
KARAR 23/(2018-2020) 

 

İl Ceza Kurulu, 12.03.2019 Salı günü İl Müdürlüğümüz Ceza Sekreterliği toplantı salonunda 23. 

oturum için toplandı.  

 

1-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 04.03.2019 tarih 209285 sayılı yazısıyla kurulumuza 

gönderilen evrakın incelenmesine devam edildi. 

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan ve 

26.02.2019 tarihinde saat 20.00’de Cumhuriyet Mahallesi Spor Salonu’nda Bossan Spor Kulübü ile 

Mavişehir İhtisas Spor Kulübü arasında oynanan U14 Küçük Erkek Alt Klasman Final Grubu basketbol 

müsabakasının hakem ve gözlemci raporlarında; Bossan Spor Kulübü antrenörü 71…….32 T.C. kimlik 

numaralı Derviş ÜŞENMEZ’in; karşılaşmanın bitimine 3 dakika 44 saniye kala hakeme “senin amına 

koyayım, hakemliğini sikeyim, orospu çocuğu, geri zekâlı” dediği için 2. teknik faulü alıp kurallar gereği 

diskalifiye edildiği, sonrasında Bossan Spor Kulübü yönetiminin müsabakaya devam etmeyeceklerini 

belirtip görevli masasında bulunan lisansları da alarak sahayı terk ettikleri, kendileriyle yapılan 

konuşmalardan sonuç alınamadığı, karşılaşmaya tekrar dönmeleri için yapılan davete katılmayıp oyuna 

devam etmedikleri ve bu nedenle müsabakanın tamamlanamadığı belirtilmiştir. 

 Söz konusu iddialarla İzmir Basketbol İl Temsilciliği tarafından idari tedbirli olarak kurulumuza 

sevk edilen Derviş ÜŞENMEZ’in verdiği savunma görüldü, dosya incelendi. Buna göre                    

Derviş ÜŞENMEZ’in Ceza Yönetmeliğinin 57 maddesi uyarınca takdiren ve sonuç olarak 1(BİR) 

AY SÜREYLE HAK MAHRUMİYETİ İLE CEZALANDIRILMASINA ve hakkında uygulanan 

idari tedbirin kaldırılmasına, 

 

2-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 04.03.2019 tarih 1913101 sayılı yazısıyla kurulumuza 

gönderilen evrakın incelenmesine devam edildi. 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü 32…….62 T.C. numaralı Kamil Ulaş ÖĞÜNÇ ile ilgili 

dosya incelendi. Tanık, Oktay BAKIR dinlendi, yazılı olarak da açıklamasını verdi. Tarafların şikâyet ve 

savunma dilekçeleri incelendi; Olayın meydana geliş sebebi açıklayıcı bir biçimde anlaşılamamış ise de 

yapılan fiili hareket sportmenliğe ve spor disiplinine uygun bir hareket olmadığı düşünülerek,           

Kamil Ulaş ÖĞÜNÇ’ün Ceza Yönetmeliğinin 59. maddesi uyarınca takdiren ve sonuç olarak 

İHTAR cezası ile cezalandırılmasına, 

 

3-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 11.03.2019 tarih 247258 sayılı yazısıyla kurulumuza 

gönderilen evrakın incelenmesine başlandı. 

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan ve 

05.03.2019 tarihinde saat 20.00’de Çiğli İztik Spor Salonu’nda İnovital Menemen FİGES ( Fikret Gelişim 

Spor) Kulübü-A ile Ege Asist Spor Kulübü-A arasında oynanan U16 Yıldız Erkek Alt Klasman B Grubu 

basketbol müsabakasının hakem ve gözlemci raporlarında; Ege Asist Spor Kulübü antrenörü 30…….32 

T.C. kimlik numaralı Ozan FİLİZ’in; 3. çeyreğin 6 dakika 50. saniyesinde yardımcı hakemin verdiği 

kararlara itiraz ederken çöp kutusuna tekme atıp kırılmasına ve içindeki çöplerin salon içine dağılmasına 

neden olduğu, itirazlarına “Siz kör müsünüz, stepsi görmüyor musunuz? Sizin yöneteceğiniz maçın…” 

diyerek devam ettiği, seyirciyi de tahrik ettiği için tribünde çıkan kargaşa ve seslerden dolayı geri kalan 

sözlerinin anlaşılamadığı, kamu malına zararı ile itirazı nedeniyle kurallar gereği diskalifiye edildiği 

belirtilmiştir. 

 Söz konusu iddialarla İzmir Basketbol İl Temsilciliği tarafından idari tedbirli olarak kurulumuza 

sevk edilen Ozan FİLİZ’in savunmasını verdiği görüldü, dosya incelendi. Buna göre                           

Ozan FİLİZ’in Ceza Yönetmeliğinin 57 maddesi uyarınca takdiren ve sonuç olarak 1(BİR) AY 

SÜREYLE HAK MAHRUMİYETİ İLE CEZALANDIRILMASINA ve hakkında uygulanan idari 

tedbirin kaldırılmasına, 

 

 Bir sonraki toplantının 19.03.2019 Salı günü saat 14.00’te yapılmasına, 

 

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 12.03.2019 

 


