
KARAR 37/(2018-2020) 
 

İl Spor Disiplin Kurulu, 24.10.2019 Perşembe günü İl Müdürlüğümüz Ceza Sekreterliği 

toplantı salonunda 37. oturum için toplandı. 
 

1-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 23.10.2019 tarih 1207365 sayılı yazısıyla 

kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine başlandı. 
 

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan ve 

14.10.2019 tarihinde saat 20.00’de Balçova Spor Salonu’nda Ege Asist Spor Kulübü ile İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü arasında oynanan U18 Genç Erkek Üst Klasman 

basketbol müsabakasının hakem ve saha komiseri raporlarında; karşılaşmanın bitimine 6 dakika 30 

saniye kala Ege Asist Spor Kulübü takımı oyuncusu 29965941678 T.C. kimlik numaralı Yarkın 

SİYEZ’in, bir pozisyonda yardımcı hakeme “ Siktirin gidin” dediği için diskalifiye edildiği 

belirtilmiştir. 

Söz konusu iddialarla İzmir Basketbol İl Temsilciliği tarafından idari tedbirli olarak 

kurulumuza sevk edilen Yarkın SİYEZ’in, Spor Disiplin Yönetmeliğinin 53. maddesinin 6 ve 3. 

Fıkraları gereğince, müsabaka tarihi olan 14.10.2019’dan itibaren 7 gün içerisinde savunma 

vermek zorunda iken savunma vermediği görüldü, dosya incelendi. Buna göre Yarkın SİYEZ’in, 

hakaret ettiği sabit olmakla Spor Disiplin Yönetmeliğinin 30. maddesi uyarınca 21 GÜN 

MÜSABAKADAN MEN CEZASI VERİLMESİNE, yine aynı yönetmeliğin 65. maddesinin 3. 

fıkrası uyarınca bu cezanın infazının resmi müsabaka adedine çevrilip sonuç olarak 3(ÜÇ) 

RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI İLE İNFAZINA ve hakkında uygulanan idari 

tedbirin kaldırılmasına, 

 

2-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 23.10.2019 tarih 1207476 sayılı yazısıyla 

kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine başlandı. 
 

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019-2020 sezonu faaliyet programında yer alan ve 

13.10.2019 tarihinde saat 16.00’da Vali Hüseyin Öğütçen Spor Salonu’nda Bandırma İzmir İhtisas 

Spor Kulübü-B ile İzmir Genç Umutlar Spor Kulübü arasında oynanan U14 Küçük Erkekler Alt 

Klasman basketbol müsabakasının hakem ve gözlemci raporlarında; 4. çeyreğin bitimine 4 dakika 

23 saniye kala İzmir Genç Umutlar Spor Kulübü takımı baş antrenörü 12541265916 T.C. kimlik 

numaralı Tuğrul Arda VURAL’ın, 2. teknik faülünü alıp, kurallar gereği diskalifiye olduktan 

sonra hakeme    “Siktir git ya” dediği, müsabakanın bitiminde de hakem odasının kapısını çalmadan 

sert bir şekilde kapıya vurarak kapıyı açtığı, hakeme “Maç kağıdı versene ya,sana diyorum hey”  

dediği ardından “sen gelsene dışarı bir şey konuşacağım” diye tehditkâr şekilde konuştuğu, 

sonrasında da “gerekirse buraya adam yığarım” diye tehditlerine devam edip hakem ve gözlemcinin 

üzerine yürümeye çalıştığı ve veliler tarafından zorla uzaklaştırıldığı belirtilmiştir. 

Söz konusu iddialarla İzmir Basketbol İl Temsilciliği tarafından idari tedbirli olarak 

kurulumuza sevk edilen Tuğrul Arda VURAL’ın her ne kadar savunma vermiş olduğu görülse de 

Spor Disiplin Yönetmeliğinin 53. maddesinin 6 ve 3. Fıkraları gereğince, müsabaka tarihi olan 

13.10.2019’dan itibaren 7 gün içerisinde savunma vermek zorundadır ve gelen savunmanın 

24.10.2019 tarihli olduğu göz önüne alınınca verdiği savunma dikkate alınmamıştır. Buna göre 

Tuğrul Arda VURAL’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, 

 

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.24.10.2019 


