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SÖZ 59. FUTBOL MÜSABAKALARINDAKĐ ELEKTRONĐK BĐLET SĐSTEMĐNĐN 
ĐNCELENMESĐ 

Ayhan Baykara1; Dursun Katkat1 

(1)Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, futbolda Türkiye çapındaki en üst lig ve bir altındaki ligde oynanan 
maçlara girişte kullanılan elektronik bilet sistemini incelemek, uygulamadaki işlerliğini örnek 
olay incelemesi ile ortaya koymak ve sistemin geliştirilmesine yönelik öneriler sunmaktır. Bu 
amaçla en üst ligde oynanan maçlardan örnekler seçilerek sistem incelenmiş, sistemin mevzuata 
ve amaçlara uygunluğu test edilmiş ve işlerliği ortaya konmuştur. Çalışma sonucunda, 
uygulamadaki elektronik bilet sisteminin 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin 
Önlenmesine Dair Kanun’da belirtilen amacı tam karşılamadığı, uygulamada boşluklar 
bulunduğu ve sistemde eksikliklerin ve hataların olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak tespit 
edilen bu boşlukların, eksikliklerin ve hataların giderilmesi için önerilerde bulunulmuştur. 

Giriş: 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un yürürlüğe 
girmesiyle birlikte futbol dalında en üst lig ile bir altındaki ligde bulunan kulüplerin maçlarına 
seyirci olarak girişte elektronik bilet kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kanunla müsabaka 
öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli 
veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yerlerde veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş 
ve geliş güzergâhlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi amaçlanmıştır. 6222 sayılı kanunun 
5. maddesi ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına 
Đlişkin Yönetmeliğin 25. maddesi, elektronik biletleme sisteminin kurulması zorunluluğunu 
ortaya koymaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye çapındaki en üst lig ve bir altındaki 
ligde bulunan futbol kulüplerinin stadyumlarında E-Bilet Sisteminin tasarımı, tedariki, 
entegrasyonu, devreye alınması, çalıştırılması ve bakımı için bir Merkezi Sistem Entegratörü 
oluşturmak amacıyla ihale sonucu sistemin oluşturulması için özel sektörde faaliyet gösteren bir 
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şirket ile sözleşme imzalanmıştır. Đmzalanan sözleşme gereği Futbol maçlarına seyirci olarak 
girişte elektronik bilet uygulaması 14 Nisan 2014 tarihinden itibaren başlamıştır. Bu uygulama 
ile kağıt bilet dönemi sona ermiş, yurt genelinde statlara girişler sadece elektronik kart ile 
mümkün hale gelmiştir. 

Elektronik bilet sistemini kurmak maksadıyla maçlara girişte kullanılmak üzere Passolig adı 
altında bir elektronik kart sistemi geliştirmiştir. Kurulan bu sisteme göre maçlara girmek isteyen 
seyirciler kişiye özel elektronik kart alıp gitmek istedikleri maç biletlerini satın alarak bu karta 
yükletebilmektedir. Taraftarlar kartlarını stat kapılarında bulunan elektronik okuyuculara 
okutarak içeri girebilmektedir. 

 

Materyal ve Metod: Bu çalışmada, elektronik bilet sisteminin işlerliğini incelemek amacıyla 
Spor Toto Süper Lig müsabakalarındaki elektronik bilet uygulaması gözlenerek, sistem örnek 
olay analizi yöntemiyle incelenmiş, uygulamanın mevzuata ve amaçlara uygunluğu test edilmiş 
ve tespit edilen aksaklıklar için bazı öneriler sunulmuştur. 

 

Bulgular ve Sonuç: Uygulamadaki Elektronik Bilet sistemi incelenerek şu tespitler yapılmıştır. 

1- Futbolda Türkiye çapındaki en üst lig ve bir altındaki ligde oynanan maçlara seyirci olarak 
girebilmek için Passolig kart olarak adlandırılan Elektronik Kart çıkarma zorunluluğu vardır.  Bu 
kartı almak için internet sitesinden, mobil uygulamadan veya bazı satış noktalarından aidat 
ödenerek başvuru yapılması gerekmektedir. Elektronik kartlar üzerine kişinin istediği kulübün 
veya Türkiye Futbol Federasyonu logosu basılabilmektedir. Başvuru sahibi, farklı logolu birden 
fazla kart alabilmektedir. 6222 sayılı yasa gereği kart üzerinde kişinin adı soyadı, TC kimlik 
numarası ve fotoğrafı bulunmaktadır. Yabancı uyruklu kişilerin de bu liglerdeki maçları izlemesi 
için bu kartı çıkarma zorunluluğu vardır. Talep edilen kart istenilen adrese belirli bir süre 
içerisinde posta ile gönderilmektedir. Maç tarihine kadar kartı eline ulaşmamış kişiler için 
stadyum önlerine kurulan noktalardan tek geçişlik kart verilebilmektedir. 

Đnternet üzerinden, mobil uygulamadan ve bazı satış noktalarından karta başvurma aşamasının 
oldukça kolay olduğu tespit edilmiştir. Elektronik kartı eline ulaşmamış kişilerin maçlara 
girebilmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan tek geçişlik kart sistemi de oldukça işlevsel bir 
uygulamadır. 

2- Elektronik kart çıkarıldıktan sonra bilet satın almak ve elektronik karta yükletmek amacıyla 
başka bir web sitesine üye olmak gerekmektedir. Bu internet sitesinden üyelik sonrası bilet satın 
alınmak istenilen maç, tribün ve koltuk seçme işlemleri yapılabilmekte ve istenilen TC kimlik 
numarasına tanımlanmaktadır. Ayrıca satış noktalarından da maç bileti satın alınabilmektedir. 
Bilet satın almak için öncelikle internet sitesi üzerinden veya satış noktalarından elektronik karta 
para yüklemesi gerçekleştirilmelidir. Bilet satın alırken bir kişi en fazla 5 adet bilet alarak 
Passolig kartı olan kişilere TC kimlik numaralarını yazarak tanımlayabilmektedir. Her kişiye bir 
adet maç bileti tanımlanabilmektedir. Kart sahibi Türkiye’nin her yerindeki maçlar için istediği 
tribünden bilet satın alabilmektedir. Stadın satışa müsait herhangi bir kısmından satın alma 
işlemi yapılabilmektedir. Kart sahibinin hangi takım taraftarı olduğuna bakılmaksızın beyana 
dayalı olarak bilet satış işlemi gerçekleştirilmektedir. Ayrıca seyirciler bu site üzerinden satın 
aldıkları bilet bilgilerini görebilmektedir. 
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Đnternet üzerinden ve satış noktalarından biletin satın alınarak elektronik karta yükleme işleminin 
oldukça kolay olduğu tespit edilmiştir. Fakat bilet satın alırken stadın herhangi bir tribününden 
bilet alınabilme serbestliği, rakip takım taraftarlarının yan yana koltuklarda oturmasına imkan 
vermektedir. Dolayısıyla taraftar akreditasyonu sağlanamamaktadır. Bu durum sistemin bir açığı 
olarak tespit edilmiştir. 

3- Maç bileti satın alan seyirci web sitesinden başka bir Passolig kart sahibi olan kişiye TC 
Kimlik numarasını girerek kendi maç biletinin devrini istedikleri kişiye yapabilmektedir.  Maç 
bileti devri için sadece istenilen kişinin TC kimlik numarasının bilinmesi yeterlidir. 

Maç bileti devri oldukça işlevsel bir uygulamadır. Fakat burada önemli bir problem ortaya 
çıkmaktadır. Elektronik biletleme sistemi kurularak karaborsa bilet satışının da engellenmesi 
amaçlanmaktadır. Kişi kendine ait olan bir bileti internet sitesi üzerinden başka bir kişiye ücret 
karşılığında devredebilmektedir. Dolayısıyla sistem, bu amacı gerçekleştirememektedir.  Nitekim 
08.03.2015 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında bu 
durum ortaya çıkmış ve birçok ulusal gazete ile internet sitelerinde haber yapılmıştır. Kişi 
kendine ait bir elektronik bileti açık artırma yoluyla satış yapan internet siteleri üzerinden satışa 
çıkardıkları gözlemlenmiştir. 

4- Passolig kartına maç biletini yükleten kişi kartını stadın ilgili kapısındaki okuyucuya okutarak 
içeri girebilmektedir. Đçeri girmeye hakkı olmayan kartlar için kapı açılmamakta ve sistem uyarı 
vermektedir. Đçeri giriş hakkı olan kart sistem tarafından okunup onaylandığında kapı açılmakta 
ve kart sahibinin fotoğrafı kapıda ve güvenlik güçlerinin beklediği kısımdaki ekranlarda 
gözükmektedir. Bu kısımda yasa gereği özel güvenlik görevlileri kartı okutup içeri giren kişi ile 
ekranda görünen kişiyi eşleştirmekle yükümlüdür. 

Kart okuma sistemin işlediği fakat özel güvenlik görevlilerinin sayıca yetersizliği ve içeri giren 
kişi sayısının yoğunluğu nedeniyle kart sahibi ile içeri giren kişinin eşleştirme kontrolünü 
yapamadıkları gözlemlenmiştir. Bu durum güvenlik zafiyeti yaratmakta ve içeri giren kişinin 
kimliğinin tespit edilememesine neden olabilmektedir. 

5- Stadyum içerisine girdikten sonra seyirci kendisine ayrılmış koltuğa oturmak zorundadır. 
Kişilerin kendilerine ayrılmış koltuğa oturmalarının sağlanması yükümlülüğü özel güvenlik 
görevlilerine verilmiştir. 

Yasa ve yönetmelikle seyircilerin kendi koltuklarına oturma zorunluluğu olmasına rağmen 
tribünlerde hemen her seyircinin koltuk numaralarına riayet etmeden oturduğu tespit edilmiştir. 
Bu durumda kimin hangi koltukta oturduğunun tespiti imkansız hale gelebilmektedir. 

6- Uygulamadaki elektronik bilet sistemi aynı kartla aynı maça mükerrer girişleri 
engellemektedir. 

Stat içerisinde bulunan bir seyirci maç esnasında stat dışına çıkıp tekrar girmek istediğinde stat 
dışına çıkış için kart okuyucu sistemi olmadığından içeri girememektedir. Sistem mükerrer girişi 
engellemekte fakat seyircilerin stadın dışına çıkıp tekrar içeri girmesine izin vermemektedir. 

7-  Kombine bilet alan seyirciler tüm maçları kombine bilet sahibi olduğu tribün ve koltuktan 
izlemek zorundadır. Her kişiye sadece bir bilet tanımlanabildiğinden bir seyirci kendi üzerine 
başka bir bilet satın alamamaktadır. 

Kombine bilet sahibi olup da başka bir tribünde maç izlemek isteyen seyirciler ilgili web 
sitesinden kendilerine tanımlı bileti başka bir Passolig kart sahibine tanımladıklarında tekrar bilet 
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alabilmektedir. Bu özellik işlevsel bir uygulamadır. Seyircilerin bazı maçları farklı tribün ve 
koltuklarda izleme isteğine cevap verebilmektedir. 

8-  Türkiye Futbol Federasyonu tarafından spor kulüplerine maçta çıkan olaylar sebebiyle tribün 
kapatma cezası verebilmektedir. Bu durumda ceza süresince o tribüne kimse alınmamaktadır. 
Verilen ceza sonucu kapatılan tribünde kombine bilet sahibi olan bir seyirci, olay çıkan maçta 
tribünde olmazsa bile veya olaylara karışmamışsa bile bir sonraki maçta stadyuma 
girememektedir. Bu durum Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suçun şahsiliği ilkesine aykırıdır ve 
tribünlerdeki şiddet olayları ile hiç alakası olmayan seyircilerin de haksız yere 
cezalandırılabilmesine olanak sağlayabilmektedir. 

Türkiye’de futbol alanında en üst lig ve bir alt ligde oynanan maçlara girişte kullanılan 
elektronik bilet sisteminin uygulaması 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine 
Dair Kanun’da yer alan amacın gerçekleştirilmesinde eksikliklerin ve hataların olduğu tespit 
edilmiştir. 6222 sayılı kanun ve bu kanuna kılavuz nitelikte çıkarılan Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına Đlişkin Yönetmelik ile uygulamadaki 
elektronik bilet sistemi arasında bazı uyumsuzluklar, eksiklikler veya hatalar yukarıda tespit 
edilmiştir. 

Elektronik bilet sisteminin yasa ve yönetmeliğe uygunluğunu sağlamak ve uygulamadaki 
işlerliğini artırmak amacıyla şu yöntemler önerilebilir. 

* Stada giren seyirci ile kart sahibi seyircinin aynı kişi olmasının sağlanması gerekmektedir. Bu 
nedenle avuç içi okuma sistemi gibi hatasız işleyecek bir sistem entegre edilebilir. Elektronik 
kart sisteminin bu bakımdan zaafları bulunmaktadır. 

* Maç bileti devri uygulamasının sona erdirilerek uygun koşullarda kişiye maç biletini iade etme 
hakkı tanınabilir. 

* Türkiye’ye turizm amaçlı gelen yabancı uyruklu kişiler için elektronik kart çıkarma 
zorunluluğu olmaksızın, tek maçlık giriş sistemi devreye alınarak pasaport ile maça giriş imkanı 
tanınabilir. 

* Mevcut sistemle rakip takım taraftarlarının yan yana oturmasını engellemek çok zor 
gözükmektedir. Bu sorunun çözümü için taraftarları bilinçlendirmekten başka çözüm 
önerilememektedir. 

* Herkesin kendi koltuğuna oturması sağlanabilir. Bunun için özel güvenlik güçlerinin stat 
içerisinde bilet kontrolü yapması veya seyircileri bilinçlendirmekten başka çözüm 
önerilememektedir. 

* Kişilerin maç esnasında istedikleri zaman dışarı çıkıp tekrar içeri girmesine imkan veren 
okuma sistemi kurulabilir. 

* Muhtelif olaylara karışan kişiler tespit edilerek bireysel olarak cezalandırılabilir. Bunun için 
tribünler yeteri kadar güvenlik kamerası ile donatılabilir. Olaylara karışan kişilerin doğru tespit 
edilerek cezalandırılması ve ceza alan kişilerin statlara girişlerinin önlenmesi sağlanabilir. 
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SÖZ 73. SPOR KULÜPLERĐNDE  LEHĐM USTASI ĐNSAN KAYNAKLARI: 
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ÖRNEĞĐ 

Hasan KARTAL1
 , Nahide ERDEM1

 , Burak GÖRGÜN1
  

(1)Sakarya Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Türkiye 
 
ÖZET 

Đlk insanların yaptığı sporlar yaşamını devam ettirmeye, saldırı ve savunma amaçlı yapılırdı. 
Sonraları spor bireysel,  devamında da toplu yapılan faaliyetlere dönüşmüştür. Sanayi Devremi 
ile değişen pek çok şeyle birlikte sporda ticarileşip çok farklı bir hal almıştır. Zaman içerisinde 
kitleleri etkilemede önemli bir hal alan spor branşları ve kulüpler ciddi bir ekonomik kazanç 
olarak boy göstermiştir. Ticarileşen spor kulüpleri kurumsallaşıp örgüt haline 
gelmişlerdir.Günümüzde spor sektörü dışında, insan performansının sonuca direk etkisiyle 


