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KARAR 
 
OLAYLAR : 
13.06.2014 tarihinde İstanbul’da oynanan FENERBAHÇE ÜLKER – GALATASARAY LİV 
HOSPİTAL BEKO BASKETBOL LİGİ PLAY OFF müsabakası öncesinde Fenerbahçe Ülker 
taraftarlarının küfürlü tezahüratlarda bulunmaları ve sahaya patlayıcı madde atmaları 
neticesinde anons yapılması, müsabaka sırasında Fenerbahçe Ülker taraftarlarının rakip takım 
aleyhinde sürekli küfürlü tezahüratlarda bulunmaları neticesinde ikinci kez anons yapılması 
ve müsabakanın duraksaması, müsabaka bitiminde ise yine Fenerbahçe Ülker taraftarlarının 
rakip takım benchine ve antrenörüne yabancı maddeler atmaları ve tükürmeleri, ayrıca final 
serisi öncesi yapılan güvenlik toplantısında tespit edilen loca yerine, tribünde bir bölümün 
misafir takım yöneticilerine tahsis edilmesi ve salona fazla seyirci alınması nedenleriyle, ilgili 
dosya Kurulumuza sevk edilmiştir. 
 
İNCELENEN BELGELER; 
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu, Ligler Direktörlüğü 
Raporu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Savunma Yazısı.     
 
GEREKÇE VE KARAR;   
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu ve Ligler 
Direktörlüğü Raporu ile savunma yazısı incelendiğinde; müsabaka öncesinde Fenerbahçe 
Ülker taraftarlarınca küfürlü tezahüratlarda bulunulduğu ve sahaya patlayıcı madde atıldığı, 
neticesinde anons yapıldığı, müsabakanın dördüncü periyodunun bitimine 1.58 dakika kala 
Fenerbahçe Ülker taraftarlarınca rakip takım aleyhinde sürekli küfürlü tezahüratlarda 
bulunulduğu, neticesinde ikinci kez anons yapıldığı ve müsabakanın duraksadığı, müsabaka 
bitiminde yine Fenerbahçe Ülker taraftarlarınca rakip takım benchine ve antrenörüne 
tükürüldüğü ve kendilerine doğru yabancı maddeler atıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca final 
serisi öncesi yapılan güvenlik toplantısında misafir takım yöneticilerinin müsabakayı takip 
etmeleri açısından tespit edilen loca yerine, kendilerine tribünde bir bölümde yer ayrıldığı ve 
salona fazla seyirci alındığı anlaşılmıştır.  
 
Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz sezonda Fenerbahçe Ülker taraftarları tarafından 
gerçekleştirilen seyirci olayları nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Basketbol 
Şubesi’ne; 
 
1 - Kurulumuzun 18.02.2014 tarih, 200 sayılı kararı ile müsabaka öncesinde ve sırasında 
küfürlü tezahüratlarda bulunulması neticesinde iki kez anons yapılmasına ve müsabakanın 
duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle 5.000 TL para cezası,  
 
2 – Kurulumuzun 04.04.2014 tarih, 294 sayılı kararı ile müsabaka sırasında rakip takım 
antrenörü aleyhinde küçük düşürücü tezahüratlarda bulunulması neticesinde anons 
yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle 4.000 TL para 
cezası, 
 
3 – Kurulumuzun 18.04.2014 tarih, 322 sayılı kararı ile müsabaka sırasında sahaya yabancı 
maddeler atılması, atılan maddenin salon görevlisini yaralaması, neticesinde anons yapılması 
ve müsabakanın duraksaması nedenleriyle 5.000 TL para cezası, 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4 – Kurulumuzun 05.06.2014 tarih, 384 sayılı kararı ile müsabaka sırasında rakip takım 
antrenörü aleyhinde küçük düşürücü tezahüratlarda bulunulması ve müsabaka bitiminde rakip 
takım mensuplarına doğru yabancı maddeler atılması nedenleriyle 5.000 TL para cezası, 
 
5 – Kurulumuzun 06.06.2014 tarih, 385 sayılı kararı ile müsabaka sırasında rakip takım 
antrenörü aleyhinde küçük düşürücü tezahüratlarda bulunulması neticesinde anons 
yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle 5.000 TL para 
cezası 
verilmiştir.  
 
Kurulumuzca işbu dosyalar da değerlendirilmek suretiyle;  
 
1 - Fenerbahçe Ülker taraftarlarının eylemlerine uyan Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.6, 28.1, 
29.1 ve 29.2.6 maddeleri gereğince, müsabaka öncesinde küfürlü tezahüratlarda bulunulması 
ve sahaya patlayıcı madde atılması, müsabaka sırasında rakip takım aleyhinde sürekli küfürlü 
tezahüratlarda bulunulması, müsabaka bitiminde rakip takım benchine ve antrenörüne 
tükürülmesi ve yabancı maddeler atılması, tüm bu olaylar neticesinde iki kez anons 
yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle 
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ERKEK BASKETBOL ŞUBESİ’NİN 25.000-TL 
PARA CEZASI ile tecziyesine, 
 
2 – Play Off serisi öncesinde düzenlenen güvenlik toplantısında misafir takım 
yöneticileri için loca tahsis edilmesi yönünde karar alınmasına rağmen söz konusu 
müsabakada kendilerine tribünde yer verilmesi nedeniyle eylemlerine uyan TBL Yönetim 
Esasları Yönergesi’nin 99.5 ve 99.9 maddeleri ile Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.6 ve 19. 
maddeleri gereğince, FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ERKEK BASKETBOL 
ŞUBESİ’NİN 15.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine, 
 
iş bu kararın ilgiliye tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para 
cezalarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi. 
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