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İl Spor Disiplin Kurulu, 24.03.2022 Perşembe günü İl Müdürlüğümüz Ceza Sekreterliği 

toplantı salonunda 28. oturum için toplandı.  

 

1-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 03.03.2022 tarih 2003834 sayılı 

yazısıyla kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine başlandı. 

           

Sporcu Kaan ERDİK’in; İl Spor Disiplin Kurulunun 11.06.2019 tarih ve 30(2018-2020) sayılı 

kararında, kendisi için verilen cezaya itirazına dair dilekçenin incelenmesine başlandı. 

          Söz konusu dilekçede 22.05.2019 tarihinde oynanan müsabaka sonucunda aldığı BEŞ(5) 

resmi müsabakadan men cezasının kendisine tebliğ edilmediğini bu nedenle cezalandırılmasına 

itiraz ettiği görüldü. 

                  Spor Disiplin Yönetmeliğinin 55. maddesinin 2. fıkrasında  Disiplin kurulları 

kararları, savunma istemleri, idari tedbir ve diğer belgeler; ilgili kişi, kulüp veya ilgili eğitim 

ve öğretim kurumuna posta ya da elektronik posta ile tebliğ edilir. Elektronik tebligat, 

muhatabın elektronik posta adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış 

sayılır. Tebligat yapılacak kulüp veya kişilerin posta veya elektronik posta adresinin 

bulunmaması ve bu yollarla tebliğ yapılamaması halinde tebliğ belgesinin internet sitesinde 

yayımlanmasından itibaren yedinci günün sonunda tebligat yapılmış sayılır’’ denilmektedir.  

         Bu bağlamda Kaan ERDİK’e verilen ceza İl Müdürlüğü internet sitesinde tebliğ edilmiş 

olup , 11.06.2019 verilen beş resmi müsabakadan men cezasını çektiği tespit edilmiştir. 

 

          2-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 17.03.2022 tarih 2108232 sayılı yazısıyla 

kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine başlandı. 

 

09.03.2022 Çarşamba günü 18:30’da Balçova Spor Salonunda oynanan Göztepe 

Basketbol Spor Kulübü-B-Ata 1925 Spor Kulübü U14 Erkekler Alt Klasman Final Grubu 04/02 

müsabakasının hakem ve gözlemci raporlarının incelenmesi sonucu; müsabakanın 4. 

Çeyreğinin bitmesine bir saniye kala Ata 1925 Spor Kulübü on (10) forma no’lu basketbolcusu 

Tufan TUNA (TC No:27………….94) müsabakanın baş hakeminin yanına gelip yüzüne karşı 

‘’Senin……….. koyayım’’ diyerek el hareketi yaptığı için müsabakadan DİSKALİFİYE 

(İHRAÇ) edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu iddialarla İzmir Basketbol İl Temsilciliği 

tarafından İDARİ TEDBİRLİ olarak kurulumuza sevk edilen Sporcu Tufan TUNA’nın  

savunma vermediği görüldü, dosya incelendi. Sporcu Tufan TUNA’nın Spor Disiplin 

Yönetmeliğinin 30.    Maddesi uyarınca  OTUZ  ( 30 ) gün müsabakalardan men cezası ile 

cezalandırılmasına, yine aynı yönetmeliğin 65. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca bu cezanın 

infazının resmi müsabaka adedine çevrilip sonuç olarak DÖRT  (4  ) RESMİ 

MÜSABAKADAN MEN CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA 

 

 

3-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 17.03.2022 tarih 2108288 sayılı 

yazısıyla kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine başlandı. 

 

          14.03.2022 pazartesi günü 20:00’de Karabağlar Spor Salonunda oynanan Mavişehir 

İhtisas Spor Kulübü-B- 9 Eylül İzmir Basketbol İhtisas Spor Kulübü U16 Erkekler Alt Klasman 

B Grubu 39 müsabakasında 9 Eylül İzmir Basketbol İhtisas Spor Kulübü Antrenörü Ali AŞIK 

(TC No: 21…………20) Uzatmanın bitimine 1.15 dakika kala aleyhine verilen faul kararı 

sonrasında hakem Sami İREK’e elinin tersini göstererek’ ’Hadi Oradan’’ dedikten sonra 

Antrenöre teknik faul verilmiştir. Akabinde Antrenör tekrardan aynı hareketi yaparak 



‘’Has…… Oradan’’ diyerek arkasını dönerek bu tavrı sürdürdüğü için DİSKALİFİYE 

(İHRAÇ) edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu iddialarla İzmir Basketbol İl Temsilciliği 

tarafından İDARİ TEDBİRLİ olarak kurulumuza sevk edilen Antrenör Ali AŞIK’ın savunma 

vermediği görüldü, dosya incelendi. Antrenör Ali AŞIK’ın Spor Disiplin Yönetmeliğinin 28-

17 Maddeleri uyarınca YİRMİ  (20  ) gün müsabakalardan men cezası ile 

cezalandırılmasına, yine aynı yönetmeliğin 65. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca bu cezanın 

infazının resmi müsabaka adedine çevrilip sonuç olarak ÜÇ  ( 3 ) RESMİ 

MÜSABAKADAN MEN CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA 

 

            4-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 24.03.2022 tarih 2154922 sayılı 

yazısıyla kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine başlandı 

 

        21.03.2022 pazartesi günü 20:00’de Cumhuriyet Mah. Spor Salonunda oynanan Öbek 

Boğaziçi Okulları Spor Kulübü-Bossan Spor Kulübü U21 Erkekler Üst Final Grubu 3/1 

müsabakasının hakem ve gözlemci raporlarının incelenmesi sonucu; üçüncü (3.) çeyreğin 

bitmesine altı dakika on dört saniye  (06:14) kaldığında; BOSSAN SPOR takımını hakemlerin 

sahaya davet etmelerine rağmen müsabakaya devam etmedikleri ve sahadan çekildikleri 

anlaşılmıştır. 

       Bossan Spor Kulübü’nün müsabakada görevli antrenörü Hasan KARAKAŞ’ın (TC 

No:35…………32) ve Müsabakada görevli yönetici Serdar BOZKURT’un (TC 

No:92…………90) müsabakayı bitirmeyip sahadan takımı çektikleri için ve sahadan 

çekilmeden önce  Bossan Spor Kulübü Yöneticisi Serdar BOZKURT’un hakemlere yönelik 

‘’Çal ulan tekniği ‘’ dediği için benche teknik faul çalındıktan hemen sonra ‘’Bir tane daha çal 

lan’’ dediğinden dolayı benche tekrar teknik faul çalınmıştır. Sonrasında ‘’ Egonu mu tatmin 

ediyorsun , çoban gibisiniz her maçta, bir daha sana salonlarda düdük çaldırmayacağım, bir 

tane daha çal ‘’ demesinin ardından hakem tarafından DİSKALİFİYE (İHRAÇ) edildiği tespit 

edilmiştir. Bunun üzerine ‘’ Bir daha takım kurmayacağım, şimdi takımı sahadan çekiyorum  

boş salona düdük çal terbiyesiz ahlaksız herif ‘’ diyerek takımı sahadan çektiği bildirilmiştir.. 

Söz konusu iddialarla İzmir Basketbol İl Temsilciliği tarafından İDARİ TEDBİRLİ olarak 

kurulumuza sevk edilen  Yönetici Serdar BOZKURT ve Antrenör Hasan KARAKAŞ’ın 

savunma verdiği görüldü, dosya incelendi. 

        Yönetici Serdar BOZKURT’un Spor Disiplin Yönetmeliğinin  28. Maddesi uyarınca 

OTUZ   (30 ) gün müsabakalardan men cezası ile cezalandırılmasına, yine aynı 

yönetmeliğin 65. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca bu cezanın infazının resmi müsabaka 

adedine çevrilip sonuç olarak DÖRT  ( 4 ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA; 

       Antrenör Hasan KARAKAŞ’ın savunmasıda göz önüne alınarak Spor Disiplin 

Yönetmeliğinin 25/b Maddesi uyarınca KINAMA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     5-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 24.03.2022 tarih 2154894 sayılı yazısıyla 

kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine başlandı 

 

20.03.2022 Pazar günü 10:00’da Cumhuriyet Mah. Spor Salonunda oynanan Mavişehir 

Spor Kulübü-Göztepe Basketbol Spor Kulübü –B U14 Erkekler Alt Klasman Final Grubu 09/01 

müsabakasının hakem ve gözlemci raporlarının incelenmesi sonucu; İkinci çeyreğin bitmesine 

üç dakika otuz dört (03:34) kala A Takımı Mavişehir Spor Kulübü-B takımı otuz (30) forma 

no’lu basketbolcusu Kuzey YILDIZ’ın (TC No:56…………26) rakibi yerdeyken ayağına 

tekme attığından dolayı DİSKALİFİYE (İHRAÇ) edildiği tespit edilmiştir. Bu olay sonrası 

Göztepe Basketbol Spor Kulübü-B takımı seyircilerinden iki kişinin sahaya atladığı ve 

müsabaka görevlileri tarafından durdurularak fiziki müdahalelerinin engellendiği 

belirlenmiştir. Mavişehir Spor Kulübü –B U14 erkek alt klasman takımı otuz (30) forma no ‘lu 

basketbolcusu Kuzey YILDIZ’ın rakibinin ayağına tekme attığından dolayı, Göztepe Basketbol 

Spor Kulübü B- takımı seyircilerinin müsabaka esnasında oyun alanına girmeleri ve oyunun 

gecikmesine ve duraksamasına sebebiyet verdikleri tespit edilmiştir. Söz konusu iddialarla 

İzmir Basketbol İl Temsilciliği tarafından  kurulumuza sevk edilen Sporcu Kuzey YILDIZ’ın  

savunma verdiği görüldü, dosya incelendi.Video göürüntüsüde göz önüne alınarak Sporcu 

Kuzey YILDIZ’ın Spor Disiplin Yönetmeliğinin 33-1    Maddesi uyarınca     ONBEŞ     (15  

) gün müsabakalardan men cezası ile cezalandırılmasına, yine aynı yönetmeliğin 65. 

Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca bu cezanın infazının resmi müsabaka adedine çevrilip 

sonuç olarak    İKİ    ( 2 ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA; 

Göztepe Basketbol Spor Kulübü B- takımı seyircilerinin müsabaka esnasında oyun 

alanına girmeleri ve oyunun gecikmesine ve duraksamasına sebebiyet verdiklerinden 

dolayı Göztepe Basketbol Spor Kulübünün YEDİ (7) gün içerisinde Savunmasının 

alınması için Kulübe yazılı ve sözlü bildirimde bulunulmasına 

 

            6-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 24.03.2022 tarih 2154904 sayılı 

yazısıyla kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine başlandı 

 

20.01.2022 Pazar günü 15:00’de Vali Hüseyin ÖĞÜTCEN Spor Salonunda oynanan 

Ege Gençlik Basketbol Spor Kulübü-Era Spor Kulübü U14 Erkekler Alt Klasman Final Grubu 

10/1 müsabakasının hakem ve gözlemci raporlarının incelenmesi sonucu; İkinci çeyreğin 

bitmesine iki dakika kırk saniye (02:40) kala B takımı ERA SK yetmiş yedi (77) forma no’lu 

basketbolcusu Batu İNSEL’in (TC No: 57…………..42) rakibine yumruk (aşırı sert temas) 

attığından dolayı DİSKALİFİYE (İHRAÇ) edildiği tespit edilmiştir. . Söz konusu iddialarla 

İzmir Basketbol İl Temsilciliği tarafından İDARİ TEDBİRLİ olarak kurulumuza sevk edilen 

Sporcu Batu İNSEL’in   savunma verdiği görüldü, dosya incelendi. Video görüntüsü de göz 

önüne alınarak Sporcu Batu İNSEL’in Spor Disiplin Yönetmeliğinin 33-1-17. Maddesi 

uyarınca   SEKİZ    (8  ) gün müsabakalardan men cezası ile cezalandırılmasına, yine aynı 

yönetmeliğin 65. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca bu cezanın infazının resmi müsabaka 

adedine çevrilip sonuç olarak  BİR    (1 ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA 

 

 

 

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 24.03.2022 

 
 


