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ESAS NO 

 

: 

 

2021/[..] 

KARAR NO : 2021/[..] 

KARAR TARİHİ : [..] 

KONU : [..], futbolcuları [..], [..], [..], masörleri [..], [..], antrenörü [..], 

idarecisi [..] ve teknik sorumlusu [..] ile ilgili PFDK’nın [..] tarihli 

E.2020-2021/[..] - K.2020-2021/[..] 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 verilmiştir. Duruşma için tayin edilen 

[..] Perşembe günü saat [..]’da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada [..]’nün 

vekili Av. [..], teknik sorumlusu [..]’nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. 
 

 



 

II – ESAS BAKIMINDAN İNCELEME: 

 

1. PFDK tarafından [..]’nün teknik sorumlusu [..]’nın rakip takım mensubuna yönelik 

sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi 

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

cezalandırılmasına; [..]’nün takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 

40/2. maddesi uyarınca [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına; [..]’nün mensuplarının 

maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 

46/1.maddesi uyarınca [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına ; [..]’nün mensuplarının 

neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2.maddesi uyarınca [..] TL para cezası ile 

cezalandırılmasına ; [..]’nün futbolcusu [..]’nun rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı 

nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve [..] TL 

para cezası ile cezalandırılmasına ; [..]’nün futbolcusu [..]’ın, rakip takım futbolcusuna yönelik 

saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4.maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 

[..] TL para cezası ile cezalandırılmasına ; [..]’nün futbolcusu [..]’ün müsabaka sonrası akredite 

edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. 

maddesi uyarınca İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, maske takma zorunluluğuna 

uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1 maddesi uyarınca [..] TL 

para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım mensuplarına ve resmi güvenlik görevlilerine 

yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 

2 resmi müsabakadan men ve [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım 

mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. Maddeleri uyarında 2 resmi 

müsabakadan men ve [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım mensuplarına 

yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan 

men ve [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle futbolcu 

[..]’ün toplam 9 resmi müsabakadan men ve [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına ; [..]’nün 

idarecisi [..]'nın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı 

talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile 

cezalandırılmasına, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-b 

maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına; 

[..]’nün masörü [..]'un, rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 

35/4 maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş 

yasağı ve [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına ; [..]’nün antrenörü [..]’ın rakip takım 

futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4 maddeleri uyarınca 5 resmi 

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

cezalandırılmasına ; [..]’nün masörü [..]’un müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil 

zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 

ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 

FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek 

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

 



 

2. Dosya içeriğinde bulunan, savunma dilekçesi, PFDK kararı, hakem raporu, temsilci 

raporu, itiraz dilekçesi ve diğer tüm layihalar, bilgi ve belgelerin incelenip değerlendirilmesi 

neticesinde, PFDK kararında belirtilen FDT’nin 36. , 40. , 44. , 46. , 52. maddelerinde sayılan 

haksız eylem ve ihlal halleri ile birlikte Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda 

Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatı’ın 7. maddesi ve 2020-2021 Sezonu TFF 3. Lig 

Müsabakaları Statüsü’nün 5. maddesinde sayılan haksız eylem ve ihlal hallerinin vuku 

bulduğu hususunun müsabaka hakem raporları, Klasman Temsilcisi Raporu, TFF Sağlık 

Kontrolörü Raporu özetle müsabaka görevlilerinin raporları ile sabit olduğu görülmüştür. 

Futbol Disiplin Talimatı’nın “Müsabaka Görevlilerinin Raporları” başlıklı 76. maddesi; 

“Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul 

edilir” şeklinde olup,  kararda sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hükmün 

dayandırıldığı hukuki sebepte usul ve esasa aykırı bir yön ve sübut, hukuki niteleme 

bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yerinde görülmeyen başvurunun 

reddi ile usule, esasa ve talimatlara uygun PFDK kararının onanmasına, oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

Yukarıda izah edilen sebeplerle;  

 

- [..]’nün teknik sorumlusu [..]’nın rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı 

hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada 

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

cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir 

isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, 

oybirliği ile,  

- [..]’nün takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 40/2. maddesi 

uyarınca [..] TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın 

tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile 

cezanın onanmasına, oybirliği ile,  

- [..]’nün mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı 

talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1.maddesi uyarınca [..] TL para cezası ile 

cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir 

isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, 

oybirliği ile, 

- [..]’nün mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2.maddesi 

uyarınca [..] TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın 

tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile 

cezanın onanmasına, oybirliği ile, 

- [..]’nün futbolcusu [..]’nun rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 

FDT’nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve [..] TL para 

cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından 

bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın 

onanmasına, oybirliği ile,  



 

- [..]’nün futbolcusu [..]’ın, rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 

44/1-a ve 35/4.maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve [..] TL para cezası ile 

cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir 

isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, 

oybirliği ile, 

- [..]’nün futbolcusu [..]’ün müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine 

girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 

İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, maske takma zorunluluğuna uymamasından 

dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1 maddesi uyarınca [..] TL para 

cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım mensuplarına ve resmi güvenlik 

görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. 

maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve [..] TL para cezası ile 

cezalandırılmasına, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 

41/1-a ve 35/4. Maddeleri uyarında 2 resmi müsabakadan men ve [..] TL para cezası ile 

cezalandırılmasına, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 

44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve [..] TL para cezası ile 

cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle futbolcu [..]’ün toplam 9 resmi 

müsabakadan men ve [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına, 

- [..]’nün idarecisi [..]'nın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine 

girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 

ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 

FDT’nin 44/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve [..] TL para cezası ile 

cezalandırılmasına, 

- [..]’nün masörü [..]'un, rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 

44/1-c ve 35/4 maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek 

kulübesine giriş yasağı ve [..] TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki 

niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, 

başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,  

- [..]’nün antrenörü [..]’ın rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 

44/1-c ve 35/4 maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek 

kulübesine giriş yasağı ve [..] TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki 

niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, 

başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,  

- [..]’nün masörü [..]’un müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine 

girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 

ihtar cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı 

nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4.maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma 

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

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) [..], futbolcuları [..], [..], [..], masörleri [..], [..], antrenörü [..], idarecisi [..] ve teknik 

sorumlusu [..] ile ilgili başvurunun reddi ile PFDK tarafından verilen cezanın 

ONANMASINA, 

b) Erteleme taleplerinin reddine, 

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

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

 

[..] tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

 

 

Prof. Dr. M. BALCI                    Prof. Dr. E. YAZICIOĞLU                 Av. Y. ÖKSÜZÖMER       

Başkan                   Başkanvekili                        Raportör Üye 

     

  

 

 

 

 

 

 

                 Av. O. B. DURSUN                                                                       Av. H. H. SONSUZ 

       Üye                                                                                         Üye 

  

 

 

 

 

 

     Av. Dr. E. KUL                                                   Av. M. ERBİLEN  

                     Üye                                        Üye                                                                                                                                                                                                                                                 


