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KARAR 
 
OLAYLAR  : 
27.02.2016 tarihinde İstanbul’da oynanan İSTANBULSPOR BEYLİKDÜZÜ – ÇORLU 
BELEDİYE TB2L müsabakası sırasında Çorlu Belediye takımı Baş Antrenörü Kurtuluş 
Yağızer’in, bir pozisyon akabinde sinirlenerek sahaya kalem fırlatması sebebiyle teknik faul 
ile cezalandırılması, Çorlu Belediye takımı sporcusu Serhat Doğanay’ın, rakip takım 
taraftarları ile münakaşa yaşaması sebebiyle teknik faul ile cezalandırılması, İstanbulspor 
Beylikdüzü takımı taraftarlarının rakip takım sporcularına ve kenar yönetimine yönelik 
küfürlü sözler söylemeleri ve sahaya girmeye teşebbüs etmeleri neticesinde anons yapılması 
zorunluluğu hasıl olması ve müsabakanın duraksaması, İstanbul Beylikdüzü takımı tarafından 
görevlendirilen anons yetkilisinin anons yapılması gereken esnada yerinde olmaması 
sebebiyle anons prosedürünün geç uygulanması ve ayrıca Çorlu Belediye takımı menajeri 
Birol Dayan’ın rakip takım benchine giderek tehditkar sözler söylemesi ve neticesinde 
diskalifiye edilmesi nedenleriyle ilgili dosya Kurulumuza sevk edilmiştir. 
 
İNCELENEN BELGELER; 
TBF Sevk Yazısı, Önemli Olay Raporu, Hakem Raporu, Olayın Görüntü Kaydı, İstanbulspor 
Kulübü’nün Savunma Yazısı, Birol Dayan’ın Savunma Yazısı. (Kurtuluş Yağızer ve Serhat 
Doğanay Savunma Yapmamıştır.)   
 
GEREKÇE VE KARAR;   
Disiplin soruşturmasına esas Önemli Olay Raporu, Hakem Raporu ve görüntü kaydı ile 
savunma yazıları incelendiğinde; müsabakanın dördüncü periyodunun bitimine 3.51 dakika 
kala Çorlu Belediye takımı Baş Antrenörü Kurtuluş Yağızer’in, verilen bir basket faul 
kararına sevinen ev sahibi takım sporcusuna sinirlenerek elindeki kalemi sahaya fırlattığı ve 
neticesinde teknik faul ile cezalandırıldığı, devamında Çorlu Belediye takımı sporcusu Serhat 
Doğanay’ın, ev sahibi takım taraftarları ile münakaşa yaşadığı ve neticesinde teknik faul ile 
cezalandırıldığı, Çorlu Belediye takımı taraftarlarının ise rakip takım sporcularına ve kenar 
yönetimine yönelik küfürlü sözler söyledikleri ve sahaya girmeye teşebbüs ettikleri, yaşanan 
olaylar neticesinde anons yapılması istendiği ancak İstanbulspor Beylikdüzü takımı tarafından 
görevlendirilen anons yetkilisinin yerinde bulunmaması sebebiyle anons prosedürünün geç 
uygulanabildiği, ayrıca Çorlu Belediye takımı menajeri Birol Dayan’ın rakip takım benchine 
giderek kendilerine yönelik tehditkar sözler söylediği ve neticesinde diskalifiye edildiği tespit 
edilmiştir.  
 
Diğer taraftan içinde bulunduğumuz sezonda İstanbulspor Beylikdüzü takımı taraftarları 
tarafından gerçekleştirilen seyirci olayı nedeniyle İstanbulspor Kulübü’ne, Kurulumuzun 
03.12.2015 tarih, 63 sayılı kararı ile müsabaka sırasında uygunsuz tezahüratlarda bulunulması 
neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi 
nedenleriyle 1.000 TL para cezası verilmiştir. 
 
Kurulumuzca işbu dosya da değerlendirilmek suretiyle; 
 
1 – Çorlu Belediye takımı Baş Antrenörü Kurtulu ş Yağızer’in eylemine uyan Disiplin 
Yönergesi’nin 11.1 ve 36. maddeleri gereğince, kendisinin İHTAR CEZASI ile tecziyesine, 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
2 – Çorlu Belediye takımı sporcusu Serhat Doğanay’ın eylemine uyan Disiplin 
Yönergesi’nin 11.1 ve 36. maddeleri gereğince, kendisinin İHTAR CEZASI ile tecziyesine, 
 
3 – İstanbulspor Beylikdüzü takımı taraftarlarının eylemlerine uyan Disiplin 
Yönergesi’nin 7, 11.6, 28.1, 29.1 ve 29.2.6 maddeleri gereğince, rakip takım sporcularına ve 
kenar yönetimine yönelik küfürlü sözler söylenmesi ve sahaya girmeye teşebbüs edilmesi 
neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi 
nedenleriyle İSTANBULSPOR KULÜBÜ’NÜN 1.500-TL PARA CEZASI ile tecziyesine, 
 
4 – Müsabaka sırasında yaşanan olay sebebiyle anons yaptırılması talep edilmesine 
rağmen anons yetkilisinin yerinde bulunmaması nedeniyle eylemine uyan Sözleşmesiz 
Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Yönergesi’nin 28.2 maddesi ile Disiplin Yönergesi’nin 7, 
11.1 ve 19. maddeleri gereğince, İSTANBULSPOR KULÜBÜ’NÜN İHTAR CEZASI ile 
tecziyesine, 
 
5 – Çorlu Belediye takımı menajeri Birol Dayan’ın eylemine uyan şekilde hakem 
tarafından diskalifiye edildiği, bunun sonucunda bir maç tedbirli olarak müsabakalara 
katılamayacağı da dikkate alınarak, Disiplin Yönergesi’nin 11.1 ve 36. maddeleri gereğince, 
kendisinin İHTAR VE 1.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine, 
 
iş bu kararın ilgililere tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para 
cezalarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi. 
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