KARAR 56/(2018-2020)
İl Spor Disiplin Kurulu, 17.03.2020 Salı günü İl Müdürlüğümüz Ceza Sekreterliği toplantı
salonunda 56. oturum için toplandı.
1-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 28.02.2020 tarih 319658 sayılı yazısıyla
kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine devam edildi.
Özel Bilnet Okulları Karşıyaka Ortaokulu Müdürü Derya YEŞİLPINAR, şikâyet dilekçesi
ve ekinde, Özel Bahçeşehir Karşıyaka Ortaokulu ile 31.12.2019’da yaptıkları karşılaşmada kendi
okullarından oyuncu Hüseyincan YARBAY ile Özel Bahçeşehir Karşıyaka Ortaokulu oyuncusu
Yiğit EKİNCİ’nin pozisyon gereği bir topa aynı anda müdahale yaptıklarını, sonrasında da her iki
oyuncunun da sakatlandığını belirtmiştir.
Yine aynı dilekçede Özel Bahçeşehir Karşıyaka Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni
34711780876 T.C. kimlik numaralı Cevat ERÇEN’in ise ertesi gün 01.01.2020 tarihinde ilgili
pozisyon hakkında kişisel instagram hesabında “kardeşi kardeşe düşüren, dostu dosta kırdıran
hırsın farkında mısınız, çekin kirli ellerinizi çocuklardan” şeklinde yaptığı paylaşımda hakaret
içeren ve pozisyondaki sakatlık bilerek olmuş gibi dayanaksız suçlamalarda bulunduğunu iddia
etmiştir.
Cevat ERÇEN’in söz konusu şikâyet ile ilgili savunması görüldü, dosya incelendi. Buna
göre Cevat ERÇEN’in açıklamalarının eleştiri mahiyetinde kaldığı ve herhangi bir kişiyi
hedef almadığı göz önüne alınarak ceza tayinine yer olmadığına
2-) Karabağlar Atatürk Teknik Meslek Lisesi Gençlik ve Spor Kulübünün; İl Spor Disiplin
Kurulunun 06.03.2020 tarih ve 55(2018-2020) sayıl kararında, adı geçen kulüp sporcusu Mustafa
Enes KOCA için verilen cezaya itirazına dair dilekçenin incelenmesine başlandı.
Söz konusu dilekçede 22.02.2020 tarihinde oynanan müsabakanın hakem raporunda adı
geçen, Karabağlar Atatürk Teknik Meslek Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü oyuncusu 17063371794
T.C. kimlik numaralı Mustafa Enes KOCA’nın, savunması istenmeden cezalandırılmasına itiraz
edildiği görüldü.
Spor Disiplin Yönetmeliğinin 53. maddesinin 6. fıkrasında “Disiplin ihlali nedeniyle
müsabaka görevlileri tarafından müsabakadan doğrudan çıkarılan sporcu ve diğer kişiler,
ayrıca tebligat yapılmaksızın savunma vermek zorundadır. Bu kişiler, müsabakanın sona
ermesinden itibaren üçüncü fıkra kapsamında belirlenen sürede savunma vermedikleri
takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılır.” denilmektedir. Bu bağlamda Mustafa Enes
KOCA’ya süresinde savunma vermediğinden dolayı itiraz konusu ceza verilmiş olup verilen
cezaya itiraz edilecekse de bu itirazın Spor Disiplin Yönetmeliğinin 62. maddesi gereğince
Merkez Spor Disiplin Kuruluna edilebileceğine
3-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 05.03.2020 tarih 361387 sayılı yazısıyla
kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine devam edildi.
İzmir Kick Boks İl Temsilcisi İsam AKGÜL; yukarıda adı geçen evrakın ekinde bulunan,
sporcu ve antrenör 31307001780 T.C. kimlik numaralı Soner ŞEN hakkındaki şikâyet dilekçesi ve
eklerinde, Soner ŞEN’in; 08.01.2020 tarihinde 2 ay hak mahrumiyeti cezası aldığını belirtmiş,
16.02.2020 tarihinde Alanya’da yapılan ve resmî izinleri Türkiye Kick Boks Federasyonu
tarafından alınıp Türkiye Kick Boks Federasyonu hakemlerince yönetilen müsabakada cezası sona
ermemesine rağmen, resmi kick boks lisansı ile yarıştığını maç kağıtlarıyla birlikte ifade etmiştir.
Bir önceki oturumda söz konusu şikâyete karşı Soner ŞEN’in savunması istenmiş olup
verdiği savunma görüldü, dosya incelendi.
Buna göre dosyanın tomarıyla birlikte Türkiye Kick Boks Federasyonuna gönderilerek
16.02.2020 tarihinde Alanya’da yapılan müsabakanın özel müsabaka olup olmadığı ve adı
geçen sporcuya da ceza vermenin gerekip gerekmediği hakkında görüş ve bilgi alınmasına,
Soner ŞEN hakkında uygulanan idari tedbirin kaldırılmasına,

4-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 13.03.2020 tarih 412605 sayılı yazısıyla
kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine başlandı.
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan ve
05.03.2020 tarihinde saat 20.00’de Halkapınar Büyük Spor Salonu’nda Yarımada Gençlik Spor
Kulübü-B ile Karşıyaka Belediyesi Gençlik Spor Kulübü-B arasında oynanan U16 Erkek Alt
Klasman basketbol müsabakasının baş hakem ve saha komiseri raporlarında; Yarımada Gençlik
Spor Kulübü-B takımı oyuncusu 10562592998 T.C. kimlik numaralı Efe SAYIN’ın, karşılaşmanın
2. çeyreğinin bitimine 5 dakika 56 saniye kala aldığı teknik faul sonrası baş hakeme “siktir git”
dediği için diskalifiye edildiği belirtilmiştir.
Söz konusu iddialarla İzmir Basketbol İl Temsilciliği tarafından idari tedbirli olarak
kurulumuza sevk edilen Efe SAYIN’ın verdiği savunma görüldü, dosya incelendi. Buna göre Efe
SAYIN’ın savunması da göz önüne alınarak Spor Disiplin Yönetmeliğinin 30 ve 17. maddeleri
uyarınca
takdiren
15
GÜN
MÜSABAKADAN
MEN
CEZASI
İLE
CEZALANDIRILMASINA, yine aynı yönetmeliğin 65. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bu
cezanın infazının resmi müsabaka adedine çevrilip sonuç olarak 2(İKİ) RESMİ
MÜSABAKADAN MEN CEZASI İLE İNFAZINA ve hakkında uygulanan idari tedbirin
kaldırılmasına,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 17.03.2020

