
 

 

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI 

 

KARAR NO : 2014-16 

KARAR TARİHİ : 23.12.2014 

K A R A R 

20.12.2014 Cumartesi günü Eyüp Karadolap Stadı’nda oynanan Karadolapspor – 

Zeytinburnuspor müsabakası hakem, saha komiseri  ve temsilci raporları incelenmek üzere 

komitemize getirilerek incelenmiştir. 

 

O L A Y : Adı geçen müsabaka öncesinde Zeytinburnuspor takımının stada gelmesi ile birlikte 

Karadolapspor takımı taraftarlarının pompalı tüfek ve kuru sıkı tabancalarla havaya ateş 

açtıkları, ağıza alınmayacak küfürler ettikleri, futbolcuları taciz ettikleri,futbolcuların sahaya 

girdikleri bölgenin konumu itibariyle seyircilerin arasından geçmeyi gerektirdiğinden sahaya 

çıkan futbolculara fiili ve fiziki saldırılar olduğu, kimi taraftarların sahaya girmeye çalışan 

futbolcuların sırtına ellerinde bulunan kesici ve yaralayıcı demir muştalarla vurdukları, buna 

mukabil statta bulunan 50 civarında çevik kuvvet polisinin çevik kuvvet otobüsünden olayları 

sadece izlediği, müsabakanın başlaması ile birlikte Zeytinburnuspor takımı futbolcularına 

yönelik küfürlerin hakemlere de aynı şekilde yöneldiği ve bu esnada da sahanın dışında silah 

seslerinin duyulduğu, havai fişek patlatıldığı ve havai fişek parçalarının sahanın içerisine 

düştüğü, yardımcı hakemin arkasında bulunan grubun yardımcı hakeme sürekli fiili ve sözlü  

saldırılarla beraber tükürdükleri anlaşıldı. 

 

Devre arasında müsabaka hakeminin her iki takım yetkilileri, saha komiseri ve güvenlik 

amirini çağırarak tedbirlerin artırılması talebini ilettiği 2 no’lu yardımcı hakemin bulunduğu 

bölgedeki torpil patlatan ve hakemlere tüküren, küfürler eden seyircilerin boşaltılmasını 

istediği ve taraftarların ikinci yarı itibariyle Zeytinburnuspor takımının kale arkasına alındığı 

ancak eylemlerinin burada da devam ettiği ve müsabaka hakeminin “sahadan cesedim de 

çıksa ben bu maçı oynatacağım” dediği raporlardan anlaşıldı. 

 

Taraftarın kale arkasına alınması ile ikinci yarının başlamasını takiben Karadolapspor takımı 

taraftarlarının rakip takım ve hakemlere yönelik küfürlerine devam ettikleri, Zeytinburnuspor 

takımı yedek kulübesinin taraftarlarca tekmelendiği ve silah seslerinin duyulduğu, 

müsabakanın bitimi ile birlikte hakemlerin güvenlik eşliğinde soyunma odasına gittikleri 

anlaşıldı. 

 

Hakemlerin soyunma odasına gittikten sonra dışarıda Zeytinburnusporun bazı futbolcularının 

taraftarlarca darp edildiği ve bu darp olaylarıyla ilgili futbolcuların hastaneden almış oldukları 

raporlar dosya içeriğinden anlaşıldı. 

 

 



 

KARAR NO : 2014-16 

KARAR TARİHİ : 23.12.2014 

 

İNCELEME :  

1 -Komitemiz, adı geçen müsabakada görevli saha komiserini ve müsabakaya temsilci olarak 

atanan iki gizli temsilci arkadaşımızı dinlemiş, tüm müsabaka görevlilerinin raporlarını ve 

hastane raporlarını incelemiştir. (Dosya ek-tedir.) 

 

2 - Hastane muayene raporlarına göre Zeytinburnuspor futbolcusu Caner Ark’ın sol el 

bileğine atel uygulandığı, futbolcu Erdi Ayaz’a iki günlük İş Göremezlik Raporu verildiği 

anlaşılmıştır. 

 

3 - Ayrıca; bu konuyla birebir örtüşen 10.05.2009 tarihinde TFF 2.Lig’de Van Büyükşehir 

Belediye – Eyüpspor müsabakasındaki olaylar sebebiyle Van Büyükşehir Belediye takımının  

3-0 hükmen yenik sayıldığı müsabakayla ilgili TFF Tahkim Kurulu’nun kararını incelemiştir. 

(Tahkim Kurulu kararı ek-tedir.)  

 

K A R A R : Komitemiz, hem dosyadaki hakem ve federasyonca görevlendirilen kişilerin 

dinlenmesi hem de mevcut deliller neticesinde “Sahanın içinde ve dışında kendi seyircileri 

tarafından bölgenin emniyet ve güvenliğini, hakemlerin, rakip futbolcuların, idareci ve 

görevlilerin ayrıca müsabakayı izleyenlerin can güvenliğini CİDDİ zedeleyecek derecede ciddi 

olayları meydana getiren Karadolap takımının 4-2 kazandığı müsabakada Futbol Müsabaka 

Talimatı’nın 24/ç maddesine göre 3-0 HÜKMEN YENİK SAYILMASINA, 

 

Karadolap takımının sezon sonuna kadar kendi sahasında oynayacağı müsabakaların 

TARAFSIZ SAHALARDA OYNATILMASINA, 

 

Eyüp Karadolap Sahası’na MÜSABAKA PROGRAMLANMAMASINA, 

 

Karar verilmesi konusunda oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 

S O N U Ç : Karadolap takımının 4-2 kazandığı müsabaka sonucunun kaldırılarak sonucun 

Zeytinburnuspor takımı lehine 3-0 tescil edilmesine, 

 

Kararın ilgili kulüp başkanlıklarına gönderilmesine, 

 

23.12.2014 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 



 

Yemen EKŞİOĞLU  Ufuk TATAR   Ali Sait ÇOLAK  

TFF İstanbul İl Başkanı TFF İstanbul İl Bşk.Vekili   TFF İst.İl Bşk.Yrd.  

 

 

 

Metin SÖNMEZ  Metin ÇIRPAN   Mustafa TÜRLÜ 

Üye    Üye    Üye 

 

 

 

Gökhan AKYOL  Aslan POLATOĞLU   Yusuf DİNÇ 

Üye    Üye    Üye 


