
 

 

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU 

DİSİPLİN KURULU 
 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.05.2016 - 65 

 

KARARIN TARİHİ VE NO : 30.05.2016 - 338 

 

KARAR 
 

OLAYLAR : 

29.05.2016 tarihinde İstanbul’da oynanan GALATASARAY ODEABANK - FENERBAHÇE 

SPOR TOTO PLAY OFF YARI FİNAL müsabakası öncesinde Galatasaray Odeabank takımı 

taraftarlarının misafir takım sporcularına doğru yabancı maddeler atmaları ve küfür etmeleri, 

daha sonra müsabaka sırasında sahaya ve misafir takım benchine doğru yabancı maddeler 

atmaları ve küfürlü tezahüratlarda bulunmaları neticesinde ayrı ayrı üç kez anons yapılması, 

müsabakanın üç kez duraksaması ve hakemlerin soyunma odasına gitmeleri, ayrıca 

Galatasaray Odeabank takımı tarafından görevlendirilen anons yetkilisinin anons sistemini 

müsabaka boyunca taraftarları coşturmak ve yönlendirmek için kullanması, müsabakanın 

sonuna doğru ise 101 nolu tribüne ait merdiven boşluklarının kurallara aykırı olarak dolu 

olması nedenleriyle ilgili dosya Kurulumuza sevk edilmiştir. 

  

İNCELENEN BELGELER; 

TBF Sevk Yazısı, Önemli Olay Raporu, Hakem Raporu, BSL Temsilcisi Raporu, Galatasaray 

Spor Kulübü’nün Savunma Yazısı. 

      

GEREKÇE VE KARAR;   

Disiplin soruşturmasına esas Önemli Olay Raporu, Hakem Raporu ve BSL Temsilcisi Raporu 

ile savunma yazısı incelendiğinde; müsabakanın başlamasına 40 dakika kala Galatasaray 

Odeabank takımı taraftarlarının misafir takım sporcularına doğru yabancı maddeler (bozuk 

para, çakmak vb.) attıkları ve küfür ettikleri, sonrasında müsabakanın birinci periyodunun 

bitimine 28 saniye kala Galatasaray Odeabank takımı taraftarlarının sahaya ve misafir takım 

benchine doğru yeniden yabancı maddeler (bozuk para, çakmak, meyve parçaları vb.) attıkları 

ve küfürlü tezahüratlarda bulundukları, neticesinde ilk anonsun yapıldığı ve müsabakanın 

duraksadığı, müsabakanın ikinci periyodunun bitimine 8.53 dakika kala Galatasaray 

Odeabank takımı taraftarlarının sahaya tekrar yabancı maddeler (bozuk para, çakmak, meyve 

parçaları vb.) attıkları ve küfürlü tezahüratlarda bulundukları, neticesinde ikinci kez anons 

yapıldığı ve müsabakanın ikinci kez duraksadığı, müsabakanın üçüncü periyodunun bitiminde 

yine Galatasaray Odeabank takımı taraftarlarının misafir takım benchine doğru yabancı 

maddeler (bozuk para, su, çakmak vb.) attıkları ve küfürlü tezahüratlarda bulundukları, 

neticesinde üçüncü kez anons yapıldığı, hakemlerin soyunma odasına gittikleri ve gerekli 

ortamın sağlanmasını müteakip sahaya döndükleri, bu esnada müsabakanın 15 dakika kadar 

duraksadığı, ayrıca Galatasaray Odeabank takımı tarafından görevlendirilen anons yetkilisinin 

anons sistemini müsabaka boyunca taraftarları coşturmak ve yönlendirmek amacıyla 

kullandığı, müsabakanın sonuna doğru ise 101 nolu tribüne ait merdiven boşluklarının 

mevzuata aykırı şekilde boş bırakılmayarak giriş/çıkışların engellendiği tespit edilmiştir.  

 

Diğer taraftan içinde bulunduğumuz sezonda Galatasaray Odeabank takımı taraftarları 

tarafından gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle Galatasaray Spor Kulübü Erkek Basketbol 

Şubesi’ne; 

 

1 - Kurulumuzun 04.11.2015 tarih, 28 sayılı kararı ile müsabaka sırasında rakip takım 

aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulunulması ve sahaya yabancı madde atılması neticesinde 

iki kez anons yapılmasına ve müsabakanın iki kez duraksamasına sebebiyet verilmesi 

nedenleriyle toplam 6.000 TL para cezası, 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 – Kurulumuzun 13.11.2015 tarih, 37 sayılı kararı ile müsabaka sırasında rakip takım 

taraftarları ile karşılıklı küfürlü tezahüratlarda bulunulması neticesinde anons yapılmasına ve 

müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle 3.000 TL para cezası, 

 

3 – Kurulumuzun 17.02.2016 tarih, 204 sayılı kararı ile müsabaka sırasında patlayıcı madde 

patlatılması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet 

verilmesi nedenleriyle 4.000 TL para cezası, 

 

4 – Kurulumuzun 25.02.2016 tarih, 219 sayılı kararı ile müsabaka sırasında patlayıcı madde 

patlatılması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet 

verilmesi nedenleriyle 6.000 TL para cezası, 

 

5 – Kurulumuzun 31.03.2016 tarih, 281 sayılı kararı ile müsabaka sırasında sahaya yabancı 

madde atılması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet 

verilmesi nedenleriyle 7.500 TL para cezası, 

 

6 – Kurulumuzun 11.05.2016 tarih, 330 sayılı kararı ile müsabaka öncesinde misafir takım 

aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulunulması neticesinde anons yapılmasına sebebiyet 

verilmesi nedeniyle 7.500 TL para cezası 

 

verilmiştir. 

 

Yine içinde bulunduğumuz sezonda Galatasaray Odeabank takımı tarafından görevlendirilen 

anons yetkilisinin anons sistemini taraftarları coşturmak amaçlı kullanması ve Galatasaray 

Odeabank takımının müsabakalarını oynadığı salonda bulunan merdiven boşluklarının boş 

bırakılmaması nedenleriyle Galatasaray Spor Kulübü Erkek Basketbol Şubesi’ne; 

 

1 - Kurulumuzun 04.11.2015 tarih, 28 sayılı kararı ile salona güvenlik ve insan sağlığını tehdit 

eder şekilde kapasitenin üzerinde taraftar alındığı, seyircilerin spor alanında numaralanmış 

koltuklara göre satılması gereken yerlere oturmaları gerekirken, müsabakanın oynandığı 

salona kapasite üzerinde seyirci alınması neticesi zaruri olarak merdiven boşluklarında 

durarak giriş çıkışları engellemeleri nedenleriyle ihtar cezası,  

 

2 – Kurulumuzun 20.04.2016 tarih, 299 sayılı kararı ile anons yetkilisinin anons sistemini 

taraftarları coşturmak amaçlı kullanması nedeniyle 2.000 TL para cezası 

 

verilmiştir. 

 

Kurulumuzca işbu dosyalar da değerlendirilmek suretiyle; 

 

1 – Galatasaray Odeabank takımı taraftarlarının eylemlerine uyan Disiplin Yönergesi’nin 

7, 11.5, 11.6, 28.1, 29.1 ve 29.2.6 maddeleri gereğince, seyirci olaylarının sezon boyunca 

süreklilik arz etmesinin yanı sıra, söz konusu müsabakanın öncesinde misafir takım 

sporcularına doğru yabancı maddeler atılması ve küfür edilmesi, müsabaka sırasında sahaya 

ve misafir takım benchine doğru yabancı maddeler atılması ve küfürlü tezahüratlarda 

bulunulması, müsabakanın üçüncü periyodunun bitiminde yine misafir takım benchine doğru 

yabancı maddeler atılması ve küfürlü tezahüratlarda bulunulması, yaşanan olaylar neticesinde 

ayrı ayrı üç kez anons yapılmasına, müsabakanın üç kez duraksamasına ve hakemlerin 

soyunma odasına gitmelerine sebebiyet verilmesi nedenleriyle GALATASARAY SPOR 

KULÜBÜ ERKEK BASKETBOL ŞUBESİ’NİN 2 (İKİ) MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA 

VE 50.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 - Galatasaray Odeabank takımı tarafından görevlendirilen anons yetkilisinin anons 

sistemini taraftarları coşturmak ve yönlendirmek amaçlı kullanması nedeniyle 

eylemlerine uyan Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Yönergesi’nin 57.3 maddesi ile 

Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.6 ve 28.2.11 maddeleri gereğince, GALATASARAY SPOR 

KULÜBÜ ERKEK BASKETBOL ŞUBESİ’NİN 4.000-TL PARA CEZASI ile 

tecziyesine, 

 

3 – Galatasaray Odeabank takımının eylemlerine uyan Basketbol Süper Ligi Yönetim 

Esasları Yönergesi’nin 52.4 ve 95. maddeleri ile Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.6 ve 19. 

maddeleri gereğince, salona güvenlik ve insan sağlığını tehdit eder şekilde kapasitenin 

üzerinde taraftar alındığı, seyircilerin spor alanında numaralanmış koltuklara göre satılması 

gereken yerlere oturmaları gerekirken, müsabakanın oynandığı salona kapasite üzerinde 

seyirci alınması neticesi zaruri olarak merdiven boşluklarında durarak giriş çıkışları 

engellemeleri nedenleriyle GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ERKEK BASKETBOL 

ŞUBESİ’NİN 2.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine, 

 

iş bu kararın ilgili Kulübe tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para 

cezalarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

       Başkan                                                                                                       Başkan Vekili 

Av. Feridun ÖZTOP                                                                                     Av. Ata DİNÇER                                                                                                                                                                                                                                        

 

       Raportör                                                        Üye                                             Üye 

Av. İsmail BAĞDATLI                           Av. Tuğhan ÜNSAL                     Kutay KALELİ 

 

Aslı Gibidir. 

              

  

 

 


