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Dilek İkizceli, TYF İcra Kurulu'nun 15.01.2016 tarihli kararıyla Türkiye Yelken Federasyonu
Merkez Hakem Kurulu'nun 07.01.2016 tarihli yazısı doğrultusunda, 0811112015 tarihinde
Balıkesir İlinde düzenlenen Ata'yı Anma Kupası ve aynı tarihte İstanbul İli Kalamış Yelken
Kulübü'nde düzenlenen Kalamış Yelken Kupası Sportsboats yarışlarında görevli olduğu, her
iki yarış dosyasında da imzasının bulunduğu, her iki yarış baş hakemlerinin de bu yönde
beyanlarının olduğu belirtilerek bir hakemin aynı günde iki farklı ilde düzenlenen yarışlarda
görev alamayacağı, TYF Hakem Talimatı 27. maddesi mucibince disiplinsiz davranışlar
sergilediği, Merkez Hakem Kurulu tarafından Disiplin Kurulu'na sevkinin talep edildiği, bu
hareketlerinin TYF Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı'nın 9. maddesinde düzenlenen
"Sahte Lisans Kullanımı, Sahtecilik ve Teşkilatı Kandırma" suçunu oluşturduğu iddiasıyla
hakkında yargılama sonuçlanıncaya kadar TYF DSCT 25. madde hükmü gereğince yönetim
önlemi uygulanmasına karar verilerek Disiplin Kurulumuza sevk edilmiştir.

Kurulumuz 03.02.2016 tarihli toplantısında Dilek İkizçeli'den savunma istenmesine karar
vermiştir.

Dilek İkizceli, 11.02.2016 tarihli savunmasında özetle;

1. 08.ı 1.2015 tarihinde Balıkesir'de düzenlenen Ata'yı Anma Kupası yarışında görev
almadığını, o tarihte İstanbul Kalamış Yelken Kupası Sporboats Yarışları 'nda
görevaldığını ve bu mazeretini de Balıkesir yarış başhakemi Harun Uğurlu'ya
bildirerek o gün için izin aldığını,

2. Yine yarış başhakemine 09.ı 1.2015 tarihinde Erdek'te olacağını, 08.11.2015 tarihi
için görevini yerine getireceğini bildirerek sadece 09.11.2015 günü Ata'yı Anma
Kupası'nda görevalmış olduğunu,

3. 08.ı 1.2015 günü yapılan yarışlarda imzasının bulunmasının yanlışlıkla tarihlere
bakmadan imza atmış olmasından kaynaklandığı,

4. Ata'yı Anma Kupası başhakemi Harun Uğurlu ile konuşarak savunmasındaki
sözlerinin doğru olup olmadığının sorulabileceğini,

5. Asla Türkiye Yelken Federasyonu'nu zarara uğratacak ve kendisini de kötü duruma
düşürecek bir harekette bulunmadığını, tarihe dikkat ermeden atılan bir imzanın
kötüniyet içermediği,



hususlarına yer vermiştir.

Kurulumuz 18.02.2016 tarihli toplantısında dosyayı, gelen savunmayı, Merkez Hakem
Kurulu'ndan alınan disiplin yargılamasında bahsi geçen yarış dosyalarını inceleyerek aşağıdaki
sonuçlara ulaşmıştır:

08/11/2015 tarihinde Balıkesir İlinde düzenlenen Ata'yı Anma Kupası'nda ve aynı tarihte
İstanbul İli Kalamış Yelken Kulübü'nde düzenlenen Kalamış Yelken Kupası Sportsboats
yarışıarında Dilek İkizceli'nin hakem olarak imzası bulunmaktadır. Zaten Dilek İkizceli de her
iki yarış dosyasını hakem olarak imzaladığını kabul ve ikrar etmektedir. Dilek İkizceli her ne
kadar yarış dosyalarından birini sehven tarihine bakmaksızın imzaladığını belirtmişse de, bir
hakemin yönetmediği, görevalmadığı bir yarış dosyasını görevalmış gibi imzalaması hata ile
yapılabilecek bir davranış olmadığı kanaatine varılmıştır. Hakemlik gibi çok dikkat ve titizlik
gerektiren pozisyonda görevalan kişilerin düzeni ve disiplini sağlamaya yönelik olarak normal
sporcu ve yöneticilere oranla çok daha dikkatli ve titiz davranması gerektiği izahtan varestedir.
Bir hakemin hata ile dahi olsa, görevalmadığı yarış dosyasını görevalmış gibi imzalaması
başlı başına bir disiplin yaptırımını gerektirir.

TYF Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı'nın 9. maddesi aynen şu şekilde düzenlenmiştir:

"Sahte lisans kullanımı, sahtecilik ve teşkilatı kandırma
Madde 9 - (1) Lisans veya Federasyona ibraz edilecek herhangi bir belgenin aslı
veya suretleri üzerinde sahtecilik veya kandırma amaçlı değişiklik yapan, bozan
veya hak sahibi olmadığı lisansı kullanmak sureti ile Teşkilatı kandıran veya
gerçek olmayan belge düzenleyen veya bunları kullanan veya kullandıranfar
eylemin ağırlığına göre, tescil-lisans ve yetki iptali cezası, en az bir yıl süreyle
faaliyetten men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Ayrıca eylemin niteliği dikkate alınarak cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda
bulunulabilir. "

Somut olayda Kurulumuzca Federasyona sunulan yarış dosyasında görevalmadığı halde görev
almış gibi imza atan Deniz İkizçeli'nin bu hareketinin "teşkilatı kandırma" niteliğinde olduğu
ve seçimlik hareket olarak düzenlenen anılan hükmü-ihlal ettiği kanaatine varılmış; alt sınırdan
ceza takdiri yoluna gidilmiştir.

Bununla birlikte Kurulumuz Deniz İkizçeli'nin samimi ikrarını ve eylemi sonucu hak sahibi
olmadığı halde bir hakkı elde etmesi gibi bir sonucun ortaya çıkmamış olmasını TYF Disiplin
Suçları ve Cezaları Talimatı 'nın 3 ı. maddesi uyarınca takdiri indirim nedeni olarak kabul etmiş
ve cezada yarı oranında indirim yapılması gerektiği kanaatine varmıştır.

HÜKÜM

Dilek İkizçeli'nin yargılamaya konu eyleminin TYF Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatının 9.
maddesinde düzenlenen "Sahte lisans kullanımı, sahtecilik ve teşkilatı kandırma" hükmünü
ihlal ettiği kanaatine varıl ış olması nedeniyle ve TYF DSCT m.9 uyarınca takdiren alt



sınırdan 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, TYF DSCT m.31 uyarınca takdiri
indirim nedeninin uygulanması neticesinde cezada yarı oranında indirim yapılmasına ve
neticede 6 ay hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırılmasına, TFY Disiplin Suçları ve Cezaları
Talimatının 25. maddesi uyarınca uygulanan "yönetim önlemi" süresinin cezadan
indirilmesine, kararın ilgililerine ve infazı için Federasyon Başkanlığı 'na tebliğine, TYF
Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatının 35. maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 10
günlük süre içinde Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na itirazı kabilolmak üzere
toplantıdaki üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
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