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Futbolda “e-bilet” 
dönemi başladı

Maçlara kâğıt biletle giriş bitti. Futbol maçlarına 
girişte Passolig Kart ve e-bilet uygulaması,14 
Nisan 2014’te başladı. Bazı kulüp ve taraftarlar, 
fişlendikleri gerekçesi ve ücretli olması 
nedeniyle uygulamaya karşı çıktı.

2011 yılında çıkan ve “Sporda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Kanunu” 
olarak bilinen 6222 sayılı yasanın getirdiği elektronik bilet (e-bilet) 
uygulaması, 14 Nisan 2014’ten itibaren başladı. Türkiye Futbol 

Federasyonu (TFF) tarafından hayata geçirilen e-bilet uygulamasıyla kâğıt bilet dönemi 
tarih olurken, yurt genelinde statlara girişler artık sadece elektronik kart (e-kart)  ile 
mümkün olacak. Stadyumlarda devreye giren yeni sistem, Spor Toto Süper Lig ve PTT 
1. Lig’de oynanacak bütün maçlarda uygulanacak.

Uygulamayla maçlara girmek isteyen taraftarlar, ister İnternet üzerinden, ister satış 
noktaları ve stat girişlerinden bir defaya mahsus olmak üzere e-kart alacak. Öncelikle 
kulüp üyeleri, taraftar kart ve kombine bilet sahipleri, ihaleyi kazanan Aktif Bank - 
Çalık Grubu ortaklığının açacağı ofislere kart başvurusunda bulunacak. Fotoğraflı 
bir kimlik belgesi görünümündeki “e-futbol” kartının içinde çip bulunacak. E-kartlar 
kişiye özel olacak ve satın alınan elektronik maç biletleri bu kartlara yüklenecek. Satın 
alınan maçın bilgisi, tüm detaylarıyla kart sahibinin e-posta adresi ile paylaşılacak, cep 
telefonuna mesaj olarak iletilecek. Mevcut bilet ya da kombine sahipleri de haklarını 
e-kartlarına tanımlayabilecek. Ayrıca kart sahipleri stadyumlarda konumlandırılacak 
kiosklar aracılığıyla bilet bilgilerinin yazılı çıkışını alabilecek. Maç günü turnikeden 
kartını okutup geçecek olan futbolsever tribündeki yerini alacak, hiç kimse birbirinin 
yerine oturamayacak. Tribünde olay çıkaran taraftarlar hakkında ise kamera tespiti 
sonrası yasal işlem başlatılacak.
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E-bilet uygulamasıyla, tribünlerdeki 
istenmeyen olayların önlenmesi, spor 
müsabakalarına ailelerin de içinde olduğu 
daha geniş bir kitlenin kazandırılması, 
bilet ve stada giriş kuyruklarının sona 
erdirilmesi, yasa dışı bilet satışının önlenmesi 
sporseverlerin daha medeni şartlarda maç 
izlemesi ve stat kapama cezalarının önüne 
geçilmesi hedefleniyor. Maçlar e-biletlere 
tanımlanacak ve müsabakalara çok daha hızlı 
bir şekilde, uzun kuyruklarda beklemeden 
girmek mümkün hale gelecek. Kâğıt maç 
bileti kaybolmasın, maça girmeden yanlışlıkla 
yırtılmasın diye saklama derdi ortadan 
kalkacak. 

E-kartlar birer e-cüzdan olarak ve birçok ilde 
toplu ulaşımda da 
kullanılabilecek. 
Kart sahipleri 
kartlarına para 
yükleyerek, başta 
stadyumlar olmak 
üzere tüm alışveriş 
noktalarından yine 
aynı kart ile ödeme 
yapabilecek. 

İlk planda Kadıköy 
Şükrü Saracoğlu 
ve Türk Telekom 
Arena Statları’nda 

başlatılacak olan uygulamaya, 
pilot bölge İstanbul’dan sonra 
Kayseri, Bursa, Trabzon, Antalya 
ve Eskişehir’de de geçilecek.

E-bilet tanıtım toplantısı, 18 
Nisan 2014’te TFF’nin İstinye’deki 
binasında düzenlenen basın 
toplantısıyla yapıldı. Toplantıya 
TTF Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Basın Sözcüsü Mete Düren, 
hukuktan sorumlu yönetim 
kurulu üyesi Faruk Öksüz ve 
Elektronik Bilet Koordinatörü 
Kemal Hacıoğlu katıldı. 

Projenin tasarımını gerçekleştiren Hacıoğlu, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Nisan 
tarihinden itibaren web sitesi üzerinden 
kart başvurularının alınmaya başlandığını 
vurguladı. Bu sezon için kombine kartları 
olanların aynı şekilde maçları izlemeye 
devam edebileceğini kaydeden Hacıoğlu, 
“Hem kombine hem diğer günlük maç 
izleme hakları tanımlamasında işleyiş devam 
edecek. Kart sahibi olmayan herhangi birinin 
stada girmesine kanun izin vermiyor. Bu 
sistem zorunlu olarak hayatımıza giriyor. 
Ancak bu zorunluluk taraftarların hayatını 
kolaylaştıracak” açıklamasında bulundu.

Fişlenme iddialarına yanıt
Bazı taraftarların fişlendikleri yönündeki tepkilerine de yanıt veren 
Hacıoğlu, Passolig Kart ile önceliğin güvenlik olacağını belirterek 
“Teknolojik ağırlıklı bir uygulama. Bazı taraftarlardan ‘Acaba fişleniyor 
muyuz?’ eleştiri geliyor. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. 
Bir kulübümüzün standart kombine kartını alırken kişinin verdiği 
bilgilerden veya uçak biletinde nasıl TC kimlik numarasını, iletişim 
adresini vermeniz gerekiyorsa; aynı şekilde Passolig Kart’ta bu sınırda 
bilgiler alınıyor. Hiçbir şekilde fişlenme söz konusu değil. Sadece 
stada girişi yasaklı olanların tespitine yönelik teknolojik tedbirler 
var. Maç izlemeye gelenlerin konforunu artırmaya yönelik bir proje. 
Tepkilerin birçoğu eksik bilgiden kaynaklanıyor. Tepkilerin, sezon 
içinde başlamasının yan etkileri olduğunu düşünüyoruz. Sistem 
oturduğunda hayatlarının daha kolaylaştığını görecekler. Stada rahat 
girişleri gördükçe tepkiler farklılaşacak.”
Kartların ücretli olmasına da değinen Hacıoğlu, “Buna da tepkiler var. 
Bu kartlarla ilgili çeşitli kampanya ve indirimler olacak. Kulüpler bu 
kartlarla yapılan işlemlerden getiri elde edecek. Dört büyük kulübün 
kart bedeli 25 liradır. Bunun 17 lirası kartın üstüne logosu basılan 
kulübün hesabına yansıyacak. Üç çeşit kart olacak. Kredi kartı özellikli 
olanın yanı sıra isteyen banka kartı özellikli olandan alabilir. Bankayla 
işlem istemeyen ise ön ödemeli Passolig Kart alabilir” diye konuştu.
Hacıoğlu, gelecek sezon ayırım olmaksızın elektronik bilet 
uygulamasının zorunlu hale geleceğini dile getirdi.
 

Uygulamaya eleştiriler
e-bilet uygulamasıyla 
tribünlerin yakın takibe 
alındığına işaret edilirken 
bilet satın alabilmek için 
vatandaşlık numarası, 
fotoğraf, ev adresi ve 
kimlik bilgilerinin “beyan” 
edilmesinin istenmesinin 
ardında fişleme amacı olduğu 
iddiaları dillendiriliyor. 
Bazı hukukçular, e-bilet 
gerekçesiyle ülke çapında 
vatandaşlardan bilgi 
toplamanın “fişleme” 
sayılacağı ve insan haklarına 
aykırı olduğunu görüşünde. 
Fenerbahçe, Bursaspor 
Bazı kulüpler uygulamaya 
katılmayacaklarını bildirirken 
G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş 
ve diğer takımların da 
aralarında bulunduğu 
bazı taraftarlar Passolig 
uygulamasını protesto etti. 
E-Bilet Uygulamasına Hayır” 
yazılı pankart açan taraftarlar 
“Susma haykır e- bilete 
hayır” şeklinde slogan attı. 
Polis yaklaşık bin kişilik 
grubun Taksim’e yürüyüşüne 
izin vermedi. Açıklamanın 
ardından meşale ve maytap 
atan gruba polis müdahale 
etti. 
Bu arada Ankara’daki Taraf-
Der avukatları, e-bilet 
uygulamasının durdurulması 
ve iptali için Danıştay ve 
Tüketici Mahkemesi’ne 
davalar açtı. 
Yeni uygulamayla özellikle 
Anadolu ekiplerinin 
durumunun kötü hale 
gelebileceği, tribünlerini 
her maç düzenli doldurma 
konusunda sıkıntı yaşayan 
PTT 1. Lig, Spor Toto 2. ve 
3. Lig takımlarının sisteme 
adapte olma, stada taraftar 
getirme açısından sorunlarla 
burun buruna kalacağı 
bildiriliyor.

Spor Bakanı Kılıç’tan e-bilet açıklaması
Gençlik ve Spor Bakan Akif Çağatay Kılıç, Türkiye genelinde Passolig 
kartı başvurusunun 90 bini aştığını bildirdi. Kılıç, “Bunlardan bir kısmı 
taraftarlarımızın kendi kulüp logosuyla istedikleri, kimisi de logosuz 
kartlardan oluşuyor. Bazı konular hakkında kamuoyunda anladığım 
kadarıyla bilgi noktasında ciddi eksiklikler var. Belki arkadaşlarımız 
bilgilendirmede eksik kalmış olabilirler. Onlardan bilgilendirme 
konusunda tekrar bir çalışma yapmaları için ricada bulunduk” dedi.
E-bilet uygulaması ilk kez 20 Nisan 2014’te Beşiktaş-Fenerbahçe 
derbisinde uygulandı. Beşiktaş’ta bazı taraftar grupları, e-bilet 
uygulamasını protesto edip derbiye gelmezken, karşılaşmayı yaklaşık 
20 bin kişi izledi. Bu 20 bin kişiden sadece 8 bin 178 kişinin “e-bilet”li 
olduğu öğrenildi.
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