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[..]
[..]’nin futbolcuları [..] ve [..] ile ilgili PFDK’nın [..] tarihli E.20202021/[..] - K.2020-2021/[..] sayılı kararına karşı başvurusudur.

KURUL KARARI
1. Başvurunun süresinde yapıldığı görüldü.
2. PFDK tarafından [..]’nin futbolcusu [..]’in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli
hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve [..]
TL para cezası ile cezalandırılmasına; [..]’nin futbolcusu [..]’in ise rakip takım futbolcusuna
yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi
müsabakadan men ve [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
3. İtiraz eden [..]’in itiraz dilekçesinden özetle, “rakip takımın 97 forma numaralı oyuncusu
ile ikili pozisyona girdiğini ve topu uzaklaştırdığı esnada rakip takım oyuncusunun kendisini
yere attığını; rakip takım oyuncusuna karşı “takım arkadaşımın burnunu kırdınız, burada
yatıyorsun maçın başından beri yattınız, oyun oynayın” şeklinde beyanda bulunduğunu;

akabinde rakip takım oyuncusunun yerden kalkarak kafa kafaya geldiklerini; sonrasında
rakip takım oyuncunun yüzünü tutarak kendisini yere bıraktığını; olayı gören hakemin rakip
takım oyuncusuna kafa attığını düşünerek kendisini oyundan ihraç ettiğini, verilen cezanın
haksız olduğunu ve transferini olumsuz yönde etkileyeceğini” beyan ederek “PFDK
tarafından verilen kararın cezanın indirilmesini” talep etmiştir.
4. İtiraz eden [..]’in itiraz dilekçesinden özetle, “müsabakanın 62. Dakikasında rakip takım
oyuncusu tarafından takım arkadaşına dirsek atıldığını; müsabaka hakeminin oyunu devam
ettirdiğini; takım arkadaşı [..]’in rakip takım oyuncusu tarafından futbolun doğasına
uymayan hareketlere maruz kalması ve oyundan ihraç edilmesi nedeniyle ortamın
gerildiğini; oyunun durduğu ve iki takım futbolcularının tartıştığı esnada rakip takımın 6
forma numaralı oyuncusunu “yangına körükle gitme sakin ol” diyerek uyardığını ve ittiğini;
bu davranışının kart gerektirecek bir hareket olmadığını, profesyonel futbol hayatı süresince
bir kez kırmızı kart gördüğünü” beyan ederek PFDK tarafından verilen kararın cezanın
indirilmesini talep etmiştir.
5. Dosya içeriğinde bulunan, savunma dilekçesi, PFDK kararı, itiraz dilekçesi, hakem raporu
ve diğer tüm layihalar, bilgi ve belgelerin incelenip değerlendirilmesi neticesinde, [..]’nin
futbolcusu [..]’in müsabakanın 62. dakikasında top oyundayken, topsuz alanda rakip takım
oyuncusuna kafa attığı ve bu nedenle oyundan ihraç edildiği iddiası ile [..]’nin futbolcusu
[..]’in müsabakanın 62. dakikasında oluşan çatışma ortamında rakip takım oyuncusunu
şiddetli bir şekilde göğsünden ittirdiği ve sonrasında yumruk attığı ve bu nedenle
müsabakadan 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, [..]’nin futbolcuları [..] ve [..]’in rakip takım futbolcularına
yönelik eylemleri "şiddetli hareket" olarak değerlendirilerek, [..]’nin futbolcusu [..]'in FDT’nin
43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve [..] TL para cezası
cezalandırılmasına ve [..]’nin futbolcusu [..]’in 4 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 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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