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ESAS NO 

 

: 

 

2021/[..] 

KARAR NO : 2021/[..] 

KARAR TARİHİ : [..] 

KONU : [..]’nin PFDK’nın [..] tarihli E.2020- 2021/[..] - K.2020-2021/[..] sayılı 

kararına karşı başvurusudur.  

   

 

KURUL KARARI 

 

1. Başvurunun süresinde yapıldığı görüldü.  

 

2. PFDK tarafından [..]’nin stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı FDT’nin 49/1. 

maddesi uyarınca [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

 

3. [..] vekilinin itiraz dilekçesinden özetle "usulsüz seyirci alınması eyleminin müvekkil kulüp 

tarafından gerçekleştirilmediğini; müsabakayı locada takip eden kişilerin üst düzey bürokrat 

vasıfları bulunması nedeniyle, bu kimselerin stadyumda maçı takip etmeleri gerekçesiyle 

kulübün cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğunu; hükmedilen cezanın ölçülülük ilkesi 

kapsamında bozmayı gerektirdiğini" beyan ederek PFDK tarafından verilen kararın 

kaldırılmasını talep etmiştir. 

 



 

4. Dosya içeriğinde bulunan, PFDK kararı, itiraz dilekçesi,  Üst Klasman Temsilci Raporu ve 

diğer tüm layihalar, bilgi ve belgelerin incelenip değerlendirilmesi neticesinde, [..] tarafından 

stadyuma usulsüz seyirci alındığı iddiasına ilişkin olarak, dosyada mübrez Üst Klasman 

Temsilci Raporu'nun I-C bölümünde; "Müsabaka organizasyon toplantısında tarafıma 

verilen 20 kişilik ev sahibi takım protokol listesi ve talimatın izin verdiği kamu görevlileri 

dışında, usulsüz olarak stadyuma alınan yaklaşık 60 kişi müsabakayı bilgimiz dışında açılan 

Batı 7,8,9,10,11,12,13,14,15 numaralı localardan izlemişlerdir" şeklinde ifadelere yer verildiği 

görülmektedir.  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, [..] tarafından stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı 

FDT'nin "Usulsüz Seyirci Alma ve Merdiven Boşluklarının Boş Bırakılmaması" başlıklı 49/1. 

maddesinin sayılan haksız eylem ve ihlal hallerinin gerçekleştiği değerlendirilerek, itiraz 

eden kulübün FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca [..] 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 oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

 

KARAR : Yukarıda açıklanan gerekçelerle; 

 

a) Başvurunun reddine, 

b) PFDK kararının ONANMASINA,    

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

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

 

[..] tarihinde oybirliği ile karar verildi. 
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