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GENEL GEREKÇE 
 

14/04/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi 
Hakkında Kanun ile spor müsabakaları esnasında, öncesinde ve sonrasında ortaya 
çıkan ve kamuoyunda infial yaratan olayların önlenmesi, bu olaylara yol açan her 
türlü dış etkinin kontrol edilmesi ve sonuç olarak sporun sağlıklı, centilmenlik 
içerisinde gerçekleşmesi için gereken önlemlerin alınması hedeflenmiştir. 
 
Bu kapsamda kanun spor hukukunun doğasını bilen, sporun kendi dinamiklerine 
hakim, müsabakalarda yaşanabilecek her türlü durum karşısında uzmanlık sahibi 
ihtisas mahkemelerinin kurulmasını öngörmüş, bu mahkemelerin vereceği hızlı, adil 
ve uzmanlığa dayalı kararlarla sporun daha sağlıklı bir ortama kavuşmasını 
öngörmüştür. 
 
Buna karşın kanunun açıkça yaptığı görevlendirmeye rağmen ihtisas mahkemeleri bir 
türlü kurulamamış, kanunda ifadesini bulan bazı suçların takibatı da konu hakkında 
hiçbir uzmanlığı bulunmayan mahkemeler tarafından görülmeye başlanmış, bu 
mahkemelerdeki özel yargılama pratikleri de spor yargılaması içerisine girmiştir. 
 
Bu durumun yarattığı sakıncaları ortadan kaldırmak ve ortaya çıkabilecek diğer 
zararları engellemek maksadıyla bu kanun hazırlanmış, yapılan düzenleme ile 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun ihtisas mahkemesi olarak belirli 
mahkemeleri görevlendirmemesi halinde ne olacağı sorusuna açıklık getirilmiş, bu 
yöntem ile kanunun öngördüğü hedefe ulaşılmasının çabuklaştırılması istenmiştir. 



 

 
MADDE GEREKÇELERİ 

 
Madde 1- Maddeyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun herhangi bir 
mahkemeyi ihtisas mahkemesi olarak görevlendirmemesi halinde ne olacağı 
konusuna açıklık getirilerek, hukuki bir boşluk doldurularak yaşanan hak 
kayıplarının engellenmesi amaçlanmıştır. 
 
Madde 2- Bu madde yürürlük maddesidir. 
 
Madde 3- Bu madde yürütme maddesidir. 
 



 

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 
Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında  Kanun Teklifi 

 
Madde 1-  6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 
23. Maddesi’nin (1) nolu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 
 
“Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı yargılama yapmaya Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunun ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği asliye veya 
ağır ceza mahkemeleri yetkilidir.  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 
herhangi bir mahkemeyi ihtisas mahkemesi olarak görevlendirmemesi 
halinde yetkili mahkeme suçun işlendiği mahal asliye mahkemesidir.” 
 
Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 


