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Futbol müsabakalarında müşterek bahisler
(Resmî
No.
7258

tertibi
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Kanun

10201)
Kabul tarihi
29 . IV . 1959

MADDE 1. — Türkiye'de Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünce tertiplene
cek futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi ve yürütülmesi hak \t salâ
hiyeti mezkûr umum müdürlüğe aittir.
MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü müşterek bahisler lertibi
ve yürütülmesi işini, murakabesi altında ancak umumi, hususi, mülhak hütçeh
veya mütedavil sermaye veya iktisadı Devlet Teşekkülleri mahiyetinde kurulmuş
veya kurulacak kuruma verebilir.
MADDE 3. — Müşterek bahisten elde edilecek hâsılattan zaruri masrafla1'
çıktıktan sonra bakiyenin ne miktarının kazanan bilet sahiplerine, ne miktarı
nın Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne aidolacağı bir nizamname ile tesbit
olunur.
MADDE 4. — Üçüncü madde gereğince Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğün
ce temin olunan meblâğ her nevi spor saha ve tesisleri vücuda getirilmek, idame
lerini sağlamak, her türlü spor alet, vrsıta ve malzemesi tedarik etmek ve her
çeşit spor faaliyetlerinde bulunmak gibi Türk sporunun gelişmesine yararlı işle
re sarf edilmek üzere bir taraftan mezkûr umum müdürlüğün varidat bütçesine
irat, diğer taraftan masraf bütçesinde açılacak bir fasla tahsisat kaydolunur.
Bu mebaliğden sene sonunda sarf euilmiyen miktarlar ertesi yıla devrolunur
Senesi içinde üçüncü ve dördüncü maddeye göre yapılan sarfiyatın nerelere sarf
edildiği bütçe lâvihasma eklenecek bir cetvelde gösterilir.
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MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerim- aykırı olarak futbol müsabakaları
müşterek bahsi tertip veya idare edenler veya bunlara ait biletleri bilerek satan
lar .ve dağıtanlar ve sattıranlar veyahut dağıttıranlar mahallin en büyük mülki
ye âmiri tarafından zabıta marifetiyle menedilir. Haklarında tutulacak zabıt ile
birlikte mahkemeye tevdi olunurlar. Bunlar hakkında (1 000) liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezası veya iki aydan iki seneye kadar hapis cezası hükmo
lunur.
MADDE 6. — Bu kanunun tatbik şekilleri, müşterek bahse iştirak edecekle
rin ehliyet şartları ve iştirak hadleri bir nizamname ile tâyin ve tesbit ediliı.
MUVAKKAT MADDE — Müşterek bahis tertibi ve yürütülmesi için l'ızumlu ilk tesis masrafları Beden Terbiyesi Umum Müdüryüğü bütçesine konulacak
tahsisat ile karşılanır.
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MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 6 ay sonra meriyete girer.
MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini icraya îera Vekilleri Heyeti memurdur.
6 Mayıs L959
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