
 

 

 
 

 

TAHKİM KURULU 

 

BAŞKAN                    : Prof. Dr. M. BALCI  

                         BAŞKAN VEKİLİ                 : Prof. Dr. E. YAZICIOĞLU  

RAPORTÖR ÜYE      : Av. Y. ÖKSÜZÖMER 

ÜYE                              : Av. O. B. DURSUN  
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ESAS NO 

 

: 

 

2021/[..] 

KARAR NO : 2021/[..] 

KARAR TARİHİ : [..] 

KONU : [..]’nin 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 [..] futbolcusu [..]'in, [..] tarihinde oynanan [..]-[..] TFF 1. Lig 

müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle  FDT"nin 41/1-a ve 35/4. 

maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve [..] TL para ile cezalandırılmasına karar 

verilmiştir. 

 

3.  [..] vekilinin itiraz dilekçesinden özetle "kulüp futbolcusunun müsabaka hakemine karşı 

hakaret çağrışımına sebep olabilecek hiçbir ifadesi bulunmadığını; futbolcunun kendisine 

karşı yapılan sert müdahale sırasında kim olduğu görülmeyen 3. Kişiye karşı kurduğu “ Sus 

a… koyayım ya!” şeklinde ifadenin hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini; futbolcunun 

uğradığı sert müdahaleye rağmen müsabaka hakemine yönelik hakarette bulunmadığını; 

müsabaka hakeminin yerde acı içerisinde kıvranmakta olan futbolcuya “hadi artık kalk ayağa 



 

bir şey yok, kalk kalk” şeklinde bağırması nedeniyle futbolcunun kendi kendine serzenişte 

bulunduğunu; müsabaka hakemi tarafından kendisinin yanlış anlaşıldığını ve müsabakadan 

ihraç edildiğini; futbolcunun Türkçe dilini bilmemesi nedeniyle kullandığı kelimenin 

anlamını bilemeyecek durumda olduğunu; bu nedenlerle hakaret olarak yapılan sevkin 

“sportmenliğe aykırı hareket” olarak dikkate alınması gerektiğini” beyan ederek PFDK 

tarafından verilen cezanın, FDT’nin 12. ve 13. maddeleri uyarınca haksız tahrik ve takdiri 

indirim nedenlerinin gözetilerek indirilmesini ve cezanın ertelenmesini talep etmiştir.  

 

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

layihalar, bilgi ve belgelerin incelenip değerlendirilmesi neticesinde, [..]  Kulübü 

futbolcusu [..]'in müsabakanın 45+1 dakikasında faul bekleyerek yerde kaldığı ve oyunun 

durduğu esnada hakemin kendisine yönelttiği sağlıkçıya ihtiyacı olup olmadığı sorusuna “ 

Sus a… koyayım ya!” şeklinde cevap verdiği ve bu nedenle oyundan ihraç edildiği hususu 

müsabaka hakem raporlarında açıkça saptanmaktadır. 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, [..]  Kulübü futbolcusu [..]'in müsabaka hakemine yönelik 

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

maddeleri uyarınca 3 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, 

erteleme talebinin reddine oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR : Yukarıda açıklanan gerekçelerle; 

 

a) Başvurunun reddine, 

b) Erteleme talebinin reddine,  

c) PFDK kararının ONANMASINA,    

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

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

 

[..] tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
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