
 

KARAR 33/(2018-2020) 

 

İl Spor Disiplin Kurulu, 16.07.2019 Salı günü İl Müdürlüğümüz Ceza Sekreterliği toplantı 

salonunda 33. oturum için toplandı. 

 

1-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 13.06.2019 tarih 665615 sayılı yazısıyla 

kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine devam edildi. 

 

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

01.06.2019 tarihinde saat 14.30’da Cumhuriyet Spor Salonu’nda Ege Basketbol Akademi Spor 

Kulübü ile İnovital Menemen Figes (Fikret Gelişim Spor) Kulübü arasında oynanan Ümit Erkek 

basketbol müsabakasının hakem raporunda; karşılaşmanın 4. çeyreğinin bitimine 31 saniye kala Ege 

Basketbol Akademi Spor Kulübü takımı oyuncularından 32920827238 T.C. kimlik numaralı Ege 

Batın ALKAN ve 59626385756 T.C. kimlik numaralı Kaan BARAN ile İnovital Menemen Figes 

(Fikret Gelişim Spor) Kulübü takımı oyuncularından 45526430672 T.C. kimlik numaralı Emincan 

ERTEM ve 20623507724 T.C. kimlik numaralı Yusuf İŞLER’in; kavga ettikleri için diskalifiye 

edildikleri belirtilmiştir. 

Söz konusu iddialarla İzmir Basketbol İl Temsilciliği tarafından idari tedbirli olarak 

kurulumuza sevk edilen Ege Batın ALKAN, Kaan BARAN, Emincan ERTEM ve Yusuf İŞLER 

önceki oturumda çağrılmış olup Kaan BARAN mazereti nedeniyle gelemedi. Yusuf İŞLER, 

Emincan ERTEM ve Ege Batın ALKAN huzura alındı.  

Yusuf İŞLER yaptığı savunmasında; “Emre isimli arkadaşıma faul yapıldı, yapılan faulün 

sonucunda sahanın karıştı. Bu nedenle tüm takım arkadaşları olarak karşı taraftan gelebilecek 

saldırıyı önlemek üzere aralarına girdik, ben kimseye küfür etmedim, hakaret etmedim. Sadece 

itişme kakışma oldu. Hakemin beni neden diskalifiye ettiğini de anlamadım. Ceza almamı 

gerektirecek bir fiilde bulunmadım” dedi. 

 Emincan ERTEM yaptığı savunmasında;  “Ben Menemen Figes (Fikret Gelişim Spor) 

Kulübü takımında oynarım, karşı takım 10 sayı öndeyken birdenbire kavga çıktı. Sanırım takım 

arkadaşımız Emre AYGÜN turnikeye çıkarken ona faul yapılmıştı, ben faulü görmedim, o sırada 

saha karıştı. Zaten karşı taraftaki oyuncular sürekli bu tarz kavgalar çıkartıyorlarmış. Bu sebeple 

karşı tarafın diğer oyuncuları bizden gelip özür dilediler, daha sonra hakem bizi diskalifiye etti, 

neden diskalifiye ettiğini de anlamadım.” dedi. 

 Ege Batın ALKAN yaptığı savunmasında; “O sırada oyun kurucu olarak oynadığım sırada 

karşı takımın yedek kulübesinden hocalarının “faul yap, faul yap” diye bağırdı. Bana birkaç sefer 

faul yapmaya çalıştılar, yapamayınca sert bir şekilde yaptılar, ben de kendimi atarak faulü aldım. 

Bunun üzerine karşı takımdakilerle tartışma başladı, çıkan tartışmada kimseye küfür etmedim, 

kimseye vurmadım. Aramızda sadece itişme kakışma oldu. Daha sonra hakem bizi diskalifiye etti, 

neden diskalifiye ettiğini de anlamadım.” dedi. 

Yusuf İŞLER ve Emincan ERTEM’e, kavgaya karıştıkları sabit olduğundan 13.07.2019 

tarih ve 30830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliğinin 33. 

maddesinin 3. fıkrası uyarınca 35 GÜN MÜSABAKADAN MEN CEZASI VERİLMESİNE, 

yine aynı yönetmeliğin 65. maddesi uyarınca bu cezanın infazının resmi müsabaka adedine 

çevrilip iki sporcuya da sonuç olarak 5’ER(BEŞER) RESMİ MÜSABAKADAN MEN 

CEZASI İLE İNFAZINA ve haklarında uygulanan idari tedbirin kaldırılmasına, 

Ege Batın ALKAN ve Kaan BARAN’a kavgaya karıştıklarından dolayı Spor Disiplin 

Yönetmeliğinin 33. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 25 GÜN MÜSABAKADAN MEN CEZASI 

VERİLMESİNE, yine aynı yönetmeliğin 65. maddesi uyarınca bu cezanın infazının resmi 

müsabaka adedine çevrilip iki sporcuya da sonuç olarak 4’ER(DÖRDER) RESMİ 

MÜSABAKADAN MEN CEZASI İLE İNFAZINA ve haklarında uygulanan idari tedbirin 

kaldırılmasına, 

 

 

 



 

 

2-) Bergama Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün 28.06.2019 tarih 728361 sayılı 

yazısıyla kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine başlandı. 

 

Yapılan toplantıda gelen şikâyet dilekçesi okundu. Bergama Motor Sporları Kulübü 

yöneticisinden yaşanan olayda sporcu kaydı ile ilgili doldurulan formun bir örneğinin disiplin 

kurulumuza gönderilmesi ayrıca Bergama Motor Spor Kulübünün basketbol faaliyetiyle ilgili 

yönetici ve antrenörün yazılı savunmasını veya sözlü savunmasını vermek üzere kurulumuza 

gelmeleri rica olunur. 

 

Bir sonraki toplantının 30.07.2019 Salı günü saat 14.00’te yapılmasına, 

 

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.16.07.2019 
 

   
 


