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2019/[..]
[..]
[..]’nün Başkanı [..]’ün PFDK’nın [..] tarihli E.2019-2020/[..] K.20192020/[..] sayılı kararına 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 [..]’de hazır olan [..]’nün başkanı [..] ile vekili Av. [..]’in sözlü beyanları
alınmıştır.

II – ESAS BAKIMINDAN İNCELEME:
1.
[..]’nün Başkanı [..]’ün [..] tarihinde [..] Stadyumunda oynanan [..]- [..] TFF [..]. Lig
[..] Grup müsabakasında müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle PFDK’nın [..]
tarihli E.2019-2020/[..] K.2019-2020/[..] sayılı kararı ile FDT’nin 44/2-b maddesi uyarınca
200 gün hak mahrumiyeti ve [..] TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
2.
[..]’nün Başkanı [..] itiraz dilekçesinde özetle, “[..] tarihinde oynanan [..] - [..]
müsabakasında müsabaka hakemine yönelik saldırıda bulunduğu kabul edilerek 200 gün
hak mahrumiyeti ve [..]TL para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin PFDK kararının haksız
ve dayanaksız olduğunu; müsabaka hakemi [..]’in müsabaka bitiminde polis eşliğinde
sahayı terk ederken soyunma odası körüğünde arkasından gelen bir şahsın aşırı sert
biçimde ensesine vurduğunu iddia ettiğini; hakemin raporunda kendisine vuran şahsın
kim olduğunu saha komiseri ve güvenlik güçlerinden aldığı bilgi ile öğrendiğini ve
internette yaptığı araştırma ile kendisine saldırıda bulunan şahsın [..] başkanı olduğunu
tespit ettiğini belirttiğini; müsabaka 4. hakemi ve saha komiseri raporları birlikte
değerlendirildiğinde raporların çelişkili olduğunu; eylemin kendisi tarafından
gerçekleştiğinin tespit edilememesine rağmen ceza aldığını; tarafına verilen cezanın son
derece ağır olmasına rağmen dayanak alınan raporlar çelişkili olduğunu; dosyada somut
delil bulunmadığını; hiçbir şekilde hakeme fiziksel müdahalede bulunmadığını; olayın
meydana gelmesinde dahlinin olmadığını” beyan ile PFDK kararının itiraz ederek cezanın
kaldırılmasını, aksi kanaat halinde cezanın indirilmesini talep etmiştir. Duruşmada
vekaletnamesini dosyaya sunan [..] vekili de yukarıda özetlenen itiraz sebepleri
doğrultusunda savunma yapmış; “müsabaka görevlilerinin raporların çelişkili olması
sebebiyle Kurul tarafından ara karar oluşturularak müsabakada görev yapan Saha
Komiseri ve Güvenlik Amirinin beyanlarının alınması gerektiğini” beyan ve talep etmiş;
PFDK tarafından verilen cezanın kaldırılmasını, Kurulun aksi kanaate varması halinde
verilen cezada takdiri indirim yapılmasını talep edilmiştir.
3.
Dosya içeriğinde bulunan savunma dilekçesi, PFDK kararı, itiraz dilekçesi ve diğer
tüm layihaların, bilgi ve belgelerin, duruşmada sırasında yapılan sözlü savunmaların
değerlendirilmesi neticesinde, Kurulumuzun [..] tarihli ara kararı uyarınca Soruşturma
dosyasının celbi, Saha Komiseri ve Güvenlik Amirinin beyanlarının alınmasına karar
vermek suretiyle dosyayı incelemeye alınmıştır.
Müsabaka Güvenlik Amiri [..]’ın [..] tarihli yazılı beyanı, “… Müsabaka bitiminde hakem ve
oyuncular özel güvenlik ve kolluk görevlileri nezaretinde soyunma odalarına götürüldüğü esnada
saha ile soyunma odaları arasında bulunan körük içerisinde maçın orta hakeminin darp edildiği ve
olayın tarafımca görüldüğü iddia edilmiştir. Ancak o esnada alınan güvenlik önlemlerinin körük
önü ve içinde yarattığı yoğunluk ayrıca körüğün saha giriş tarafında bulunmam sebebiyle körük
içerisini görmem mümkün olmamış dolayısıyla olayla ilgili görgüm bulunmamaktadır. Maçın
bitimi hakem odasına giderek olayla ilgili maçın orta hakemi ile görüştüm. Hakem, soyunma
odasına gittiği esnada körük içerisinde kimliğini bilmediği bir şahsın saldırısına uğradığını,

Müsabaka Saha Komiserinden bu şahsın [..] Başkanı [..] olduğunu öğrendiğini .. beyan etmesi
üzerine … ” şeklindedir.
Müsabaka Saha Komiseri [..] ise, [..] tarihli yazılı beyanında “Bahsedilen müsabakada maçın
bitimiyle alakalı hakemlerin güvenliğini aldırmakla meşgul olduğum esnada müsabakanın
hakemlerinin ön tarafında bulunmaktaydım. Tüneldeki yoğunluğa göre içeri gidip gitmemekle
alakalı yüzüm tünele dönüktü. Bu esnada maçın hakemi kendisine fiziki müdahaleni olduğunu
söylemesi üzere hakem odasına doğru ilerledik. Maçın hakemine karşı yapılan fiziki müdahaleyi
görme şansım olmadı...” şeklinde beyanda bulunmuştur.
Yukarıda aynen aktarılan beyanlarından anlaşıldığı üzere her iki müsabaka görevlisi de
müsabaka hakemine yönelik “saldırı” olarak nitelenen eylemin [..] tarafından
gerçekleştirdiğine tanık olmamışlardır.
Celp edilen [..] Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Soruşma dosyası incelendiğinde de, [..] tarihli
[..] İl Emniyet Müdürlüğü yazısında itiraz edilen PFDK kararına konu olayla ilgili
görüntülerin bulunmadığının belirtildiği; olaya ilişkin ifadesine başvurulan Polis
Memurunun da diğer tanık beyanları ile örtüşür mahiyette; olay anını görmediği
beyanında bulunduğu görülmüştür. Öte yandan müsabaka hakemi [..], düzenlediği
disiplin raporunda ve soruşturma dosyasında yer alan müşteki ifade tutanağında
“tanımadığı, üzerinde krem takım elbise olan kısa boylu, hafif kel, saçları biraz dökülmüş,
bıyıklı bir kişinin arkadan ensesine bir elinin içi ile aşırı sert şekilde vurduğunu; saha
komiseri ve güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre eylemi gerçekleştiren şahsın; [..]
başkanı olduğunu öğrendiğini ve internet ortamında yaptığı araştırmada bu şahsın [..]
olduğunu tespit ettiğini” beyanında bulunmuştur. Ancak saha komiseri ve güvenlik amiri,
müsabaka hakemine kimin vurduğunu görmediğini beyan etmiştir. Bu durum karşısında
müsabaka hakemine arkadan ensesine vuran şahsın [..] başkanı [..] olduğu hususunda
kesin ve her türlü şüpheden uzak şekilde kanaate ulaşılmasının mümkün olmadığı
sonucuna varılması gerekmiştir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, beyanları alınan tanıklar ve celp edilen soruşturma
dosyasında; eylemi gerçekleştiren kişinin [..], olduğuna dair her türlü şüpheden uzak tam
ve kesin bir kanaate ulaşılamadığından; [..] Başkanı [..]’ün, müsabaka hakemine yönelik
saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/2-b maddesi uyarınca 200 gün hak mahrumiyeti ve [..] TL
para cezası verilmesine dair PFDK kararının KALDIRILMASINA, oybirliği ile karar
verilmiştir.
KARAR
a)

:

[..] Kulübü’nün Başkanı [..]’ün itirazlarının kabulü ile; müsabaka hakemine yönelik
saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/2-b maddesi uyarınca 200 gün hak mahrumiyeti ve [..]
TL para cezası verilmesine dair PFDK KARARININ KALDIRILMASINA,

b) Yatırılan [..] TL ([..] TL başvuru harcı ve [..] TL fazla yatırılan) başvuru harcının talep
halinde yatırana iade edilmesine,
c)

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

[..] tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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