
KARAR 49/(2018-2020) 
 

İl Spor Disiplin Kurulu, her ne kadar 29.01.2020 Çarşamba günü toplanacaksa da maçların 

takviminin sıkışık olması nedeniyle toplantı tarihi öne alınarak 24.01.2020 Cuma günü İl 

Müdürlüğümüz Ceza Sekreterliği toplantı salonunda 49. oturum için toplandı.  
 

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

kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine devam edildi. 
 

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 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. 

Geçen oturumda; söz konusu iddialarla İzmir Basketbol İl Temsilciliği tarafından idari 

tedbirli olarak kurulumuza sevk edilen Taşkın TOPRAK’ın verdiği savunma incelenmiş, ancak 

hakkındaki iddialar sadece saha komiseri raporunda yer aldığından hakem Gökhan 

EĞLENOĞLU’nun konuyla ilgili raporu istenmişti. Hakemin raporu alındı, dosya incelendi. Buna 

göre Taşkın TOPRAK’ın müsabaka görevlisine görevinden dolayı saygınlığını rencide edici 

nitelikte söz söylediği sabit olmakla ve savunması da göz önüne alınarak Spor Disiplin 

Yönetmeliğinin 30, 36 ve 17. maddesi uyarınca takdiren 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, 
 

2-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 17.01.2020 tarih 92475 sayılı yazısıyla 

kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine devam edildi. 
 

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. 

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

tedbirli olarak kurulumuza sevk edilen Bora DURMAZ’ın ise savunması beklenmiş olsa da 

savunmasını şu ana kadar da getirmediği görüldü, dosya incelendi ve müsabaka tarihinden 

itibaren yedi gün geçtiği için dosya karara bağlandı. Buna göre Bora DURMAZ’ın Spor 

Disiplin Yönetmeliğinin 30. maddesi uyarınca 30 GÜN MÜSABAKADAN MEN CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, yine aynı yönetmeliğin 65. maddesinin 3. fıkrası uyarınca bu 

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

MÜSABAKADAN MEN CEZASI İLE İNFAZINA ve hakkında uygulanan idari tedbirin 

kaldırılmasına, 



3-) İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 22.01.2020 tarih 113872 sayılı yazısıyla 

kurulumuza gönderilen evrakın incelenmesine başlandı. 

 

GİZLİ 

 

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

 

 

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.24.01.2020 


