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ESAS NO 

 

: 

 

2021/[..] 

KARAR NO : 2021/[..] 

KARAR TARİHİ : [..] 

KONU : [..]’nün futbolcusu [..] ile ilgili PFDK’nın [..] tarihli E.2020-2021/[..] - 

K.2020-2021/[..] sayılı kararına karşı başvurusudur.  

   

 

KURUL KARARI 

 

1. Başvurunun süresinde yapıldığı görüldü.  

 

2. PFDK tarafından [..]’nün futbolcusu [..]’ın rakip takım mensuplarına yönelik hakareti 

nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin 

uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına, 

rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri 

uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve [..] 

TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle [..] futbolcusu [..]’ın 

toplam 4 resmi müsabakadan men ve [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına karar 

verilmiştir. 

 

3.  İtiraz eden [..]'nün itiraz dilekçesinden özetle, "kulüp futbolcusunun rakip takım 

oyuncuları, seyircisi ve trübün lideri tarafından başlatılan olaylarda kavga etmek için değil, 



 

taraftarları yatıştırmak için çaba gösterdiğini; rakip takım oyuncusuna, çalışanına, 

yöneticisine ve taraftara kötü söz ve eylemde bulunmadığını; hakkındaki kararın hatalı tespit 

neticesinde verildiğini; PFDK tarafından kulüp futbolcusu hakkında verilen cezanın haksız 

olduğunu" beyan ederek "PFDK tarafından verilen kararın kaldırılmasını" talep etmiştir. 

 

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

layihalar, bilgi ve belgelerin incelenip değerlendirilmesi neticesinde, [..] futbolcusu [..]'ın, 

müsabaka sonrası soyunma odasına giren rakip takım futbolcularına "A... s...., o... ço.., 

şerefsizler" demek suretiyle rakip futbolcuya tekme attığı iddiasının müsabaka temsilci 

raporları ile saptandığı görülmüştür. Bilindiği üzere, FDT’nin 76.maddesi düzenlemesi 

uyarınca müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece 

doğru kabul edilmektedir. Tüm bu açıklamalar bir arada değerlendirildiğinde; PFDK  

kararında sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hükmün dayandırıldığı 

hukuki sebepte usul ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı kanaatine varılmıştır.  

 

Yukarıda izah edilen sebeplerle, [..]’nün futbolcusu [..]’ın rakip takım mensuplarına yönelik 

eyleminin "hakaret" olarak değerlendirilerek, adı geçen kişinin FDT’nin 41/1-a ve 35/4. 

maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan 

men ve [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik eyleminin 

ise "saldırı" olarak değerlendirilerek, adı geçen kişinin FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri 

uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve [..] 

TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle [..] futbolcusu [..]’ın 

toplam 4 resmi müsabakadan men ve [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına dair verilen 

PFDK kararında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik 

bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

KARAR : Yukarıda açıklanan gerekçelerle; 

 

a) Başvurunun reddine, 

b) PFDK kararının ONANMASINA,    

c) Yatırılan [..] TL başvuru harcının irat kaydedilmesine,  

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

 

[..] tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
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