yoğun olarak yapılması, yine spor müsabakalarında doping testine tabi tutulacak sporcuların 
kura ile belirlenmesinin yanında, müsabaka gözlemcisi tarafından dopingli olduğundan şüphe edilen 
sporcuların da dikkate alınması, özel spor salonlarının denetiminin Doping Kontrol Merkezi ve il
gili Federasyonlarca yapılmasının sağlanması, eczanelerde doping maddesi içeren ilaçların reçetesiz 
satışının engellenmesi, hatta anabolik steroid gibi kanserojen özellikler taşıyanlarının yasaklanması, 
doping kullanan kişilere ve bu kişilerin doping kullanmasına neden olan salon sahibi ve antrenör gibi 
kişilere sportif cezalar yanında işyeri kapatma, para ve hapis cezası gibi cezaların da verilmesi, 
GSGM, Doping Kontrol Merkezi ve Spor Federasyonları tarafından dopingle ilgili seminerler 
düzenlenerek yürürlükteki doping maddeleri ve doping kullanımının zararları konusunda sporcu ve 
sporla ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır. 

Üçüncü bölümde; bu araştırma ve incelemeler sonucunda önergelerde belirtilen konulara bağ
lı kalınmış olmakla birlikte, bu konularla bağlantılı olan birçok konu da Türk sporunun genel prob
lemleri başlığı altında; Türk sporunun mali problemleri, müşterek bahis oyunları ve İddaa'nın spor
daki yozlaşmaya etkileri, spor federasyonları ve kulüplerinin yapıları ve problemleri, medyanın 
spora bakış açısı ve spordan neyi algıladığı ile Türk sporunda eğitim ve tesisleşme konuları ele 
alınarak incelenmiş ve raporda yer almıştır. 

Türk sporunun mali problemleri ile ilgili olarak; 
Spor kulüplerinin en büyük problemlerinden birisi, faaliyet gelirleri ile kendi giderlerini kar-

şılayamamalarıdır. Kulüplerin faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin günlük kulüp giderlerinin 
karşılanmasına yetmemesi, spor kulüplerini yeni kaynak arayışlarına yönlendirmektedir. Çoğu spor 
kulüplerinin yönetiminde kurumsal yönetim ilkelerinin bulunmayışı, her yöneticinin kabul görmüş 
yönetim ilkeleri dışında tamamen kendi kişisel yönetim anlayışı ile kulüpleri yönetmesi ve spor 
kulüplerinin birer ticari işletme mantığı ile idare edilmesi ve sporun sosyal yönünün geri plana atıl-
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ması ve kulüp yöneticilerinin sporun amacı dışında başkaca kişisel amaçları doğrultusunda bulun
dukları konumu kullanmaları ve bu doğrultuda hareket etmeleri kulüpleri mali anlamda başarısız
lığa sürükleyerek kimi vergisel ödevlerin yerine getirilmemesine yada ihmal edilmesine neden ol
maktadır. Diğer taraftan kulüpler arasındaki fınansal güçten kaynaklanan rekabet eşitsizliği spor 
kulüplerini ve spordan fayda sağlayan kesimleri farklı arayışlara, gerçek olmayan söylemlere iterek 
sporda şiddet, şike ve teşvik primi gibi olayların gündeme gelmesine neden olmaktadır. Araştırma 
komisyonumuz spor kulüplerinin mali problemlerinin giderilmesine ilişkin çözüm önerileri yanın
da sportif faaliyetlerden doğan gelirlerinde kayıt altına alınmasını sağlayacak çözüm önerilerinde 
bulunmuştur. 

Müşterek Bahis Oyunları ve İddaa ile ilgili Olarak; 

Türk sporu ve ülke ekonomisi için önemli bir kaynak olarak ortaya konulan, bugün itibariyle 
sadece futbol, ancak ileri tarihlerde tüm spor branşlarını da kapsayacak olan müşterek bahis oyun
ları ve iddaa, Komisyonumuzun ortaya çıkışının temel nedeni olarak gösterilen şike, rüşvet, hak
sız rekabet, teşvik şiddet gibi ayrıntılarına inilerek irdelenen ve mülahaza edilen Türk sporunun 
yozlaşması sürecini tetikleyebilir mi endişesi ile mercek altına alınmıştır. Bu irdeleme neticesinde 
olaya vakıf olan ve görüş bildirenler birer taraf olarak tasnif edildiklerinde üç görüşe ayrıldıkları 
gözlemlenmiştir. Türk sporunun gelişmesine ve ülke ekonomisine katkıları açısından İddaa'nın 
gerekliliğini ve önünün daha da açılmasını isteyenler ile İddaa yasaklanmalıdır diyenler karşıt 
görüşler olarak şekillenirken; spor kulüplerinin gelirlerinin arttırılması, yasa dışı bahsin önüne 
geçilebilmesi açısından İddaa'nın gerekliliğine, ancak Türk sporunun yozlaşmasına özellikle de 
şikeye alt yapı oluşturabileceği endişesi ile İddaa sisteminde bazı değişiklikler yapılmasının önemi 
üçüncü görüş olarak belirmiştir. Komisyonumuz bu üç bakış açısı ile ortaya konulan görüş ve önerileri 
inceleyerek yaptığı tespit ve edindiği kanaatlar ışığında görüş ve önerilerini rapora yansıtmıştır. 

Spor Federasyonları, Spor Kulüpleri ve Medya ile İlgili Olarak; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen önergelere bağlı kalınarak, Komis
yonumuzun görev alanı Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız rekabet iddialarının araş
tırılarak gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin olarak belirlenmiş olmakla birlikte, söz konusu id
diaların başta futbol federasyonu olmak üzere, spor federasyonlarının ve kulüplerin yapısı ile med
yanın spora bakış açısı ve algılamalarıyla yakından ilgili olması ve bu yapı içinde karşılaşılan 
sorunların bir sonucu olması sebebiyle, spor federasyonları (futbol federasyonu), spor kulüpleri 
(Kulüp Lisans Sistemi) ve medyanın Türk sporundaki etkisi, hukuki ve teorik çerçevede ele 
alınarak, bütün yönleriyle incelenmiş ve her konuyla ilgili değerlendirmeler kendi içinde yapılarak 
çözüm önerileri ortak bir başlık altında sunulmuştur. 

Türk Sporunda Eğitim ve Tesisleşme ile İlgili Olarak; 
Türk sporundaki eğitim ve tesisleşme problemleri çok eskilere dayandığı halde, bunların 

önemli bir kısmının halen çözülemediği görülmektedir. Türk sporu gerek tesisleşme, gerekse yay
gınlık açısından belli bir seviyeye gelememiştir. Yarışma sporunda bazı bireysel başarılar elde edil
miş olsa da, halkın spor faaliyetlerine katılımı seyirci olmaktan öteye gidememiştir. Halkın spor 
faaliyetlerine aktif olarak katılımını sağlayabilmek için öncelikle, semt sahaları, açık spor tesisleri, 
çocuk oyun alanları kurulmalı, vatandaşların buralarda spor eğiticilerinin gözetiminde spor yap
maları teşvik edilmelidir. Spor tesisi yatırımları planlanırken özellikle okulların yoğun olduğu mer
kezler, üniversite kampusları ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgeler dikkate alınmalıdır. Mil-
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li Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spordan sorumlu Bakanlık, belediyeler ve İl özel idareleri birlik
te planlama yapmalıdır. Spor tesisleri, engelli vatandaşlarımızın da kolayca faydalanacağı şekilde 
inşa edilmelidir. Uluslararası alanda sporun her dalında başarılı olabilmek için eğitim ve tesisleş
meye önem verilmelidir. Yarışmaya dönük spor çalışmalannda sporda ileri gitmiş ülkelerin spor 
eğitimi politikaları ve uygulamaları esas alınmalı, bilimsel ve teknolojik verilerden yararlanıl
malıdır. 

Dördüncü bölümde; her konuyla ilgili kendi bölümünde yapılan komisyon değerlendirmeleri 
ışığında tespiti yapılan problemlerle ilgili çözüm önerileri sunulmuştur. 

Raporun hazırlanmasında Komisyonumuzun temel yaklaşımı; polemiklerden uzak, geçmişin 
genel muhasebesini yaparak geleceğe ışık tutmak ve Türk sporunun içinde bulunduğu kaostan kur
tarılarak ülkemizde ve dünyada hak ettiği saygın yerini tekrar kazanması ve koruması için çözüm 
üretmek ve rehberlik etmek olmuştur. 

Bu yaklaşımla hazırlanan "Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet, Haksız Rekabet İddialarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu 
Raporu" nun, Türk sporuna ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz. 

Komisyon Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Haluk İpek Ahmet Ersin Bekir Bozdağ 

Ankara İzmir Yozgat 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Kâtip Üye Üye 
Alaettin Güven Mesut Değer İrfan Riza Yazıcıoğlu 

Kütahya Diyarbakır Diyarbakır 
(Muhalefet şerhim ektedir) 

Üye Üye Üye 
Mehmet Küçükaşık İlhan Albayrak Murat Yılmazer 

Bursa İstanbul Kırıkkale 
(Muhalefet şerhimiz ektedir) 

Üye Üye Üye 
Selami Uzun Ahmet Çağlayan Harun Akın 

Sivas Uşak Zonguldak 
(Muhalefet şerhim ektedir) 
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TÜRK SPORUNDA ŞİDDET, ŞİKE, RÜŞVET VE HAKSIZ REKABET İDDİALARININ 
ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA 

KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

2002-2003 Futbol sezonunda yaşanan yoğun şike ve teşvik primi iddiaları hakkında, dönemin 
gerek Federasyon Yönetim Kurulu ve gerekse Tahkim Kurulunun verdiği kararlar, futbol 
kamuoyunu rahatsız etmeye devam etmektedir. 

Söz konusu sezon sonunda, Altay Spor Kulübünün yaptığı şike ve teşvik primi şikayetleri ile 
ilgili olarak; 

A) 31.5.2003 tarihindeki İstanbulspor-Altay maçında, başka bir kaynaktan teşvik primi aldığı 
Şike Tahkik Kurulu raporu ile saptanan İstanbulsporlu futbolcular hakkında, disiplin işlemi yap
mayan, dönemin Federasyon Yönetim Kurulu ve Tahkim Kurulu, görevlerini ihmal etmişlerdir. 

B) Aynı tarihteki Diyarbakırspor-Elazığspor maçı ile ilgili şike iddialarını, yeterli ve doğru bir 
biçimde araştırmayan, hatta iddiaların üstünü örtmeye çalıştığı izlenimi veren, dönemin Şike Tah
kik Kurulu görevini ihmal etmiştir. 

Futbolda hak ve adaleti sağlamakla görevli kurumların, haksızlığın ve adaletsizliğin kaynağı 
olmaları kabul edilemez. 

Bu nedenle, görevlerini ihmal eden dönemin Federasyon Yönetim Kurulu, Tahkim Kurulu ve 
Şike Tahkik Kurulu hakkında suç duyurusunda bulunmak gerekir. 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Komisyon Başkan Vekili 
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KARŞI OY 
Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet, Haksız Rekabet İddialarının Araştırılarak Alınması 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu çalış
malarını tamamlamış ve raporunu hazırlamış bulunmaktadır. 

4 ay süresince yapılan çalışmalarda öne çıkan en önemli husus; günümüzde futbolun artık çok 
popüler olması ve gelişen en büyük sektörlerden bir tanesi olması nedeniyle; dikkatlerin futbol 
üzerine yoğunlaşmış olmasıdır. Özellikle; şiddet konusunda yapılan çalışmalarda Türkiye'de spor
da şiddet ve şiddetin nedenleri, alınması gereken önlemler ve yapılması gereken yasal düzen
lemeler konusunda detaylı çalışmalar yapılmıştır. 

Bu süreçte; yasal düzenlemelere paralel olarak çalışmalar yapılmış ve şiddetin önlenmesinde 
epey yol alındığı gözlenmiştir. 

Ancak; liglerin sona ermesine yakın şampiyon olacakların veya bir üst lige çıkacakların ya da 
bir alt lige düşecek takımların belirleneceği müsabakalarda şiddet olgusunun yeniden tırmanışa geç
tiğini gözlemlemekteyiz. 

Komisyonumuzun şiddet konusunda yaptığı Değerlendirme ve Sonuç bölümlerine büyük oran
da katılmaktayız. 

Ancak, çok büyük oranda, bulundukları belde ile özdeşleşmiş spor kulüplerimizin haksızlığa 
uğradıklarını düşündükleri anda o beldenin bütün potansiyelini harekete geçirerek (Siyaset, 
ekonomik güç, medya, yönetici, taraftar vs.) hakkını müsabaka dışı yollardan aramaya kalkması ve 
bazılarının başarılı olması, Türkiye Futbol Federasyonu ve Tahkim Kurulunun bu konuda net ve 
tutarlı hareket edememesi şiddetin önlenmesine engel olmaktadır. 

Şike-Teşvik Primi 

Uzun yıllardan beri Türk Sporunda şike-hatır şikesi, teşvik primi gibi kavramlar tartışılmakta 
ve varolduğu büyük oranda kabul edilmektedir. Buna karşı bugüne kadar şike üzerine kararlılıkla 
gidilememiş ve yasal düzenlemeler ne yazık ki yapılamamıştır. 

Türk sporunda yer alan tüm unsurlar tarafından bilindiği halde, uygulamada tam bir suskun
luk yasası hüküm sürmekte ve bunun sonucunda Türk sporunda dereceler belirlenmektedir. 

Türk sporunda bugün için ne yazık ki en geçerli söz "HEM SAHA İÇİNDE, HEM DE MASA 
BAŞINDA KAZANMAK" olmuştur. 

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Yıldırım DEMİRÖREN'in 2003-2004 sezonu, Trabzons-
por Başkanı Atay AKTUĞ'un 2004-2005 sezonu için söyledikleri sözler, sporda başarının yalnız
ca spora yatırım yaparak kazanamadığını, tam tersi spor dışı müdahalelerin daha etkin olduğunu 
ortaya koymaktadır. 

Bu ise ister istemez, başta siyaset kurumunun, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kurullarının 
ve Mafyanın tartışılmasını gündeme getirmektedir. 

Ne yazık ki Siyaset Kurumu bütün unsurlarıyla birlikte sporun içerisindedir. Türk sporunun 
bütün unsurları Siyaset Kurumu tarafından belirlenmektedir. Bu çerçevede; 

a) Futbol Federasyonu özerk olmasına karşın Federasyon seçimlerine siyaset kurumu 
müdahale etmekte ve yönetimi belirlemektedir. 
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b) Yapılan düzenlemeler ile yönetim kurulları için kimin yarışıp yanşamayacağı, siyaset 
kurumu tarafından belirlenmektedir. 875 sayılı Yasa ile 3813 Sayılı Futbol Federasyonu Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 7 ve 18. maddelerinde değişiklik yapılarak eski federasyon başkan
larının seçime girmesi engellenmiş, adeta KİŞİYE ÖZEL YASA çıkarılmıştır. 

c) Kulüplerin ekonomik yetersizliği ve borç batağında bulunmaları onları ister istemez siyasi 
iktidar ile (Genel ve Yerel İktidar) işbirliği içerisinde bulunmalarını zorunlu kılmaktadır (Vergi ve 
SSK borçlarının affı, silinmesi ya da kamuya ait taşınmazların kulüplere devri vb.). Örneğin; 
Galatasaray'ın Seyrantepe Projesi ve bu Proje ile ilgili olarak Galatasaray ve Fenerbahçe Kulüpleri 
arasında yaşanan polemikler gibi. 

Bizzat TMSF'ye ait Star Televizyonu Telegol programı kanalı ile Türk Milli Takımı Teknik 
Direktörü Ersun YANAL'in gitmesi yerine Fatih TERİM'in gelmesi, Federasyon Başkanı Levent 
BIÇAKÇI'nm istifa etmesi yerine Başkan Yardımcısı Hasan DOĞAN'ln gelmesi için kampanya 
açılmış, bunun için kamuoyu oluşturulmuştur. Kamunun elinde olan bir televizyon kanalının bu 
kampanyasına kimse dur dememiş ve sessiz kalınmıştır. 

Sonuçta; Siyaset Kurumu, spor kulüplerimize kaynak aktarmadıkça kulüplerimizin 
yaşamasının ve yarışmasının mümkün olmadığı açıktır. Bu ise siyaset kurumuna maçlara tesir 
edebilme gücünü verebilmektedir. Nitekim geçmiş yıllarda olduğu gibi 2004-2005 sezonunda da 
aynı senaryo yaşanmıştır. 

Futbol Federasyonu ve Kurulları 
Futbol Federasyonu Genel Kuruluna siyaset kurumu bütün ağırlığı ile müdahale etmiş ve 

Federasyon Başkanının ve üyelerinin belirlenmesine kadar etkin olmuştur. Eski Federasyon 
Başkanı kendisine önerilen insanlarla çalışmayı kabul etmemesi nedeniyle seçimlerden çekilmek 
zorunda kalmıştır. 

Siyasi iradenin ve büyük kulüplerin onayı ile işbaşına gelen yönetim, bütün kritik konularda 
hiçbir radikal karar alamamış ve tavır koyamamıştır. 

Naklen Yayın İhalesi ve Havuzdan pay alımı konusunda yapılan tartışmalarda net bir tavır 
konmamış ve 4 büyük kulüp ile Anadolu kulüpleri arasında karşılıklı olarak ligden çekilme ve ayrı 
lig kurmaya kadar varan tartışmalara neden olunmuştur. Liglerin ve havuz ihalesinin sahibi 
federasyon bir seyirciden farksız bir şekilde olayları seyretmekte, kulüplerde siyasi iktidardan 
medet ummaktadırlar. 

En fazla tartışılan kurumlardan olan Merkez Hakem Kurulunun çalışmaları ve hakemlerin 
maçlardaki rolü konusunda sessiz kalınmıştır. Merkez Hakem Kurulunun oluşumu ancak mahkeme 
kararından sonra yeni bir yasal düzenlemeye kavuşturulmuş, bu durum ise liglerin tescil edilmemesi 
tehlikesini doğurmuş, liglerin iptaline ilişkin talepler dile getirilmiştir. 

Telegol programında Cafer AYDIN'ın açıklamaları karşısında sadece bir soruşturma ile 
yetinilmiş, bir karar verilememiştir. 

Yine Telegol tarafından Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Ersun YANAL aleyhine yürütülen 
kampanyaya karşı tutarlı tavır gösterilememiş, hem Ersun YANAL hem Hakan ŞÜKÜR, hem de 
Türk Milli takımının yıpranmasına neden olunmuştur. 

Yine Telegol programı tarafından bizzat Federasyon Başkanı Levent BIÇAKÇI aleyhine 
düzenlenen kampanyaya yine cevap verilememiştir. 
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Türk Futbol Federasyonu ve Türk Milli Takımı ne yazık ki siyasal iktidar ve TMSF'ye bağlı 
Star Televizyonu Telegol programı ile Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarının bilek güreşinin 
yapıldığı bir alan haline gelmiştir. 

Akçaabat Sebatspor-Kayserispor maçı öncesi Akçaabat Sebatsporlu futbolculara yapılan teklif 
sadece bahis oyunlarına yapılan bir müdahale değil, aynı zamanda ŞİKE olmasına karşın, bu 
konuda da yeterli özen gösterilmemiş, eksik soruşturma ile yetinilerek dosyalar kapatılmıştır. 

Bu aşamada karşımıza Şike Tahkik Kurulu'nun yapısı, görev ve yetkileri gelmektedir. Futbol 
Federasyonu genelde her olaya farklı bir Şike Tahkik Kurulu oluşturmakta, bu da o olayda istediği 
sonucun alınmasına yönelik kişilerden oluşmakta ve rapor Federasyonun istediği gibi çıkmakta, 
çıkmadığı takdirde Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile sistemin devamı sağlanmaktadır. İtiraz 
halinde Tahkim Kurulu devreye girmektedir. 

Bu nedenle Şike Tahkik Kurulu Federasyondan bağımsız olarak oluşmak zorundadır. Yeni bir 
yasal düzenleme ile yapısı, yetki ve görevleri belirlenmelidir. 

Yine Tahkim Kurulu'nun yapısı, görev ve yetkileri yeniden düzenlenmeli ve gerek kulüpler
den gerekse Federasyondan bağımsız olması sağlanmalıdır. 

İstanbulspor ve Akçaabat Sebatspor tarafından 2004-2005 sezonunun tescil edilmemesi isteği 
ile yapılan itirazlara ise baskı yapılarak itirazların geri alınmasına çalışmaktan başka bir çözüm 
üretilememiştir. 

Bugün için Futbol Federasyonu ve tüm kurulları ne yazık ki kendisine bağlanan umutları boşa 
çıkartmış; özerk bir tutum sergileyememiştir. 

Mafya 
Karşı oy yazımızın en büyük gerekçelerinden birisi Komisyon raporunda Mafya deyimi yerine 

SPORA KURAL DIŞI MÜDAHALELER başlığının kullanılmış olması ve komisyonun bu konuda 
bir kanaate vardığını belirtmemiş olmasıdır. 

Komisyon çalışmaları esnasında Mafyanın spor ile ilişkisini ortaya çıkaran soruşturmalar, 
hazırlık evraklan ve dava dosyalarını inceleme isteğimiz komisyon üyelerinin tamamı tarafından 
paylaşamadığından ne yazık ki bu konuda sadece konuşan tanıklar dinlenmiş daha detaylı bir araş
tırma yapılamamıştır. Yine yıllık 600 Milyon Doları aşan bir cirosu olan ve maçların sonuçlarına et
kili olabileceğini düşündüğümüz Gizli Bahis hakkında detaylı bir araştırma yapılamamıştır. Bu 
raporun en eksik yanı budur. 

Futbol Federasyonu Birinci Başkanı Hasan DOĞAN Hürriyet Gazetesine Haziran ayında ver
diği demeçte "MAFYAYI TEMİZLEYECEĞİZ" İkinci Başkan Sekip MOSTUROĞLU "LİGİMİZ 
DIŞARIDAN BAKILDIĞINDA KOLOMBİYA LİGİNİ ANDIRIYOR" diyorsa, Türk sporunda 
Mafyanın olmadığını söylemek olanaksızdır. 

Erman TOROĞLU, Ahmet ÇAKAR, Hadi TÜRKMEN, Hıncal ULUÇ, Haluk ULUSOY, 
Ecevit KILIÇ, Tuncay ÖZKAN, Adil Serdar SAÇAN vb. bütün spor adamları ve gazeteciler Maf-
ya'dan bahsediyorsa delilimiz yok, kimse konuşmuyor demek sadece GERÇEKLER KARŞISINDA 
KAFASINI KUMA GÖMMEKTİR. Bizim görevimiz gerçeği tespit etmek, varolduğunu söylemek 
ve önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istemektir. 

Naklen Yayın İhalesi ve buradan doğacak maddi kazanç nedeniyle mafya, Federasyon seçim
lerine ve kararlarına kadar müdahil olmuş, Futbol Federasyonu üyelerini, Tahkim Kurulu üyelerini 
istifa ettirmiş ve hatta Federasyon Başkanını belirleme yetkisini kendisinde görebilmiştir. 
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Toplumda en popüler spor olması ve kulüp başkan ve yöneticilerinin medyada her gün yer al
ması bir meşruiyet gibi görülmüş, kara paranın aklanması ve toplumsal meşruiyeti sağlamak üzere 
Futbol Kulüpleri ile içli dışlı olmuşlardır. Basında organize suç örgütü liderlerinin bir kulübümüz 
ile özdeşleşmiş haberlerinin çıkması onların futbol dünyasında futbolcular ve hakemlerle ilişki kur
masına, hatta tribünde yönetici olanların Bakanlar, Milletvekilleri, Valiler, Belediye Başkanları, 
Garnizon Komutanları, Emniyet Müdürleri ile yan yana oturmaları toplum gözünde meşruiyet 
kazandırdığı gibi daha da güçlenmelerine yol açmıştır. Bu da maçların sonucundan, şike, bahise, 
futbolcu transferine kadar birçok olayda şaibenin oluşmasına yol açmıştır. Cafer AYDIN'ın şike ile 
ilgili açıklamalar yaptıktan sonra "BENİ VURACAKLAR" demesi ve kimsenin açıkça konuşmaya 
yanaşmaması ve komisyonumuzun Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda değişiklik yapılarak 
"gizli tanık"ın sporda da kullanılmasını önermesi bunun en büyük kanıtıdır. 
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SONUÇ 
Ne yazık ki Türk Sporunda Şike, Hatır Şikesi, Teşvik Primi ve Mafya vardır. 
Bunları önleyebilmek için, Türk sporunda yeni bir dönem açılarak; 
Mevcut yasalarda bazı maddelerde değişiklik yapılarak, geçici önlemler peşinde koşmaktan 

vazgeçilerek yeni ve köklü değişimler yapmak zorunludur. Komisyon çalışmaları devam ederken 
çıkarılan 875 sayılı Yasa bu anlamda hem eksik hem de hatalıdır. Yasanın görüşülmesi esnasında 
eleştirdiğimiz gibi Anayasa'ya, hukuka aykırı ve kişilere dönük düzenlemelerden kaçınılmalı (Bu 
nedenle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, Anayasa Mahkemesine 875 sayılı Yasanın iptali 
davası açılmıştır.) yapılacak yasal düzenlemeler ile Türk sporunun kurumsallaşması sağlanmalıdır. 

Geçmişe yönelik olarak bir af çıkartılarak herkesin bildiğini anlatması sağlanmalı, sporda yeni 
bir beyaz sayfa açılmalıdır. 

Şike, Hatır Şikesi ve Teşvik primi suç olarak Ceza Kanununda tanımlanmalı ve en ağır şekilde cezalan
dırılmalı, takibi ve soruşturması için Ceza Muhakemesi Kanununda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Ceza kanaate dayalı olarak verilmeli, somut delil aranmamalıdır. 
Şike, Hatır Şikesi ve Teşvik primi olayına karışan sporcular, kulüpler ve yöneticiler kim olur

larsa olsunlar, ceza mahkemesinde aldığı cezanın yanında sporcuların ömür boyu spor 
müsabakalarından men edilmesi, yöneticilerin bir daha yöneticilik yapmasının engellenmesi, 
kulüplerin ise bir alt lige düşürülmesi veya liglerden ihracı gibi cezalar verilmelidir. 

Zamanaşımı ya kaldırılmalı ya da 10 yıldan az olmamalıdır. 
Kulüpler dernek statüsünden muhakkak uzaklaştırılmalıdır. Anonim şirket veya kendisine ait 

yeni bir şirket yapılanması sağlanmalı, böylelikle kulüplerin tüm gelir ve giderlerinin kayıt altına 
alınması sağlanmalıdır. 

Böylelikle kulüplerin çifte kayıt, çift sözleşme yapması ve bütçelerinin üstünde borçlanması 
engellenmiş olacaktır. 

Kulüpler üzerindeki % 65 'e ulaşan vergi yükü azaltılmalı, tesis vb. yatırım yapan kulüplere 
tıpkı şirketler gibi muafiyetler tanınmalıdır. 

Kulüplerin maddi sorunları çözülmeli, havuz ihalesi tüm takımlarımızı tatmin edecek şekilde 
ve adil olarak çözülmelidir. 

UEFA kriterlerinin (alt yapı kriterleri, idari ve personele ilişkin kriterler, hukuki kriterler, mali 
kriterler ve sportif kriterler) bir an önce yürürlüğe girmesi sağlanmalı, uymayan kulüpler hakkında 
yasal yaptırımlar adil olarak uygulanmalıdır. 

Futbol Federasyonu tarafsız ve adil olmalıdır. Merkez Hakem Komitesi, Şike Tahkik Kurulu ve 
Tahkim Kurulu kararlarını adil olarak vermeli ve kararlar korkusuzca ve adil olarak uygulanmalıdır. 

Türk Sporunda Şiddet, Şike, Rüşvet ve Haksız Rekabet İddialarının Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun görüşlerine 
büyük oranda katılmaktayız. Katılmadığımız görüşleri ve eksik bulduğumuz konuları kapsayan 
muhalefet şerhimiz saygı ile sunulur. 

Ahmet Ersin Mehmet Küçükasık Mesut Değer 
İzmir Bursa Diyarbakır 

Harun Akın 
Zonguldak 
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Tablo 1: Amatör Spor Federasyonlanndaki Sporcu Sayıları 

Branşı 

Atıcılık ve Avcılık 
Atletizm 

Badminton 
Basketbol 

Bedensel Eng. 
Beyzbol ve Softbol 

Bilardo 
Binicilik 
Bisiklet 

Boks 
Briç 

Buz Sporları 
Cimnastik 
Dağcılık 
Eskrim 

Geleneksel 
Golf 

Görme Eng. 
Güreş 
Halter 

Hentbol 
Herkes tçin Spor 

Çim Hokeyi 
İşitme Eng. 

İzcilik 
Judo ve Kurash 
Kano ve Rafting 

Karate 
Kayak ve Kızak 

Kürek 
Masa Tenisi 

Modern Pentatlon 
Okçuluk 

Otomobil Sporları 
Satranç 
Su Topu 

Sualtı, Can Kur,Su Ka 
Taekwon-Do 

Tenis 
Triatlon 

Üniversite 
Voleybol 

Vücut Gel.,Fitness 
Yelken 

Yüzme ve Atlama 
Zihinsel Eng. 

Halk Oyunları 
Motosiklet 

Mücadele Sporları 
Bocce, Bowling ve Dar 
TÜRKİYE TOPLAMİ 

Lisanslı Sporcu 

B 
969 

16.427 
1.980 

20.725 
97 

244 
335 
495 
406 

1.946 
877 
545 

2.578 
2.973 
882 
25 

219 
227 
651 
262 

13.039 
5.453 
428 
443 

1.024 
4.848 

146 
7.399 
1.645 
459 

4.282 
8 

692 
97 

7.260 
0 

1.069 
22.405 
3.352 

146 
17 

31.869 
548 

1.145 
8.207 
440 

11.196 
1 

711 
159 

181.351 

E 
8.058 

31.716 
2.744 

82.678 
965 
703 

7.342 
1.088 
3.135 

21.182 
4.095 
829 

2.299 
8.204 
1.658 
2.006 
705 
776 

24.062 
2.162 

26.670 
5.199 
1.093 
3.982 
2.270 
16.923 

804 
27.435 
5.617 
1.350 

12.915 
95 

1.368 
1.665 

31.962 
36 

2.678 
78.348 
4.307 
550 
21 

36.647 
4.654 
4.633 
14.220 
2.054 
9.897 
220 

3.968 
529 

508.517 

T 
9.027 

48.143 
4.724 

103.403 
1.062 
947 

7.677 
1.583 
3.541 

23.128 
4.972 
1.374 
4.877 
11.177 
2.540 
2.031 
924 

1.003 
24.713 
2.424 

39.709 
10.652 
1.521 
4.425 
3.294 

21.771 
950 

34.834 
7.262 
1.809 

17.197 
103 

2.060 
1.762 

39.222 
36 

3.747 
100.753 
7.659 
696 
38 

68.516 
5.202 
5.778 

22.427 
2.494 

21.093 
221 

4.679 
688 

689.868 

Faal Sporcu 

B 
309 

7.632 
899 

9.342 
66 
54 

242 
222 
81 

348 
91 
270 
865 
666 
568 

1 
120 
150 
401 
102 

5.241 
1.648 
133 
271 
279 

1.219 
26 

2.388 
787 
103 

2.568 
0 

303 
22 
130 
0 

395 
4.853 
1.012 

68 
17 

14.906 
197 
391 

2.943 
235 

4.929 
0 

703 
151 

68.347 

E 
2.337 
14.058 
1.188 

37.657 
616 
174 

3.481 
398 
733 

2.983 
741 
463 
619 
1.738 
1.130 
374 
418 
511 

10.557 
785 

11.370 
1.169 
440 

2.994 
704 

2.958 
173 

7.474 
2.565 
395 

7.077 
0 

710 
530 
553 
36 

815 
14.327 
1.301 
202 
21 

14.498 
1.078 
1.771 
5.097 
1.348 
4.109 

11 
3.904 
518 

169.109 

T 
2.646 

21.690 
2.087 

46.999 
682 
228 

3.723 
620 
814 

3.331 
832 
733 

1.484 
2.404 
1.698 
375 
538 
661 

10.958 
887 

16.611 
2.817 
573 

3.265 
983 

4.177 
199 

9.862 
3.352 
498 

9.645 
0 

1.013 
552 
683 
36 

1.210 
19.180 
2.313 
270 
38 

29.404 
1.275 
2.162 
8.040 
1.583 
9.038 

11 
4.607 
669 

237.456 

Kartlı Sporcu 
B 
14 

2.293 
135 

1.799 

1 

1 

209 

5 

19 

403 
738 

4 
1 

132 
10 

49 
100 

445 

9 

13 

3 
114 
15 

3.256 
2.834 

11 
6 

470 
26 
143 

2 

13.260 

E 
30 

3.596 
186 

6.016 
7 
2 

26 
2 
3 

90 
1 
2 

102 
26 
13 

2 
771 
28 

651 
465 
28 
4 

184 
81 
1 

157 
253 

963 

8 
1 

39 

9 
601 
27 

7.181 
2.553 

49 
11 

785 
23 
74 

14 

25.065 

T 
44 

5.889 
321 

7.815 
7 
2 

27 
2 
3 

91 
1 
2 

311 
26 
18 
0 
0 
2 

790 
28 

1.054 
1.203 

32 
5 

316 
91 
1 

206 
353 

0 
1.408 

0 
17 
1 

52 
0 
12 

715 
42 
0 

10.437 
5.387 

60 
17 

1.255 
49 

217 
0 
16 
0 

38.325 

Kaynak:www .gsgrn.gov.tr 
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Tablo 2:İUerin Sporcu Dağılımı(Futbol branşı hariç) 

İli 

Adana 
Adıyaman 

Afyon 
Ağrı 

Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 

Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 

Burdur 
Bursa 

Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 

Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 

Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 

Gümüşhane 
Hakkari 

Hatay 
İsparta 
Mersin 
İstanbul 

izmir 
Kars 

Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 

Kütahya 
Malatya 
Manisa 

K.Maras 
Mardin 
Mu&la 
Mu; 

Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 

Lisanslı Sporcu 
B 

7.098 
1.017 
2.166 
1.134 
2.678 
lt .316 
4.899 
631 

3.070 
3.873 
845 
671 
175 

1.610 
1.827 
6.268 
3.094 
1.199 
1.749 
2.136 
3.198 
2.114 
895 
815 

1.008 
4.197 
2.403 
1.213 
426 
725 

2.446 
1.403 
4.920 
17.964 
10.984 

280 
845 

2.905 
1.370 
1.895 
3.993 
3.168 
1.419 
4.828 
5.247 
2.130 
1.122 
2.043 
535 

1.992 
694 

2.027 
1.010 

E 
18.385 
5.039 
4.685 
3.921 
7.538 

28.046 
11.996 
2.228 
7.716 
11.934 
1.979 
3.108 
1.253 
4.550 
3.714 

20.178 
5.401 
4.148 
8.654 
4.743 
8.562 
4.317 
4.589 
3.629 
6.279 
7.922 
8.861 
3.258 
1.660 
3.855 
7.951 
2.783 
12.883 
51.032 
25.973 
1.494 
2.389 
8.094 
2.680 
3.353 
10.560 
10.293 
3.988 
9.331 
11.070 
8.808 
4.394 
4.694 
2.135 
4.360 
2.598 
5.085 
3.030 

T 
25.483 
6.056 
6.851 
5.055 
10.216 
39.362 
16.895 
2.859 
10.786 
15.807 
2.824 
3.779 
1.428 
6.160 
5.541 

26.446 
8.495 
5.347 
10.403 
6.879 
11.760 
6.431 
5.484 
4.444 
7.287 
12.119 
11.264 
4.471 
2.086 
4.580 
10.397 
4.186 
17.803 
68.996 
36.957 
1.774 
3.234 
10.999 
4.050 
5.248 
14.553 
13.461 
5.407 
14.159 
16.317 
10.938 
5.516 
6.737 
2.670 
6.352 
3.292 
7.112 
4.040 

Faal Sporcu 
B 

2.212 
550 

1.317 
959 

1.050 
4.485 
1.983 
228 
741 

1.258 
319 
322 
54 

375 
815 

2.183 
1.421 
804 
378 
746 

1.830 
663 
334 
208 
444 

1.396 
981 
278 
181 
370 
575 
469 

2.096 
7.763 
3.454 

126 
201 
870 
470 
767 

1.393 
1.789 
349 

1.936 
970 
739 
626 
725 
352 
855 
157 
631 
471 

E 
4.184 
2.149 
2.588 
2.727 
3.168 
10.841 
4.158 
623 

1.884 
3.805 
603 

1.374 
561 
916 

1.313 
6.114 
2.010 
1.872 
1.059 
1.468 
3.851 
1.118 
1.304 
903 

2.349 
2.554 
2.885 
434 
298 

1.016 
1.885 
797 

4.625 
20.567 
7.890 
488 
661 

2.238 
789 

1.409 
3.061 
4.352 
923 

3.229 
2.447 
3.045 
1.730 
1.468 
1.269 
1.790 
613 

1.371 
831 

T 
6.396 
2.699 
3.905 
3.686 
4.218 
15.326 
6.141 
851 

2.625 
5.063 
922 

1.696 
615 

1.291 
2.128 
8.297 
3.431 
2.676 
1.437 
2.214 
5.681 
1.781 
1.638 
1.111 
2.793 
3.950 
3.866 
712 
479 
1.386 
2.460 
1.266 
6.721 

28.330 
11.344 

614 
862 

3.108 
1.259 
2.176 
4.454 
6.141 
1.272 
5.165 
3.417 
3.784 
2.356 
2.193 
1.621 
2.645 
770 

2.002 
1.302 

Kartlı Sporcu 
B 

479 

65 

44 
2.375 
350 
24 

211 
259 
63 
4 
81 
184 
13 

215 
304 
230 
126 
74 

859 
251 
255 
107 
128 
171 
61 
199 
48 
39 

252 
29 
67 

673 
240 
115 
20 
284 
12 

197 
94 
108 
126 
396 
75 
2 

598 
211 

389 
24 
101 
42 

E 
814 

157 
140 
89 

3.977 
185 
9 

365 
314 
85 
9 

636 
283 
11 

527 
737 
426 
196 
102 

1.500 
350 
404 
184 
211 
246 
88 

286 
103 
70 

472 
87 
132 

1.895 
631 
132 
46 

458 
11 

337 
127 
185 
208 
242 
87 
24 

1.366 
245 

l 
503 
194 
141 
90 

T 
1.293 

0 
222 
140 
133 

6.352 
535 
33 

576 
573 
148 
13 

717 
467 
24 

742 
1.041 
656 
322 
176 

2.359 
601 
659 
291 
339 
417 
149 
485 
151 
109 
724 
116 
199 

2.568 
871 
247 
66 

742 
23 

534 
221 
293 
334 
638 
162 
26 

1.964 
456 

1 
892 
218 
242 
132 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 956) 



— 2 6 9 -

İli 

Sakarya 
Samsun 

Siirt 
Sinop 
Sivas 

Tekirdağ 
Tokat 

Trabzon 
Tunceli 

Şanlıurfa 
Uşak 
Van 

Yozgat 
Zonguldak 
Aksaray 
Bayburt 
Karaman 
Kırıkkale 
Batman 
Şırnak 
Bartın 

Ardahan 
Mır 

Yalova 
Karabük 

Kilis 
Osmaniye 

Düzce 
TÜRKİYE 
TOPLAMI 

Lisanslı Sporcu 
B 

1.484 
2.976 
617 

1.810 
1.604 
2.509 
1.566 
2.429 
733 
722 

1.297 
607 
748 

2.073 
773 
249 

1.484 
2.109 
527 
327 
593 
382 
301 
797 
779 
812 
990 
394 

181.362 

E 
5.007 
8.447 
2.835 
5.221 
5.624 
6.374 
4.379 
6.907 
1.404 
4.118 
3.558 
3.386 
2.169 
4.917 
2.042 
1.718 
2.247 
6.495 
2.886 
1.677 
1.732 
1.228 
1.954 
2.258 
2.007 
2.256 
3.184 
1.386 

508.542 

T 
6.491 
11.423 
3.452 
7.031 
7.228 
8.883 
5.945 
9.336 
2.137 
4.840 
4.855 
3.993 
2.917 
6.990 
2.815 
1.967 
3.731 
8.604 
3.413 
2.004 
2.325 
1.610 
2.255 
3.055 
2.786 
3.068 
4.174 
1.780 

689.904 

Faal Sporcu 
B 

557 
1.120 
156 
415 
585 
668 
426 
1.006 
432 
439 
301 
250 
571 
566 
418 
74 
671 
855 
217 
153 
179 
181 
84 
227 
265 
402 
343 
129 

68359 

E 
1.401 
2.773 
1.024 
1.287 
2.010 
1.420 
1.143 
2.015 
739 
1.953 
650 

1.097 
1.343 
1.378 
937 
698 
745 

2.186 
747 
738 
400 
544 
308 
762 
530 

1.008 
1.148 
549 

169.140 

T 
1.958 
3.893 
1.180 
1.702 
2.595 
2.088 
1.569 
3.021 
1.171 
2.392 
951 

1.347 
1.914 
1.944 
1.355 
772 

1.416 
3.041 
964 
891 
579 
725 
392 
989 
795 

1.410 
1.491 
678 

237.499 

Kartlı Sporcu ' 
B 
55 
152 

88 
272 
12 
38 
112 
1 
11 
29 
260 

36 
112 
4 
28 
104 
363 

2 
64 
23 
86 
9 
51 
21 
59 

13.266 

E 
101 
160 
53 
120 
439 
15 
97 
111 
4 

133 
53 

1.189 
12 
79 
217 
159 
23 
176 

1.132 
8 
2 

148 
19 
155 
28 
129 
81 
107 

25.068 

T 
156 
312 
53 
208 
711 
27 
135 
223 
5 

144 
82 

1.449 
12 
115 
329 
163 
51 
280 

1.495 
8 
4 

212 
42 
241 
37 
180 
102 
166 

38.334 

Kaynak:www.gsgm.gov.tr 
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Tablo 3: İllerdeki Kulüp Sayıları 

İl Ad 
Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Aksaray 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Ardahan 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bartın 
Batman 
Bayburt 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Düzce 
Edirne 
Elazığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşhane 
Hakkari 
Hatay 
İğdır 
İsparta 
İstanbul 
izmir 

Askeri 

2 

1 

1 

1 

1 

3 
3 

İhtisas 1 Müessese 
37 
5 
3 

3 

4 
27 

2 
4 
20 
3 

2 
4 

4 
2 
14 
16 
1 

7 

6 
2 
3 
25 
5 
5 
3 

2 

5 
68 
60 

27 
14 
23 
9 
12 

81 
9 

4 
29 
25 
2 
3 
6 
8 

11 
6 
11 
12 
6 

16 
14 
22 
11 

7 
19 
22 

27 

16 
8 
6 

34 

17 
24 
52 

Okul 
5 
1 
13 

3 
5 
16 
9 

1 

1 

1 

1 
6 
1 
2 

1 

1 

2 

3 
3 

4 

27 
19 

Spor Kulübü 
92 
26 
19 
8 
17 
36 
346 
116 
13 
19 
131 
109 
14 
19 
13 
33 
11 
11 
17 
19 
236 
65 
5 

28 
75 
22 
46 
21 
10 
12 
37 
67 
69 
29 
14 
9 

78 
20 
39 
655 
226 

Toplam 
161 
46 
58 
17 
35 
41 
449 
161 
13 
25 
165 
155 
19 
22 
21 
45 
23 
17 
33 
33 
257 
82 
28 
43 
106 
33 
47 
34 
32 
38 
64 
100 
77 
51 
22 
15 
118 
20 
61 
777 
360 
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ECMaraş 
Karabük 
Karaman 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırıkkale 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kilis 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
[Malatya 
Manisa 
Mardin 
Mersin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Osmaniye 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Şanlıurfa 
Şırnak 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Uşak 
Van 
Yalova 
Yozgat 
Zonguldak 
Genel 
Toplam 12 

1 

2 
1 
2 
12 
2 
2 

1 
10 
6 
4 
10 
12 

11 
8 

5 
1 
6 
2 
5 
12 
17 

3 
6 
3 

4 
1 

14 

4 
3 
3 
3 
13 

531 

22 

8 
10 
17 
21 
17 
5 
2 
6 

35 
41 
34 
22 
41 

27 
22 
5 
13 
6 

24 
4 
12 

31 
9 
5 

32 
17 
2 
4 
8 
9 
8 
12 
8 
3 

21 
21 

1.177 

4 

1 

5 
9 
1 
1 
3 

4 
1 
10 
5 

8 
2 

6 

9 

3 
4 
2 

1 

1 
2 
1 

7 

215 

35 
26 
18 
10 
29 
37 
14 
64 
32 
6 
141 
65 
81 
39 
113 
25 
86 
71 
14 
26 
12 
37 
26 
33 
114 
66 
3 
15 
24 
25 
7 

75 
25 
111 
9 

50 
7 

52 
16 
84 

4.555 

62 
26 
29 
21 
48 
75 
42 
72 
35 
16 
186 
116 
120 
81 
171 
25 
132 
103 
19 
44 
19 
67 
38 
50 
126 
123 
12 
26 
66 
47 
9 

83 
35 
134 
17 
67 
20 
59 
40 
125 

6.490 

Kaynak: www.gsgm.gov.tr 
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Futbol Stıdsmm» Çbn 

F»tbol Sttdy»m* (Toprak) 

F«tbol -Sod çim 

Futbol StMİ toprak 

Futbol Sıhuı Çim 

Futbol Suhıul Toprak 

Ytzme IUVDEU Açık 

VBrmc Havuzu Kapalı 

Soıyal Anaçlı Yüjnıc Hav. 

S|ior Salonu 

Antrea man apor jalona 

RiniciliU TcftİKİ Açık 

Himkilik T«» i Kapalı 

Kı| Sporları Tcaifti 

•kapalı Atıy Puli|(uaa 

Atıcılık Tesisi 

Vekdroaı 

Okçuluk T«bi 

Sent Sahalan (Fat-Baı-Vol) 

Ttait SahaM 

Atktiun ttadyuma 

Atletizm Piıti 

Atletiz* l'uti Scatclik 

Karakucak Gire» Sakan 

[Tirit Oyan Alam 

Sporcu Eğitim Merkezi 

Kamp Eğitim Merkezi 

MIHI Takımlar Kaaıp Merkezi 

Sportu Şafttık Merkezi 

Ccnçlık Merkezi 

Merkez GençlikTetM 

Kayıklume 

Kayakevi 

Telaki 

I'CİCTİCJ 

Baby-ljft 

l>a|cılık Spor Alanı 

Kürek Spor Alaaı 

Velkea Spor Alanı 

Bisiklet Spor Alanı 

Otomobil Spor Alaaı 

Kafting Spor Alanı 

Sağlık Koıuıu VürUyoı 

TOrL<\M 

-£LZ — 
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KISALTMALAR 

1- GSGM Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü. 
2- TMOK Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi. 
3- İOOHDK îstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu. 
4- TFF Türkiye Futbol Federasyonu. 

5- TASKK Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu. 
6- MHK Merkez Hakem Kurulu. 
7- UEFA Avrupa Futbol Birliği. 
8- FİFA Dünya Futbol Birliği. 
9- TBF Türkiye Basketbol Federasyonu. 

10- IOC Uluslararası Olimpiyat Komitesi. 
11-IAAF Uluslararası Atletizm Federasyonu. 
12- WADA Dünya Anti Doping Ajansı. 
13- GVK Gelir Vergisi Kanunu. 

14- KVK Kurumlar Vergisi Kanunu. 
15-KDVK Katma Değer Vergisi Kanunu. 
16- R.G. Resmi Gazete. 
17- IAS Uluslararası Denetim Standartları. 
18- TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu. 
19- IOFC Uluslararası Kıyı Ötesi Mali Merkezler 

(International off- shore fınancial center) 
20- MASAK Mali Suçları Araştırma Kurulu. 
21- IFBO Futbolu Sınırlama Kurallarını Yasaklayıcı Uluslararası Kurallar. 
22- DFBO Futbolu Yasaklayıcı Ulusal Kurallar. 
23- UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür örgütü. 
24- ICHPER- SO Uluslararası Sağlık, Beden Eğitimi Rekreasyon ve Dans Konseyi. 
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Şiddet,şike,rüşvet,haksız rekabet konularında bilgi 

Şiddet,şike,rflşvet,haksız rekabet konularında bilgi ve 
belge istenmesi. 
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33 
34 
35 
36 
37 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

45 

46 
47 

48 
49 
50 
51 
52 
53 

54 
55 

56 

57 
58 
59 
60 
61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

75 

76 

77 
78 
79 
80 
81 

13.01.2005 
13.01.2005 
13 01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 

13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 

13.01.2005 

13.01.2005 
13.01.2005 

13.01.2005 
13.01.2005 
13.01 2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 

13.01.2005 
13.01.2005 

13.01.2005 

13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 

13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 

13.01.2005 

13.01.2005 

13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01 2005 
13.01.2005 

Vücut (Jcl Fed.Bşk. 
Voleybol Fed.Bşk 
Ün,Spor Fed.Bşk. 
Triallon Fcd, Bşk. 
Tenis Fed.Bşk. 

Taekvvondo Fed.Bşk. 
Sualtı Sporları Fed.Bşk. 
Satranç Fed.Bşk. 
Otomobil Spor.Fed.Bsk. 
Okçuluk Fed.Bşk. 
Motosiklet Fed.Bşk. 
Modem Pentatlon Fed.Bşk 

Masa Tenisi Fed.Bşk. 

Kürek Fed.Bşk. 
Kayak Fed.Bşk 

Karate Fed.Bşk 
Kano ve Rafting Fed.Bşk. 
Judo Fed.Bşk. 
izcilik Fed.Bşk. 
İşitme Engelliler Fed.Bşk. 
Herkes İçin Spor Fed.Bşk. 

Hentbol Fed.Bşk. 
Halkoyunları Fed.Bşk. 

Halter Fed Bşk. 

GUreş Fed.Bşk, 
GolfFcd.Bşk. 
Görme Engelliler Fed.Bşk. 
Gel Spor Dal.Fed Bşk. 
Ufuk. Üniversitesi Rektörlüğüne 

Haliç Üniv. Rck. 
Trakya Üniv. Rck. 
Selçuk Üniv.Rck. 
Sakarya Oniv.Rck. 
Ondokuz Mayıs Üniv Rek. 
Niğde Üniv Rck. 
M.Kemal Üniv.Rck. 
Muğla Üniv.Rek. 
Marmara Üniv.Rek. 
Kırıkkale Üniv.Rek. 
Kafkas Üniv.Rck. 
İstanbul Üniv.Rek. 
inönü Oniv. 

Gaziosmanpaşa Üniv.Rck. 

Gaziantep Üniv.Rek. 

Gazi Üniv.Rek 
Fırat Üniv.Rek. 
Erciyes Üni.v. 
t£gc Üniv.Rek. 
Celal Baya; Üniv.Rek. 
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82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
93 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

11) 

112 

113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 

13.01.2005 
13.012005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
1301.2005 
1301.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
1301.2005 
13 01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13.01.2005 
13 01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 

14.01.2005 

14.01.2005 

14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01 2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 

Balıkesir Univ.Rek. 
Atatürk Univ.Rek. 
Ankara Univ.Rek. 
Anadolu Univ.Rek. 
Akdeniz Univ.Rek. 
Afyon Univ.Rek. 
Adnan Menderes Univ.Rek. 
Abarıt İzzet Baysal Univ.Rek. 
Çukurova Univ.Rek. 
Çanakkale Onsekiz Mart Univ.Rek. 
Cumhuriyet Univ.Rek 
Dumlupınar Univ.Rek. 
Dicle Univ.Rek 
Yüzüncü Yıl Univ.Rek. 
Uludağ Univ.Rek. 
Süleyman Demirci Univ.Rek. 
Pamukkalc Univ.Rek. 
Karadeniz Univ.Rek. 
Harran Univ.Rek. 
Mersin Üniversitesi Rck. 
Kocaeli Univ.Rek. 
K.Maraş Univ.Rek 
Başkent Univ.Rek 
Alanyaspor 
Aydınspor Kulüp fişle. 
Rucaspor Kulüp Bşk 
B.Merinosspor Kulüp Bşk. 
Çorluspor Kulüp Bşk. 
Goztepespor Kulüp Rşk. 

Güngören Bel.Spor Kulüp Bşk. 

IncgOİSpor Kulüp Bşk 

Izmirspor Kulüp Bşk. 
Küeukköyspor Kulüp Bşk. 
Marmaris Belediycspor Kulüp Bşk. 
Muglaspor Bosnaspor Kulüp Bşk. 
Nazilli Belediycspor Kulüp Bşk. 
OYAK-RENAULTSPOR 
Pendikspor Kulüp Bşk. 
Uşakspor Kulüp Blşk 
Yıldırım Bosnaspor Kulüp Bşk. 
Dardanelsnor Kulüp Bşk. 
Elazığspor Kulüp Bşk. 
Katin Karagümruk Kulüp HŞK. 
Karşıyaka Kulüp Bşk. 
Kayseri En;iyesspor 
Kocaelispor KuIUp Bşk. 
Mardinspor Kulüp Bşk. 
Mersin tdmanyurduspor Kulüp Bşk. 
Sarıyerspor Kulüp Bşk. 
Sivasspor Kulüp Bşk. 
Türk Telekomsnor Kulüp Bşk. 
Vestel Manisaspor Kulüp Bşk. 
Y.Yozgatspor Kulüp Bşk. 
Akçaabat Sebalspor Kulüp Bşk. 
BB.Ankaraspor Kulüp Bşk 
BJK Spor Kulüp Bşk. 

" 
" " " 
« t i <ı 

" " " 
M i . 

" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 

" " 
' 

" " " 
" 

" " " 
" *' " 

., 
" " 

" " " 
" 

" " " 
Şiddet,şike,rüşvet,haksız rekabet konularında bilgi ve 

belge istenmesi 
( ( i t «( 

t i t t İ t 

« , . <t 

" 
« " 

u t< „ 

t , 

" 
" 
11 tt t t 

« 
t t 

11 t . 

t . 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
t t t t t( 

t t 

«t tt , t 

t t , . t , 

tt t. „ 

" " 
" " " 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 956) 



- 2 8 6 -

138 
139 
140 
141 
142 
143 
(44 
145 
146 

147 

14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14 01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14 01.2005 
14.01.2005 

14.01.2005 

Çaykur Rizcspor Kulüp Bşk. 
Denizlispor Kulüp Bşk. 
Diyaıbakırspor Kulüp Bşk. 
Kayserıspor KulUp Bşk. 
Feneıbahçcspor Kulüp Bşk. 
Galatasaray Kulüp Bşk. 
Istanbulspor Kulüp Bşk. 
Konyaspor Kulüp Bşk. 
Malatyaspor Kulüp Bşk 

MKE Ankaraguctlspo/ Kulüp Bşk. 
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154 
155 
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157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 
188 
189 

14.01.2005 
14.01.2005 
I4.0I.2OUS 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14 012005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 

14.01.2005 

14.01.2005 

14.01.2005 

14.01.2005 

14.01.2005 

14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 

Samsuııspor Kulüp Bşk. 
Trabzonspor Kulüp Bşk. 
Gençlerbirligi Spor KulUp Bşk 
Adanaspor Kulüp Bşk. 
Altayspor KulUp Bşk. 
Anlalyaspor KulUp Bşk. 
BŞ.Belediyespor Kulüp Bşk. 
Bursaspor Kulüp Bşk. 
Gaziantepspor Kulüp Bşk. 
Sakaryaspor Kulüp Bşk. 
Akhisar Bel.Gen^hkspor Kulüp Bşk 
Akseki Aromaspor KulUp Bşk. 
Akşehirspor KulUp Bşk. 
Aliağa Belediyespor KulUp Bşk. 
Altınordu Belediyespor KulUp Bşk. 
Denizli Belediyespor K.Bşk. 
EGO Spor KulUp Bşk. 
Eskıspor KulUp Bşk. 
Kcthiycspor KulUp Bşk. 
Ispartaspor Kulüp Bşk. 
Konya Gençlerbirligi K.Bşk. 
Kutahyuspor Kulüp Bşk; 
PETKİMSPOR K Bşk 
Sidespor Kulüp Bşk. 
Yeni Burdurspor K.Bşk. 
Yctıi Turgutluspor K.Bşk. 
Anadolu Üsküdar 1908 K.Bşk 
Bulancakspor Kulüp Bşk 
Çankırı Belediyespor K.Bşk. 
Darıca Gençlerbirligi Spor K.Bşk. 
Eskişehirspor K.Bşk 
Eyüpspof Kulüp Bşk. 
Gençlerbirligi ASAŞ Spor K.Bşk. 
Kardcmir Karabükspor K.BIşk 

Kanalspor KulUp Bşk. 

MKE Kınkkalespor K.Bşk. 

Maltepespor Kulüp Bşk. 

Orduspur KulUp Bşk 

Şekerspor KulUp Bşk 

Unyespor Kulüp Bşk. 
Yalova spor KulUp Bşk. 
Zonguldakspor Kulüp Bşk. 
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190 
191 
192 
193 
194 
195 
1% 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 

218 

219 
220 
221 
222 

223 
224 
225 
226 
227 
22B 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 

14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14 01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
14.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 

17.01.2005 

17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 

17.01.2005 
17 01.2005 
17.012005 
17012005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.012005 
17.012005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 
17.01.2005 

Ankara Demirspor K.Bşk. 
Adana Demirspor K.Bşk. 
Adıyamanspor K.Bşk. 
Aksarayspor Kulüp Bşk. 
Baunanpetrol spor KulUp Bşk. 
Cizrespor Kulüp Bşk. 
Erz incanspor Kulüp Bşk. 
Erzurumspor Kulüp Bşk. 
Gaziantep B.Ş.Bclediycspor K.Bşk. 
Hatayspor Kulüp Bşk. 
K.Maraşspor Kulüp Bşk. 
Karamanspor K.Bşk. 
Osmaniyespor K.Bşk. 
Siinspor K.Bşk. 
Şanlıurfa K.Bşk. 
Şanlıurfa Bcl.spor K.Bşk. 
Tarsus Idmanyurduspor K.Bşk. 
Yeni Ktrşehirspor K.Bşk. 
Şımakspor K.Bşk. 
Nusaybinspor K.Bşk. 
Niğdespor K.Bşk. 
Nevşehirspor K.Bşk. 
Muşspor K.Bşk. 
Mersin B.Ş.Bcl.spor K.Bşk 
Kilis Bel.spor K.Bşk. 
İDÇ Genel Möd.Spor K.Bşk. 
Igdırspor K.Bşk. 
Hatay Köy Hiz.Spor K.Bşk. 

Gaskispor K.Bşk. 

Diyarbakır K.Pmar Bel.spor K Bşk. 
Diyarbakırspor B.Ş.Bel.DiskisporK Bşk. 
Ceyhanspor K.Bşk. 
Batman BeUpor K.Bşk. 

Bitlis özguzcldcrcspor K.Bşk. 
Alibeyköyspor K.Bşk. 
Bakırkoyspor K.Bşk. 
Bandınnaspor K.Bşk. 
Beykoz 190R Spor K.Bşk. 
Beylerbeyi Spor K.Bşk. 
Bilecikspor K Bşk. 
Boluspor K.Bşk. 
Gebzcspor K.Bşk. 
Gaziosmanpaşa Spor K.Bşk. 
Kasımpaşaspor K.Bşk. 
Golcükspor K.Bşk. 
Kastamonuspor K.Bşk. 
Mecidiyekoyspor K.Bşk. 
M.K.Paşaspor K.Bşk. 
YenikCyspor K Bşk. 
Zeytinburnuspor K.Bşk. 
AB.K.Hamam Bel spor K.Bşk. 
Amasyaspor K.Bşk 
Araklıspor K.Bşk. 
Arsinspor K.Bşk. 
Çorumspor K.Bşk. 

17.01.2005 | Çubukspor K.Bşk. 

44 44 4ı 

U 14 « 

" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " 
II II 14 

14 11 11 

II 11 41 

14 11 II 

11 II 11 

11 (I 41 

<l 1. 14 

« « " 
14 l i « 

44 11 II 

" " " 
" " 
. 4 

44 

" " " 
41 1 . 

" " " 
• 4 44 44 

• 4 14 41 

Şiddet,şike,rüşvet,haksız rekabet konularında bilgi ve 
belge istenmesi 

" " "' 
41 

II 44 44 

" 
" " " 

" 
" " 
41 . 1 

. 4 

11 

11 11 41 

. 1 

" 
1 . 41 14 

" " " 
" 

" 
I I 

1, I . .1 

.1 1. II 

. 1 

.1 .1 .1 

. 1 

" 
. 1 

" 

" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 956) 



— 288 — 

246 
247 
248 
249 
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251 
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254 

255 

256 

257 
258 

259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
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269 
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278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 

290 
291 
292 
293 
294 
295 

296 
297 
298 

17.01.2005 

17 .012005 

17.01 2005 

17.01.2005 

17.01.2005 

17.01 2005 

17.01.2005 

17.01.2005 

17.01.2005 

17.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27 01 2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01,2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27 01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01,2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01 2005 

27.01.2005 

27.01,2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01,2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

27 01 2005 

27.01.2005 

27.01.2005 

D Ç.Divrigispor K Bşk. 

Oiresunspor K.Bşk. 

Gümüşhancspor K.Bşk. 

Karsspor K.Bşk. 

Kcciörenspor K.Bşk. 

Ofspor KulUp Bşk. 

Pazaıspor K.Bşk. 

Sinopspor K.Bşk. 

Tarım-Kredi Spor K.Bşk. 

Tokatspor K.Hşk. 

Hacettepe Ün.Doping Kontrol Mcr 

CNN 
1311A 

T.Olimpiyat Kom.Bşk. 

Hürriyet Caz. 

Milliyet Gaz. 

Sabah Gaz. 

Cumhuriyet Gaz. 

Türkiye Gaz. 

Zaman Gar.. 

Akşam Gaz. 

Vatan Gaz. 

Radikal Gaz. 

Gozctt Gaz. 

Yeni Şafak Gaz. 

Yeni Çag Gaz, 

D.B.Tercuman Gaz. 

Tercüman Gaz. 

Milli Gazete 

Ortadoğu Gaz. 

T.Spot Ajansı 

İHA 
CHA 
T.Spor Yazarları Der.Ankara Şb.Bşk. 

TRT 
Sabah Gaz, 

Hürriyet Gaz. 

Milliyet Gaz. 

A.A.Spor Möd 

Akşam Gaz. 

Zaman Gaz. 

TGRT 

SHOW İv. 

Cumhuriyet Gaz. 

İHA 
Kanal A 

STAR Gazetesi 

Yeni Şafak Gaz. 

TV8 
CNN Türk 

Vatan Gaz. 

Haber Türk 

Inter Star 
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301 
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313 
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315 

316 

317 
318 
319 

320 

321 
322 

323 

324 
325 
326 

327 

328 
329 
330 
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332 

27.01.2005 
27.01.2005 
27.01.2005 
27.01.2005 
27.01.2005 
27.01.2005 
27.01.2005 
27.01.2005 
27.01.2005 
28.01.2005 
28.01.2005 
31.01.2005 
02.02.2005 

02.02.2005 
02.02.2005 
02.02.2005 
04.02.2005 

04.02.2005 

04.02.2005 
04.02.2005 
10.02.2005 

0902.2005 

09.02.2005 
09.02.2005 

09.02.2005 

09.02.2005 
17 02.2005 
17.02.2005 

18.01.2005 

22.02.2005 
21.02.2005 
21.02.2005 

22.02.2005 

22.02.2OO5 

SHOW Tv. 
STV 
NTV Spor Sor. 
TGRT 
SKYTUrk 
Kanal? 
TV8 
Kanal D 
ATV 
TBMM BAŞKANLIĞINA 
TBMM Milli Saraylar Daire Bşk. 
A4alct Hakanlığına 

Üyeler-Gruplar-Gen.Sek.-
Kan.Dai.Bşk.Kan.Md.-Kan.ldari 
Şb.Müd.Basm Halkla İliş.Md.-
Tutanak Md.Seslendirme Büro 
Seflifii 
Ankara Ün.RektörlüğUne 
Gaziantep On. Rektörlüğüne 
Prof.Dr.Semih Başkan (fax) 
Üyelcr-Gnıplar-Gen.Sek.-
Kan. Dai .Bşk. Kan.Md.-
Kan.Kar.tdari Şb.Md.Tutanak 
Md.Seslendirme Büro Şefliği 
Mehmet Ali Şahin 
Dev.Bak.Başb.Yard. 
T.Futbol Fed.Bsk. (Ankara) 
Gençlik ve Spor Gen.MUd. 
Üyeler-Gruplar-Gcn.Sek.-
Kan.Dai. Bşk.Kan.Md. Kan .İdari 
Şube Müd.ğü Basın Halkla 
lliş.Md.Tutanak Md.Seslendirme 
Büro Şefliği 
TBMM Başkanlığına 

TBMM Genel Sekreterliğine 
İstanbul Valiliğine 

T.Futbol Federasyonu Bşk.na 

Milli Saraylar Dai.Bşk.na 
Ankara Valiliğine 
TBMM Başkanlığına 

Üyeler-Gruplaı-Gen.Sek.-
Kan.Dai.Bşk.Kan.Md.Kan.ldari 
Şb.Md.Basın Halkla 
lliş.Md.Tutanak Md.Seslendirme 
Büro Şefliği 
RTÜK BAŞKANLIĞINA 
Basketbol FedBaşkanlıgına 
Tuğrul Yenidoğan 

Sakarya Üniversitesi 
Rektörlüğüne 
19 Mayıs Üniversitesi Rek. 
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BJK Paneli Nedeniyle istanbul Seyahati. 
Yıldız Konukevinde Konaklama. 
CSavcısının Görevlendirilmesi. 
GÜNDEM(03.02.2005 Perşembe Günü Yapılacak Toplantı 
hk.) 

Doç.Nadi Günal'ın görevlendirilmesi hk. 
H.Murat Şahin'in görevlendirilmesi hk. 
Gündem 
GÜNDEM (08.02.2005 Salı Günü Yapılacak Toplantı hk.) 

08.02.2005 T.Toplantıya yetkili bir kişinin gönderilmesi. 

08.02.2005 T.Toplantıya yetkili bir kişinin gönderilmesi 
08.02.2005 T.Toplantıya yetkili bir kişinin gönderilmesi 
GÜNDEM(15.02.2005 Salı Günü Yapılacak Toplantı hk.) 

İstanbul Seyahatine katılanlara ödenecek harcırah ve yolluk 
hk. 
İstanbul'a gidecek olan Hey'ete araba temini hk. 
İstanbul'a gidecek olan Hey'et 
hk. 
İstanbul'da, güvenlik önlemleri konusunda yerinde 
inceleme yapılması hk. 
Florya Atatürk Köşkünde yer ayrılması hk. 
19 Mayıs Stadyumunun İncelenmesi hk. 
İzmir Mv.Ahmet Ersin'in Aisancak Stadı incelemesi ile ilgili 
İzmh* seyahati hk. 

GÜNDEM(22 Şubat 2005 Günü Yapılacak Toplantı Hk.) 

Telegol Programının Kasetinin İstenmesi Hk. 
13 Sayılı Yazımıza Cevap verilmediği hk. 
Sporda şiddet,şike,rüşvet ve haksız rekabet konularında bilgi 
ve belge istenmesi hk. 
12,01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
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333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 

364 
365 
366 

22.02.2005 

22.02.2005 

22.02 2U05 

22.02.2005 

22.02.2005 

22.02.2005 

22.02.2005 

22.02.200$ 

22.02.2005 

22.02.2005 

22.02 2005 

2202.2005 

22.02.2005 

2202.2005 

22.02.2005 

22022005 

22.02.2005 

22.02.2005 

22.02.2005 

22.02.2005 

23.02.2005 

24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24,02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 

Niğde Üniv.Rek. 

Muğla Üniv.Rek. 

Marmara Üniv.Rek. 

Kafkas Üniv.Rek 

İstanbul Üniv.Rek. 

inönü Üniv.Rek. 

Fırat Üniv.Rek. 

Celal Bayar Üniv.Rek, 

Akdeniz Üniv.Rek. 

Afyon Kocatepe Üniv.Rek. 

Adnan Menderes Üniv.Rek. 

Abant İzzet Baysal Üniv.Rek. 

Dicle Üniv.Rek. 

Yüzüncü Yıl Üniv.Rek. 

Uludağ Üniv.Rek. 

Süleyman Demirel Üniv.Rek. 

Karadeniz Teknik Üniv.Rek. 

Harran Üniv.Rek. 

Kocaeli Üniv.Rek. 

Başkent Üniv.Rek. 

Uyeler-Gruplar-Gea Sek. -
Kan.Dai.Dşk.Kan.Md.Kan.idari 
Şube Mttd.ğüBasın Halkla 
lliş.Md.Tutanak Md.Seslendirme 
Büro Şefliği 
Diyarbakırspor K.Bşk. 
Sanyerspor Bşk. 
Türktelekom " 
Vestel Manisaspor Bşk. 
Y.Yozgatspor " 
Akçaabatspor " 
BEŞİKTAŞ A.Ş. 
Çaykurrizespor Bşk. 
Denizlispor Bşk. 
Küçükköyspor Bşk. 
Marmaris Belediyespor Bşk. 
Nazilli Bel.spor Bşk. 
Pendikspor Bşk. 

12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tek.it yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12,01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 
12.01.2005 Tarihli Yazımız Cevabının 7 gün içinde 
verilmesi hk.tekit yazısı. 

GÜNDEM (24 Şubat 2005 Günü Yapılacak Toplantı Hk.) 

Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır, 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
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377 
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380 
381 
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386 
387 
388 
389 
390 
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394 
395 
3% 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
4(2 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 

24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
24.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02-2005 
25.02.2005 
2502.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25 02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 

Uşakspor Bşk. 
Yıldırım Bosnaspor Bşk. 
Dardanelspor Bşk. 
Elazığ Spor Bşk. 
Alanyaspor Bşk. 
Bucaspor Bşk. 
B.Merinosspor Bşk. 
Çorluspor Bşk. 
Göztepespor Bşk. 
Güngören Spor Bşk. 
İnegölspor Bşk. 
Muğlaspor Bşk. 
lzmirspor Bşk. 
Mardinspor Bşk. 
Kayserispor Bşk. 
Karşıyaka SpOT Bşk. 
Fatih KaragümrUk Bşk. 
Karamanspor Bşk. 
Osmantyespor Bşk. 
Siirtspor Bşk. 
Şanlıurfaspor Bşk. 
Yeni Kırşehirspor Bşk. 
Şanlıurfa Spor Bşk. 
Şırnakspor Bşk. 
Nusaybinspor Bşk. 
Nigdespor Bşk. 
Nevşehirspor Bşk. 
Muşspor Bşk. 
Mersin Büyükşehir Spor Bşk. 
Kilis Bel.spor Bşk. 
İDÇ Genel Müd.spor Bşk. 
Ifidır Spor Bşk. 
Hatayspor Bşk. 
GASKİSPOR Bşk. 
Diyarbakır B.Şehirspor Bşk. 
Diyarbakır K.Pınarspor Bşk. 
Ceyhanspor Bşk. 
Batman Bel. Spor Bşk. 
Bitlis Özgüzelderespor Bşk. 
Alibeyköyspor Bşk. 
Bakırköyspor Bşk. 
Bandırmaspor Bşk. 
Beykozspor Bşk. 
Beylerbeyispor Bşk. 
Bilecikspor Bşk. 
Boluspor Bşk. 
Gebzcspor Bşk. 
Gaziosmanpaşaspor Bşk. 
Kasımpaşaspor Bşk. 
Gölcükspor Bşk. 
Kastamonuspor Bşk. 
Ispartaspor Bşk. 
Petkimspor Bşk. 
Sidespor Bşk. 
Yeni Burdurspor Bşk. 
Yeni Turgutluspor Bşk. 
Bulancakspor Bşk. 
Anadolu Usküdarspor Bşk. 

Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır, 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır, 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır, 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır, 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
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448 
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452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 

472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 

25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
2502.2005 
2502.2005 
2502.2005 
2502.2005 
2502.2005 
2502.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
2502.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
2502 2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25022005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
2502.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25,02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
2S.02.20O5 
2502 2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 

25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 

Çankırı Belediyespor Bşk. 
Darıca Gençlerbirligispor Bşk. 
Eskişehirspor Bşk, 
Eyüpspor Bşk. 
Gençlerbirliğispor Bşk. 
Kardemir Karabükspor Bşk. 
Kartalspor Bşk. 
MKE Kırıkkalespor Bşk. 
Maltepespor Bşk. 
Orduspor Bşk. 
Şekerspor Bşk. 
Ünyespor Bşk. 
Yalovaspor Bşk. 
Zonguldakspor Bşk. 
Ankara Demirspor Bşk. 
Adana Demirspor Bşk. 
Adıyamanspor Bşk. 
Aksarayspor Bşk. 
Batman Petrolspor Bşk. 
Cizrespor Bşk. 
Erzincanspor Bşk. 
Erzurumspor Bşk. 
Gaziantepspor Bşk. 
Hatayspor Bşk. 
Kahramanmaraşspor Bşk. 
Fethiyespor Bşk. 
Kafserispor Bşk. 
Fenerbahçe Spor Bşk. 
Galatasaray Spor Bşk. 
Istanbulspor Bşk. 
Konyaspor Bşk. 
Malatyaspor Bşk. 
MKE Ankaragücüspor Bşk. 
Samsunspor Bşk. 
Trabzonspor Bşk. 
Adanaspor Bşk. 
Altayspor Bşk. 
B.Ş.Bel.Spor Bşk. (îst.) 
Bursaspor Bşk. 
Gaziantepspor Bşk. 
Sakaryaspor Bşk. 
Akhisarspor Bşk. 
Aksekispor Bşk. 
Aliağaspor Bşk. 
Altınorduspor Bşk. 
DenizlisporBşk. 
EGO Spor Bşk. 
Eskispor Bşk. 
Konyaspor Bşk. 
Tokatspor Bşk. 
Mecidiyeköy Bşk. 
Tarım Kredispor Bşk. 
Zeytinburnuspor Bşk. 
A.B.K.Hamam Bel.spor Bşk. 
Amasyaspor Bşk. 
Arakhspor Bşk. 
Arsinspor Bşk. 
Çorumspor Bşk. 

Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekityazisı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmışjır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır, 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekil yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır, 
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483 
4S4 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 

492 
493 
494 
495 
496 
497 

498 

499 

500 
501 

502 
503 
504 
505 
506 
507 

508 
509 
510 
511 
512 

513 

514 

515 

516 

517 
518 
519 
520 
521 

25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02 2005 
25.02.2005 
25.02.2005 

25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02.2005 
25.02J00S 
25.02.2005 

25.02.2005 

01.03.2005 

01.03.2005 
01.03.2005 

02.03.2005 
02 03.2005 
02.03.2005 
02.03.2005 
02 032005 
03 03 2005 

03.03.2005 
03.03.2005 
03.03.2005 
03.03.2005 
07.03.2005 

07.03.2005 

07.03.2005 

07.03.2005 

07.03.2005 

07.03.2005 
07.03.2005 
07.03.2005 
07.03.2005 
07.03.2005 

Çubukspor Bşk. 
D.Ç.Divriğispor Bşk. 
Giresunspor Bşk. 
Gümütnşhanespor Bşk. 
Kars Spor Bşk. 
Of Spor Bşk. 
Sinopspor Bşk. 
Pazarspor Bşk. 
T. Futbol Fed.Bşk. 

Erman Toroglu 
Ahmet Çakar 
Serdar Çakman 
Ali Aydın 
Sadık İlhan 
Cemil Çiçek-Adalct Bakanı 

. Üyeler-Gruplar-Gen.Sek.-
Kan.Dai.Bşk.Kan.Md.-Basın 
Halkla tliş.Md.-Tutanak 
Md.Seslendirme Büro Şefliği 
T.Spor Yaz. Der. Bşk. na 

T.Futbol Federasyonu Bşk.na 
Üyeler-GrupIar-Gen.Sek.-
Kan.Dai.Bşk.Kan.Md.-Basın 
Halkla lliş.Md.-Tutanak 
Md.Seslendirme Büro Şefliği 
Ertuğrul Dilek 
Bülent Yavuz 
Sabri Çelik 
Ahmet Güvener 
Hilmi OK 
TBMM Başkanlığına 

T.Futbol Fed.Bşk.na 
Milli Saraylar Daire Bşk.na 
Valilik Makamına 
TBMM Genel Sekreterliğine 
Üyeler-Gruplar-Gen.Sek.-
Kan.Dai.Bşk.Kan.Md.-
Kan.Id.Şb.Md.Tutanak 
Md.Seslendirme Büro Şefliği 
Ece vit Kılıç 

Tuncay Özkan 

Hadi Türkmen 

Abdullah Kığlı 

İzzet Ocak - Tuğgeneral 
Bülent Uzun 
Maksut Sarıgül 
Mutlu Çelik 
Üyeler-Gruplar-Gen.Sek-
Kan.Dai.Bşk.Kan.Md.-
Kan.id.Şb.Md.Tutanak 

Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Tekit yazısı yazılmıştır. 
Cafer Aydın'ın teşvik primi iddialarına ilişkin soruşturma 
raporunun istenmesi hk. 
01.03.2005 T.Komisyon Top.hazır bulunması hk. 
01.03.2005 T.Komisyon Top.hazır bulunması hk. 
01.03.2005 T.Komisyon Top.hazır bulunması hk. 
01.03.2005 T.Komisyon Top.hazır bulunması hk. 
01.03.2005 T.Komisyon Top.hazır bulunması hk. 
Ali Fevzi Bir-Sadık llhan.Ali Ulusoy-Harun Yigit-
Sabahattin Bitirim vd.Dava dosyalarının en geç 28.02.2005 
T.Komisyonda hazır edilmesi hk. 
GÜNDEM (01.03.2005 Tarihinde yapılacak olan toplantı 
hk.) 

14 S.Yazımız Tekidi hk. 

Tarım-Kredi Spor K.nünj'azısı gönderilmiştir. 
GÜNDEM (3 Mart 2005 günü yapılacak toplantı Hk.) 

03.03.2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
03.03.2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
03.03.2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
03.03.2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
03.03.2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
04-07 Mart 2005 Tarihleri arasında İstanbul'a yapılacak 
seyahat hk. 
İstanbul seyahati hk. 
İstanbul seyahati hk. 
İstanbul seyahati hk 
İstanbul seyahati hk 
GÜNDEM (9 Mart 2005 günü yapılacak toplantı Hk.) 

15 Mart 2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması 
Hk. 
15 Mart 2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması 
Hk. 
15 Mart 2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması 
Hk. 
15 Mart 2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması 
Hk. 
Ecevit Kılıç'a Kom.Top.için gereken iznin verilmesi Hk. 
09.03.2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
9 Mart 2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
9 Mart 2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
GÜNDEM {8 Mart 2005 günü yapılacak toplantı hk.) 
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522 
523 

524 
525 
526 
Sil 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 

536 

537 

538 

539 

540 
541 
542 

543 

544 

545 
546 

547 

548 

549 

550 

551 

552 

553 

554 

07.03.2005 
08.03.2005 

08.037005 
08.03.2005 
08.03.2005 
08.037005 
08.037005 
08.03.2005 
08.03.2005 
08.037005 
08.03.2005 
08.03.2005 
08.03.2005 
08.03.2005 

09.037005 

11.037005 

11.03 2005 

09.037005 

11.03.2005 
11.03 7005 
11.03.2005 

11.03.2005 

14.032005 

14.03.2005 
1503.2005 

15.037005 

15.037005 

15.037005 

15.03.2005 

15.03.2005 

21.037005 

21.037005 

21.037005 

Md.Seslendirme Büro Şefliği 
TBMM Başkanlığına 
Ercan Özer 
MKE Ankaragücü Kulübü 
Arşları Gülsoy 
Ersun Yanal 
İsmet Taşdcmîr 
Yılmaz Özlem 
Cemal Aydın 
Şahin Ulu 
Levent S.Doğan 
Aziz Köklü 
Cafer Aydın 
Serhat Ulueren 
TBMM Başkanlığına 
İsmail özersin 
T.Futbol Fed.Hukuk Kur.Bşkvek. 
Üyeler,Gruplar,Gen.Sek.Kan.Dai. 
Bşk.Kan.Kar.Müd.Kan.Kar.İdari 
Şb.Md.Tutanak Müd.Seslendirme 
Bür.Şefliği. 
Gençlik ve Spor Genel 
.Müdürlüğüne 
Maliye Bakanlığına 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

TBMM İdare Amirliğine 
Adil Serdar Saçan 
Emniyet Genel Müd.Polis 
Akademisi Bşk.na 
Ergün Yücel 

Üyeler,Gruplar,Gen.Sek.Kan.Dai. 
Bşk.Kan.Kar.Müd.Kan.Kar.İdari 
Şb.Md.Tutanak Müd.Seslendirme 
Bür.Şefliği. 
MALİYE BAKANLIĞINA 
tlksen Sözer 
tstanbulspor Finans Sorumlusu 
Adnan Sezgin 
İstanbulspor Eski Muh.Müd. 
Ateş Salcıoğlu 
İstanbulspor Eski Muh.Müd. 
Tolgay Karagöz 
İstanbulspor Muh.Elemanı 
Ahmet Coşkun 
İstanbulspor Alt Yapı ve tdari 
İş.Sor. 
Uyeler.Gruplar.Gen.Sek.Kan.Dai. 
Bşk.Kan.Kar.Müd.Kan.Kar.İdari 
Şb.Md.Tutanak Müd.Seslendirme 
Bür.Şefliği. 
TBMM BAŞKANLIĞINA 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Hilmi Gökçınar 

| 
Ahmet Çakar'm uçak bileti ücretinin ödenmesi hk. 
10.0.} 2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

10.03.2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
10.03.2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
10.03.2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
10.03.2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
10.03.2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
10.03.2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk, 
10.03.2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
10.03.2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
10.03.2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
10.03.2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
Ertuğrul Dilek'in Bilet Ücretinin Ödenmesi Hk. 
10 Mart 2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması 
Hk. 
GÜNDEM (10 Mart 2005 Günü Yapılacak Olan Toplantı 
Hk.) 

2 Müfettişin Görevlendirilmesi Hk. 

Bir Hesap Uzmanı ve Maliye Uzmanının görevlendirilmesi 
hk. 
Çetin Maksut Sarıgül'ün Uçak Bileti Ücretinin Ödenmesi 
Hk. 
Görevli Kartları Çıkarılması Hk. 
15 Mart 2005 Günü Yap.Top.Katılması Hk. 
Futbolda Holiganizm Konulu Panelin Sonuç Bildirisinin 
Gön.Hk. 
01 Ocak 2003 den 01 Temmuz 2004 arasında Şirket adına 
işlem yapmaya yetkili kişilerin listesi ile vekalet.gön.hk. 

GÜNDEM (15.03.2005 Tarihli Toplantı Hk.) 

Ali Kavaklı ve Hacer Oflaz'ın Görevlendirilmeleri Hk. 
16 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

16 Mart 2005 T. Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

16 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

16 Mart 2005 T. Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

16 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

GÜNDEM (16 Mart 2005 Günü Yapılacak Toplantı Hk.) 

Bülent Uzun'un İzmir-Ankara-İzmir Uçak Bilet Ücretinin 
Ödenmesi Hk. 
Yılmaz Özlem'in İzmir-Ankara-Antalya Uçak ve Taksi 
Paralarının Ödenmesi Hk. 
22 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
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55S 

556 

557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

564 

565 

566 

567 

568 

569 
570 

571 

572 

573 

574 

575 
576 

577 

578 

579 

580 
581 
582 
5B3 
584 

21.03.2005 

21.03.2005 

21.03.2005 

21.03.2005 

21.03.2005 

21.03.2005 

21.03.2005 

21.03.2005 

21.03.2005 

21.03.2005 

21.03.2005 

21.03.2005 

21.03.2005 

21.03.2005 

21.03.2005 
21 03.2005 

23.03.2OO5 

23.03.2005 

24.03.2003 

24.03.2005 

24.03.2005 
25.03.2005 

25.03.2005 

25.03.2005 

25.03.2005 

25.03.2005 
25.03.2005 
25.03.2005 
2903.2005 
28.03.2005 

Ankara B.Ş.Bel.Spor Kul.Bşk. 
İsmail Uyanık 
Samsun Spor Kulüp Başkanı 
Aziz Yıldırım 
Fenerbahçe Spor Kulübü Bşk. 
Ahmet Göksu 
Diyarbakır Spor Kulüp Bşk. 
Atay Aktuğ 
Trabzon Spor Kulüp Bşk. 
Ahmet Şan 
Konya Spor Kulüp Bşk. 
Hikmet Tanrıverdi 
Malatya Spor Kul.Bşk. 
Zafer Katrancı 
Denizli Spor Kulübü Bşk. 
Celal Doğan 
Gaziantepspor Kul.Bşk. 
Mehmet Akif Yaşım 
jstanbulspor Kul.Bşk. 
Selahattin Aydın 
Sakaryaspor Kul.Bşk. 
Özhan Canaydın 
Galatasaray Spor Kul.Bşk. 
İlhan Cavcav 
Gençlerbirliği Spor Kul.Bşk. 
Veli Sezgin 
Akçaabatspor Kul.Bşk. 
Başbakanlık 
Gençlik ve Spor Gen.Müd. 
T.Futbol Federasyonu Bşk. 
Üyeler-Gruplar-Gen.Sck.-
Kan.Dai.Bşk.Kan.Md.-Basın 
Halkla lliş.Md.-Tutanak 
Md.Seslendirme Büro Şefliği 
Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığına 
TBMM tDARE AMİRLİĞİNE 

T.Futbol Federasyonu Bşk. 

Ersun Yanal 
Milli Takımlar Teknik Direktörü 
Ahmet Güvener 
Üyeler-Gnıplar-Gcn.Sck.-
Kan.Dai.Bşk.Kan.Md.-Kan.td. 
Şb.Müd.Bas. Halk İliş.Md.-
Tutanak Md.Ses. Büro Şefliği 
Yıldırım Demirörcn 
BJK Spor Kul.Bşk. 
Recep Mamur 
Kayserispor Kul.Bşk. 
Ekrem Cengiz 
Çaykur Rizespor Kul.Bşk. 
TBMM BAŞKANLIĞINA 
TBMM BAŞKANLIĞINA 
TBMM BAŞKANLIĞINA 
TBMM BAŞKAN LIĞrNA 
ADALET BAKANLIĞI 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne 

22 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

22 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

22 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

22 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

23 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

23 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

23 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

23 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk 

23 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk 

24 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk 

24 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk 

24 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk 

24 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk 

5149 S.K.İlgili Görüş ve Düşüncelerinin Bildirilmesi Hk. 

5149 S.K.İlgili Görüş ve Düşüncelerinin Bildirilmesi Hk. 
GÜNDEM (22,23,24 Mart Tarihlerinde Yapılacak Olan 
Komisyon Toplantıları Hk.) 

Devlet Personel Uzmanı Ayhan Bora'nm Görevlendirilmesi 
Hk. 
Hacer Oflaz ve Ali Kavaklı'ya Geçici Görev Kartı 
Çıkarılması Hk. 
1990 Yılından Sonra Ispat.şike dosyalarının, 
1990 Y.S.Yaran Kal.futbol maçlarının listesi.isten. 
10 Mart 2005 T.Top.Yazılı Cevap Ver.20 Gun İçinde 
gön.hk. 
İspatlanan Bir Olayın Dosyasının Gön.hk. 
GÜNDEM (29 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Komisyon 
Toplantısı Hk. 

29 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

29 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

30 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

Ilksen Sözer'le ilgili belgeler gönderilmiştir. 
Tolgay Karagöz'ün evrakları gönderilmiştir. 
Osman Ateş Salcıoğlu'nun evrakları gönderilmiştir. 
08.04.2005 T.ltibaren Bir Aylık Süre Verilmesi Hk. 
Kadıköy 1 .Ağır Ceza Mahkemesinin 2002/279 E.Sayılı 
Dava Dosyası iade edilmiştir. 
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585 

586 
587 

588 

589 

590 

591 

592 

593 

594 

595 

596 
597 

598 

599 

600 
601 

602 

603 

604 
605 
606 

607 

608 
609 

610 
611 

612 

29.03.2005 1 

29.03.2005 
29.Ü3.2005 

29.03.2005 

29.03.2005 

29.03.2005 

29.03.2005 

29.03.2005 

29.03.2005 

29.032005 

30.03.2005 

30.03.2005 
3003.2005 

04.04.2005 

04.04.2005 

05.04.2005 
05.04.2005 

05.04.2005 

06.04.2005 

07.04.2005 
11.04.2005 
11.04.2005 

08.04.2005 

12.04.2005 
1304.2005 

13.04.2005 
13.04.2005 

14.04.2005 

RTÜK Başkanlığına 

TBMM İdare Amirliğine 
Yılmaz Vural 
Teknik Direktör 
Erdoğan Arıca 
Teknik Direktör 
Ergim Gürsoy 
G.S.Spor Kulübü 2. Başkanı 
Haluk Ulusoy 
T.F.F.Eski Başkanı 
Şenez Erzik 
T.F.F.Onursal Başkanı 
Samet Aybaba 
Teknik Direktör 
Üyeler.Gruplar.Gen.Sek.Kan.Dai. 
Bşk.Kan.Kar.MUd.Kan.id.Şb.Md. 
Tutanak MUd.Basın ve Halkla 
lliş.Md.Seslendirme Bür.Şefliği 
T.B.M.M.BAŞKANLIĞINA 

R.T.Ü.K.Başkanlığma 

Ali Şen 
Üyeler,Gruplar,Gen. Sek. Kan, Dai. 
Bşk.Kan.Kar.Müd.Kan.ld.Şb.Md. 
Tutanak MUd.Basın ve Halkla 
lliş.Md.Seslendirme Bür.Şefliği 
Üyeler,Gruplar,Gen.Sek.Kan. Dai. 
Bşk.Kan.Kar.MUd.Kan.id.Şb.Md. 
Tutanak Mttd.Basın ve Halkla 
lliş.Md.Seslendirme Bür.Şefliği 
Levent Bıçakçı 
T.F.F.Başkanı 
TBMM idare Amirliğine 
Erdenay Oflas 
Spor Toto Teşkilat Müdürü 
Üyeler,Gruplar,Gen.Sek.Kan.Dai. 
Bşk.Kan.Kar.MUd.Kan.id.Şb.Md. 
Tutanak Müd.Basın ve Halkla 
lliş.Md.Seslendirme Bür.Şefliği 
Erdoğan Arıca 
Teknik Direktör 
Av.tbrahim Kalı 
M.Turgay Demirel 
Mehmet Ali Yılmaz 
Eski Devlet Bakanı 
Oyeler,GrupIar,Gcn .Sek.Kan. Dai. 
Bşk.Kan.Kar.MUd.Kan.id.Şb.Md. 
Tutanak Müd.Basın ve Halkla 
lliş.Md.Seslendirme Bür.Şefliği 
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne 
Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına 
T.B.M.M.ldare Amirliğine 
Ankara Üniversitesi 
Rektörlüğüne 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 

27.03.2005 T.NTV de yayınlanan "Futbol Pazan"Prog.video 
kasetinin istenmesi hk. 
Ayhan Bora'ya Geçici Görev Kartı verilmesi hk. 
30 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması hk. 

30 Mart 2005 T. Yapılacak Olan Toplantıya Katılması hk. 

05 Nisan 2005 T. Yapılacak Olan Toplantıya Katılması hk. 

31 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması hk. 

05Nisan .2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması hk. 

05Nisan 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması hk. 

GÜNDEM ( 30 Mart 2005 Günü Yapılacak Olan Toplantı 
Hk.) 

Komisyonda dinlenen Ahmet Coşkun'un evrakları 
gönderilmiştir. 
26 Mart Haber Türk-29 Mart Kanal 6 da yayınlanan spor 
programlarının video kasetleri istenmiştir. 
31 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması hk. 
GÜNDEM ( 31 Mart 2005 T.Yapılacak Olan Toplantı Hk.) 

GÜNDEM { 5 Nisan 2005 T.Yapılacak Olan Toplantı Hk.) 

05 Nisan 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

Doç.Dr.Nadi Gunal'a Araç Giriş Kartı verilmesi hk. 
06.04.2005 T.Toplantıya Katılması Hk. 

GÜNDEM ( 6 Nisan 2005 T.Yapılacak Olan Toplantı Hk.) 

12 Nisan .2005 T. Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

12 Nisan 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
12 Nisan 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 
12 Nisan 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

GÜNDEM (12 Nisan 2005 Günü yapılacak olan toplantı hk.) 

Araş. Gör.Recep Cengiz'in Görevlendirilmesi Hk. 
10 gün içerisinde istenilen belgelerin gönderilmesi hk. 

Recep Cengiz'e Görev Kartı Çıkarılması Hk. 
Doç.Dr.Erkan Küçükgüngör'ün Komisyonumuzda 
görevlendirilmesi hk. 
2004-2005 F.Sezonunda 5149 S.Yasa Kapsamında ceza alan 
seyirci sayısının 7 gün içinde bildirilmesi hk. 
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613 

614 

615 

616 

617 

618 
619 
620 

621 

622 

623 

624 

625 
626 

627 

62R 

629 

630 

631 

632 

633 

634 

63S 

636 

637 

18.04.2005 

18.04.2005 

18.04.2005 

18.04.2005 

21.04.2005 

21.04 2005 
21.04.2005 
25.04.2OO5 

25.04.2005 

25.04.2005 

25.04.2005 

27.04.2005 

26.04.2005 
26.04.2005 

26.04.2005 

26.04.2005 

26.04.2005 

02.05.2005 

02.05 -200S 

02.05.2005 

03.05.2005 

03.05.2005 

04.05.2005 

04.05.2005 

04.05.2005 

Üyeler.Gruplar.Gen. Sek.Kan. Dai. 
Bşk.Kan.Kar.Müd.Kan.id.Şb.Md. 
Tutanak Mud.Basın ve Halkla 
İlis.Md.Seslendirme Bur.Şefliği 
Sefer Hakan Olgun 
Akçaabat Sebatspor Kalecisi 
Maliye Bakanlığına 

Üyeler.Gruplar.Gen.Sek.Kan.Dai. 
Bşk.Kan.Kar.Müd.Kan.td.Şb.Md. 
Tutanak Mud.Basın ve Halkla 
İlis.Md.Seslendirme Bur.Şefliği 
MALtYE BAKANLIĞI 
Teftiş Kurulu Başkanlığına 
T.B.M.M.Genel Sekreterliğine 
T.B.M.M.İdare Amirliğine 
Üyeler.Gruplar.Gen. Sek.Kan. Dai. 
Bşk.Kan.Kar.Müd.Kan.ld.Şb.Md. 
Tutanak Mud.Basın ve Halkla 
İlis.Md.Seslendirme Bur.Şefliği 
Mustafa Yıldız 
Elazıgspor Kul.Bşk. 
Alpay Şar 
Bursaspor Genel Sekreteri 
Zafer Güler 
Eski istanbul Milletvekili 
Üyeler.Gruplar.Gen. Sek.Kan.Dai. 
Bşk.Kan.Kar.Müd.Kan.ld.Şb.Md. 
Tutanak Mud.Basın ve Halkla 
İlis.Md.Seslendirme Bur.Şefliği 
Maliye Bakanlığına 
Hıncal Uluç 
Gazeteci 
Onur Belge 
T. Spor Yazarları Demeği Başkanı 
Recai Ustaoglu 

Erdinç Altınyeleklioğlu 
Altayspor Kul.Bşk. 
Üyeler.Gruplar.Gen.Sek.Kan.Dai. 
Bşk.Kan.Kar.Müd.Kan.ld.Şb.Md. 
Tutanak Mud.Basın ve Halkla 
tliş.Md.Seslendirme Bur.Şefliği 
Doç.Dr.Hasan Akkuş 
Halter Fed.Bşk. 
Recai Ustaoglu 
Güreş Fed.Bşk. 
Üyeler,Gruplar,Gen.Sek.Kan.Dai. 
Bşk.Kan.Kar.Müd.Kan.ld.Şb.Md. 
Tutanak Mud.Basın ve Halkla 
İlis.Md.Seslendirme Bur.Şefliği 
TFF Başkanlığına 

Sadık Deda 
Futbol Eski Hakemi 
Doğan Babacan 
Eski Hakem ve TFF Oyun 
Kuralları Eğitmeni 
Üyeler.Gruplar.Gen.Sek.Kan.Dai. 

GÜNDEM (20.05.2005 T.Yapılacak Olan Toplantı Hk.) 

20 Nisan 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

Gelirler Baş Kontrolörü Murat Başaran'ın görevlendirilmesi 
hk. 
GÜNDEM (21.05.2005 T.Yapılacak Olan 
Toplantı Hk.) 

Kurulca yapılan çalışma ve önerilerinin, 7 gün içinde 
Komisyonumuza bildirilmesi hk. 
23-24 Nisan Günleri Yapılacak Komisyon Çalışması Hk. 
Ayhan Bora'ya Araç Giriş Kartı Verilmesi hk. 
GÜNDEM( 27 Nisan 2005 Tarihinde Yapılacak Olan 
Toplantı Hk.) 

27 Nisan 2005 GUnU Yapılacak Olan Toplantıya Katılması 
Hk. 
27 Nisan 2005 Günü Yapılacak Olan Toplantıya Katılması 
Hk. 
27 Nisan 2005 GUnU Yapılacak Olan Toplantıya Katılması 
Hk. 
GÜNDEM ( 28 Nisan 2005 Tarihinde Yapılacak Olan 
Toplantı Hk) 

28 Nisan 2005 Tarihinde Yapılacak Olan Toplantıya 
Katılması Hk. 
28 nisan 2005 Tarihinde Yapılacak Olan Toplantıya 
Katılması Hk. 
28 Nisan 2005 Tarihinde Yapılacak Olan Toplantıya 
Katılması Hk. 
28 Nisan 2005 Tarihinde Yapılacak Olan Toplantıya 
Katılması Hk. 
GÜNDEM ( 03.05.2005 Tarihinde Yapılacak Toplantı Hk.) 

03 Mayıs 2005 Tarihinde Yapılacak Olan Toplantıya 
Katılması Hk. 
04 Mayıs 2005 Tarihinde Yapılacak Olan Toplantıya 
Katılması Hk. 
GÜNDEM (04.052005 Tarihinde Yapılacak Olan Toplantı 
Hk.) 

Şikayet ve ihbar mektupları hk. 

0S Mayıs 2005 T. Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

05 Mayıs 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

GÜNDEM (05.052005 Tarihinde Yapılacak Olan Toplantı 

63i» 

640 

Bşk.Kan.Kar.Müd.Kan.ld.Şb.Md. 
Tutanak Mud.Basın ve Halkla 
İliş.Md.Seslendirme Bur.Şefliği 
Mücahit Can 
Diyarbakırspor E. Kulüp Başkanı 
TBMM BAŞKANLIĞINA 

TBMM BAŞKANLIĞINA 

Hk.) 

04 Mayıs 2005 T.Yapılacak Olan Toplantıya Katılması Hk. 

Doğan Babacan'in Harcırah ve Bilet Ücretinin ödenmesi 
Hk. _ 
Sadık Deda'nın Harcırah ve Bilet Ücretinin Ödenmesi Hk. 
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GELEN EVRAK DİZİ PUSULASI 

SIRA 
NO 

I 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 
22 
23 
24 

25 

TARİH-NO I GÖNDKRKN KURUM 

18.01.2005-
Y.0.0O./O29 
25.01.2005/007 
17.01.2005/25 
26.01.2005-60 
26.01.2005-144 
27.01.2O05/2J 
27.01.2005/117 

.01.2005/79 
18.01.2005/56 
18.01.2005/307 
27.01.2005/142 
28.01.2005/2004-32 

28.01.2005/59 
24.01.2005/05-1960 

260I.2005/A-39/75 

25.01,2005/66 

26.01.2005/415 

27.01.2005/0025 

18.01.2005/44 
28.01.2005/97 
28.01.2005/100 
2S.01.2005/429-101 

01.02.2005/31-2536 

Binicilik Fed.Bşk. 

Sivasspor Kul.Der.Bşk. 
Ufuk Üniversitesi 
RENAULT Spor Kulübü 
Masa Tenisi Fed.Bşk. 
Kocaelispor K.Dernefii 
Büyükşehir Ankara Spor K. 
Eskrim Fed.Bşk. 
Bedensel Eng.Spor Fed.Bşk. 
Atletizm Fed.Bşk. 
Kayak ve Kızak Fed.Bşk. 
Ycniköy Spor Kulübü Der. 

Zihinsel Engel. Spor Fed.Bşk. 
T.Otomobil Sporları Fed. 

izcilik Fed.Bşk. 
Alıcılık ve Avcılık Fed.Bşk. 

Kano ve Rafting Fed.Bşk. 

Dev.Bak.ve Başb.Yrd.M.Ali Şahin 

Golf Fed.Bşk. 
Gaziantep Üniv.( Murat Şahin'in 
Kitapları) 
Voleybol Fed.Bşk. 
Kürek Fed.Bşk. 
Ege Üniv.tdari Mali İş.D.Bşk. 
Dumlupınar Üniv. 

T.Futbol Fed. 

KONUSU 

İstenilen bilgilerin bulunmadığı. 

" " 
Beden Eğ.Spor Yük. Okulunun bulunmadığı. 
Bilgi, belge bulunmadığı. 

' • •• " 

. i U 

" 
" " 

Genel Müd.lükCezaK.Karart 
Bilgi ve belge bulunmadığı. 
'* u '* 

" w • ' 

11 •' ıt " " 

" 
' • 

Murat Şahin'in Çalışmaları 

Bilgi, belge bulunmadığı 
" 
" " " 

2000 Yılından itibaren Fed.intikal eden iddialarla ilgili 
dokümanlar 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 

36 

37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 

28.01.2005/ 
31.01.2005/182 
25.0I.2005ATSF-50 
26.01.2005/37 
01.02.2005/28.05 
01.02.2005/98 
31.01.2005/1-92-4-
2005-4775 
26.01.2005/ 
02.02.2005/2005-23 
02.02.2005/94-522 

31.01.2005/331-
1328 
01.02.2005/97 
0202.2005/75 
03.02.2005/34 
02.02.2005/260 
01.02.2005/100/ 
1003 
01.02.2005/520 
02.02.2005/250-452 

Keçiören Gücü Spor Kulübü 
Gençlik ve Spor Gen.Müd.ftü 
Satranç Fed.Bşk. 
Dağcılık Fed.Bşk. 
Motosiklet Fed.Bşk. 
Antalyaspor 
Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek 
Akşehirspor Kulübü 
Tarsus tdman Yurdu Spor K. 
T.C.Anadolu Üniversitesi 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Görme Engel.Spor Fed.Bşk. 
Üniversite Spor.Fcd. 
Halk Oyunları Fed.Bşk. 
l'amukkalc Üniv.Rck. 
Mersin Üniv.Rektörlügü 

Gaziosmanpaşa Üniv.Rek. 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniv.Rektörlügü 

Bilgi, belge bulunmamaktadır. 
" 
" 

1, 1. . . 

" 
" " " 
Başsavcılıklardan gönderilecek bilgilerin Makama 
sunulacağı. 
Hiçbir araştırma ve çalışma olmadığı. 
Bilgi, belge bulunmadığı 
Türk sporunda şiddet, şike,rüşvet ve haksız rekabet 
konularında Üniversitenin görüşü bildirilmektedir. 
Konuyla ilgili yapılan çalışmalar gönderilmiştir. 

Bilgi, belge bulunmadığı 
" 

" 
Beden Eğ.ve Spor Yük.Ok.Müd.nün akademik çalışması 
gönderilmiştir. 
Yüksekokulun Görüş ve Önerileri sunulmuştur. 
Beden Eğ.ve Spor Yük.Ok.Hazırlamış Olduğu Akademik 
Çalışma sunulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 956) 
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44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

53 
54 
55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 
62 
63 

64 

65 

66 

67 
08 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

75 
76 
77 
78 

79 
80 
81 
82 
83 

84 
85 
86 

87 
88 
89 
90 
91 
92 

03.02.2005/133 
08.02.2005/133-
1517 
02.02.2005/117 
07.02.2005/159-428 
07.02.2005/110 
07.02.2005/73 
04.02.2005/1461 
09.02.2005/420 
07.02.2005/108-
1502 
09.02.2005/309 
02.02.2005/53 
11.02.2005/127-
865 
10.02.2005/119 

08.02.2005/203-778 

09.02.2005/160 

10.02.2005/49-1-
197 
10.02.2005/280/ 
1257-1094 
15.02.2005 
10.02.2005/912 
14.02.2005/982 

14.02.2005/3988-
739/33670 
15.02.2005/2005-81 

15.02.2005 

15.02.2005 
17.02.2005 
17.02.2005/103 
18.02.2005/282 
18.02.2005/225 
18.02.2005/109 
18.02.2005/287 
16.02.2005/566-
1870 
24.01.2005/20 
21.02.2005/TBF-69 
16.02.2005/66-1010 
17.02.2005/33 

21.02.2005/54 
21.02.2005/157 
21.02.2005/108 
22.02.2005/44 
21.02.2005/8-0607 

22.02.2005/57 
20.02.2005/VHS 
2202.2005/12 
4 
22.02.2005/218 
22.02.2005/237 
21.02.2005/ 
22.02.2005/ 
22.02.2005/125 

Yüzme Atlama Sutopu Fed.Gen. Sek. 
Trakya Üniv.Rektörlüğü 

Yelken Fed.Bşk. 
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü 
Kırıkkale Üniversitesi Rek. 
Haliç Üniversitesi Rek. 
Atatürk Üniversitesi Rek. 
Denizli Belediycspor lC.Başk. 
Mustafa Kemal Üniversitesi 
Rektörlüğü 
Hentbol Federasyonu Bsk.ğı 
Kastamonu Spor Kulübü 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
RektörlüAÜ 
Vücut Geliştirme ve Fıtness 
Fed.Bşk.gı 
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 

Boks Federasyonu Bşk.ğı 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü 

T.DopingKontrol Merkezi 
Erciycs Üniversitesi Rek. 
Mehmet Ali Şahin 
Dev.Bak.Bşb.Yrd. 
Abdülkadir Aksu 
İçişleri Hakanı 
Trabzonspor Kul. Derneği 

T.Futbol Federasyonu, 
İstanbul Emniyeti 
Mersin tdmanyurdu Spor K. 
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Çim Hokeyi Fed. Bşk. 
Halter Fed.Bşk. 
Badminton Fed.Bşk. 
Bilardo Fed.Bşk. 
Jimnastik Fed.Bşk. 
Çukurova Üniv.Rcktörlügü 

İşitme Engelliler Fed.Bşk. 
Briç Fed.BsJc. 
Gaziantep Üniv.Rcktörlügü 
Aydınspor K.Bşk. 

Herkes İçin Spor Fed.Bşk. 
T.Buz Sporları Fed.Bşk. 
Sualtı Sporları Ked.Bşk. 
Geleneksel Spor Dal.Fed.Bşk. 
T.Faal Futbol Hakemleri ve 
Gözlemcileri Der. Gen. Bşk.ğı 
Modern Pentatlon Fcd.Bşk.ğı 
RTÜK İz.ve Dcğ.Dai.Bşk.ğı 
Triatlon Fed.Bşk.ğı 

Taekwondo Fed.Bşk.ğı 
Judo ve Kuraş Fcd.Bşk.ğı 
Kulüpler Birliği Başkanlığı 
Gcnçlerbirliği Spor K.Başkanı 
Beyzbol ve Softbol Fed.Bşk. 
Diyarbakırspor Kulüp Bşk. 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır.. 
Bed.Ef .ve Spor Yüksekokulu .Müd.nün raporu 
sunulmuştur. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
Yüksekokulun hazırladığı öneriler sunulmuştur. 
Herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 
Herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 
Üniversite görüşü sunulmuştur. 
Çeşitli öneriler sunulmaktadır. 
Yapılan akademik çalışma ve bu konudaki öneriler 
sunulmuştur. 
Bilgi ve belge bulunmadığı hk. 

" " *• 
Konuyla ilgili, Üniversite tarafından yapılan çalışmalar 

gönderilmiştir. 
7 Bölgede Doping Seminerlerinin başlatıldığı hk. 

Üniversitenin görüşü gönderilmiştir. 

Müsabakalarda yaşanan ve Fed.intikal eden olayların 
bilgi ve belgeleri gönderilmiştir. 
Beden Eğilimi ve Spor Yüksekokulunda yapılan 
Akademik Araştırmalar 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda yapılan TEZ 
çalışması gönderilmiş 
Merkezin faaliyetleri hakkında sunuş. 
Yüksekokulun Düzenlediği Çalışma sunul. 
Gelibolu Spor Kulübü Başkanlığından alınan yazı 
gönderilmiştir. 
Karşılaşmalarda Alınacak Tedbirler, 81 İle Gönderilen 
Genelge. 
5149 S.K.Destekleyici Çalışmalar Yapılması 
Önerisi. 
12-13 Şubat 2005 Tarihleri arasında İstanbul'a yapılan 
gezi sırasında verilen evraklar. 
Konu ile ilgili çalışmalar bildirilmektedir. 
Futbolda Şiddet Karşıtı Filmler Kampan. Hk. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
1 (erhangi bir olaya rastlanmamıştır. 

" 
" 

" 
Bed.Eg.ve Spor Yüksekokulunun hazırladığı rapor 
gönderilmiştir. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
Oğr.Gör.Murat Şahin Hk. 
Güngören-Küçükköy Müsabakası ile ilgili gazete 
fotokopileri gönderilmiştir. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
StarTV.de yayın. Tclcgol Prog.Kaselleri 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
İddiaların asılsızlığı belirtilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 956) 
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93 
94 
95 

96 

97 

98 
99 

100 

101 

102 

103 
104 
105 

106 
107 

ıos 
109 
110 
111 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 

120 
121 
122 

123 
124 
125 
126 

127 

12$ 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 

137 

138 

24.02.2005/174 
18.02.2005/752 
23.02.2005/2242 

28.02.2005/219-
1258 
28.02.2005/39 

28.02.2005/2005 
25.02.2005/2216 

24.02.2005/3933-
4069 
28.02.2005/270-
171-950 
28.02.2005/9253 

01.03.2005/40 
01.03.2005/21 
01.03 2005/135 

01.03.2005/ 
01.03.2005/2005-
03-03 
01.03.2005/53 
28.02.2005/34 
01.03.2005/ 
28.02.2005/570 

28.02.2005/068 
02.03.2005/178 
02.03.2005/ 
02.03.2005/ 
02.03.2005/ 
02.03.2005/ 
02.03.2005/2427 
02.03.2005 

02.03.2005/091 
24.02.2005/1132 
02.03.2005/072 

02.03.2005/ 
28.02.2005/2005-79 
28.02.2005/4393 
02.03.2005 

02.03.2005/2005-
06 
01.03.2005/296 
02.03.2005/19 
02.03.2005/02.20 
02.03.2005/11 
02.03.2005/2005 
03.03.2005 
03.03.2005/612 
02.03.2OO5/O15 
02.03.2005 

28.02.2005/8579 

03,03.2005 

T.Tenis Fed. 
Adnan Menderes Üniv. 
Süleyman Dcmirel Üniv.Rek. 

Abam İzzet Baysal Üniv.Rek. 

Ankara Tarım Kredi Spor K. 

İnegölspor Kulübü 
Akdeniz Üniversitesi Rektör. 

T.C.Ankara Üniv.Rek. 

1 larran Üniv.Rek. 

ADALET BAKANLIĞI 
Ceza İşleri Gen. MUd. 
Yeni Turgutlu Spor K. 
Kasımpaşa Spor Kulübü 
Türk Telekom Gençlik ve Spor 
Kulübü 
D.C.Pivriğispor Kulübü 
Kayseri Spor Kulübü Başkanlığı 

Güngören Belediyespor K. Derneği 
Yeni Kırşehir Spor Kulübü 
Muş Spor K.Bşk.lıgı 
İnönü Üniv.Rektürlüğü 

Fatih Karagümrük Spor Kul. 
Ünyespor Kulüp Hşk.fiı 
Diyarbakırspor Kul.Bşk.gı 
Osmaniyespor Kul.Bşk.ğı 
Anadolu Üsküdar 1908 S.Kul. 
Beylerbeyi Spor Kulübü 
Süleyman Demirci Üniv.Rek. 
Zafer Güler 
21. Dönem İstanbul Mv. 
Mardinspor Kul.Bşk £ı 
Mufla Üniv.Rektörlüğü 
EGO Spor Kulübü/ANKARA 

Araklıspor Bşk.ğı 
Bilecikspor Bşk.gı 
Uludağ Üniv.Rek. 
Asım Aykan 
Trabzon Milletvekili 
Gençlerbirliği ASAŞ Spor K. 

Eskişchirspor Kul.Bşk.ğı 
Şanlıurfaspor K Bşk ğı 
Zonguldakspor Kul.Bşk. 
Batman Bel.spor Bşk. 
Dardanclspor Kul. 
Marmaris Bel.Genç.Spor K. 
Gölcükspor K.Bşk.ğı 
Kars Spor Bşk.ğı 
Mahmut Kulcin adına 
Av.Cengi7, Yaka 
TMSF İsianbulspor Yön.Kur. 
Başkan V. 
Erzurumspor Kul.Bşk.ğı 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
Herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 
Burdur Eğitim Fakültesi Dekanlığının yazısı 
gönderilmiştir. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır, önerileri vardır. 

Gümüşbanespor-Tarım Kredi Spor müsabakası sonrası 
rahatsızlık duyulan koruları içeren bilgiler sunulmuştur. 
Herhangi bir çalışma olmadıfcı hk. 
Beden Eğ.ve Spor Yük.Ok.Müd.nün görüşleri ve 
öğr.Gör.Yılmaz Kaplan'ın yayınladığı makale 
gönderilmiştir. 
Doç.Dr Nadi Gflnal'm görevlendirilmesi Hk. 

Herhangi bir çalışma olmadığı hk. 

Ali Fevzi Bir ve arkadaşları hk. Kadıköy I.Ağır Ceza 
Mah.2002/279 E.S.Dava dosyası sunulmuştur. 
Herhangi bir çalışma olmadıfiı hk. 
İlgili konularda görüş bildirmişlerdir. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

Çubuk Deplasmanına Kom. davet ediyorlar. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Eg.Fak.Bed.Eğ.Spor Böi.Öğr.Gör.Yrd.Doç. Dr.Yahya 
Doğar Danışmanlığında öğrenci Mchmcl Efe'nin Futbol 
Fanatizmi konulu Yük. Lis.Tezi gönderilmiştir. 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Play-Of sisteminin getirilmesi öneriliyor. 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Burdur Eğ.Fak.görü;leri gönderilmiştir. 
Tehditler aldığı hk. 

Bilgi ve beİKC bulunmamaktadır 
Bcd.Eğ.vc Spor Yük.Ok.GörUş ve önerileri. 
Sincan Kaym.Bşk.da yapılan çalışmalar ve alınan kararlar 
gönderilmiştir. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
İnegölsporlu Futbolcuların teşvik primi aldığı hk. 
Eğitim Fak.Bed.Eğ.Spor Böl.Bşk.nın yazısı. 
TBMM'yc verdiği Soru Önergesinin cevabını 
göndermişlerdir. 
Bazı önlemler sunulmuştur. 

Çeşitli görüşler bildirilmektedir. 
Biljjı ve belge bulunmamaktadır 
Çeşitli Öneriler sunulmaktadır. 
Öneriler sunulmaktadır. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Özerk Spor Fed.seçimlerinde yapılan hukuka aykırı 
işlemler vs. 
Soruşturma Raporları Hk. 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
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03.03.2005 
03.O3.20O5/5792 
01.03.2005/20 
03.03.2005/22-01-
22 
02.032005/ 
15094 
02.03.2005/48 
03.03.2005 

02.03 2005/05-17 
02.032005/ 

04.03.2005/38-830 
03.03.2005/2005 
02.032005/2215 

04.03.2005 
01.03.2005/340 

04.03.2005/ 

04 03.2005 

04.03.2005/277 

02.03.2005/22 

03.03.2005/2005-80 

03.03.2005/197 

04.03.2005 

04.03.2005/30 

04.03.2005/ 

05.03 2005/040 

05.03.2005/39 

07.03.2005/64 

07.03.2005/536 

04.03.2005/65 

03.02.2005/683 

07.03.2005/ 

04.03.2005/105 

07.03.2005/ 

03.03.2005/1227 

03.03.2005/414-07 

02.03.2005/353-238 

03.03.2005/189 

02.03.2005 

03.03.2005/19 

Beykoz Spor Kul. 1908 AŞ . 
T.Futbol Fed.Uşk.ğı 
Bulancakspor Kul.Bşk.£ı 
Şanlıurfa Bel spor Kul.Bşk.ğı 

Adalet Bakanlığı 
Personel Gen.MUd. 
Kilis Bel.spor Kul.Bşk. 
Futbol Oyun Kuralları 

Çorum Spor Kul.Bşk.fcı 
Ceyhan Spor Kul.Bşk.fcı 
Çankırı Bel.Spor Kul.Bşk.ğı 
Yıldırım Bosnaspor Kut. 
Denizli Spor Kul.Bşk. 
Marmara Üniv.Rck. 

Mccidiyeköy Spor Kulübü 
T. Basketbol Fcd. 

Arsinspor Kul.Bşk. 

Bursa Merinos Spor A.Ş. 

Batman Petrol Spor Bşk. 

Bulancak Spor Kul.Bşk.ğı 

Karşıyaka Spor Kulübü 

Karaman Spor Bşk. 

Nusaybin Demirspor Kul.Bşk. 

PETKİMSPORKul. 

Orduspor Kulübü 

Fethiyespor Kul.Der. 

Zeytinbumuspor Kul. 

OFSPOR Kulüp Bşk.ğı 

T.Spor Yazarları Her.ve Spor Kulübü 

BEŞİKTAŞ Spor Kulübü 

Malatyaspor Kulübü 

Pcndikspor Kulübü 

Adıyamanspor Kulübü 

KUçükköyspor Kulübü 

Celal Bayar Üniversitesi 

Erzurumspor Kulübü 

Nazilli Belediyespor Kulübü 
BsUı 
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ 

Hasan Durmuş-ANTALYA 

Kardemir Karabükspor Bşlcğı 

Bilgi ve belge bulunmamakladır 
Cafer Aydın'ın Teşvik Primi iddiaları Hk. 
Önlemlerle ilgili 1 sh.yazı gönderilmiştir 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Cum.Sav.tlgur Yigit'in görevlendirilemeycceği hk. 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
rjjoru ve Cevaplar 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Nusaybinspor Maçında mey.gelcn olaylar hk. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Çeşitli Öneriler Sunulmaktadır. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Öğr.Üy.Cengiz Karagözojlu'nıın çalışması ve Mehmet 
Acet'in tezi sunulmuştur. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
2000 Yılından Sonraki uygulamalara ait bilgi ve belgeler 
gönderilmiştir. 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

27.02.2005 Günü oynanan Ünyespor-Bulancakspor 
müs.bclge gönderilmiştir. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Panelin özetlendiği bülten ve kitapçık gönderilmiştir. 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

öneriler sunulmaktadır. 

Bilgi ve belge bulunmamakladır 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
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04.03.2005/31 1 

04.03.2005/920 
07.03.2005/31 
07.03.2005 

03.03.2005/168 
03.03.2005 

07.03.2005/44 

08.03.2005/368 
02.03.2005 

04.03.2005/2-154 
04.03.2005/21 

07.03.2005/ 

07.03.2005/078 

28.02.2005/16 

07.03.2005/03 

08.03.2005/ 

04.03.2005/076 
07.03.2005/1519 

08.03.2005/049 
08.03.2005/RY. 
KD-156 
08.03.2005 

08.03.2005/2004-
2005/881 
08.03.2005/34 

04.03.2005/2005-
2815 
03.03.2005/13 

03.03.2005/51 
09.03.2005/ 

04.03.2005/49 
07.03.2005/18 
10.03.2005 

09.03.2005/245 

09.03.2005/278 
07.03.2005/G-255 

09.03.2005 
09.03.2005/020-84 
10.03.2005/54 

09.03.2005/ 
09.03.2005/D.02.1. 

Kınkkalespor Kulübü 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü 
İzmirspor Kulübü Bşk. 
Ertuğrul Dilek 

Sarıver Spor Kulübü 
Allınordu Spor Kulübü 

Adana Demirspor Kulübü 

İstanbul Büyükşehir Bel.Spor Kulübü 
1 latay Spor Kulübü 

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 
Gümüşhanespor Kulübü 

Side Spor Kulübü 

Çaykur Rize Spor Kulübü 

A.B.Kızılcahamam Bel.Genç.ve Spor 
Kulübü 
VEFA Spor Kulübü Derneği 

Bursaspor Kulübü Bşk. 

Yalovaspor Kul.Bşk.ğı 
Mehmet Ali Şahin 
Dev.Bak.Başbk.Yrd. 
Boluspur Kulübü Bşk.gı 

Muglaspor Kulübü 
Başkan Üniversitesi 

Eyüp Spor Kulübü 

Vestel Manisaspor Kul.Bşk.ğı 

Elazığspor Kulübü 

Ankara Demirspor Kulübü 

Akseki Aroma Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanlığı 
Niğdcspor Kulübü Derneği 
İsimsiz 

Yimpaş Yozgat Spor A.Ş. 
Hatay Köy I lizmet. Spor K. 
Serhan Ulueren'in Teslim Ettiği 3 
AdetV.Kascl 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

İsparta Spor Yön.Kur. 
İsdemir A.Ş. 
İSKENDERUN 
Adanaspor A.Ş. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Samsunspor Kulübü Kamu Yararına 
Dernek Bşk. 
Maltepcspor Kulübü 
Gaziantcpspor Kulübü Derneği 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Öneriler sunulmaktadır. 
önlem Önerileri sunulmaktadır. 
Komisyona bilgi vermek üzere Ankara'ya Gelis-Gidiş 
Bileti ücretinin ödenmesi hk. 

Konuyla ilgili çalışmaları bulunmamaktadır. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamakladır 

Şiddetin Engellenmesi konusunda öneriler sunulmuştur. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Yapılan Çalışmalar sunulmuştur. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Herhangi bir çalışma bulunmamakta, düşünceleri 
bildirilmektedir. 
Herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

21.05.2000 Günü Nişantaşıspor Maçında şike yap.hk.l 
gol avantajı ile ligden düşürüldükleri hk. 
2003-2004 ve 2004-2005 Sezonu çalışmaları 
gönderilmiştir. 
Herhangi bir çatışmaları bulunmamaktadır. 
Gelibolu Spor Kul.yazısı T.Futbol Fed.Bşk. 
incelettirilmiş, cevabi yazı gönderilmiştir. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

Herhangi bir çalışmaları bulunmamaktadır. 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilim.Böl. 
Önerileri sunulmuştur. 
Öneriler sunulmaktadır, 

Cafer Aydın'a verilen ceza bildiriliyor. 

2002-2003 Yıl.mey.gelcn olay ve ligden düşürülmeleri 
hk. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamakladır 
Şekerspor Malzemecisi Yusuf Sevinç'in teşvik primi 
aldırı hk. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
Bilgi.belge bulunmamaktadır, öneriler sunulmaktadır. 
1 .Hadi Türkmen - Telegol 
2.Sadık İlhan -
3.Telcı>o! - 20.02.2005 
Beden Eğ.Spor Bölümü Futbol Branşı 
Öğretim Elemanlarının önerileri sunulmuştur 
Bılçı ve belge bulunmamaktadır. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 956) 



— 303 — 

217 

218 
219 

220 
221 
222 
223 

224 
225 

226 
227 
228 
229 
230 

231 
232 

233 
234 
235 
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237 
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GZTSP.27 1 
07.03.2005/1-92-4-
2005 
08.03.2005/049 
07.03.2005/ 
01379-10612 
04.03.2005/9 
04.03.2005/140 
10.03.2005/412 
09.03.2005/562-
03/2005 
07.03.2005 /4338 
10.03.2005/26 

04.03.2005/432 
02.03.2005/130 
08.03.2005/55 
08.03.2005 
09.03.2005/1124 

05.03.2005/95 
14.03.2005 

09.03.2005/ 
14.03:2005/ 
10.03.2005/27-77-
2005 
14.03.2005/314 

14.03.2005/ 
15.03.2005/201-
1931 
10.03.2005/12-596 

15.03.2005 

15.03.2005 
08.03.2005/65-1151 

15.03.2005 
14.03.2005/212 
11.03.2005/ 
14.03.2005/2611 
10.03.2005/01-
15/23 
21.03.2005/ 

22.03.2005 

22.03.2005 

22.03.2005 

23.03.2005 

25.03.2005/ 
15493 
16.03.2005 

3103.2005 
25.03.2005 
29.03.2005/678-116 

Adalet Bakanlığı 
Ceza Iş.Gen.Müd. 
Mufilaspor Kulübü 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Şımakspor Kulübü 
Kastamonu Spor Kulübü 
Bisiklet FedBşk. 
Darıca Gcnçlerbirliği Spor Kulübü 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü 
Aliağa Belediyesi Gençlik Spor 
Kulübü 
Kafkas Üniv.Rektörlügü 
MKE Ankaragücü Spor Kul. 
Sckcrspor Kul.Der. 
Erzincanspor Kulübü Bşk. 
Afyon Kocatcpc Üniv.Rck. 

Kahramanmaraşspor Kulübü 
Şahin Ulu 

Alibcyköy Spor Kul.Der. 
Altay Spor Kulübü Vek. 
Sakaryaspor Tesis. İşl.vc Tic.A.Ş. 

tstanbuispor A.Ş. 
Eskispor Kulüp Bşk ğı 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü 

Eccvit Kılıç (Elden Teslim etmiştir.) 

Yılmaz Özlem 
Niğde Üniversitesi Rektörlüğü 

Hadi Türkmen 
Gcbzcspor Kulübü 1955 
Kartalspor Kulübü 
Marmara Üniversitesi Rek. 
T.Futbol I Iakemleri ve Gözlem. 
Derneği Gen. Bşk. 
M.Seyfi Gözaydın 
TFF Gözlemcisi 
Osman Ateş Salcıoğlu 

Tolgay Karagöz 

llksen Sözer 

Fenerbahçe Spor Kulübü 

MALİYE BAKANLİĞİ 
Personel Genel Müdürlüğü 
Ahmet Coşkun 

Av.İbrahim Kalı 
İbrahim Balcı 
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Araş.Gür.Faruk Albay'ın Doktora tezi sunulmuştur. 

Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
235 S.Yazımız Cevabı gönderilmiştir. 
Herhangi bir olay bulunmamaktadır. 
Fair-Play kuralları doğrultusunda tnüs.oynanması 
öneriliyor. 
Bed.Eğ.ve Spor Yük.Ok.Müd.nün görüşü gönderilmiştir. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Herhangi bir çalışmaları bulunmamaktadır. 
Yapılan Çalışmalar Hk.bilgi verilmektedir. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Bed.Eğ.ve Spor Yüksekokulunun Hazırladığı çalışma 
sunulmuştur. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Komisyona Vermiş Olduğu İfadesinde Belirttiği 
Belgelerin faxı gönderilmiştir. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 
Avukatların Vekaletnameleri ve l Dosya gönderilmiştir. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Şirket Adına İşlem Yap. Yetkili Kiş.Listesi 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır 

Bed.Eğ.vc Spor Yüksekokulu Müd.nün 
Çalışma ve Önerileri gönderilmiştir. 
Beden Eğ.ve Spor Yüksekokulunun Hazırladığı Çalışma 
Dosyası gönderilmiştir. 
1. Futbol ve Mafya 
2.Konuşan Mafya 
Uçak Bileti ve diğer evraklar 
Prof.Dr.Nedim Çetin Danışmanlığında Hakan Sungur 
Tarafından Haz.Tez özeti ve Akademik Per.Görüş ve 
önerileri sunulmuştur. 
Toplantı Sırasında Elden Verilen Evraklar 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
Bilgi ve belge bulunmamaktadır. 
70 ve 335 S.Y.Cevabı Olarak Daha Önce Gönderilmiştir. 
Futbol Hakem.Yönelik Yorumlar Hk.Çeşitli Öneriler 
Sunulmaktadır. 
Bülent Yavuz ile ilgili 'TRT ye gönderdiği yazı ve ekleri 
hk. 
tstanbuispor İle İlgili Komisyonda Dinlenen İlgilinin 
Harcama Belgeleri 
İstanbulspor İle İlgili Komisyonda Dinlenen İlgilinin 
Harcama Belceleri 
İstanbulspor İle İlgili Komisyonda Dinlenen İlgilinin 
Harcama Belgeleri 
Komisyonda İfade Edilen Belge Örnekleri 
Gönderilmiştir. 

İstanbulspor Dosyası ile İlgili Komisyonda Dinlenen 
ilgilinin harcama belgeleri. 
Mahkeme Kararları 1 Ik. 
"Spordu Sike" ile ilgili belge sunuyor. 
09.03.2005 T.Düzenlenen "Futbolun Kanayan Yarası 
Holiganizm" konulu panelin Sonuç Bildirgesi 
gönderilmiştir. 
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280 
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28.03.2005 

01.04.2005 

05.04.2005 

11.04.2005 

12.04.2005 
12.04.2005 

14.04.2005 

15.04.2005 

21.04.2005 
22.04.2005 
/75948 
25.04.2005/ 
17992 
26.04.2005/737-
9667 
26.04.2005 

27.04.2005/1085 
26.04.2005/2004-
007 
28.04.2005 

02.05.200S 

0205.2005/911 
04.05.2005 

04.05.2005 

04.05.2005/610 

05.05.2005/2855 

09.05.2005/ 
13855 

13.05.2005/ 
20951 
18.05.2005 
25.05.2005/ 
22722 
23.05.2005/655 

Gençlik ve Spor Genci Müdürlüğü 

BAŞBAKANLIK 
Devlet Personel Başkanlığı 
Şcncs Erzik 

Çaykur Rizespor Gençlik ve Spor 
Kul.Dcr. 
Av.İbrahim Kalı 
Spor Toto Teşkilat Müdürü 

Musa Uzunkaya 
Samsun Milletvekili 
AYDINSPOR 
Kulübü Derneği Başkanlığı 
Kulüpler Birliği Başkanlığı 
İÇİŞ1-I-Rİ HAKANLIĞI 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
T.Futbol Federasyonu 
Hukuk Kurulu 
Zafer Güler 
Mski İstanbul Milletvekili 
Güreş Federasyonu Gen. Sek. 
Bursaspor Kulübü Başkanlığı 

Altayspor Kulübü Başkanlığı 

Ömer Gürsoy 
Akşam Gazetesi Yazarı 
Gençlik ve Spor Uen.Müd.ğü 
T.Spor Yazarları Derneği ve 
Spor Kulübü 

Gençlik ve Spor Gen.Müd.ğü 
Hukuk Müşavirliği 
Maliye Bakanlığı 
Teftiş Kumlu Başkanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genci Müdürlüğü 
Sadık Dcda 
Adalet Bakanlığı 
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Gazi Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Hnsl.Müd ğü 

Müfettiş Metin Yılmaz ve Salman Malkoç'un 
görevlendirilmeleri hk. 
Uzman Ayhan Bora'nın Görevlendirilmesi Hk. 

Türk Futbolunda Yaptıklarım ve Yapacaklarım - 1992 -
Adlı Kitapçık 
Erdoğan Arıca'nın rahatsızlığı nedeniyle Toplantıya 
katılamayacağı hk. 
Şike Yok Kararının Yargıtayca Bozma Kararı 
Toplantıda şifahi olarak sunulan bilgiler yazılı olarak 
gönderilmiştir. 
Hakem Süleyman Abay'm Samsunspor-Malatyaspor 
karşılaşmasmdaki hataları hk. 
Göztepe ve Bucaspor Kul.ilgili ihbarlar hk. 

Futbol Yayın 1 lakları Gelirleri 
Ceza Alan Seyirci Sayısı Hk 

8 No.lu Yazımız Cevabı 

Komisyonun talebi yönünde rc'scn yapılan araştırmalar 
ve ilfiili dokümanlar sunulmuştur. 
Sağlık nedeniyle toplantıya katılamayacağını bildiriyor. 

04.05.2005 T.Komisyonumuzda bulunacağı hk. 
Genel Sekreter Alpay Şar'ın Toplantı Sırasında Sunduğu 
Evraklar 
Kulüp Başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu tarafından 
toplantıda sunulan evraklar 

568 S, Yazımız Cevabı 
TSYD Başkanlarının Duyurusu 

617 S.Yazımız Cevabı 

Başkontrolör Hasan Aydın'ın Görevlendirilmesi Hk. 

DoçDr.Erkan Küçükgüngör'ün Komisyonda 
Görevlendirilmesi 1 lk. 

Araştırma Raporundan 1 Suret Gönderilmesi 1 lk. 

Toplantıya Katıldığı Günle İlgili Harcırah Evrakları 
Kocaeli C.Savcılıgından Alınan Yazı ve Ekleri 
gönderilmiştir. 
Recep Ccngiz'in Görevlendirilmesi 1 lk. 

* 3 Klasör, 1308 Sayfa Toplantı Tutanağı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 956) 



Dönem: 22 Yasama Yılı: 4 

TBMM (Esas No.: 10/308) 

Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan ve 38 
Milletvekilinin, Kuşadası Limanı İhalesi ile İlgili Bazı 
iddiaların Araştırılması Amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi (10/308) 

(Başkanlığa Geliş Tarihi: 12.10.2005) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Kuşadası Limanının Özelleştirilmesi ve "Özelleştirme Uygulamalarının Düzen

lenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5398 Sayılı 
Kanun"un ortaya çıkardığı sorunlar, bu projede kamu ve toplumsal yarann tartışılır hale 
gelmesi, ihale yapım yöntemi ve kamuoyuna yansıyan bazı bilgi ve belgelerin araştırıl
ması, kamuoyunda ortaya çıkan tereddüt ve güvensizliğin giderilmesi açısından önem arz 
etmektedir. Bu amaçla, Anayasanın 98, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyannca 
Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

V. Haşim Oral 
Denizli 

Ahmet Küçük 
Çanakkale 

Bülent Baratalı 
İzmir 

Muharrem Kılıç 
Malatya 

Nurettin Sözen 
Sivas 

Ufuk Özkan 
Manisa 

Osman Kaptan 
Antalya 

Atıla Emek 
Antalya 

12.10.2005 
Rasim Çakır 

Edirne 
Canan Arıtman 

İzmir 
Mehmet U. Neşşar 

Denizli 
Halil Akyüz 

İstanbul 
Hasan Ören 

Manisa 
Feridun Fikret Baloğlu 

Antalya 
Osman Özcan 

Antalya 
Hüseyin Ekmekçioğlu 

Antalya 

Mehmet Mesut Özakcan 
Aydın 

Hakkı Ülkü 
İzmir 

Türkân Miçooğulları 
İzmir 

Erdal Karademir 
İzmir 

Vezir Akdemir 
İzmir 

Mehmet S. Kesimoğlu 
Kırklareli 

Nail Kamacı 
Antalya 

Tuncay Ercenk 
Antalya 
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Yakup Kepenek Mehmet Ziya Yergök Abdulaziz Yazar 
Ankara Adana Hatay 

Ali Oksal Uğur Aksöz Ali Cumhur Yaka 
Mersin Adana Muğla 

Feridun Ayvazoğlu Mehmet Küçükaşık Kemal Demirel 
Çorum Bursa Bursa 

Nadir Saraç İzzet Çetin Mustafa Gazalcı 
Zonguldak Kocaeli Denizli 

Muharrem İnce N. Gaye Erbatur Nejat Gencan 
Yalova Adana Edirne 

GEREKÇE 
Son günlerde "TÜPRAŞ" ihalesi ile gün yüzüne çıkan usulsüzlüklerin kamuoyunda 

yoğun olarak tartışıldığı bir ortamda, yeni ihaleler ve bu ihalelerde ortaya çıkan ya da 
çıkartılan yolsuzluklar ardı arkası kesilmeden devam etmektedir. 

Kuşadası Limanında, Tüpraş'ta ve Galataport'ta yaşananlar, AKP iktidarının organize 
ettiği, özelleştirme depremlerinde yaşananlar, buz dağının sadece bir kısmının olduğu ar
tık görülmüştür. 

Ne yazık ki, her gün bir yenisinin daha eklendiği depremler, şiddetinden hiçbir şey 
kaybetmeden devam ettirilmek istenmektedir. AKP iktidarının, Anayasal hükümlere rağ
men, "hukuksuzluğu" sürdürmek istemesi, ülkenin son kalan mallarının talanında ortaya 
çıkacak rantın büyüklüğünden anlaşılmaktadır. 

Yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilecek Egeport'un 2003'teki ihalesini önce 
yerel girişimcilerin oluşturduğu "Limaş" 40 milyon dolara kazandığı bilinmektedir. An
cak para zamanında ödenemediği için satış iptal edildiği ve 27 milyon dolarlık teklifiyle 
ihalede ikinci sırada olan Global-Ofer ortaklığına verildiği basımızda yer alan haberler
den görülmüştür. 

Egeport'u alan Ofer-Global Menkul değerler AŞ sahibi Kutman ortaklığı, "kıyılardan 
herkesin eşit ve serbest yararlanma" hakkını düzenleyen Anayasanın kıyılara ilişkin 43. 
maddesi ve Kıyı Yasasının 5. maddesine aykırı olarak kıyıya denize dolgu yaparak yer 
kazanmak ve liman içine ticari amaçlı inşaa faaliyetlerinde bulunmak istemektedir. 

AKP iktidarı, bu ikiliye, 30.03.2004 tarih ve 25418 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik yapmak suretiyle gerekli kat
kıyı sağlamıştır. 

Ancak, söz konusu yönetmelik Danıştay 6. Dairesi (Esas No: 2004/3060) "Anayasa 
ve Kıyı Yasasına aykırı olduğu ve yönetmelik değişikliğinde hukuka uyarlık bulun
madığı" gerekçesiyle, 05.10.2004 tarihinde yürütmeyi durdurmuştur. 

Yönetmeliğin Danıştay'da davasının görüşüldüğü sıralarda, Yönetmelik değişik
liğinin mahkemelerce iptal edilmesi olasılığı hatırlatılınca, Ofer'in ortağı Kutman, hem de 
kaymakam ve belediye başkanının önünde, TV kameralarının önünde, "Yönetmelik iptal 
edilirse kanun çıkarılır, olur biter" demek suretiyle, AKP iktidarının kendisine verdiği 
güvenceyi kamuoyuna açıklamıştır. 

AKP iktidarı, Ofer'in ortağı kişinin kamuoyuna beyan etmiş olduğu, yönetmeliğin 
yasaya dönüştürülmesi talebini 03.07.2005 tarihinde yerine getirmiş ve Türkiye Cum-
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huriyetinin bağımsız "yargısına" meydan okurcasına, "hukuka aykın bulunan yönet
meliği" virgülüne bile dokunulmadan 5398 sayılı yasanın 5. maddesiyle yasa maddesine 
dönüştürmüştür. 

Bu durum, hukuk devletinde "rantın", "hukuka" karşı bir zaferinin tescili olarak Cum
huriyet tarihimizde yerini almıştır. 

Söz konusu yönetmelik maddesinin, yasa haline gelen maddesi, "Organize turlar ile 
seyahat eden kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin (kruvaziyer gemilerin) bağlandığı, günün 
teknolojisine uygun yolcu gemisine hizmet vermek amacıyla liman hizmetlerinin (elektrik, 
jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik bağlantı noktaları ve hatlarının) sağlan
dığı, yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin görüldüğü, ülke tanıtımı ve imajını üst 
seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme-içme tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme 
ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama 
üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup, kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve 
yolcuları indirmeye müsait deniz yapıları ve yan tesislerinin yer aldığı kruvaziyer ve yat 
limanları, 

Özelleştirme kapsam ve programına alınan ve sahil şeridi belirlenen veya belir
lenecek olan alanlar ile kıyı ve dolgu alanlarında yapılacak yat ve kruvaziyer limanlarının 
ihtiyacı olan yönetim birimleri, destek birimleri, bakım ve onarım birimleri, teknik ve sos
yal altyapı ve konaklama birimleri ile ilgili kullanım kararlan ve yapılanma şartları imar 
planı ile belirlenir. " 

Bu yasa ile, Özelleştirme ile ilgili düzenlemeleri içeren Kanunun 13. maddesi özelleş
tirme kapsam ve programına alınan kıyı, sahil şeridi ve dolgu alanlarında organize turlar 
ile seyahat eden kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin bağlandığı kruvaziyer ve yat liman
larında Anayasanın 43. maddesine aykın olarak turizm amaçlı alışveriş merkezleri ve 
konaklama üniteleri yapımını mümkün kılmaktadır. Bu hüküm ile Anayasa ile güvence al
tına alınan kıyılar, sahil şeritleri ve dolgu alanlannın kamu önceliği, kıyılardan herkesin 
eşit ve özgür olarak ortaklaşa yararlanması, toplum yaranna kullanılması, kamu malı ol
ması niteliği yok sayılmış ve kıyılann yok edilmesinin önü açılmıştır. 

Zira, yapılan bu düzenleme; Anayasa, Medeni Kanun, Kıyı Kanunu ve Türk 
Hukukunda kamu malları üzerinde kabul görmüş içtihatlara rağmen "Kıyı" gibi herkesin 
kullanımına ve yararlanmasına açık doğal varlıklanmızın sırf ticari beklentiler uğruna, 
kamu ve toplum yaran dışında kullanılması öngörülmektedir. 

Kıyılarda, Medeni Kanunun 715 inci maddesi (Eski TMK. 641 inci md.)'ne göre 
sahipsiz mal olarak kabul edilen yerlerdendir ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındadır. 
Diğer bir anlatımla, sahipsiz mallar, doğal nitelikleri gereği özel mülkiyete elverişli ol
mayan kamu mallandır. Türk Hukukunda egemen olan görüş, devletin kamu mallan 
üzerindeki hakkının medeni hukuk anlamında mülkiyet hakkı olmadığıdır. 

AKP iktidannın İsrailli Ofer ailesi için gerçekleştirdiği bu düzenleme, ihalenin hazır
lanışı, ihale koşullan ve kamu ve toplum yararına aykın uygulamalar ve ülke çıkarları göz 
önüne alındığında, Anayasanın 2 nci maddesinde yer alan hukuk devleti, 10. maddesinde 
yer alan "Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organlan 
ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket 
etmek zorundadırlar." hükmünü içeren "kanun önünde eşitlik" ilkesine, 11 inci maddesin-



— 4 — 

de yer alan Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesi, "Kıyılardan yararlanma" başlık
lı 43 üncü maddesine, "Kıyıların korunması amaçlı" kamulaştırmayı açıklayan 46. mad
desine aykırılığı açıktır. 

Görüleceği üzere, sosyal adalet gereği çok sayıda kişinin yararlanmasını sağlamayı 
amaçlayan anayasamızın ilgili maddeleri, devletin bile özel mülkiyetine konu edemeyeceği 
bir alan üzerinde, salt, ticari bir kaygı ile, işgali andıran bir yaklaşımla, kendi ülkesinin, 
kendi vatandaşının kullanımından, üstelik yok pahasına adeta kaçırılmaktadır. 

AKP iktidarınca, anayasaya aykırı ve hukuka aykırı olduğu görülen hükümlerin 
Kanun maddesi olarak düzenlenmesi "hukuk devleti" ilkesi ile bağdaşmamakta, yürütme 
ve yasama organını zedelemekle kalmamaktadır, aynı zamanda, toplumun devlete 
güvenini de sarsmaktadır. 

Bu bağlamda, aşağıdaki soruların yanıtlanması, toplumun devlete güveninin yanında 
hukukun da tesis edilmesini zorunlu kılmaktadır. 

1- Kıyılar, herhangi bir tahsis işlemine gerek olmaksızın doğrudan doğruya doğal 
yapısından dolayı herkesin serbestçe yararlanmasına sunulmuş sahipsiz kamu malıdır. 
Hiçbir karşılık ödemeksizin herkesin kıyılardan ortaklaşa yararlanma hakkı vardır. Bu an
lamda, söz konusu yasanın ilgili maddesi Anayasanın 43. maddesine aykırı değil midir? 

2- Söz konusu Özelleştirme yasası ile, plan yapımı konusunda yetkili olan yerel 
yönetimlerin/belediyelerin yetkileri alınarak, fiziksel planlama yapma amacı ile kurul
mayan ve görevleri plan yapmak olmayan, planlama konusunda gerekli donanımı, alt
yapısı ve elemanı bulunmayan Özelleştirme İdaresine İmar Planı yapma yetkisi veril
mesinin asıl amacı nedir? 

3- Galataport'la ilgili olarak, 20.9.2005 tarihli basınımızda yer alan açıklamalarından 
öğrenildiğine göre, ödemelerin inşaat süresi olan 3 yılın bitiminden itibaren başlayacağını 
ve ihale bedelinin toplam 49 yılda tamamlanacağını açıklamıştır. "Tüpraş kadar para ver
dik" açıklamaları ile kamuoyuna ilan edilen teklifin aslında, 49 yıllık ödeme planı dikkate 
alındığında bugünkü net değer yöntemiyle 200 milyon dolara denk geldiği ekonomi çev
relerinde dile getirilmektedir. Diğer bir anlatımla, İsrailli Sami OFER'in başını çektiği kon
sorsiyum, 40 yılda borcun, ancak yüzde 40'im ödeyeceği öğrenilmiştir. Bu anlamda, 
Egeport'un ihale şartlan ve ödeme planı nedir? Bunu Türk ulusunun bilmesi gerekmektedir. 

4- TBMM'de özelleştirmeye ilişkin 5398 sayılı yasa çıkmadan önce, Kuşadası limanın
da yapılan işyerlerine ruhsat verilmiş midir? Bu ruhsatların yasal dayanağı nedir? Liman iş
letmeciliği için açılan ihalede dükkan inşa etme ve kiraya verme hakkı nereden doğmuştur? 

5- Kuşadası Limanı ihalesini alan Global-Ofer ikilisinin önce, ihaleyi kazanan 
"LİMAŞ" adlı yerel işadamları konsorsiyumun ihale neden geri alındı? 

6- Global-Ofer ortağı sözcüsünün "gerekirse yasa çıkarırız" sözleri ve sonrasında 
yasanın AKP grubunca, alelacele çıkartılması, önceden planlı bir çalışmanın sonucu mudur? 

7- 5398/5 sayılı yasaya göre, "Değer tespit sonuçları"nm, kuruluşun özelleştiril
mesine ilişkin ihale sonuçlarının onaylanmasını müteakip idare tarafından kamuoyuna 
duyurulması doğru mudur? Bu soruların yanıtlanması gerekmektedir. 
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