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KARAR 

 

OLAYLAR: 

Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü sporcusu Lara Sanders, Türkiye A Milli 

Kadın Basketbol Takımının 19 Kasım 2016 tarihinde Bosna Hersek ve 23 Kasım 2016 

tarihinde Romanya ile oynayacağı müsabakalar için Milli Takım kampına davet 

edilmesine rağmen, sağlık sorunu olduğu gerekçesiyle Basketbol Disiplin 

Yönergesi’nin 27. maddesine aykırı olarak Milli Takım çalışmalarına ve 

müsabakalarına katılmaması nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiştir. 

 

İNCELENEN BELGELER: 

Milli Takımlar Departmanı’nın A Milli Takım Aday Kadrosu kampı konulu 

09.11.2016 tarihli, Lara Sanders konulu 15.11.2016 tarihli ile 18.11.2016 tarihli sevk 

yazıları, Memorial Kayseri Hastanesi’nde düzenlenen her ikisi de 14.11.2016 tarih ve 

2170455 protokol numaralı ancak içeriği farklı iki ayrı rapor, Abdullah Gül 

Üniversitesi Spor Kulübü’nün 16.11.2016 tarihli yazısı ile 23.11.2016 tarihli ek süre 

talebi ve Sporcu Lara Sanders’ın 24.11.2016 tarihli savunma yazısı ve ekleri.     

 

GEREKÇE: 

Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü sporcusu Lara Sanders, Türkiye A Milli 

Kadın Basketbol Takımının 19 Kasım 2016 tarihinde Bosna Hersek ve 23 Kasım 2016 

tarihinde Romanya ile oynayacağı müsabakalar için Milli Takımlar Departmanı’nın 

A Milli Takım Aday Kadrosu kampı konulu 09.11.2016 tarihli yazısı ile Milli Takım 

kampına davet edilmiştir.  

 

Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü’nün 16.11.2016 tarihli yazısı ile Memorial 

Kayseri Hastanesi’nde düzenlenen her ikisi de 14.11.2016 tarih ve 2170455 protokol 

numaralı ancak içeriği farklı iki ayrı rapora dayanarak sporcunun sağlık sebebi ile 

Milli Takım çalışmalarına ve müsabakalarına katılamayacağını bildirmesi üzerine, 

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Departmanı tarafından Abdullah Gül 

Üniversitesi Spor Kulübü’ne gönderilen 15.11.2016 tarihli yazı ile sporcunun sağlık 

durumunun tespiti için Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 27.2. maddesi uyarınca 

Federasyon tarafından belirlenen bir hastanede muayene olunması ve rapor alınması 

gerektiği bildirilmiştir. 

 

Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü, kendisine gönderilen yazı üzerine; 

16.11.2016 tarihli yazısı ile sporcunun 15.11.2016 tarihinde ülkesine gittiğini ve 

istenilen hususun yerine getirilemeyeceğini bildirmiştir. 



Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü sporcusu Lara Sanders, Basketbol Disiplin 

Yönergesi 27. maddesini ihlal ettiği iddiası ile Kurulumuza sevk edilmiştir. 

 

Sevk evrakı Basketbol Disiplin Yönergesi’ne uygun olarak 22.11.2016 tarihinde 

Disiplin Yönergesi’nin 45. maddesi uyarınca 24 saat içerisinde savunmaların 

gönderilebileceği ihtarı ile sporcunun Kulübüne tebliğ edilmiştir. Kulübün sporcunun 

kendisine gönderilen yazılardan haberdar olmadığı, 14.11.2016 tarihinde Amerika Birleşik 

Devletlerine gittiği bu nedenle bildirilen sağlık kuruluşuna başvurma imkânı olmadığı fakat 

dönüşü ardından gereğinin yerine getirilebileceği, ayrıca dosyada mevcut tüm belgelerin 

yeniden tebliği talebi beyanlarını da içeren ve savunma süresi içerisinde sunulan ek 

süre talebi Kurulumuzca değerlendirilmiş; 24.11.2016 tarihi saat 14.00’a dek savunma 

için ek süre verilmiş ancak dosyada mevcut tüm evrakların yeniden tebliği talebi 

(evraklar Kulüp/Sporcu ile yapılan yazışmalardan ve Kulüp tarafından sunulan evraklardan 

ibaret olduğundan) Kurulumuzca reddedilmiştir.  

 

Sporcu Lara Sanders; 24.11.2016 tarihinde Kurulumuza e-mail yolu ile gönderdiği ve 

imzasını taşıyan savunma beyanlarında;  

 

 Kendisine gönderilen belgelerin dosyanın tamamını ihtiva etmediğini,  

 Ek savunma süresi talep ettiğini,  

 FIBA İç Tüzüğü uyarınca 30 gün içerisinde Kulüpten uygunluk sorulmadığını,  

 Kulüp tarafından kendisine hiçbir bilginin verilmediğini, kendisi tarafından Türkiye 

Basketbol Federasyonu’na bir kısım belge gönderildiği yönünde gerçeğe aykırı beyanda 

bulunulduğunu, 

 Kulüp tarafından sunulan sağlık raporlarından da haberdar olmadığını,  

 Somut olayda cezalandırılabilirlik koşullarının gerçekleşmediğini,  

 16.11.2016 tarihinde bildirilen sağlık kuruluşuna başvurmasının Amerika Birleşik 

Devletlerinde olmasından dolayı fiilen imkânsız olduğunu,  

 Kendisinin seçeceği doktorlarca muayene edilmesinin temel hakkı olduğunu,  

 Dilekçesinin ekinde sunduğu belgelerden bulunduğu ülkede kontrollerden geçtiğinin 

ve 2 ay müsabakalara katılamayacağının sabit olduğunu,  

 Kulübü tarafından sunulan rapordan da anlaşılacağı üzere stres kırığı sorunu 

yaşadığını,  

 Tedavisi süresince tedbirli olarak oynatılmamasını kabul ettiğini ve Federasyonun 

belirleyeceği klinikte muayeneden geçmeye hazır olduğunu, 

 Kendisine ceza verilmemesini talep ettiğini, bildirmiştir. 

 

Tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde; 

 

Lara Sanders’ın, Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Departmanı 

tarafından Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımının 19.11.2016 tarihinde Bosna 

Hersek ve 23.11.2016 tarihinde Romanya ile oynayacağı müsabakalar için Milli 

Takım kampına davet edilmesine rağmen Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 27.2. 

maddesi uyarınca bildirilen sağlık kuruluşundan rapor almaksızın sağlık sorunu 

olduğu gerekçesiyle kampa katılmadığı anlaşılmaktadır. 



Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 27.2. maddesi; “Sakatlık veya diğer sağlık sorunları 

nedeniyle temsili ve milli müsabakalara veya bunlara ait hazırlık çalışmaları için mazeret 

beyan eden sporcu, Federasyon tarafından belirlenecek bir sağlık kuruluşundan rapor 

getirmek zorundadır. Federasyon tarafından belirlenenlerden başka kuruluşlardan alınacak 

raporlar mazeret için geçerli sayılmaz.” hükmünü ihtiva etmektedir.  

 

İstisna öngörmeyen maddeye aykırılık halinde sporcular Basketbol Disiplin 

Yönergesi’nin 27.1. maddesi uyarınca “hak mahrumiyeti cezası” ile 

cezalandırılacaklardır. 

 

Sporcu Lara Sanders savunma beyanlarında her ne kadar kendisine gönderilen 

belgelerin dosyanın tamamını ihtiva etmediğini beyan etmişse de; dosya kapsamında 

incelenen tüm evraklar Kulüp/Sporcu ile yapılan yazışmalardan ve Kulüp tarafından 

sunulan evraklardan ibaret olduğundan bu yöndeki beyanının yerinde olmadığı 

değerlendirilmiştir. Zira Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 50. maddesi ve atfı ile 45. 

maddesi uyarınca savunma istek yazıları kişilerin bağlı olduğu kuruluşlara faks yolu ile 

gönderilir. Dosya içerisinde mevcut yazıların tümü Kulüp tarafından gönderilen 

yahut Kulübe gönderilen yazılardan ibaret olduğundan eksik evrak gönderiminden 

söz edilmesi mümkün değildir. Kaldı ki yapılan yargılama devam ettiği sürece dosya 

ilgilisi tarafından incelenip yetkili vekili tarafından örneği dahi alınabileceğinden, bu 

aleniyet karşısında savunma hakkının kısıtlandığından söz edilemez. 

 

FIBA İç Tüzüğü (Book-3) uyarınca 30 gün içerisinde Kulüpten uygunluk sorulmadığı 

savunması Kurulumuzca değerlendirilmiş ve FIBA’nın bu kuralının kendi 

organizasyonlarında dahi farklılık gösterebildiği (FIBA Avrupa Yarışma Yönergesi 

99.madde gibi) ve sporcunun bahsettiği düzenlemenin diğer sporlar Uluslararası 

Federasyonlarının da uyguladığı yabancı ülkelerde forma giyen sporculara ilişkin 

“uygunluk” sorulması prosedüründen ibaret olduğu anlaşıldığından tebliğ hususunda 

herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir. Zaten aksinin kabulü, 30 gün içerisinde 

bazen 8 ya da fazla müsabaka oynayan sporcuların form durumları bilinmeksizin 

Milli Takımlara çağırılmaları gerekecektir ki bu hal sporun ruhuna da aykırı 

olacaktır.  

 

Kaldı ki; yerel Federasyonlar FIBA kural ve mevzuatını gözetecek olsalar dahi, 

disiplin hukuku çerçevesinde korunan düzen, yerel düzen ve uygulama olması 

sebebi ile kendi uygulamalarını aykırılık teşkil etmeyecek şekilde düzenleyebilme 

özgürlüğüne sahiplerdir. Bu itibarla, ne FIBA ne de çatı kuruluş olarak 

nitelendirilebilecek Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)’nin yerel federasyonların 

hukuka açıkça aykırı olmayan tebligat usullerine müdahale etmesi söz konusu 

değildir ve Disiplin Yönergesi’nin 27. maddesi uyarınca makul sürede yapılan 

bildirimin geçerli sayılması gerekecektir.  

 

Sporcu Lara Sanders savunma beyanlarında her ne kadar kulüp tarafından kendisine 

hiçbir bilgi verilmediğini, Kulüp tarafından sunulan sağlık raporlarından da 

haberdar olmadığını, kendisi tarafından Türkiye Basketbol Federasyonu’na bir kısım 



belge gönderildiği yönünde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu belirtmişse de; 

yukarıda açıklandığı üzere Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 50. maddesi ve atfı ile 

45. maddesi uyarınca savunma istek yazıları kişilerin bağlı olduğu kuruluşlara faks yolu ile 

gönderilir hükmü doğrultusunda sporcu ile Kulüp arasındaki iletişimsizlik 

Federasyon tarafından usule uygun yapılan tebligata halel getirmeyecektir. Ayrıca 

tarafların (Kulüp ve Türkiye Basketbol Federasyonu) arasındaki yazışmalarda gönderilen 

evrakların gerçeğe uygunluğu esastır ve Kulüpler ile Türkiye Basketbol 

Federasyonu’nun Türk Basketbolu’nun gelişimi için uyum içerisinde çalışması esas 

olduğundan, evrakların gerçeğe aykırı olduğunun ispat mercii Kurulumuz değildir. 

 

Sporcu Lara Sanders savunma beyanlarında her ne kadar somut olayda 

cezalandırılabilirlik koşullarının gerçekleşmediğini, 16.11.2016 tarihinde bildirilen 

sağlık kuruluşuna başvurmasının Amerika Birleşik Devletlerinde olmasından dolayı 

fiilen imkânsız olduğunu, kendisinin seçeceği doktorlarca muayene edilmesinin 

temel hakkı olduğunu, dilekçesinin ekinde sunduğu belgelerden bulunduğu ülkede 

kontrollerden geçtiğinin ve 2 ay müsabakalara katılamayacağının sabit olduğunu, 

Kulübü tarafından sunulan rapordan da anlaşılacağı üzere sağlık problemi 

yaşadığını belirtmişse de; ihlalin gerçekleşmesi için gereken şartlar Basketbol 

Disiplin Yönergesi’nin 27. maddesinde açıkça belirtilmiştir.  

 

Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü sporcusu Lara Sanders, Türkiye A Milli 

Kadın Basketbol Takımının 19 Kasım 2016 tarihinde Bosna Hersek ve 23 Kasım 2016 

tarihinde Romanya ile oynayacağı müsabakalar için Milli Takımlar Departmanı’nın 

A Milli Takım Aday Kadrosu kampı konulu 09.11.2016 tarihli yazısı ile davet 

edilmiştir.  

 

Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 27.2. maddesi; “Sakatlık veya diğer sağlık sorunları 

nedeniyle temsili ve milli müsabakalara veya bunlara ait hazırlık çalışmaları için mazeret 

beyan eden sporcu, Federasyon tarafından belirlenecek bir sağlık kuruluşundan rapor 

getirmek zorundadır. Federasyon tarafından belirlenenlerden başka kuruluşlardan alınacak 

raporlar mazeret için geçerli sayılmaz.” açık hükmüne, yönergeleri bilmemek mazeret 

sayılamayacak olmasına, Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan Yönerge uyarınca 

rapor alınacak Kuruluş sorulması gerekmesine rağmen; yapılan ilk çağrıdan tam 1 

hafta sonra ve sporcunun yurt dışına çıktığı gün Kulüp tarafından gönderilen 

Memorial Kayseri Hastanesi’nde düzenlenen her ikisi de 14.11.2016 tarih ve 2170455 

protokol numaralı ancak içeriği farklı iki ayrı rapora dayanarak Milli Takım 

çalışmalarına ve müsabakalarına katılamayacağının bildirilmesi hususları hep 

birlikte değerlendirildiğinde ihlalin sabit olduğuna karar verilmiştir. 

 

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Departmanı tarafından Abdullah Gül 

Üniversitesi Spor Kulübü’ne gönderilen 15.11.2016 tarihli yazı ile sporcunun sağlık 

durumunun tespiti için Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 27.2. maddesi uyarınca 

Federasyon tarafından belirlenen bir hastanede muayene olunması ve rapor alınması 

gerektiği bildirilmişse de yönergeye aykırı hareketin tespiti ile birlikte sporcunun “ek 

savunma süresi talebi”, “tedavi süresince tedbirli olarak oynatılmamasını kabul ettiği” ve 



“Federasyonun belirleyeceği klinikte muayeneden geçmeye hazır olunduğu” beyanları 

değerlendirilmiş, Kulüp ile yapılan yazışmaların tarihleri ile Kurulumuzca 24 saati 

aşacak şekilde ek savunma süresi de verildiği gözetilerek talebin reddi ve sabit 

olduğu tespit edilen ihlalin esası hakkında karar vermek gerekmiştir.  

 

KARAR: 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle;  

 

1. Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü sporcusu Lara Sanders’ın eylemine 

uyan Disiplin Yönergesi’nin 27. ve 56. maddeleri gereğince –idari tedbirli olarak 

oynamadığı/oynamayacağı takip eden müsabakada infazdan mahsubu yapılmak üzere- 

4 müsabakadan men 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 

Av.Can YALÇINKAYA    Av.Pelin ÖLMEZ                           Kutay KALELİ                                                                                                                                                                                                              

   

                                            Üye               Üye 

                           Av.Kenan AYKAN   Av.Kunter GÜREL                          

        

        Aslı Gibidir. 

                


