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KARAR 
 
OLAYLAR : 
10.06.2014 tarihinde İstanbul’da oynanan GALATASARAY LİV HOSPİTAL – 
FENERBAHÇE ÜLKER BEKO BASKETBOL LİGİ PLAY OFF FİNAL müsabakası 
sırasında Galatasaray Liv Hospital taraftarlarınca sahaya yabancı maddeler atılması ve küfürlü 
tezahüratlarda bulunulması neticesinde ayrı ayrı üç kez anons yapılması ve müsabakanın 
duraksaması, Galatasaray Liv Hospital Takımı tarafından görevlendirilen anons yetkilisinin 
müsabaka sırasında yönergelere aykırı olarak anons sistemini taraftarları coşturmak için 
kullanması, yapılan ikaza rağmen devam etmesi, müsabakanın oynandığı salona kapasitenin 
üzerinde taraftar alınması neticesi Galatasaray Liv Hospital taraftarlarının müsabakayı 
merdiven boşluklarında takip ederek giriş çıkışları engellemeleri ve müsabaka bitiminde 
skorborda misafir takımı küçük düşürücü sözler yansıtılması nedenleriyle, ilgili dosya 
Kurulumuza sevk edilmiştir. 
 
İNCELENEN BELGELER; 
TBF Sevk Yazısı, Müsabaka Değerlendirme Formu, Hakem Raporu, Galatasaray Spor 
Kulübü’nün Savunma Yazısı. 
 
GEREKÇE VE KARAR;   
Disiplin soruşturmasına esas Müsabaka Değerlendirme Formu ve Hakem Raporu ile Kulübün 
savunma yazısı incelendiğinde; müsabakanın üçüncü periyodunun bitimine 7.21 dakika kala 
Galatasaray Liv Hospital taraftarlarının sahaya yabancı maddeler attıkları, neticesinde anons 
yapıldığı ve müsabakanın duraksadığı, duran zaman esnasında bu kez küfürlü tezahüratlarda 
bulunulduğu ve neticesinde ikinci kez anons yapıldığı, müsabakanın dördüncü periyodunun 
bitimine 7.41 dakika kala Galatasaray Liv Hospital taraftarlarının sahaya yine yabancı 
maddeler attıkları, neticesinde üçüncü kez anons yapıldığı, hakemlerin soyunma odasına 
gittikleri ve müsabakanın 15 dakika duraksadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Galatasaray Liv 
Hospital Takımı tarafından görevlendirilen anons yetkilisinin, anons sistemini taraftarları 
coşturmak için kullandığı, yapılan ikaza rağmen devam ettiği, müsabakanın oynandığı salona 
güvenlik ve insan sağlığını tehdit eder şekilde kapasitenin üzerinde taraftar alındığı ve bu 
nedenle taraftarların müsabakayı merdiven boşluklarında takip ederek giriş çıkışları 
engelledikleri, müsabakanın bitimiyle birlikte ise skorboarda misafir takımı küçük düşürücü 
sözler yansıtıldığı belirlenmiştir.   
 
Diğer taraftan içinde bulunduğumuz sezonda Galatasaray Liv Hospital taraftarları 
tarafından gerçekleştirilen seyirci olayları nedeniyle Galatasaray Spor Kulübü Erkek 
Basketbol Şubesi’ne; 
 
1 - Kurulumuzun 01.11.2013 tarih, 7 sayılı kararı ile sahaya patlayıcı maddeler atılması 
sebebiyle iki kez anons yapılmasına ve müsabakanın iki kez duraksamasına sebebiyet 
verilmesi nedenleriyle 3.500 TL para cezası, 
 
2 – Kurulumuzun 20.11.2013 tarih, 58 sayılı kararı ile sahaya yabancı maddeler atılması 
sebebiyle anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle 
2.500 TL para cezası, 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
3 – Kurulumuzun 13.12.2013 tarih, 78 sayılı kararı ile sahaya ve hakem masasına yabancı 
maddeler atılması, rakip takım sporcularına doğru yabancı maddeler atılması ve tükürülmesi, 
çok sayıda patlayıcı madde patlatılması, rakip takım sporcuları ve idarecileri aleyhinde 
küfürlü tezahüratlarda bulunulması sebepleriyle anons yapılmasına ve müsabakanın 
duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle 10.000 TL para cezası, 
 
4 – Kurulumuzun 09.01.2014 tarih, 128 sayılı kararı ile müsabaka öncesinde ve sırasında 
küfürlü tezahüratlarda bulunulması, sahaya yabancı maddeler atılması, patlayıcı maddeler 
patlatılması, tüm bu olaylar neticesinde iki kez anons yapılması ve müsabakanın iki kez 
duraksaması, ayrıca salonda bulunan misafir takım bench koruma panelinin ve salon 
camlarının kırılması, salona ciddi zarar verilmesi nedenleriyle 12.000 TL para cezası,  
 
5 – Kurulumuzun 18.02.2014 tarih, 201 sayılı kararı ile müsabaka sırasında küfürlü 
tezahüratlarda bulunulması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına 
sebebiyet verilmesi nedenleriyle 4.000 TL para cezası, 
 
6 – Kurulumuzun 04.04.2014 tarih, 295 sayılı kararı ile müsabaka sırasında patlayıcı madde 
patlatılması neticesinde anons yapılmasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle 5.000 TL para 
cezası, 
 
7 – Kurulumuzun 16.05.2014 tarih, 363 sayılı kararı ile müsabaka öncesinde ve müsabaka 
sırasında küfürlü tezahüratlarda bulunulması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın 
duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle 8.000 TL para cezası, 
 
8 – Kurulumuzun 23.05.2014 tarih, 371 sayılı kararı ile müsabaka sırasında sahaya yabancı 
madde atılması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet 
verilmesi nedenleriyle 8.300 TL para cezası, 
 
9 – Kurulumuzun 28.05.2014 tarih, 374 sayılı kararı ile müsabaka öncesinde rakip takım 
taraftarlarına ve sahaya doğru patlayıcı maddeler atılması neticesinde anons yapılmasına, 
müsabaka sırasında ise taraftarları ile güvenlik görevlileri arasında sorunlar yaşanması 
neticesinde müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle 20.000 TL para 
cezası, 
 
10 – Kurulumuzun 31.05.2014 tarih, 379 sayılı kararı ile saha içi koltuklarda oturan birkaç 
taraftarın, münferit olarak hakemlere yönelik uygunsuz sözler söylemeleri nedeniyle 5.000 TL 
para cezası, 
 
11 – Kurulumuzun 03.06.2014 tarih, 382 sayılı kararı ile müsabaka sırasında sahaya yabancı 
maddeler atılması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet 
verilmesi nedenleriyle 5.000 TL para cezası, 
 
12 – Kurulumuzun 10.06.2014 tarih, 386 sayılı kararı ile müsabaka öncesinde salon dışında 
hakemlere yönelik küfürlü sözler söylenmesi, tükürülmesi ve yabancı maddeler atılması, 
müsabaka öncesinde küfürlü tezahüratlarda bulunulması, müsabaka öncesinde ve sırasında 
sahaya yabancı maddeler atılması neticesinde iki kez anons yapılmasına ve müsabakanın 
duraksamasına sebebiyet verilmesi, müsabaka bitiminde ise rakip takım sporcularına doğru 
yabancı maddeler atılması nedenleriyle 25.000 TL para cezası 
verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Yine içinde bulunduğumuz sezonda;  
 
1 – Kurulumuzun 13.12.2013 tarih, 78 sayılı kararı ile Galatasaray Liv Hospital Takımı 
taraftarlarının spor alanında numaralanmış koltuklara göre satılması gereken yerlere 
oturmaları gerekirken, salona kapasite üzerinde seyirci alınması sebebiyle zaruri olarak 
merdiven boşluklarında durarak giriş çıkışları engellemeleri nedeniyle Galatasaray Spor 
Kulübü Erkek Basketbol Şubesi’ne ihtar cezası, 
 
2 - Kurulumuzun 31.05.2014 tarih, 379 sayılı kararı ile Galatasaray Liv Hospital Takımı 
tarafından görevlendirilen anons görevlisinin anons sistemini seyircileri coşturmak için 
kullanması nedeniyle Galatasaray Spor Kulübü Erkek Basketbol Şubesi’ne 2.000 TL para 
cezası, 
 
3 – Kurulumuzun 03.06.2014 tarih, 382 sayılı kararı ile Galatasaray Liv Hospital Takımı 
tarafından görevlendirilen anons görevlisinin anons sistemini seyircileri coşturmak için 
kullanması nedeniyle Galatasaray Spor Kulübü Erkek Basketbol Şubesi’ne 4.000 TL para 
cezası, 
 
4 - Kurulumuzun 10.06.2014 tarih, 386 sayılı kararı ile; 

a) Galatasaray Liv Hospital Takımı taraftarlarının spor alanında numaralanmış 
koltuklara göre satılması gereken yerlere oturmaları gerekirken, salona kapasite 
üzerinde seyirci alınması sebebiyle zaruri olarak merdiven boşluklarında 
durarak giriş çıkışları engellemeleri nedeniyle Galatasaray Spor Kulübü Erkek 
Basketbol Şubesi’ne 1.000 TL para cezası,  

b) Galatasaray Liv Hospital Takımı tarafından görevlendirilen anons görevlisinin 
anons sistemini seyircileri coşturmak için kullanması nedeniyle Galatasaray Spor 
Kulübü Erkek Basketbol Şubesi’ne 6.000 TL para cezası 

verilmiştir.  
 
Kurulumuzca işbu dosyalar da değerlendirilmek suretiyle;  
 
1 – Galatasaray Liv Hospital taraftarlarının sahada yapılan mücadeleyi kurallara aykırı 
olarak etkilemeye yönelik ve devamlılık arzeden eylemlerinin sürdüğü ve bu müsabaka 
sırasında da yapılan eylemler karşısında defalarca anons yapıldığı, hatta hakemler ve teknik 
komiserin soyunma odasına giderek müsabakaya ara verildiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede 
söz konusu eylemlere uyan Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.5, 11.6, 28.1, 29.1 ve 29.2.6 
maddeleri gereğince, müsabaka sırasında sahaya yabancı maddeler atılması ve küfürlü 
tezahüratlarda bulunulması neticesinde üç kez anons yapılmasına, müsabakanın 
duraksamasına ve hakemlerin soyunma odasına gitmelerine sebebiyet verilmesi, müsabaka 
bitiminde ise salonda bulunan skorborda misafir takımı küçük düşürücü sözler yansıtılması 
nedenleriyle GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ERKEK BASKETBOL ŞUBESİ’NİN   
2 (İKİ) MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA VE 30.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine, 
 
2 – Galatasaray Liv Hospital takımı tarafından görevlendirilen anons yetkilisinin 
eylemlerine uyan Disiplin Yönergesi’nin 28.2.11 maddesi gereğince, anons sistemini (yapılan 
ikaza rağmen) seyircileri coşturmak için kullanması nedeniyle GALATASARAY SPOR 
KULÜBÜ ERKEK BASKETBOL ŞUBESİ’NİN 6.000-TL PARA CEZASI ile 
tecziyesine, 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
3 – Galatasaray Liv Hospital taraftarlarının eylemlerine uyan TBL Yönetim Esasları 
Yönergesi’nin 53.4. maddesi 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 nedeniyle, 
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ERKEK BASKETBOL ŞUBESİ’NİN 5.000-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. 
        
 
       Başkan                                                                                                       Başkan Vekili 
İmran IŞILDAR                                                                                           Av. Feridun ÖZTOP                         
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Av. İsmail BAĞDATLI                             Av. Ata DİNÇER                     Selçuk KEMERÖZ 
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