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ESAS NO 

 

: 

 

2020/[..] 

KARAR NO : 2020/[..] 

KARAR TARİHİ : [..] 

KONU : [..] A.Ş.’nin PFDK’nın [..] tarihli E.2020-2021/[..] K.2020-2021/[..] sayılı 

kararına kararına karşı başvurusudur.  

 

 

KURUL KARARI 

 

 

1 . Başvurunun süresinde yapıldığıgörüldü.  

 

2. PFDK tarafından, [..] A.Ş.’nin protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu 

saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca [..] TL para cezası ile 

cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

 
 

   3. [..] A.Ş.‘nin vekili itiraz dilekçesinde özetle “cezaya dayanak sevk raporlarında adı 

geçen [..]’un Kulüplerinde herhangi bir görevi olmadığını; taraftarların gerçekleştirdiği 

eylemlerden dolayı “saha olayları” sebebi ile bir kulübün cezalandırılabilmesi için 

PFDK'nın yerleşik içtihatları gereği, bu ihlallerin belirli bir sayıyı aşması gerektiğini; 

örneğin bir müsabaka esnasında saha içerisine sadece 3 yabancı cisim atıldığında ve 



   

isabet yoksa Kulübe ceza verilemeyeceğini; FDT’de saha olaylarının bir nevi torba 

madde olarak kabul edilebileceğini, hangi eylemin saha olayı olarak 

değerlendirebileceğinin belli olmadığını; sözlü ihlaller bakımından “çirkin ve kötü 

tezahürat” maddesi düzenlemesinin bulunduğunu; özel bir hükmün bulunduğu yerde, 

genel nitelikteki hükmün uygulanamayacağını; münferit olan bu olay nedeniyle ceza 

verilemeyeceğini; aynı mahiyette olan başka bir cezanın Tahkim Kurulu'nun [..] tarihli 

kararı ile ihlalin unsurları olmuşmadığından kaldırıldığını" beyan ederek PFDK 

tarafından verilen cezanın kaldırılmasını talep etmiştir.  

 

4. Dosya içeriğinde bulunan savunma dilekçesi, PFDK kararı, itiraz dilekçesi ve diğer 

tüm layihalar, bilgi ve belgeler incelenip değerlendirilmiştir. 

İtiraza konu cezanın dayanağı, Üst Klasman Temsilcisi Raporunun “[..]” bölümünde 

belirtilen protokol tribününde bulunan, [..] isimli şahsın müsabaka hakemlerine yönelik 

hakaretleridir. Kurulumuz tarafından dosya kapsamında yapılan incelemede; sevke 

konu raporda adı geçen [..]’un Kulüp mensubu olmadığı tespit edilmiştir. Eylemi 

gerçekleştiren şahıs kulüp mensubu olmadığından ihlalin unsurlarının oluşmadığı 

kanaatiyle PFDK kararı ile verilen cezanın kaldırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.  

 

Her ne kadar Futbol Disiplin Talimatı kapsamında ihlalin unsurları oluşmadığından 

verilen cezanın kaldırılmasına karar verilmişse de Kurulumuz; [..]’un eyleminin 6222 

sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair yasa kapsamında şikayete konu 

edilmesi hususunun değerlendirilmesi gerektiği kanaati ile TFF Genel Sekreterliğine 

bildirimde bulunmak üzere tavsiye kararı almıştır. 

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, [..] A.Ş.’nin protokol tribününde yer alan mensubunun 

neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca verilen [..]TL para 

cezasının, ihlalin unsurları oluşmadığından kaldırılmasına oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

KARAR :  

 

a) [..] A.Ş.’nin protokol tribününde yer alan mensubunun neden olduğu saha olayları 

nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca [..] TL para cezası verilmesine dair PFDK 

KARARININ KALDIRILMASINA, 

 

b) Yatırılan [..] TL başvuru harcının talep halinde yatırana iade edilmesine,  

 

c) Eylemi gerçekleştiren [..] hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin 

Önlenmesine dair yasa kapsamında işlem yapılması hususunun değerlendirilmesi 

için TFF Genel Sekreterliği'ne bildirimde bulunulmasına,  

d) Kararın [..] A.Ş.’ye ve gereği için TFF Genel Sekreterliği’ne tebliğine, 



   

 

[..] tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
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