KARAR 38/(2018-2020)
İl Spor Disiplin Kurulu, 05.11.2019 Salı günü İl Müdürlüğümüz Ceza Sekreterliği toplantı
salonunda 38. oturum için toplandı.
1-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 05.11.2019 tarih 1267074 sayılı yazısıyla
kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine başlandı.
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan ve
01.11.2019 tarihinde saat 20.00’de Halkapınar 1 Nolu Spor Salonu’nda Ege Basketbol Akademi
Spor Kulübü ile Yarımada Gençlik Spor Kulübü arasında oynanan Büyük Erkek Üst Klasman
basketbol müsabakasının hakem ve saha komiseri raporlarında; karşılaşmanın bitimine 4 dakika 51
saniye kala Ege Basketbol Akademi Spor Kulübü takımı oyuncusu 61858178396 T.C. kimlik
numaralı Mert Noyan KIZILKALE’nin; alınan mola sırasında hakeme itiraz ettiği için teknik faul
aldığı, sonrasında itirazlarına devam edince ikinci teknik faulünü alıp kural gereği oyun dışı kaldığı
ve ardından salonu terk ederken hakeme “Tam bir salaksın ya! Yaz, yaz. Rapor yaz.” dediği
belirtilmiştir.
Söz konusu iddialarla İzmir Basketbol İl Temsilciliği tarafından idari tedbirli olarak
kurulumuza sevk edilen Mert Noyan KIZILKALE’nin, savunma vermediği görüldü, dosya
incelendi. Buna göre müsabaka tarihinden itibaren henüz yedi gün geçmediği göz önüne
alınarak Mert Noyan KIZILKALE’nin Spor Disiplin Yönetmeliğinin 53/3, 53/6 ve 57.
maddeleri uyarınca savunmasının beklenmesine ve hakkında uygulanan idari tedbirin
devamına,
2-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 05.11.2019 tarih 1266962 sayılı yazısıyla
kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine başlandı.
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan ve
03.11.2019 tarihinde saat 11.30’da Halkapınar 1 Nolu Spor Salonu’nda Yarımada Gençlik Spor
Kulübü-B ile Şirinyer Doruk Spor Kulübü-B arasında oynanan U14 Erkek Alt Klasman I Grubu
basketbol müsabakasının hakem raporunda; Yarımada Gençlik Spor Kulübünün diğer bir takımı
olan Yarımada Gençlik Spor Kulübü-A takımının antrenörlüğünü yapan ve müsabaka sırasında
tribünde yer alan 46153421354 T.C. kimlik numaralı Kemal Alper GÜNKIZIL’ın, 1. çeyreğin
bitimine 3 dakika 43 saniye kala tribünden saha çizgisine doğru ellerini açarak “Sen ne yaptığını
sanıyorsun” dediği, devam eden itirazları sonrası hakem tarafından kendisine salon dışına
çıkmasının söylendiği, Kemal Alper GÜNKIZIL’ın bunun üzerine “Salondan adam atmak kolay
mı lan!” demesinin ardından hakem ile masa görevlilerinin hakem odasına girdiği ve sonrasında da
Kemal Alper GÜNKIZIL’ın hakem odasının kapısına vurup “Sen kimsin, karaktersiz, saygısız! 20
yıllık antrenörüm, seni döverim!” dediği belirtilmiştir.
Söz konusu iddialarla İzmir Basketbol İl Temsilciliği tarafından idari tedbirli olarak
kurulumuza sevk edilen Kemal Alper GÜNKIZIL’ın verdiği savunma görüldü, dosya incelendi.
Buna göre Kemal Alper GÜNKIZIL’ın hakaret, tehdit ettiği ve hakemin üzerine yürüdüğü sabit
olmakla Spor Disiplin Yönetmeliğinin 30. maddesi uyarınca 35 GÜN MÜSABAKADAN MEN
CEZASI VERİLMESİNE, yine aynı yönetmeliğin 65. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bu
cezanın infazının resmi müsabaka adedine çevrilip sonuç olarak 5(BEŞ) RESMİ
MÜSABAKADAN MEN CEZASI İLE İNFAZINA ve hakkında uygulanan idari tedbirin
kaldırılmasına,
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