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KARAR 

 

OLAYLAR: 

18.12.2016 tarihinde Gaziantep’te oynanan Gaziantep Basketbol Kulübü – Fenerbahçe 

Spor Kulübü Spor Toto Basketbol Süper Ligi müsabakasında, Gaziantep Basketbol 

Kulübü sporcusu Erden Eryüz, müsabaka bitiminde rakip takım yardımcı 

antrenörüne yönelik sözleri nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiştir. 

 

İNCELENEN BELGELER: 

TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Gözlemcisi Raporu, BSL Temsilcisi Raporu, Önemli Olay 

Raporu, Hakem Raporu, Erden Eryüz’ün savunma yazısı.     

 

GEREKÇE: 

18.12.2016 tarihinde Gaziantep’te oynanan Gaziantep Basketbol Kulübü – Fenerbahçe 

Spor Kulübü Spor Toto Basketbol Süper Ligi müsabakası bitiminde Gaziantep 

Basketbol Kulübü sporcusu Erden Eryüz’ün, rakip takım yardımcı antrenörünün 

hakemler ile tokalaştığı esnada yanlarına gittiği ve yardımcı antrenöre yönelik 

hakaret olarak değerlendirilebilecek sözler söylediği, buna karşılık yardımcı 

antrenörün de kendisine aynı şekilde karşılık verdiği, dosya kapsamında 

anlaşılmaktadır.  

 

Kurulumuza gönderilen savunma dilekçesinde; rakip takım yardımcı antrenörünün 

maçın bitmesi ve maçı rakip takımın kazanmasına rağmen hakemlere itirazlarda 

bulunduğu, bunun üzerine kendisinin de yanlarına giderek maçı zaten 

kazandıklarını ve neden itiraz ettiğini sorduğu, akabinde rakip takım antrenörünün 

kendisine birtakım sözler söylediği ve ağız dalaşına girildiği, böyle bir olayın 

içerisinde olmaktan dolayı üzüntü duyulduğu ve bir daha tekrarlanmayacağı 

belirtilmiştir. 

 

Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan belirlemeler karine olarak doğru 

kabul edilmeli, ancak bu karinenin aksinin ispat edilmesine imkân tanınmalıdır. Bu 

itibarla failden, isnadın aksini ispat için; kendisine yüklenen ispat külfeti karşısında 

müsabaka görevlilerinin raporlarının aksini şüpheye yer bırakmayacak kesinlikte ve 

en az müsabaka görevlilerinin raporları kadar kuvvetli deliller vasıtasıyla aksini 

ispat etmesi beklenmektedir. 

 



Ancak bu noktada, adli yargıda olduğu gibi basketbol yargısında da, delillerin 

kuvveti yönünden bir değerlendirme, kuvvet derecelendirmesi yapılması 

zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere, usul hukukunda yazılı delil 

karşısında tanık deliline itibar edilmez. Buna karşılık, bir hareketten/eylemden ibaret 

(trafik kazası gibi) maddi bir fiilin ispatında görsel kayıtlar, yazılı ya da sözlü bir 

delil karşısında daha kuvvetli ve yeterli bir delil olarak kabul edilir. Bu çerçevede 

basketbol ispat hukukunda da; tamamen maddi bir fiilden ibaret bir disiplin ihlali 

karşısında, görsel kayıtlarla müsabaka görevlilerinin raporlarının aksinin ispatının 

mümkün olduğu, buna karşılık sözlü bir ihlal karşısında müsabaka görevlilerinin 

raporlarının tanık delilinden daha kıymetli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

 

Yukarıda ayrıntısı ile yapılan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle; savunma 

beyanları müsabaka görevlileri raporlarının aksini kanıtlayacak sıhhat ve kuvvette 

görülmemiştir. Raporlarda belirtilen ifadeler küçük düşürücü ve kişilik haklarını 

zedeleyici nitelikte olduğundan; sporcunun bu eyleminin Disiplin Yönergesi’nin 36. 

maddesi uyarınca cezalandırılması gerekmiştir. 

 

KARAR: 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle;  

 

1. Gaziantep Basketbol Kulübü sporcusu Erden Eryüz’ün eylemine uyan 

Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince –idari tedbirli olarak 

katılmadığı/katılamayacağı takip eden müsabakada infazdan mahsubu yapılmak üzere 

2 müsabakadan men ve 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 

 

2. Para cezası verilmesi halinde Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi 

çerçevesinde 30 gün içinde ödenmesi gerektiği ile 3289 sayılı Spor Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9/A maddesi 

gereğince kararın bildirilmesinden itibaren 10 gün içerisinde Tahkim Kurulu 

nezdinde gerekçeleri belirtilerek yazılı itirazda bulunulabileceğinin 

bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.  

 

  Başkan         Başkan Vekili        Raportör 
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                           Av.Kenan AYKAN   Av.Kunter GÜREL                          

        

        Aslı Gibidir.               

 
 


