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Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkında kanun
lâyihası ve Maarif, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları
(1/282)

T. C.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71 - 812/3369
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19 . XII . 1958

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 4 . X I I . 1958
tarihinde kararlaştırılan Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkındaki kanun lâyi
hasının, esbabı mucibesi ve ilişikleri ile birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

ESBABI MUCİBE
Spor tesislerinin memleketimizde kurulması ve gelişmesi, gelir sağlıyan usullere ve vasıtalara
müracaat etmemizle mümkün olacaktır. Bu meyanda bütün dünyada çok ehemmiyetli bir gelir
kaynağı olarak tatbik edilmekte bulunan sporda bahsi müşterekin memleketimizde de tatbiki çqk
faydalı bir netice meydana getirecektir.
Halen istanbul ve Ankara spor sahalarında yapılmakta olan muhtelif futbol müsabakalarında,
bir kısım seyircilerin, maçların neticeleri hakkında paralı bahislere giriştikleri, bazan ihtilâfa düş
tükleri, aleni münakaşalar yaptıkları, ileri sürülen paraların da üçüncü bir şahsa tevdi olunduğu
görülmektedir.
Bu usulsüz ve nizamsız paralı bahse girmelerden, memleketimizde bu sahada; «Müşterek ba
his» in halen mevcut bulunduğu neticesini çıkarmak mümkündür. 0 halde bu işi, bir nizam altına
alarak, faydalı ve verimli bir hale getirmek zaruridir.
Yukarda kısaca belirtilen hususlar muvacehesinde; futbol müsabakalarında müşterek bahsin,
memleketimizde büyük bir rağbete mazhar olacağı ve çok ehemmiyetli bir gelir kaynağı teşkil ede
ceğine muhakkak nazariyle bakılabilir.
Ayrıca, futbolda müşterek bahsin tatbiki yeni bir iş hayatının doğmasına imkân veueceği gibi,
sosyal faaliyetlerin artmasını Bağlıyacak ve spor hareketlerine de yeni bir hız verecektir.
Bugün hemen hemen bütün Avrupa memleketlerinde müşterek bahis esasları tesbit edilmiş olup
buna ait kanunlar, nizamnameler ve talimatnameler vaz'olunmuştur, istatistiklere göre bu işten
elde edilen paralar büyük yekûnlara baliğ olmaktadır. Bu paraların, birçok tesislerin meydana ge
tirilmesinde ve bir kısım spor malzemesinin tedarik edilmesinde kullanıldığı müşahede edilmekte
dir.
Memleketimizde spor saha ve tesisleri yok denecek kadar azdır. Spor tesislerinin meydana ge
tirilmesi, sporumuzun inkişafını Bağlıyacaktır. Şu hale nazaran müşterek bahsin nizamlı bir şekle
sokulması ve mevzuata bağlanması çok büyük faydalar temin edecektir,

Maddelere gelince :
.
Birinci madde : Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi ve yürütülmesi hak ve salâ
hiyetinin Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne aidolduğunu tesbit etmekte;
İkinci madde : Lüzumunda bu işin Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün murakabesi altında
hakiki veya hükmi şahıslar arasından icra ettirilmesine imkân sağlamakta;
Üçüncü madde : Müşterek bahisten elde edilecek hasılatın nerelere ve ne nispette tevzi oluna
cağını belirtmektedir.
Bu münasebetle, şu hususun da tebarüz ettirilmesi yerinde olacaktır : Müşterek bahisten elde
edilecek hasılattan 5237 sayılı Kanun hükümlerine göre belediyelerce alınmakta olan eğlence resmi
ile bu işin tertibi ve yürütülmesi için yapılacak her türlü zaruri masraflar tenzil olunacak ve
bakiyesi tevzie tâbi tutulacaktır. Eğlence Resmi nispetinin % 5 i aşmaması esası için icabı bakı
mından yerinde görülmektedir. Zaruri masraflar meyamna; personel, kırtasiye, muhabere, kira ve
sair bilcümle masraflar gireceği gibi bu işin icrası, yapılacak talimatnamesine göre aktedilecek
mukaveleler esasları dâhilinde hakiki veya hükmi şahıslara devredildiği takdirde, işi yürütene ve
rilecek kâr nispeti de dâhil olacaktır.
Dördüncü madde: Müşterek bahisten Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne ayrılacak mebaliğin
millî bankalardan birinde açılacak hususi bir fonda toplanacağım ve yapılacak talimatnamesine
göre bu fondaki paranın Türk sporunun gelişmesine yardım edecek her türlü faaliyetler ile, spor
saha ve tesislerine ve malzemesine sarf edileceğini tasrih etmektedir.
Beşinci madde: Bu kanun hükümlerine aykırı hareket edenlere tatbik edilecek cezayı tesbit et
mektedir.
Altıncı madde: Bu kanunun tatbikini sağlamak üzere talimatnameler hazırlanmasını emretmek
te olup; bu talimatnameler, müşterek bahsin tertip ve yürütülmesine, hâsılatın tevziine ve fonda
ki paraların nerelere ve ne suretle sarf edileceğine ait teknik, idari ve malî her türlü teferruatı ih
tiva edecektir.
Muvakkat madde: Müşterek bahis tertibi ve yürütülmesi için bidayeten lüzumlu ilk masrafların
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü bütçesine konulacak tahsisattan karşılanacağını göstermekte
dir.
Yedinci ve sekizinci maddeler;
Meriyete ve icraya dairdir.

Maarif Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maarif Encümeni
Esas No : 1/282
Karar No : 8

9,1.1959

Yüksek Reisliğe
Encümenimize 'havale duyurulan «Futbol müsalbakalarında müşterek 'bahisler tertibi hakkın
da 'kanun lâyihası» Maarif ve Maliye Vekâletleri
/mümessilleri de hazır bulundukları halde tetkik
ve müzakere edildi.
Memleket gençliğinin ve dolayısiyle cemiye
timizin ımaddi ve mânevi gelişmesinde ve millî
prestij ve itibarımızın artmasında sporun 'büyük
ehemmiyeti aşikârdır. Diğer taraftan memleket
sporunun, eıhemmiyetiyle mütenasip Ibir inkişa

fa mazhar olaimadığı 'da bir hakikattir. Maddi
imkânsızlık hiç. şüphesiz, bu neticenin en başta
gelen âmilidir. Zira sporun inkişafı birinci de-.
re ©ede, yeter ısayıda* ve nizami vasıfta saha, te
sisi ve malzemenin mevcudiyetine Ibağlıdır. Çok
'büyük ve çeşitli hizmetler karşısında Ibulunan
Devlet hutbesinden ayrılabilecek miktarlar ile
arzu edilen ve 'bugün zaruret haline gelmiş bulu
nan mânada spor saha ve tesislerini kurmanın
mümkün ohıimıyacagı sabit olmuştur.
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Avrupa'nın birçok ileri milletleri bu dâvayı
müşterek bahisler tertibi suretiyle çok evvel
halletmiş bulunmaktadırlar. Bizde de bu yola
gitmek suretiyle vatandaşlarımızın bu sahada
malûm ve müsellem olan alâkalarından istifade
ederek bu millî ve içtimai problemi 'halletmenin
zamanı çoktan gelmiştir.
Bu mülâhazalarla futbol müsabakalarında
müşterek bahisler tertibini tazammun eden bu
kanun lâyihası encümenimizee esas itibariyle
muvafık mütalâa edilmiş olup aşağıda 'mucip se
bepleriyle gösterilen bâzı küçük değişikliklerin
yapılmasına da lüzum görülmüştür :
1. Müşterek bahis tertibinin
kendilerine
teşmili mahzurlu görülen bâzı teşekkülleri bun
dan hariç tutmak maıksadiyle birinci maddeye :
«Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünce tertiple
necek» ibaresi ilâve edilmiştir.
2. îşin ehemmiyetiyle nispetini temin ve
muhtemel dedikoduları önlemek gayesiyle devir
keyfiyetini hükmi şahıslara münhasır kılmak
üzere 2 nei maddeden «hakiki» kelimesi.çıkarıl
mıştır.
3. Lüzumsuz görüldüğünden (beşinci m'addeden «davetiyeleri» kelimesi ile «Sulh Ceza malhkemelerinee» ibaresi çıkarılmış ve mevzuun
ehemmiyetiyle mütenasibolmak üzere para ce

zası «1 000 liradan 10 000 liraya» kadar şek
linde yükseltilmiş ve «Bir aydan üç aya kadar
hapis cezası» kaydı bu maddeye ilâve edilmiştir.
4. Salâhiyeti birinci derecede mesul mafeama vermek maksadiyle 6 ncı maddede mevzuubahis talimatnamelerin Maarif Vekâletince tas
dik edileceği kaydı bu maddeye konulmuştur.
Encümenimizce ekseriyetle kabul edilen 'bu
kanun lâyihası,
Havaıesı gereğince Bütçe Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Maarif Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Rize
Bursa
A. Morgu
/ / . Ülman
Kâtip
İçel
Afyon K.
Ankara
S. Göknar
O. Kökten
Muhalifim
Ü. Elli
Çanakkale:
îçel
İsparta
İV. Togay
R. Çetin
A. Lâtif oğlu
İstanbul
İzmir
Mardin
A. Günel
V. Taysi
Ş. Dursun
Muş
Ordu
G. Emre
Söz hakkım mahfuzdur.
F. Güley
Trabzon
Trabzon
M. R. Tarakçıofflu
II. Polat

Bütçe Encümeni tezkeresi
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/282
Karar No. 27

16 . I . 1959

Yüksek Reisliğe
Futbol müsabakalarında müşterek bahisler
tertibi hakkındaki 1/282 sayılı Kanım lâyihası
Maarif Encümeni mazbatası ile birlikte encü
menimize havale edilmiş bulunmaktadır.
Lâyiha üzerinde encümenimizde yapılan mü
zakerede lâyihanın 5' nci maddesi cezai hüküm
leri ihtiva etmesi bacımından lâyihanın bu

maksatla Adliye Encümeninin de tetkikatından
geçtikten sonra encümenimize havale buyurulmasını encümen kararı olarak, saygılarımla arz
ederim.
Bütçe Encümeni Reisi
Balıkesir Mebusu
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Adliye Encür.ıeni

mazbatası

T. B. M. M.
Adliye Encümeni
Esas No. 1/282
Karar No. 22

28.1.

1959

Yüksek Reisliğe
Futbol müsabakalarında müşterek bahisler
tertibine dair olan kanun lâyihası Maarif Ve
kili ile Adliye ve Dahiliye vekâletleri mümes
silleri de hazır olduğu halde tetkik ve müzake
re edildi :
Lâyiha sporun muhtelif kolları arasında
birçok hususiyetleri ile en çok rağbeti toplıyan, spor adabı ve cemiyet hareketleri cümle
sinden olarak üzerinde alâka ile durulmasını
icabettiren futbol müsabakalarında, neticelere
matuf olarak yapılagelmekte bulunduğu müşa
hede kılman hususi mahiyetteki müşterek ba
hislerin büyük bir inkişaf arz etmesi hasebiy
le mümasil tertiplerin muayyen ölçüler ile za
bıta altına vaz'olunmasınm lüzum ve zarureti
nin bir ifadesidir.
Kaldı ki, sevk olunan hükümler, futbol mü
sabakalarında her türlü emniyet ve itimada
şayan surette tertibolunacak müşterek bahis
tertiplerinin daha ziyade revaç bulmasının
tabiî neticesi olarak sağlıyacağı hâsılatın mü
him bir kısmının, hasır ve tahdidedilmeksizin
sureti umumiyede memleket dâhilinde her türlü
sporun himayesine tahsis ve tevzi edileceği hu
suslarını da ihtiva etmektedir. Bu itibarla vaz'olunan esasların isabetli bulunduğu mütalâa ve
takdir olunmuştur.
Aşağıda izah olunacağı veçhile bâzı madde
lerde tadilât yapılması hususu da tezekkür kı
lınmıştır :
Madde 1. — Maarif Encümeninin hazırla
dığı metin aynen kabul edilmiştir.
Madde 2. — Maarif Encümeni, futbol mü
sabakalarında müşterek bahis tertibinin hakiki
veya hükmi şahıslara tevdii suretiyle yürütül
mesine mütedair bulunan hükümlerini mahzur
lu telâkki ederek metinden (hakiki şahıslara)
ait kısmı çıkarmıştır. Encümenimiz de bu görü
şe iltihak etmiştir. Ancak;
Encümenimiz, Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün hak ve vazifeleri cümlesine tevdi
olunan mevzuun bu madde gereğince hasren
( S . Say:

hükmi şahıslara devredilmesi hallerinde bâzı
şartların göz önünde tutulması lâzımgeleceğini,
ileride çıkması melhuz ve muhtemel ihtilâf ve
ihtilâtlara mâni bir tedbir olarak düşünmüştür.
Yukarda işaret olunan sebeple, Beden Ter
biyesi Umum Müdürlüğü kendisine müfevvaz
hak ve salâhiyeti devredebilmeği için mevzuun
arz ettiği şümul ve ehemmiyetle mütenasibolarak, salahiyetli kılınacak müesseselerin ciddîli
ği, devamlılığı, sermayesinin kifayeti ve sureti
umumiyede itimat ve emniyeti haiz bulunması
gibi esaslı unsurun aranması, bu meyanda mu
kavelename hükümlerinin tatbikini temin sade
dinde ve bunun ihlâli halinde Beden Terbiyesi
Umum Müdürlüğünün doğacak bütün zarar ve
ziyanını telâfi bakımından teminat alınması ve
bilhassa mukavelenamenin imtiyaz ve inhisara
müncer olacak şekillerden uzak ve kısa müd
detlere bağlanması gibi başlıca şartlara riayet
edilmesi hususunun mazbataya derç ve ilâvesi
encümenimizin ittihaz ettiği karar muktazasmdan bulunmuştur.
Madde 3. — Hükümet tarafından hazırlanan
ve Maarif Encümenince aynen kabul edilen bu
maddenin ihtiva ettiği hükümler arasında yer
alan ve (% 5 i geçmemek üzere (5237) sayılı Ka
nun mucibince alınacak Eğlence Resmi ile) di
ye yazılı bulunan kısam çıkarılmıştır. Zira; bu
kanunun hasren şümulüne giren müşterek ba
his tertipleri, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nunu ile mahsus hükümlerden hiçbirine tevafuk
ve intibak etmemektedir.
Her ne kadar Belediye Gelirleri Kanununun
26 ncı maddesinin 6 ncı bendinde baht ve talihe
mütaallik oyunlardan resim alınacağına dair bir
kayıt ve sarahat mevcut ise de bu hüküm, lâ
yihanın cevaz verdiği müşterek bahsin mâna ve
şümulünden haricolduğu gibi, (girimlik ücreti
ile seyredilen her nevi maç, müsabaka ve yarış
lar
ilâh) diye yazılı yedinci fıkrası ile vaz'olunan esaslar ile de telifi kabil değildir. Çün
kü,
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Bu kanunun istihdaf ettiği (müşterek bahis)
tertibine ait biletler, futbol müsabakalarının ya
pılacağı mahallere girmek için bir hak tevlidin
den başka olarak, muayyen bir devrede spor teşekkülleıi tarafından ayrı yerlerde ve muhte
lif zamanlarda icrası mukarrer müsabakaların
kül halinde neticelerini tesbit eden ve bilhassa
yurdumuzun bütün toplulukları arasında teda
vülü mümkün olan tahmin varakalarından iba
rettir ki, bu kanun lâyihasının ihdas ettiği, he
def tuttuğu futbol müsabakalarında müşterek
bahis mevzuunun mahiyeti itibariyle Belediye
Gelirleri Kanununun hükümlerine intibakının
kabil olamıyacağı neticesine varılmış ve madde
yukarda izah olunduğu veçhile yalnız Belediye
Gelirlerine ait fıkrasının tayyı ile aynen kabul
edilmiştir.
Madde 4. — Hükümet tarafından hazırlanan
metin aynen kabul olunmakla beraber bu mad
de ile şevki mukarrer hükümlerin, yeni tesis
ler vücuda getirilmesiyle beraber gerek bun
ların ve gerekse kanunun neşir ve tatbiki tari
hinde mevcut tesislerin idamesine ait bulundu
ğunun tatbikat bakımından ihtilâfa mahal ver
memesi zımnında bu hususun mazbataya derç
ve ilâvesi hususu derpiş edilmiştir.
Madde 5. — Bu madde ile tedvin edilen hü
küm Hükümet lâyihasında olduğu gibi aynen
kabul olunarak yalnız tahdidedilmiş bulunan
ceza miktarları ve mahiyetleri arttırılmak su
retiyle müeyyidelerde değişiklik yapılmıştır:
a) Ağır para cezasının iptidai haddi Ma
arif Encümeninin tesbit ettiği (1 000) olarak
kabul edilmiş ve âzami haddi Türk Ceza Ka
nununun muayyen miktarına tâbi tutulmuştur.
b) Ayrıca üç aydan başlamak üzere müntehası iki sene olan hapis cezası vaz'edilmiştir.,
c) İrtikâp olunan fiillerin mahiyet ve de
recelerine göre hâkime takdir hakkı bırakılmış,
para veya hapis cezalarından biri ile hüküm
verilebilmesi sağlanmıştır.
d) Bu kanunun tatbikinde gerek Beden Ter
biyesi ve gerekse mevzuu devrettiği müessese

lerin bütün muamelâtına mütaallik evrakın res
mî evraktan madut bulunduğu ve müsadereyi
müstelzim ahval de dâhil olmak üzere bu mev
zuda Türk Ceza Kanununun umumi hükümle
rinin tatbik edilmesi lâzımgeldiği hususunun
mazbatada gösterilmesi encümen karan muktezasmdan bulunmuştur.
Muvakkat madde — Esasa müessir olmamak
suretiyle tahrir bakımından tadilât yapılmıştır.
Madde 7." — Mevzuun süratle tahakkuk sa
hasına! intikalini temin edecek lüzumlu tedbir
lerin alınması için kanunun meriyetinin neşri
tarihine ircaı uygun görülmüş ve metinde ge
rekli tadilât yapılmıştır.
Madde 8. — Hükümet teklifi aynen kabul
edilmiştir.
Kanun lâyihasının arz ettiği hususiyet ve
ehemmiyet ve sağlıyacağı faydalar bakımından
takdimen ve müııtacelen müzakeresinin arzına
karar verilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi
edilmek üzere Riyaset Makamına sunulur.
Adliye Encümeni Reisi
Aydın
0. Ülkü

v

M. Muharriri
Balıkesir
V. Asena

Kâtip
Manisa
Afyon K.
Aydın
Â. Akvn
0. Tailu
İV. Geveci
Çanakkale
Erzincan
S. Sezgin
Â. Sağıroğlu
îmzada bulunamadı
îçel
izmir
Maraş
M. Dölek E. Kavur ff. F. Evliya
Mardin
Ordu
M. A. Ankan
Z. Kumrulu
Sakarya
Sakarya
T. Barış
N. Kiri§cioğlu
îmzada bulunamadı
Siird
Trabzon
F. Şendur
S. Z. Ramoğlu
Urfa
'
Yozgad
A. Akan
M, Ataman
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- e Bütçe Encümeni mazbatası
T, B. M. M.
Bütçe Encümeni
Easas No. 1/282
Karar No. 74

2.11. 1959

Yüksek Reisliği
- Futbol müsabaka]arında müşterek bahisler
tertibi hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan
ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı
kararlaştırılıp Başvekâletin 19 . X I I . 1958 ta
rihli ve 71-812/3369 sayılı tezkeresiyle gönde
rilen kanım lâyihası Adliye ve Maarif encü
menleri mazbataları ile birlikte encümenimize
havale edilmiş olmakla Maarif Vekili, Beden
Terbiyesi Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti
mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere edildi.
Kanun lâyihası, Beden Terbiyesi
Umum
Müdürlüğü tarafından organize edilecek futbol
müsabakalarında müşterek bahisler tertibi için
mezkûr Umum Müdürlüğe salâhiyet verilme
sini istihdaf etmektedir.
Lâyihanın sevkmi mucip sebepler gerekçe
sinde etraf iyi e arz ve izah edilmiş bulunmakta
dır.
Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maarif ve
Adliye encümenleri metinler üzerinde tadilât
yapmak suretiyle kabul etmişlerdir .
Lâyiha üzerinde encümenimizde
cereyan
eden uzun müzakerelerden sonra lâyihanın şev
kini mucip sebepler yerinde görülerek madde
lerin müzakeresine geçilmiştir.
Lâyihanın 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri tadilen 5 nci maddesi Adliye Encümeninin, 6 ncı
maddesi Maarif Encümeninin tadili veçhile ve
Adliye Encümeninin muvakkat birinci madde
si muvakkat madde olarak ve 7, 8 nci maddeler
ise Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir.
Bu suretle yeniden tanzim ve kabul olunan
kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz
edilmek üzere Yüksek Eeisliğe sunulur.
Reis
Reis V.
Mazbata M.
Balıkesir
Muğla
izmir
II. tmre
N. öa/san
B. Bilgin

Diyarbakır
M. II. Ünal
Afyon K.
31. Â. Ülgen
Antalya
K. Akma/nlmBolu
.Sf. Bilir

Adana
Muhalifim.
E. Tekeli
Ankara
Muhalifim
M. Ak'pına<r
Artvin
II. Çeltikçioğlu

Burdur
Muhalifim
F. Çelikbaş

Çorum
//. Bulgurlu
Diyarbakır
II. Turgui

Afyon K.
N. Topcuoğlu
Ankara
Muhalifim
t. Seçkin
Artvin
Y. Gümüsel

«t Çankırı
Söz hakkım mahfuzdur
F. Arkan

Denizli
A. R. Karaca

Denizli
M. Karasan

Edirne
M. Sarol

Elâzığ
II. Müftügi!

Erzincan
Muhalifim
B. Bayındır

İsparta
T. Tığlı

İstanbul
M. Erdener

İstanbul
Ar. Kır şan
Kastamonu
M, îslâmoğlu

İstanbul
t. S ev el

İzmir
D. Akbel
Kırşehir
Söz hakkım mahfuzdur
F. Yalçın

Kocaeli
C. T üzün

Konya
M. Bağrıaçık

Nevşehir
N. Önder

Ordu
Muhalifim
A. Topaloğlu

Sinob
fi. fizen
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Van
Muhalifim
F. Melen
Zonguldak
H. Timur

Maraş
Muhalifim
E. Soysal
Rize
II. Agun
Yozgad
T. Alpay

Muhalefet şerhi
Spor saha ve tesislerinin yapılması, ida
melerinin temini için sevk olunan bu kanun
lâyihasmdaki esbabı nıucibeye uygun ola
rak 4 neü madde :
(3 neü madde gereğince Beden Terbiye
si Umum Müdürlüğüne tefrik olunan meblâğ
•her nev'i spor saha ve tesisleri vucude ge
tirmek,
idamelerini sağlamak maksadiyle
sarf edilmek üzere) bir taraftan mezkûr
Umum Müdürlüğün varidat bütçesine irat, di
ğer taraftan masraf bütçesinde açılacak spor
saha ve tesisleri inşaası ve idameleri fasılla
rına tahsisat kaydolunur.
Şeklinde kabul edildiği halde birkaç cel
se sonra tekriri müzakere suretiyle bahsi müş
terekten temin edilen paranın (Her türlü spor
malzemesi tedarik etmek ve her çeşit spor fa
aliyetlerinde bulunmak gibi Türk sporunun
gelişmesine yararlı işlerde sarf edilmesi) hu
susu da maddeye ilâve edilmiş bulunmakta
dır.

Beden terbiyesi bütçesinin 421 nci mad
desini alâkadar eden ve (E) formülü ile çe
şitli şekilde spor faaliyetlerinin gerektirdiği
masraflar namı altında 1959 yılı bütçesine ko
nan bir milyon liraya ilâveten Beden Terbi
yesi bütçesinin 7 nci maddesiyle de spor faa
liyetleri dolayısiyle elde edilecek hasılatın
miktarı neye baliğ olursa olsun (E) formülü
dairesinde sarfı kabul edilmiş olduğuna göre
miktarı bir milyonu aşan varidat bu işlerde
sarf edildiği halde bahsi müşterekte alman pa
ralardan bir kısmının da yine bu mevzuda
sarf edilmesi malî murakabeye ve maksada
uygun değildir.
At yarışlarında olduğu gibi bahsi müş
terekler halkı bu gibi oyunlara alıştırmakta
ve menfi tesirleri görülmektedir. Bu sebeple
kanunun esasına ve 4 neü maddedeki tadilâta
muhalifim.
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Çorum
Yakup Gürsel

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MAARÎF ENCÜMENİNİN TADİLİ

Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi
hakkında kanun lâyihası

Futbol müsabakalarında müşterek bahisler
hakkında kanun lâyihası

MADDE 1. — Türkiye'de yapılan futbol mü
sabakalarında müşterek bahisler tertibi ve yürü
tülmesi hak ve salâhiyeti Beden Terbiyesi Umum
Müdürlüğüne aittir.

MADDE 1. — Türkiye'de Beden Terbiyesi
Umum Müdürlüğünce tertiplenecek futbol müsa
bakalarında müşterek bahisler tertibi ve yürü
tülmesi hak ve salâhiyeti Beden Terbiyesi Umum
Müdürlüğün'e aittir.

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü müşterek bahisler tertibi ve yürütül
mesi işini, murakabesi altında, hakiki veya hük
mi şahıslara devredebilir.

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü müşterek ibahisler tertibi ve yürütül
mesi işini, murakabesi altında 'hükmi şahıslara
devredebilir.

MADDE 3. — Müşterek bahisten elde edile
cek hâsılatın % 5 i geçmemek üzere 5237 sayılı
Kanun mucibince alınacak «Eğlence Resmi* ile
zaruri masraflar çıktıktan sonra bakiyenin ne
miktarının kazanan bilet sahiplerine ve ne mik
tarının da Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
ne aidolacağı Maarif Vekâletince tâyin ve tesbit olunur.

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Üçüncü madde gereğince Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğüne tahsis olu
nan mebaîiğ, her nevi spor saha ve tesisleri vü
cuda getirmek, idamelerini sağlamak, her türlü
spor malzemesi tedarik etmek ve her çeşit spor
faaliyetlerinde bulunmak gibi Türk sporunun
gelişmesine yararlı işlere sarf edilmek üzere
millî bir bankada Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü emrine açılacak hususi bir fonda topla
nır.

MADDE 4. — Hükümetin 4 neti maddesi
aynen (kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerine aykırı
olarak futbol müsabakaları müşterek bahsi ter
tip veya idare edenler veya bunlara ait biletleri,
davetiyeleri bilerek satanlar ve dağıtanlar ve
sattıranlar veyahut dağıttıranlar mahallin en
büyük mülkiye âmiri tarafından zabıta marife
tiyle menedilir. Haklarında tutulan zabıtla bir
likte mahkemeye tevdi olunurlar. Bu gibiler hak-

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerine ay
kırı olarak futbol müsabakaları müşterek 'bah
si tertip veya idare edenler veya ibunlara ait bi
letleri bilerek satanlar ve dağıtanlar ve sattı
ranlar veyahut dağıttıranlar mahallin en büyük
mülkiye âmiri tarafından zaibıta marifetiyle
menedilir. Haklarında tutulan zabıtla 'birlikte
mahkemeye tevdi olunurlar. Bu gibiler hakkın-
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—9
ADLİYE ENCÜMENİNİN TADlLİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl

Futbol müsabakalarında müşterek bahisler
tertibi hakkında kanun lâyihası

Futbol müsabakalarında müşterek bahisler
tertibi hakkında kanun lâyihası

MADDE 1. — Maarif Encümeninin hazırla
ndığı metin aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Türkiye'de Beden Terbiyesi
Umum Müdürlüğünce tertiplenecek futbol mü
sabakalarında müşterek bahisler tertibi ve yü
rütülmesi hak ve salâhiyeti mezkûr umum mü
dürlüğe aittir.

MADDE 2. — Maarif Encümeninin tadilen
kabul ettiği metne encümenimiz de iltihak et
miştir.

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü müşterek bahisler tertibi ve yürütül
mesi işini, murakabesi altında ancak umumi, hu
susi, mülhak bütçeli veya mütedavil sermave ve
ya iktisadi Devlet Teşekkülleri mahiyetinde ku
rulmuş veya kurulacak kuruma verebilir.

MADDE* 3. — Müşterek bahisten elde edi
lecek hasılattan zaruri masraflar çıktıktan son
ra bakiyenin ne miktarının kazanan bilet sahip
lerine ve ne miktarının Beden Terbiyesi Umum
'Müdürlüğüne aidolacağı Maarif Vekâletine^
tâyin ve tesbit olunur.

MADDE 3. — Müşterek bahisten elde edile
cek hasılattan zaruri masraflar çıktıktan sonra
bakiyenin ne miktarının kazanan bilet sahipleri
ne, ne miktarının Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne aidolacağı bir nizamname ile tesbit
olunur.

MADDE 4. — Hükümet tarafından hazırla
man metin aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Üçüncü madde gereğince Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğünce temin olu
nan meblâğ her nevi spor saha ve tesisleri vücu
da getirilmek, idamelerini sağlamak, her türlü
spor alet, vasıta ve malzemesi tedarik etmek ve
her çeşit spor faaliyetlerinde bulunmak gibi
Türk sporunun gelişmesine yararlı işlere sarf
edilmek üzere bir taraftan mezkûr umum mü
dürlüğün varidat bütçesine irat, diğer taraftan
masraf bütçesinde açılacak bir fasla tahsisat kay
dolunur.
Bu mebaliğden sene sonunda sarf edilmiyen
miktarlar ertesi yıla devrolunur. Senesi içinde
üçüncü ve dördüncü maddeye göre yapılan sar
fiyatın nerelere sarf edildiği bütçe lâyihasına
eklenecek bir cetvelde gösterilir.

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerine ay
l a r ı olarak futbol müsabakaları müşterek bahsi
tertip veya idare edenler veya bunlara ait bilet
leri bilerek satanlar ve dağıtanlar ve sattıran
lar veyahut dağıttıranlar mahallin en büyük
mülkiye âmiri tarafından zabıta marifetiyle
menedilir. Haklarında tutulacak zabıt ile bir
likte mahkemeye tevdi olunurlar. Bunlar hak-

MADDE 5. — Adliye Encümeninin .5 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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- 1 0 Hü.

Mf. E.

kında sulh ceza mahkemelerince 500 liradan aşa
ğı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.

da 1 000 liradan 10 000 liraya 'kadar ağır paracezası ile Ibir baydan üç aya 'kadar hapis cezasıile (hü'km'olunur.

MADDE 6. — Bu kanunun sureti tatbiki Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğünce hazırlanıp
Merkez istişare Heyetince uygun görülecek tali
matnamelerle belirtilir.

MADDE 6. — Bu kanunun ısureti tatbiki Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğünce (hazırlanıp
Maarif Vekâletince tasdik edilecek talimatnaınıelerıle belirtilir.

MUVAKKAT MADDE 1. — Müşterek bahis
tertibi ve yürütülmesi işi için lüzumlu ilk tesis
masraflarını karşılamak üzere Beden Terbiyesi
Umum Müdürlüğü bütçesine gereği kadar tah
sisat konur.

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin teklifö.
aynen kahul edilmiştir.

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 6
ay sonra meriyete girer.

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri İîeyeti memurdur.

MADDE 8. — Hükümetin 8 nei maddesi a y 
nen kabul edilmiştir,

4 . XII . 1958
Başvekil
A. Menderes
Devlet vekili
A. Aker
Devlet Vekili ve
Çalışma V. V.
H. Şaman
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes
Hariciye Vekili
Mâarif Vekili
G. Yardımcı
Ticaret Vekili
H. Erkm&n
Güm. ve İnh. Vekili
H. Hüsman
Münakalât Vekili
Sanayi Vekili
imar ve iskân Vekili
M. Berk

Devlet Vekili
Devlet Vekili ve
Münakalât V. V.
M. Kurlanoğlu
Adliye Vekili
E. Budakoğlu
Dahiliye Vekili ve
Hariciye V. V.
Dr. Namık Gedik
Maliye Vekili
H. Polatkan
Nâfıa Vekili
T. tleri
Sıh. ve iç. Mua. Vekili
Dr. L. Kvrdar
Ziraat Vekili
N. Ökmen
Çalışma Vekili
Bas. - Yay. ve Turz Vekili
S. Somunmoğlu
Koordinasyon Vekili ve
Sanayi V. V.
8. Ataman
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Ad. E.

B. E.

kında 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır
para cezası veya iki aydan iki seneye kadar ha
pis cezası hükmolunur.
MADDE 6. — Maarif Encümeninin metni
aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Maarif Encümeninin
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MUVAKKAT MADDE — Müşterek bahis
tertibi ve yürütülmesi için lüzumlu ilk tesis mas
rafları Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü büt
çesine konulacak tahsisat ile karşılanır.

MUVAKKAT MADDE — Adliye Encüme
ninin I nci muvakkat maddesi muvakkat madde
olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Bu kanun
meriyete girer.

tarihinde

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Hükümet teklifi aynen kabul
edilmiştir.

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

neşri
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