KARAR 26/(2018-2020)
İl Spor Disiplin Kurulu, 30.04.2019 Salı günü İl Müdürlüğümüz Ceza Sekreterliği toplantı
salonunda 26. oturum için toplandı.
1-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 17.04.2019 tarih 430020 sayılı yazısıyla kurulumuza
gönderilen evrakın incelenmesine devam edildi.
KARAR-258 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Badminton Minikler İl Birinciliği
müsabakaları çerçevesinde, 16.04.2019 tarihinde Buca Afet Evleri Spor Salonu sabah seansında SEV
Koleji - Yıldırım Beyazıt İlkokulu müsabakalarının oynatıldığı, ardından ise Yıldırım Beyazıt – Özel
Yeşeren İlkokulu Müsabakası başlatılacağı için Yıldırım Beyazıt İlkokulu sporcularının ikinci maç öncesi
dinlenmeleri gerektiğinden; ayrıca hakemlerin de zaruri ihtiyaçlarını giderebilmeleri adına Müsabakaya
ara verildiği esnada SEV Koleji İdarecisi olduğunu belirten Ali Umut ÇÜRÜKOĞLU hakem odasına
gelerek maçların neden devam ettirilmediğini sorduğunu hakemlerce uygun bir dille gerekli açıklamanın
yapılmasına rağmen el kol hareketleriyle sesini yükselttiği ve ortamı gerdiği, müsabakanın tamamlanıp
dereceye giren bütün takımların talimat gereği 6 sporcusuyla hazır olmaları gerektiği anons edildiğinde
ise ödül törenine 10 sporcusuyla seremoniye çıkmakta ısrarcı olduğu, kendisine talimat gereği 6 sporcuya
madalya verileceği diğer sporcuların madalya almadığında üzüleceği ifade edildiğinde ise İl Temsilcisine
el kol hareketleri ile bağırarak kaba davranışını sürdürdüğü esnada turnuva başhakeminin şahsa sesini
yükseltmemesi gerektiğini söylediğinde ise şahsın başhakemin ellerini tutup kafa atma teşebbüsünde
bulunduğu, sonrasında ise tehdit ve bağırışlarına devam ederken araya giren diğer hakem ve antrenörler
tarafından uzaklaştırıldığı belirtilmiştir. Yukarıda adı geçen S.E.V Koleji İlkokulu İdarecisi Ali Umut
ÇÜRÜKOĞLU'nun; söz konusu iddialarla kurulumuza idari tedbirli olarak sevk edilmiştir.
Ali Umut ÇÜRÜKOĞLU’un sözlü ve yazılı olarak savunmasını verdiği görüldü. Dosya
incelendi. Dosya içerisinde bulunan ek hakem tutanağı ve ilgili kişinin beyanlarından anlaşıldığı üzere
yarışma öncesinde, sırasında ve sonrasında görevli hakem ve temsilciye karşı hakaret ettiği sabit olmakla
savunmasın da göz önüne alınarak Ceza Yönetmeliğinin 57, 25. maddeleri uyarınca takdiren ve sonuç
olarak 15(ONBEŞ) GÜN HAK MAHRUMİYETİ MEN CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve
hakkında uygulanan idari tedbirin kaldırılmasına,
2-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 19.04.2019 tarih 438974 sayılı yazısıyla kurulumuza
gönderilen evrakın incelenmesine devam edildi.
İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Soner Coşer Atletizm Salonu’nda atletizm çalışmaları
devam etmektedir. 15 Nisan 2019 tarihinde rutin olarak devam eden atletizm antrenmanları esnasında
olumsuz bir olay meydana gelmiştir. Bu duruma ilişkin İl Müdürlüğümüze başvuran atletizm antrenörleri
Oktay BAKIR ve Jülide ÖĞÜNÇ’ün vermiş oldukları karşılıklı dilekçeleriyle savunmalarını verdikleri
görüldü.
Olay nedeniyle Soner Coşan Atletizm Salon müdürü Özgür KAPLAN ile bu konuda telefon
görüşmesi yapıldı. Kendisinden alınan bilgilerde pistin sporcular dışında halka açık olduğu ve burada
herhangi bir düzenleme yapılarak saatli izin verilemediği, herkesin tesadüfen de olsa aynı anda pistten
yararlanabildiği, bu kalabalık sporcu ve spor yapmak isteyenlerin zaman zaman hoş olmayan durumlarla
karşılaştıkları belirtilmekle olayımızın da aynı durumda olduğu anlaşılmakla, herhangi birinin diğerine
göre üstün bir konumu bulunmadığı ve bu tip tartışmaların olabildiği düşünülerek bu konuda herhangi bir
ceza tayinine yer olmadığına,
OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 30.04.2019

