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ESAS NO 

 

: 

 

2019/[..] 

KARAR NO : 2019/[..] 

KARAR TARİHİ : [..] 

KONU : [..]’nün Teknik Sorumlusu [..] ile ilgili PFDK’nın [..] tarihli 

E.2019-2020/[..] K.2019-2020/[..] sayılı kararına karşı 

başvurusudur.  

 

KURUL KARARI 

 

1. Başvurunun süresinde yapıldığı görüldü. 

 

2. PFDK tarafından [..]’nün Teknik Sorumlusu [..]’ın müsabaka hakemine yönelik 

sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4.  maddeleri uyarınca 1 resmi 

müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve [..] TL para cezası ile 

cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 

41/1-c ve 35/4.  maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek 

kulübesine giriş yasağı ve [..]TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezalarının 

birleştirilmesi suretiyle toplam 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek 

kulübesine giriş yasağı ve [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.  

3. Kulüp vekili itiraz dilekçesinde özetle; “Yayıncı kuruluşun görüntüleri incelendiğinde 

hakem raporunda belirtilen [..]. dakikada hakemin vermiş olduğu bir karardan sonra 

teknik alan dışına çıkarak “el- kol hareketleri” ile itirazda bulunduğu ifadesinin eylemin 



 

gerçeklik unsuru ile uyuşmadığını; [..]’ın hakemin görüş alanında bulunmadığını;  raporda 

yer alan bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını; bahsi geçen hareketler ile Teknik Sorumlu 

[..]’ın futbolculara oyuna ilişkin taktik ve talimatlar verdiğini; bu hareketlerin kesinlikle 

müsabaka hakemine yönelik olarak yapılmadığını; görüntülerden de anlaşılacağı üzere 

bahsi geçen hareketlerin, müsabaka hakemine yapıldığının kabul edilmesinin mümkün 

olmadığını; ayrıca olayda hakemin sözleri ve vücut dilinin azarlayıcı, öfkeli hatta tehditkar 

olması nedeniyle haksız tahrik unsurlarının oluştuğunun kabul edilmesi gerektiğini; 

verilen cezada haksız tahrik indirimi yapılması gerektiğini; FDT’nin 36. ve 41. maddeleri 

kapsamında verilen cezada ağır tahrik unsurunun hiçe sayılmasının, PFDK kararının 

bozulmasını gerektirdiğini " beyan ederek; PFDK tarafından verilen cezada FDT’nin 12. 

maddesi kapsamında haksız tahrik hükmünün olaya uyarlanarak  verilen cezanın 

indirilmesini talep etmiştir.  

 

4. Dosya içeriğinde bulunan; resmi yayıncı kuruluş görüntüleri, savunma dilekçesi, 

PFDK kararı, itiraz dilekçesi, diğer tüm bilgi ve belgeler incelenip değerlendirilmiştir.  

[..]’nün Teknik Sorumlusu [..]’a ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik eylemi 

nedeniyle verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı 

ve [..]TL para cezası yönünden; eylemin niteliği ve olayın oluş şekli bir arada 

değerlendirildiğinde bu cezanın  ağır bir yaptırım olacağı kanaatine varılmıştır. Kurul 

takdiri ile Teknik Sorumlusu [..]’a ihraç sonrası eylemi nedeniyle verilen cezanın; 2 resmi 

müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve [..] TL para cezasına 

indirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Yukarıda açıklanan sebeplerle, [..]’nün  Teknik Sorumlusu [..]’a PFDK tarafından verilen 4 

resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve [..] TL para 

cezasının, takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş 

yasağı ve [..]TL para cezasına indirilmesi suretiyle; PFDK kararının, düzeltilerek 

onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR : Yukarıda açıklanan gerekçelerle; 

 

a) [..]'nün Teknik Sorumlusu [..]’ın  itirazının kısmen kabulüne,  

b)  [..]’nün Teknik Sorumlusu [..]’ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı 

hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada 

soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve [..] TL para cezası ile 

cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 

FDT’nin 41/1-c ve 35/4.  maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve 

yedek kulübesine giriş yasağı ve [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezalarının 

birleştirilmesi suretiyle toplam 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek 

kulübesine giriş yasağı ve [..] TL para cezasının; 3 resmi müsabakada soyunma 

odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve [..] TL para cezası şeklinde PFDK 

KARARININ DÜZELTİLEREK ONANMASINA,  



 

 

c) Yatırılan [..] TL başvuru harcının talep halinde yatırana iadesine,   

 

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

 

[..] tarihinde  oybirliği ile  karar verildi. 
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