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KARARIN TARİHİ VE NO : 16.11.2016 - 46 

 

KARAR 

 

OLAYLAR: 

12.11.2016 tarihinde Edirne’de oynanan Edirne Belediye Edirne Spor Kulübü – Ferko 

Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol Spor Kulübü TKBL müsabakasında; 

 Edirne Belediye Edirne Spor Kulübü, taraftarlarının küfürlü tezahüratlarda 

bulunmaları ve neticesinde 1-A nolu anonsun yaptırılması,  

 Edirne Belediye Edirne Spor Kulübü Başkanı Murat Boyacıoğlu, ihraç öncesi ve 

sonrasında müsabaka görevlilerine yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle, Kurulumuza 

sevk edilmiştir. 

 

İNCELENEN BELGELER: 

TBF Sevk Yazısı, Önemli Olay Raporu, Hakem Raporu, savunma beyanı.     

 

GEREKÇE: 

12.11.2016 tarihinde Edirne’de oynanan Edirne Belediye Edirne Spor Kulübü – Ferko 

Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol Spor Kulübü TKBL müsabakasının dördüncü 

periyodunun bitimine 09:23:00 dakika kala, Edirne Belediye Edirne Spor Kulübü 

taraftarlarının müsabaka hakemlerine yönelik küfürlü tezahüratlarda (yapılan 

tezahürat içeriği raporda bulunmamaktadır) bulundukları ve 1-A nolu anonsun 

yaptırıldığı, takiben Edirne Belediye Edirne Spor Kulübü Başkanı Murat 

Boyacıoğlu’nun, masa arkasına gelmek sureti ile hakemlere yönelik kaba ve küçük 

düşürücü sözler sarf ettiği, akabinde aynı nedenle salon dışına çıkarılmasına karar 

verildiği ancak salondan çıkarken dahi saha içine indiği ve yine hakemlere yönelik 

kaba ve küçük düşürücü sözler söylediği tespit edilmiştir.  

 

Müsabaka Hakemi ve Müsabaka Gözlemcisi 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. 

 

Kurulumuza gönderilen savunma dilekçesinde raporlarda yazılan ifadeler inkâr 

edilse de, savunmayı ispata yarayacak herhangi bir delilin dosyaya sunulmadığı 

tespit edilmiştir. Bu itibarla; sevk konusu ihlallerin sübut ettiği hususunda 

Kurulumuzda tam bir kanaat oluşmuştur. 

 

Sübut ettiği tespit edilen eylemlere uygulanacak yaptırım tespit edilirken; eylemin 

ağırlığı, ihlal ettiği ve korunan menfaat, dış alemde yarattığı netice gibi hususların 

birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Bu değerlendirme neticesinde; 

 

Gerek ihraç öncesinde, gerekse de ihraç sonrasında iki ayrı ihlal gerçekleştirdiği 

tespit edilen Edirne Belediye Edirne Spor Kulübü Başkanı Murat Boyacıoğlu’na, 

eylemlerine uyan Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36.maddesi uyarınca 30 gün hak 

mahrumiyeti ve 4.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.  

 

Edirne Belediye Edirne Spor Kulübü taraftarlarının müsabaka hakemlerine yönelik 

küfürlü tezahüratlarda bulundukları ve 1-A nolu anonsun yaptırıldığı müsabaka 

görevlileri raporlarından anlaşılmaktaysa da yapılan tezahürat içeriği raporda 

bulunmamaktadır. Bu hali ile yalnızca anons yapılmasını gerektiren bir tezahüratın 

varlığı tespit edilebilmekte, ancak eylemin ağırlığı, ihlal ettiği ve korunan menfaat, dış 

âlemde yarattığı netice belirlenememektedir.  

 

Kurulumuzun uygulamasına göre bilhassa müsabaka görevlilerini hedef alan ihlaller 

mağdurları itibari ile nitelikli sayılmakta ve bu husus gözetilerek ceza tayini yoluna 

gidilmektedir. Ancak yukarıda açıklandığı üzere, müsabaka görevlileri 

raporlarından sadece ihlalin gerçekleşmiş olduğu tespit edilip ceza miktarının tayinine 

yarar diğer hususlar anlaşılamadığından; Edirne Belediye Edirne Spor Kulübü 

taraftarlarının eylemleri nedeni ile Kulübe yalnızca ihtar cezası verilmesi gerektiğine 

karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KARAR: 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle;  

 

1. Edirne Belediye Edirne Spor Kulübü’nün, taraftarlarının küfürlü 

tezahüratlarda bulunmaları ve 1 kez anons yapılmak sureti ile oyunun 

durmasına da neden olmaları sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 7., 

11.1. ve 29.2.3. maddeleri gereğince, ihtar cezası ile cezalandırılmasına, 

 

2. Edirne Belediye Edirne Spor Kulübü Başkanı Murat Boyacıoğlu’nun 

eylemlerine uyan Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36.maddesi gereğince       

30 gün hak mahrumiyeti ve 4.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 

 

3. Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para cezasının 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 

Av.Can YALÇINKAYA    Av.Pelin ÖLMEZ                           Kutay KALELİ                                                                                                                                                                                                              

   

                                            Üye               Üye 

                           Av.Kenan AYKAN   Av.Kunter GÜREL                          

        

        Aslı Gibidir. 

                

 


