
KARAR 48/(2018-2020) 
 

İl Spor Disiplin Kurulu, 22.01.2020 Çarşamba günü İl Müdürlüğümüz Ceza Sekreterliği 

toplantı salonunda 48. oturum için toplandı. 
 

1-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 14.01.2020 tarih 73209 sayılı yazısıyla 

kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine devam edildi. 

 

2019-2020  Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Futbol Yıldız Erkekler İl Birinciliği 

müsabakaları çerçevesinde 13.01.2020 tarihinde saat 12.00’de Bergama Belediyesi Akademi 

Tesislerinde 100.Yıl Ortaokulu ile Zübeyde Hanım Ortaokulu takımları arasında oynanan müsabaka 

ile ilgili hakem raporunda; Zübeyde Hanım Ortaokulu takımı oyuncusu 10391576978 T.C. kimlik 

numaralı Ünal ŞAP’ın; karşılaşmanın 59. dakikasında topsuz alanda rakibine kasti olarak şiddetli 

bir şekilde tekme attığı için ihraç edildiği belirtilmiştir. 

Yine aynı raporda; yine aynı takım antrenörü 30524201478 T.C. kimlik numaralı Adnan 

DENİZ’in ise müsabaka sonunda saldırgan tavırlarla hakem üçlüsünün üzerine gelip “'18 yaşındaki 

kişileri maçlara atıyorlar ve oyuncum şiddetli bir hareket yapmamasına rağmen tolere edilmiyor” 

dediği, birinci yardımcı hakem “sakin” işareti yapmaya çalıştığında da onun eline vurduğu için 

ihraç edildiği ifade edilmiştir. 

Geçen oturumda; söz konusu iddialarla Okul Sporları İl Tertip Komitesi tarafından idari 

tedbirli olarak kurulumuza sevk edilen Ünal ŞAP ve Adnan DENİZ’den; Adnan DENİZ’in 

verdiği savunma incelenmiş ve hakkında hüküm verilmişti. Ünal ŞAP’ın ise savunması beklenmiş 

olsa da savunmasını bu oturumda da vermediği görüldü, dosya incelendi. Buna göre Ünal ŞAP’ın 

Spor Disiplin Yönetmeliğinin 33/1. maddesi uyarınca 20 GÜN MÜSABAKADAN MEN 

CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 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 17.01.2020 tarih 92475 sayılı yazısıyla 

kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine başlandı. 

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Hentbol Genç Erkekler İl Birinciliği 

müsabakaları çerçevesinde 16.01.2020 tarihinde saat 12.00’de Bornova Evka 4 Naim Süleymanoğlu 

Spor Salonunda Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Buca Atatürk Spor Lisesi takımları 

arasında oynanan müsabaka ile ilgili hakem raporunda; Buca Atatürk Spor Lisesi takımı oyuncusu 

26147053020 T.C. kimlik numaralı Bora DURMAZ’ın; karşılaşmanın 46.46 dakikasında hakemin 

verdiği karar sonrası hakeme yönelik el kol hareketleri yaptığı ve “Senin ananı avradını sikeyim 

ben, yöneteceğin maçın amına koyayım” dediği belirtilmiştir. 

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

kurulumuza sevk edilen Bora DURMAZ’ın savunma vermediği görüldü, dosya incelendi. Buna 

göre müsabaka tarihinden itibaren henüz yedi gün geçmediği göz önüne alınarak Spor 

Disiplin Yönetmeliğinin 53/3, 53/6 ve 57. maddeleri uyarınca Bora DURMAZ’ın 

savunmasının beklenmesine ve hakkında uygulanan idari tedbirin devamına,  

 

3-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 21.01.2020 tarih 107951 sayılı yazısıyla 

kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine başlandı. 
 

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

15.01.2020 tarihinde saat 20.00’de Vali Hüseyin Öğütçen Spor Salonu’nda İzmir Ege Basketbol 

Spor Kulübü-A ile Ege Asist Spor Kulübü-A arasında oynanan U16 Erkek Alt Klasman basketbol 

müsabakasının hakem ve saha komiseri raporlarında; İzmir Ege Basketbol Spor Kulübü-A 

oyuncusu 10310584596 T.C. kimlik numaralı Orkun YARDIMCI’nın; karşılaşmanın bitimine 

4.47 saniye kala bir pozisyonun sonrasında yere düşen rakip oyuncuya art arda tekme attığı için 

diskalifiye edildiği belirtilmiştir. 



Aynı müsabakanın saha komiseri Ali Özgür ÇAKAR, raporunda; İzmir Ege Basketbol Spor 

Kulübü-A antrenörü 31709090368 T.C. kimlik numaralı Taşkın TOPRAK’ın, oyuncusu Orkun 

YARDIMCI’nın diskalifiye edildiği pozisyonun sportmenlik dışı faul olmasına dair görüşlerini 

müsabaka sonunda hakeme iletirken saha komiserinin de konuşmaya katıldığı, saha komiserinin bu 

konuşmada “diskalifiye edici faul” diyecekken sehven “sportmenlik dışı faul” dediğini belirtmiş, 

bunun üzerine Taşkın TOPRAK’ın da saha komiserine “Bak sen de sportmenlik dışı faulü kabul 

ettin, tebrik ederim, gel el sıkışalım” demesi üzerine Ali Özgür ÇAKAR’ın dil sürçmesi olduğu için 

el sıkışmayı reddettiğini ifade etmiştir. Aynı raporda; Ali Özgür ÇAKAR’ın red cevabı vermesi 

üzerine Taşkın TOPRAK’ın “Sen kim oluyorsun benim elimi sıkmıyorsun terbiyesiz adam” 

diyerek soyunma odasına doğru hareket edip “Seni Recep ANKARALI’ya şikâyet edeceğim” 

dediği, Ali Özgür ÇAKAR’ın ise antrenöre bu konu hakkında elini sıkamayacağını söylediği 

sonrasında da Taşkın TOPRAK’ın  soyunma odasına giderken yüksek bir ses tonuyla “Senin 

karakterine sikeyim” dediği belirtilmiştir. 

İzmir Basketbol İl Temsilciliği yukarıda bahsedilen iddialarla Orkun YARDIMCI ve 

Taşkın TOPRAK’ı kurulumuza sevk etmiş olup Orkun YARDIMCI, Taşkın TOPRAK ve İzmir 

Ege Basketbol Spor Kulübü yöneticisi Mehmet TOPRAK’ın verdikleri savunmalar görüldü, dosya 

incelendi Buna göre Orkun YARDIMCI’nın Spor Disiplin Yönetmeliğinin 33/1. maddesi 

uyarınca 15 GÜN MÜSABAKADAN MEN CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, yine 

aynı yönetmeliğin 65. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bu cezanın infazının resmi müsabaka 

adedine çevrilip sonuç olarak 2(İKİ) RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI İLE 

İNFAZINA ve hakkında uygulanan idari tedbirin kaldırılmasına, 

 

Taşkın TOPRAK’la ilgili ise Spor Disiplin Yönetmeliğinin 60. maddesi uyarınca baş 

hakem Gökhan EĞLENOĞLU’nun 29.01.2020’deki oturumda konu hakkında ifadesinin 

alınmasına ve Taşkın TOPRAK hakkında uygulanan idari tedbirin devamına 

 

4-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 21.01.2020 tarih 108048 sayılı yazısıyla 

kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine başlandı. 

 

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

17.01.2020 tarihinde saat 20.00’de Halkapınar Spor Salonu’nda Yarımada Gençlik Spor Kulübü ile 

Pergel Spor Kulübü arasında oynanan Büyük Erkek Üst Klasman basketbol müsabakasının hakem 

raporunda; Yarımada Gençlik Spor Kulübü oyuncusu 55240362906 T.C. kimlik numaralı Oğuzhan 

TONGUT’un; karşılaşmanın 3. çeyreğinin bitimine 3 dakika 7 saniye kala kendisine çalınan 

hücum faulün ardından müsabakanın yardımcı hakemine “Siktir git ya, sikeceğim yapacağın işi” 

dediği için diskalifiye edildiği belirtilmiştir. 

Söz konusu iddialarla İzmir Basketbol İl Temsilciliği tarafından idari tedbirli olarak 

kurulumuza sevk edilen Oğuzhan TONGUT’un savunma vermediği görüldü, dosya incelendi. 

Buna göre müsabaka tarihinden itibaren henüz yedi gün geçmediği göz önüne alınarak Spor 

Disiplin Yönetmeliğinin 53/3, 53/6 ve 57. maddeleri uyarınca Oğuzhan TONGUT’un 

savunmasının beklenmesine ve hakkında uygulanan idari tedbirin devamına,  

 

Bir sonraki toplantının 29.01.2020 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılmasına, 

 

 

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.22.01.2020 


