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KONU

: [..] A.Ş.'nin futbolcusu [..] ile ilgili PFDK'nın [..] tarihli E.20192020/[..] K.2019-2020/[..] sayılı kararına karşı başvurusudur.

KURUL KARARI
I – USUL BAKIMINDAN İNCELEME:
Başvurunun süresinde yapıldığı ve duruşma talep edildiği görüldü.
Tahkim Kurulu Talimatı’nın 11/2. maddesi hükmü uyarınca asıl olan yargılamanın dosya
üzerinden yapılması olup Kurul, uyuşmazlığın niteliği ve duruşma yapılmasının
yargılamaya katkısını dikkate alarak yargılamanın duruşmalı yapılıp yapılmayacağına
karar verebilir. Kurulumuzca, dosya kapsamı ve Kurulumuzun emsal kararları dikkate
alınarak yargılamanın duruşmalı yapılmasına karar verilmiş; duruşma için tayin edilen
[..][..] günü saat [..]'da [..] A.Ş.'nin futbolcusu [..], Kulüp Başkanı [..], Kulüp yönetim kurulu
üyesi ve Vekili Av. [..]'in hazır hazır olduğu görüldü sözlü beyanları alındı.

II – ESAS BAKIMINDAN İNCELEME:
1.
[..] - [..] arasında [..] tarihinde oynanan müsabakada; [..] A.Ş. futbolcusu [..] 'un rakip
takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FTD'nin 43 ve 35/4. maddeleri
uyarınca PFDK tarafından verilen 2 resmi müsabakadan men ve [..] TL para cezası ile
cezalandırılmasına karar verilmiştir.
2.
[..] A.Ş. vekili itiraz dilekçesinde özetle, “PFDK tarafından verilen cezanın
hakkaniyete aykırı olduğunu; disiplin sevkine ve karara dayanak hakem kararı ve raporu
açıkça haksız ve hatalı düzenlendiğini; [..], rakip takım futbolcusu [..] ’nun topla oynama
niyeti olmaksızın kendisine yaptığı şiddetli hareketin, müsabaka hakemi tarafından
durdurulmaması sebebiyle futbolcunun kendini korumak istemesi neticesinde
yaşandığını; futbolcuları [..] ’un baldırına ısrarlı şekilde tekme atan rakip takım
futbolcusu [..] ’nu kendisinden uzaklaştırmış ve orantılı şekilde kendini koruduğunu;
kararda ihlale konu eylemin “şiddetli hareket” olarak nitelendirilmesinin müsabakada
verilen karar kadar hatalı olduğunu; görüntüler incelendiğinde topun futbolcunun
kontrolünde olduğunu; kendisinin [..] ’nin [..] numaralı futbolcusuna sırtı dönük bir
şekilde pozisyon aldığını ve tek maksadının top ile oynamak olduğunu; [..] ’nin [..] forma
numaralı oyuncusunun futbolcuya son derece sert hareketlerle müdahale ettiğini;
dosyada futbolcularının bacağının durumunu gösterir fotoğrafların mevcut olduğunu;
rakip takım futbolcusu [..] ’nun, [..]’a yönelik ısrarlı tekmelerine devam ettiğini;
futbolcunun sağlığını korumak için bu saldırıyı durdurmak zorunda kaldığını; [..]’un
eyleminin söz konusu haksız saldırıyı durdurmakla sınırlı ve orantılı olduğunu; eylemin
cezalandırılmasının doğru olmayacağını; hakem tarafından faul düdüğü çalınmaması ve
topun taca çıkmasına rağmen rakibin devam eden ısrarlı tekmeleri sonrasında [..],
rakipten yine topu ve kendini kurtarabilmek için refleks olarak rakibini itmek zorunda
kaldığını; PFDK tarafından, şiddetli hareket olarak addedilen eylem nedeniyle müvekkile
3 maç müsabakalardan men ve [..]TL para cezası verilmiş ve FTD’nin 12. maddesi
gözetilmek suretiyle bu ceza 2 maç müsabakalardan men ve [..]TL para cezası olarak
hüküm altına alındığını; halbuki Futbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde Disiplin
Kurulunun, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar
indirebileceği düzenlenmesine rağmen kararda verilen cezada sadece 1 maçlık indirime
gidilerek hüküm kurulmasının hatalı olduğunu; dosyada haksız tahrik indirimi
uygulanması gerektiğini; [..] ’un, [..] formasıyla lig, kupa ve Avrupa’da çıkmış olduğu [..]
maçta sadece 1 sarı kart gördüğünü; Müvekkil, tamamen futbol oynamaya odaklanan ve
saha içerisinde futbol kurallarına, fair play’e her daim saygı gösteren bir profesyonel
sporcu olduğunu; oyuncunun kondisyonu ve fiziğinin üst düzey olmasa idi hiçbir
oyuncunun o tekmelere rağmen ayakta kalamayacağını; somut olaydaki haksız ve ağır
tahrik durumunun rakip futbolcu tarafından da ikrar edildiğini ve özür mesajı
yayınladığını; emsal disiplin kurulu kararlarına uygun olarak cezasının düşürülmesi
gerektiğini” beyan ederek, [..] ’a 1 resmi müsabakadan men cezası uygulanmasını, para
cezasının da aynı oranda azaltılması talep edilmiştir.

3.
Dosya içeriğinde bulunan savunma dilekçesi, PFDK kararı, itiraz dilekçesi, tüm bilgi
ve belgelerin değerlendirilmesi ve görüntülerin incelenmesi neticesinde; müsabakanın
[..].dakikasında [..] A.Ş.’nin futbolcusu [..] ’un şiddetli hareket olarak nitelendirilen cezaya
konu eyleminin meydana geldiği pozisyonda; rakip takım [..] forma numaralı oyuncusu
[..] ile arasında yaşanan ikili mücadelede, rakip takım oyuncusunun, son derece sert
hareketlerle [..] A.Ş.’nin futbolcusu [..] ’a müdahale ettiği ve ısrarla biçimde tekmelemeye
devam ettiği görülmektedir. [..] ’nün [..] forma numaralı oyuncusunun eylemlerinin,
PFDK kararı ile de tespit edildiği şekilde FDT’nin 12. maddesi kapsamında
değerlendirilerek, [..]’a verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını gerektirdiği
şüphesizdir. Ancak, Kurulumuzca yapılan değerlendirmede; PFDK kararında tatbik
edilen indirimin somut olayın özellikleri nazara alındığında yeterli olmadığı kanaatine
varılmıştır.
Yukarıda izah edilen sebeplerle; [..] A.Ş.'nin futbolcusu [..] 'un rakip takım futbolcusuna
yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43 ve 35/4. maddeleri uyarınca PFDK
tarafından verilen 2 resmi müsabakadan men ve [..] TL para cezasının; tahrikin derecesi,
futbolcunun aldığı darbelerin ağırlığı dikkate alındığında, FDT'nin 12. maddesinin
uygulanması suretiyle; PFDK kararının, 1 resmi müsabakadan men ve [..] TL para
cezası şeklinde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR
:
Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
a) [..] A.Ş.'nin futbolcusu [..]'un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi
nedeniyle FTD'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca PFDK tarafından verilen 2 resmi
müsabakadan men ve [..] TL para cezasının; FDT'nin 12.maddesinin uygulanması
suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve [..] TL para cezası şeklinde; PFDK kararının
DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
b) Yatırılan [..] TL başvuru harcının talep halinde yatırana iadesine,
c)

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

[..] tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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