
KARAR 20/(2018-2020) 

 

İl Ceza Kurulu, 19.02.2019 Salı günü İl Müdürlüğümüz Ceza Sekreterliği Toplantı salonunda     

20. oturum için toplandı.  

 

1-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 08.02.2019 tarih 112959 sayılı yazısıyla kurulumuza 

gönderilen evrakın incelenmesine devam edildi. 

 

Dosya incelendi. Dinlenen tanıklar ve özellikle Çamdibi İdman Yurdu oyuncusu şüpheli           

Hamza ŞEN  ifadesinde; Bahse konu belgelerdeki sahte olduğu belirlenen Spor Kuruluşları Daire Başkan 

Vekili Ömer KALKAN’a ait imzanın kendisi tarafından atıldığını, ancak herhangi bir resmi kuruluşa 

ibraz etmediğini yaptığına pişman olduğunu, arkadaşlarının dürtüsüyle okulda devamsızlığım oluştuğu 

için bu belgeleri sunmamı önerdiler bende onlara uydum ancak çok pişmanım dedi. 

Adı geçenin yaptığı bu eylem ilerisi için kendisine bir ders niteliğinde olması nedeniyle ve 

teşebbüs aşamasında kalması ayrıca pişmanlık duyması göz önünde tutularak, Ceza Yönetmeliğinin 

36,23,25,17b maddeleri uyarınca takdiren ve sonuç olarak 8(SEKİZ) resmi müsabakadan men 

cezası ile cezalandırılmasına, 

 

2-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 12.02.2019 tarih 128900 sayılı yazısıyla kurulumuza 

gönderilen evrakın incelenmesine başlandı. 

 

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 18329313022 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.  

Söz konusu iddialarla Okul Sporları İl Tertip Komitesi tarafından idari tedbirli olarak kurulumuza 

sevk edilen Haldun YÜCE’nin savunmasının istenmesine, hakkında uygulanan idari tedbirin Ceza 

Yönetmeliğinin 71. maddesi uyarınca devamına, 

 

3-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 13.02.2019 tarih 128820 sayılı yazısıyla kurulumuza 

gönderilen evrakın incelenmesine başlandı  

 

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? 

2. Risk konusunda bilgilendirme neden yapılmadı? Parkur Karlı, buzlu, kaygandı. Aramızda 

çocuklar, kıyafeti uygun olmayanlar vardı. 

3. Aday sporcu kimlik kartı neden istenmedi? Katılımcı listesini imzalayarak 50 tl verdik makbuz 

verilmedi. 

4. Yaz ve kış lideri ayrı mıydı değil miydi? 

5. Liderin tüm grupları yürütmeye yetkisi var mıydı? A grup yaklaşık 50-55 kişi yürüdü 

6. Program TDF onaylı mıydı?    

7. Valilikten aylık izin yazıları var mıydı? 

8. Çıkış yasaklı Bozdağ’a izin alınmış mıydı? 

9. Liderlerin GPS, harita telsiz bulundurmaları gerekir. A grupta kullanımına tanık olmadım. 

10. Katılımcı sayısı neden alınmadı? 

11. Doğaya gerekli özen neden gösterilmedi? 

 



Dönüşte İzmir Trekking Facebook sayfasında değerlendirmemi paylaştım. (yazı ektedir) geride 

bıraktıkları atıklarla (foto ektedir) kirlettiklerini doğa sporcuları adına bunun bir utanç olduğunu yazdım. 

Cep telefonuma İzmir Trekking Kulübünden mesaj geldi. Hakaret etmekle suçlayarak yazımı avukata 

yolladıklarını, hakkımda yasal süreç başlatacaklarını bildirdiler. (yazı ektedir) 

Tüm bu verilerin ışığında kulüp ve yöneticilerden TDF kurallarına uymadıkları şahsi bilgilerime 

izinsiz erişim sağladıkları, avukata verdiklerini, yasal süreç başlatacaklarını yazarak ettikleri, bu 

eylemlerin TCK’nın 106. maddesi gereğince de suç sayıldığını belirterek yukarıdaki sorularıma yanıt 

bekliyorum ve şikayet duyurusunda bulunuyorum. 

Söz konusu iddialarla kurulumuzsa sevk edilen İzmir Trekking Kulübü yetkilisinin 

savunmasının istenmesine ve şikayetçi Özge AZİZOĞLU’nun konuyla ilgili görüşlerine 

başvurulmak üzere dinlenmesine, 

 

Bir sonraki toplantının 26.02.2019 Salı günü saat 14.00’te yapılmasına, 

 

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 19.02.2019 

 

 

 


