KARAR 21/(2018-2020)
İl Ceza Kurulu, 26.02.2019 Salı günü İl Müdürlüğümüz Ceza Sekreterliği toplantı salonunda
21. oturum için toplandı.
1-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 13.02.2019 tarih 128820 sayılı yazısıyla kurulumuza
gönderilen evrakın incelenmesine devam edildi.
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün 13.02.2019 tarih ve 128820 sayılı yazısıyla
kurulumuza sevk edilen Özge AZİZOĞLU’nun CİMER başvurusuyla ilgili olarak;
İzmir Trekking ile 27 Ocak’ta Bozdağ Kar Yürüyüşüne katıldık.
1. Lisansımız yok. Neden sorgulanmadı?
- TDF İl Temsilciliğinden İl Temsilcisi olan Siyami ÇETİN’den alınan bilgiye göre; lisans
zorunluluğu olmadığı, bu nedenle lisansının sorgulanmadığı, başka da bir işlen
yapılmasına gerek kalınmadı.
2. Risk konusunda bilgilendirme neden yapılmadı? Parkur Karlı, buzlu, kaygandı.
Aramızda çocuklar, kıyafeti uygun olmayanlar vardı.
- Parkurun buzlu veya kaygan olup olmadığı şikâyet edilen Cem Koray TAŞKIN’ın ifade
tutanağında ekte belirttiği fotoğraflarla görülmektedir. Görüldüğü üzere parkur kaygan
veya buzlu değildir. Şikâyet edilen Cem Koray TAŞKIN’ın EK-2 de ve sunduğu
bilgilendirme yazısında risk konusunda bilgilendirme yapılmış. Ayrıca tüm tanık
ifadelerinde de risk konusunda bilgilendirme yapıldığı belirtilmiş.
3. Aday sporcu kimlik kartı neden istenmedi? Katılımcı listesini imzalayarak 50 TL verdik
makbuz verilmedi.
- Aday kimlik kartı zorunluluğu yok. EK-9 da belirttiği sözleşme ile alınan 50 TL. nin
transfer ücreti olarak alındığı bellidir.
4. Yaz ve kış lideri ayrı mıydı değil miydi?
- EK-11 de yer alan yürüyüş lideri kimlik kartına sahip İzzettin ÇORBACI’nın kategorisinin
yaz ve kız olduğu görülmektedir.
5. Liderin tüm grupları yürütmeye yetkisi var mıydı? A grup yaklaşık 50-55 kişi yürüdü.
- Ümran DOKUR, Cem KORAY TAŞKIN ve İzzettin ÇORBACI’nın TDF’den almış
oldukları Yürüyüş Lideri Kimlik Kartları uyarınca tüm grupları yürütmeye yetkili oldukları
görülmektedir.
6. Program TDF onaylı mıydı?
- Yürüyüş Programı İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 03.12.2018 tarihinde bildirim
usulü ile bildirilmiştir. Şikâyet Edilen Cem Koray TAŞKIN’ın Kurulumuza sunduğu
evraklarda EK-13’te bildirimin yapıldığı, 03.01.2019 tarihinde İzmir Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü gerekli yerlere tedbirlerin alınması hususunda dağıtım yazısı yazdığı
görülmektedir.
7. Valilikten aylık izin yazıları var mıydı?
- Yine EK-13 de yıllık bildirim yapıldığı bellidir.
8. Çıkış yasaklı Bozdağ’a izin alınmış mıydı?
- Bozdağ’ın belli bölgelerine çıkış yasağı olduğu bellidir. Şikâyet edilen Cem Koray
TAŞKIN’ın koordinatlarıyla belirttiği yürüyüş güzergâhlarından geçildiği bu sebeple
belirtilen alanda yürüyüş yapılması için izin alınmasına gerek duyulmadığı İzmir Valiliğe
yapılan bildirinin yeterli olduğu açıktır.
9. Liderlerin GPS, harita telsiz bulundurmaları gerekir. A grupta kullanımına tanık
olmadım.
10. Katılımcı sayısı neden alınmadı?
- Şikâyet edilen Cem Koray TAŞKIN’ın ifade tutanağının EK-7 de belirttiği tomar halinde
sunulan İl Ceza Kurulu Başkanlığımıza sunulmak üzere ifade tutanaklarında belirtilen tüm
katılımcıların ıslak imzalı beyanlarında görevliler ve rehberlerin hepsinde telsiz olduğu
ifade edilmiştir. Yine aynı beyanlarda telsizle katılımcı sayısının belirtildiği de ifade
edilmiştir. (9 ve 10. maddelere ilişkin olarak)

11. Doğaya gerekli özen neden gösterilmedi?
- Çöplerin kimin tarafından atıldığı tarafımızca tespiti mümkün değildir.
Söz konusu iddialarla kurulumuzsa sevk edilen İzmir Trekking Kulübü yetkilisini Cem
Koray TAŞKIN’ın savunmasını yazılı olarak sunduğu ayrıca savunmasıyla birlikte sırasıyla
EK-13’e kadar tomar halinde evrak sunduğu görülmüştür. Bu nedenle ceza tayinine yer
olmadığına,
2-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 12.02.2019 tarih 128900 sayılı yazısıyla kurulumuza
gönderilen evrakın incelenmesine devam edildi.
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Futsal Yıldız Erkekler İl Birinciliği müsabakaları
çerçevesinde 08.02.2019 tarihinde saat 10.00’da Çiğli İztik Spor Salonu’nda Şehit Hakan İncekar
Ortaokulu ile Hasan İçyer Ortaokulu takımları arasında oynanan müsabaka ile ilgili müsabaka raporunda;
Hasan İçyer Ortaokulu çalıştırıcısı 18…….22 T.C. kimlik numaralı Haldun YÜCE’nin; karşılaşmanın 7.
dakikasında verilen bir penaltı kararından sonra hakemlere “Terbiyesizler” diye bağırdığı için hakem
tarafından tribüne gönderildiği, olaylı bir şekilde sahadan çıktığı, hakemleri rakip takımdan olmakla
suçlayıp “Ahlaksızlar” dediği ve tribünde de oyun boyunca verilen kararlara tepki gösterip
“Terbiyesizsin, ahlaksızsın” sözlerine devam ettiği belirtilmiştir.
Eldeki bulunan Futsal hakem raporuna göre şikayet edilen Hasan İçyer Ortaokulu çalıştırıcısı
18…….22 TC. kimlik numaralı Haldun YÜCE’nin esame listesinde yer almadığı ayrıca esame listesinde
teknik sorumlu, antrenör, takım kaptanı kısımlarının boş ve imzasız olması nedeniyle gelen hakem
raporundaki belirsizlik ve eksiklikler nedeniyle evrakın geri iadesine karar verilmiştir.
3-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 21.02.2019 tarih 164617 sayılı yazısıyla kurulumuza
gönderilen evrakın incelenmesine başlandı.
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan ve
17.02.2019 tarihinde saat 13.00’te Gaziemir Spor Salonu’nda Beta Spor Kulübü ile Dokuz Eylül
Voleybol Spor Kulübü arasında oynanan Midi Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakasının başhakem
raporunda; Dokuz Eylül Voleybol Spor Kulübü yardımcı koçu 40…….52 T.C. kimlik numaralı
Halil İbrahim ÇEVİK’in karşılaşmanın 5. setinde sayılar 1-5 Dokuz Eylül Voleybol Spor Kulübü
aleyhine iken hakemin verdiği bir karara ayağa kalkarak itiraz ettiği için sarı kartla cezalandırıldığı,
sonrasında sayılar 8-12 Dokuz Eylül Voleybol Spor Kulübü aleyhine iken çizgi hakeminin baş hakemin
yanına gelerek Halil İbrahim ÇEVİK’in başhakeme “orospu çocuğu” dediğini ilettiği ve bunun üzerine
baş hakemin Halil İbrahim ÇEVİK’i kırmızı kartla cezalandırdığı belirtilmiştir.
Yine aynı raporda; bunun devamında da sayılar 9-13 Dokuz Eylül Voleybol Spor Kulübü aleyhine
iken çizgi hakeminin başhakemin yanına tekrar gelerek Halil İbrahim ÇEVİK’in bu sefer de çizgi
hakemine “Senin ben amına koyayım” diye el hareketiyle birlikte küfrettiğini ilettiği ve bunun üzerine
başhakemin Halil İbrahim ÇEVİK’i diskalifiye ettiği ifade edilmiştir.
Söz konusu iddialarla İzmir Voleybol İl Temsilciliği tarafından idari tedbirli olarak
kurulumuza sevk edilen Halil İbrahim ÇEVİK’in savunmasının istenmesine, hakkında uygulanan
idari tedbirin Ceza Yönetmeliğinin 71. maddesi uyarınca devamına,
4-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 25.02.2019 tarih 177277 sayılı yazısıyla kurulumuza
gönderilen evrakın incelenmesine başlandı.
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan ve
20.02.2019 tarihinde saat 18.30’da Halkapınar Spor Salonu’nda İzmir Boğaları Spor Kulübü ile Gaziemir
Belediyesi Spor Kulübü arasında oynanan U18 Genç Erkek Alt Klasman A Grubu basketbol
müsabakasının hakem, gözlemci ve saha komiseri raporlarında; İzmir Boğaları Spor Kulübü yöneticisi
20600252142 T.C. kimlik numaralı Bahadır CİHAN’ın; karşılaşmanın 2. çeyreğinin bitimine 2 dakika
34 saniye kala kendi takımından bir oyuncunun sakatlanmasının ardından sahaya girip sağlıkçıya tepki

gösterdiği ve topa tekme attığı için teknik faul aldığı, sonrasında ise tedavi için beklenirken hakemlere
“Ha siktirin, sikeyim sizi, amına koyayım” demesi üzerine diskalifiye edildiği belirtilmiştir.
Söz konusu iddialarla İzmir Basketbol İl Temsilciliği tarafından idari tedbirli olarak
kurulumuza sevk edilen Bahadır CİHAN’ın savunmasının istenmesine ve hakkında uygulanan
idari tedbirin Ceza Yönetmeliğinin 71. maddesi uyarınca devamına,
5-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 25.02.2019 tarih 178286 sayılı yazısıyla kurulumuza
gönderilen evrakın incelenmesine başlandı.
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan ve
19.02.2019 tarihinde Atatürk Voleybol Salonunda oynanan Gelişim Koleji SK. – Karşıyaka SK. Yıldız
Kızlar Gelişim Koleji Karşıyaka Spor Kulübü müsabakası bitiminde Karşıyaka Spor Kulübü oyuncuları
ve antrenörleri protesto etme amaçlı maç sonu imzaları atıldıktan sonra hakem grubu ve gözlemcisiyle
hakem soyunma odasına gitmek üzereyken Karşıyaka Spor Kulübü’nün voleybol şube yöneticisi
Atakan AYGÜN isimli şahıs tebrik edeceğim iddiası ile oyun sahasına giriş yapıp yanıma (Başhakem
Eyüphan KAYIŞOĞLU) kadar gelmiştir. Tokalaşmak amaçlı elini uzattıktan sonra diğer koluyla
boynumu kavrayıp kendisine doğru çekmeye çalışmıştır. Bu sırada gece rahat uyuyacak mısın gibi sözleri
bağırarak sarf etmiştir. Polislerin ve orada bulunan yetkililerin Atakan AYGÜN isimli şahsı geri çekmeye
çalıştığı sırada ise sol omuz ve göğüs bölgeme sert ve hızlı bir şekilde art arda birden fazla kez fiziki
şiddet uygulamıştır ve raporla sabittir.
Ayrıca Karşıyaka Spor Kulübü Voleybol Şube Sorumlusu Halis Oğuz ÖZÜTÜRK ile Antrenör
Serdar SEMERCİ’nin hakemi dövmekle tehdit ettikleri hakem, gözlemci ve saha komiserlerinin
raporlarıyla tespit edilmiştir.
Söz konusu iddialarla kurlumuza sevk edilen 29944931416 T.C. kimlik numaralı Atakan
AYGÜL, 14210107534 T.C. kimlik numaralı Halis Oğuz ÖZÜTÜRK ve 65059334094 T.C. kimlik
numaralı Serdar SEMERCİ’nin savunmalarının istenmesine, Ceza Yönetmeliğinin 71. maddesi
uyarınca haklarında idari tedbir uygulanmasına,
Bir sonraki toplantının 05.03.2019 Salı günü saat 14.00’te yapılmasına,
OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 26.02.2019

