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ESAS NO 

 

: 

 

2019/[..] 

KARAR NO : 2019/[..] 

KARAR TARİHİ : [..] 

KONU : [..] A.Ş. ve  Kulüp Başkanı [..]'ün PFDK’nın [..] tarihli E.2019-

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

 

KURUL KARARI 

 

1. Başvurunun süresinde yapıldığı görüldü. 

 

2. İtiraz edilen PFDK kararı ile  [..] A.Ş.’nin [..] tarihinde resmi internet sitesinde yapılan 

açıklama nedeniyle kulübe FDT’nin 38/4. maddesi uyarınca [..] TL para cezası ve Kulüp 

Başkanı [..]’e ise FDT’nin 38/4. ve 38/3-b maddeleri uyarınca ihtar cezası  verilmiştir.  

 

3. [..] A.Ş. ve Kulüp Başkanı [..]’ün itiraz dilekçesinde özetle; “PFDK’ya sunulan 

savunma dilekçesinde belirtildiği üzere cezaya konu açıklamanın sportmenliğe aykırı bir 

ifade içermediğini; açıklamanın, müsabaka hakeminin şeref, haysiyetini veya tarafsızlığını 

zedelemediğini; emsal kararlar esas alındığında, kamuya mal olmuş bir müsabaka 

sonrasında tamamen eleştiri sınırları içinde kalan bu açıklama nedeniyle ceza tayinine 

gidilmemesi gerektiğini; PFDK kararı ile gerekçe bildirilmeksizin açıklamanın 

sportmenliğe aykırı açıklama olarak kabul edilerek ceza tayin edildiğini; ayrıca PFDK 

kararında yer alan karşı oy yazısı ile de açıklamanın eleştiri sınırları içinde kaldığının 



 

kabul edildiği" beyan edilerek; PFDK tarafından verilen cezaların kaldırılması talep 

edilmiştir. 

4.  Dosyada bulunan savunma dilekçesi, PFDK kararı, itiraz dilekçesi, tüm bilgi ve 

belgelerin değerlendirilmesi neticesinde; [..] tarihinde kulüp resmi internet sitesinde 

yapılan açıklamanın, futbolun değerini düşüren, sporda şiddet ve düzensizliği teşvik 

eden, kişilik haklarını hedef alan herhangi bir unsur içermediği, bütünü itibariyle eleştiri 

sınırları içinde kalması nedeniyle; FDT’nin 38. maddesi kapsamında sportmenliğe aykırı 

açıklama olarak nitelendirilmemesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Bu nedenle “[..] A.Ş. 

hakkında [..] tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan sportmenliğe aykırı açıklama 

nedeniyle FDT’nin 38/4. maddesi uyarınca [..] TL para cezası, Kulüp Başkanı [..]’e ise 

FDT’nin 38/4. ve 38/3-b maddeleri uyarınca ihtar cezası verilmesine” dair PFDK kararının 

KALDIRILMASINA oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR :  

 

a) [..]’nin ve Kulüp Başkanı [..]’ün itirazlarının kabulü ile kulüp resmi internet sitesinde 

[..] tarihinde yapılan sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle FDT’nin 38/4. maddesi 

uyarınca kulübe verilen [..] TL para cezası ile Kulüp Başkanı [..]’e FDT’nin 38/4. ve 

38/3-b maddeleri uyarınca ihtar cezası verilmesine dair PFDK kararının 

KALDIRILMASINA, 

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

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

 

[..] tarihinde oybirliği karar verildi. 
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