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KARAR 
 
OLAYLAR             : 
05.05.2014 tarihinde İstanbul’da oynanan GALATASARAY ODEA BANK – 
FENERBAHÇE TKBL PLAY OFF müsabakası öncesinde ve müsabaka sırasında Galatasaray 
Odea Bank taraftarlarının rakip takım ve rakip takım yöneticileri aleyhinde küfürlü 
tezahüratlarda bulunmaları, patlayıcı madde patlatmaları, müsabakanın devre arasında bir 
taraftarın rakip takım yöneticisine müdahalede bulunması, müsabaka sırasında Galatasaray 
Odea Bank takımı tarafından görevlendirilen anons yetkilisinin anons sistemini taraftarları 
coşturmak için kullanması, müsabaka sonrasında yapılan ödül töreni esnasında Galatasaray 
Odea Bank taraftarlarının sahaya girmeleri ve ayrıca müsabakayı izlemeye gelen rakip takım 
yöneticilerine protokol tribününde yer ayrılmaması nedenleriyle, ilgili dosya Kurulumuza 
sevk edilmiştir. 
 
İNCELENEN BELGELER; 
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Ligler Direktörlüğü Raporu, Hakem 
Raporu, Galatasaray Spor Kulübü’nün Savunma Yazısı.  
 
GEREKÇE VE KARAR;   
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu, Ligler Direktörlüğü Raporu ve 
Hakem Raporu ile Kulübün savunma yazısı incelendiğinde; müsabaka öncesinde ve 
müsabaka sırasında Galatasaray Odea Bank taraftarlarının rakip takım ve rakip takım 
yöneticileri aleyhinde sürekli olarak küfürlü tezahüratlarda bulundukları, patlayıcı madde (ses 
bombası) patlattıkları, müsabakayı izlemeye gelen rakip takım yöneticilerine protokol 
tribününde yer verilmediği, müsabakanın devre arasında Galatasaray Odea Bank taraftarının, 
genel tribünde yer verilen rakip takım yöneticilerine karşı küfür vb. uygunsuz davranışlarda 
bulundukları, bu karmaşa sırasında bir yöneticiye karşı fiziki müdahalede bulunulduğu, 
müsabaka esnasında Galatasaray Odea Bank takımı tarafından görevlendirilen anons 
yetkilisinin, anons sistemini taraftarları coşturmak için kullandığı ve müsabaka sonrasında 
yapılan ödül töreni esnasında Galatasaray Odea Bank takımı taraftarlarının yasak olmasına 
rağmen sahaya girdikleri tespit edilmiştir.  
 
Diğer taraftan içinde bulunduğumuz sezonda Galatasaray Odea Bank taraftarları tarafından 
gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle Galatasaray Spor Kulübü Kadın Basketbol Şubesi’ne; 
 
1 - Kurulumuzun 17.01.2014 tarih, 145 sayılı kararı ile müsabaka öncesinde ve sırasında 
küfürlü tezahüratlarda bulunulması ve müsabaka sırasında patlayıcı maddeler patlatılması 
neticesinde iki kez anons yapılmasına, müsabakanın iki kez duraksamasına ve hakemlerin 
soyunma odasına gitmelerine sebebiyet verilmesi, ayrıca bir taraftarın sahaya girmesi 
nedenleriyle 10.000 TL para cezası, 
 
2 - Kurulumuzun 24.01.2014 tarih, 150 sayılı kararı ile küfürlü tezahüratlarda bulunulması 
neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi 
nedenleriyle 2.500 TL para cezası, 
 
3 – Kurulumuzun 01.04.2014 tarih, 292 sayılı kararı ile müsabaka sırasında sahaya yabancı 
maddeler atılması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet 
verilmesi, ayrıca küfürlü tezahüratlarda bulunulması nedenleriyle 4.500 TL para cezası, 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
4 – Kurulumuzun 01.05.2014 tarih, 342 sayılı kararı ile müsabaka sırasında sahaya yabancı 
madde atılması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet 
verilmesi nedenleriyle 5.000 TL para cezası 
verilmiştir. 
 
Kurulumuzca işbu dosyalar da değerlendirilmek suretiyle; 
 
1 - Galatasaray Odea Bank taraftarlarının eylemlerine uyan Disiplin Yönergesi’nin 7, 
11.5, 11.6, 28.1, 29.1 ve 29.2.6 maddeleri gereğince, müsabaka öncesinde ve müsabaka 
sırasında sürekli küfürlü tezahüratlarda bulunulması, patlayıcı madde patlatılması, rakip takım 
yöneticisine ağır hakaret ve fiziki müdahalede bulunulması ve müsabaka bitiminde yapılan 
ödül töreni esnasında seyircilerin sahaya girmeleri nedenleriyle, GALATASARAY SPOR 
KULÜBÜ KADIN BASKETBOL ŞUBESİ’NİN 2 (İKİ) MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA 
VE 20.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine, 
 
2 – Galatasaray Odea Bank takımı tarafından görevlendirilen anons yetkilisinin 
eylemlerine uyan Disiplin Yönergesi’nin 28.2.11 maddesi gereğince, anons sistemini 
seyircileri coşturmak için kullanması nedeniyle GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 
KADIN BASKETBOL ŞUBESİ’NİN 2.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine, 
 
3 – Galatasaray Odea Bank takımının rakip takım yöneticilerine protokol tribününde 
yer vermemesi ve ortaya çıkan sonuçları nedeniyle eylemlerine uyan TKBL Yönetim 
Esasları Yönergesi’nin 99.5 ve 99.9 maddeleri ile Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.6 ve 19. 
maddeleri gereğince GALATASARAY SPOR KULÜBÜ KADIN BASKETBOL 
ŞUBESİ’NİN 15.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,  
 
iş bu kararın ilgili Kulübe tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para 
cezalarının 30 gün içerisinde ödenmesi gereğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi. 
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