TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
HiF DİSİPLİN TALİMATI

MADDE 1 - Amaç ve Kapsam
Bu Talimat, “Herkes için Futbol” turnuvaları kapsamında yapılan müsabakalarda disiplini
sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma ve yargılama usul ve esaslarını
belirlemek, disiplin ihlal oluşturan fiilleri ve bunların cezalarını saptamak amacı ile
düzenlenmiştir
MADDE 2- TANIMLAR ve KISALTMALAR
Bu talimatta geçen;
a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu
b) FGM: TFF Futbol Geliştirme Merkezi’ni,
c) HiF: Herkes için Futbol’u,
d)HiF Bölge Sorumlusu: TFF’nin bölgesel teşkilatında yer alan her bölgede HiF
faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan ve HiF Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan
kişileri,
e) Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili
kılınmış olan kurulu,
f) Müsabaka Görevlileri: TFF tarafından görevlendirilen hakem, gözlemci, HiF Bölge
Sorumlularını ve diğer kişileri,
ifade eder.
MADDE 3 – KAPSAM
Bu talimat, “Herkes için Futbol” turnuvaları kapsamında yapılan müsabakalarda ve bu
müsabakalarla ilgili tüm hususlarda uygulanır.
MADDE 4 – TEMEL İLKELER
(1) Kulüpler, takımlar ve gerçek kişiler sportmenliğe, oyun kurallarına, TFF kararları ve
talimatlarına aykırı davranışlar nedeniyle disiplin cezaları ile cezalandırılırlar.
(2) Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalardır. Özel şartların varlığı halinde, bu
cezalar ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir.
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MADDE 5 – SORUMLULUK
Kulüpler ve takımlar, futbolcularının, görevlilerinin, üyelerinin ve taraftarlarının ihlallerinden
dolayı sorumludurlar.
MADDE 6 – TEŞEBBÜS
(1) Fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde cezada indirim yapılır.
(2) Disiplin Kurulu bu gibi hallerde cezayı yarısına kadar indirebilir.
MADDE 7 – SUÇLARIN TOPLANMASI
(1) Birden fazla cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı cezalandırılır.
(2) Bununla birlikte, fiillerin bir bütünlük arz etmesi halinde en ağır cezayı gerektiren ihlal için
öngörülen cezaya hükmedilir ve öngörülen ceza yarısına kadar artırılabilir.
MADDE 8 – TAHRİK
(1) Fiil, tahrik sonucu işlendiği takdirde cezada indirim yapılır.
(2) Disiplin Kurulu, bu gibi hallerde ihlal için öngörülen cezayı tahrikin derecesini dikkate
alarak üçte birine kadar indirebilir.
MADDE 9 –İNDİRİM NEDENLERİ
(1) Kulüpler, takımlar veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde,
öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir.
(2) Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.
MADDE 10 - CEZALAR
Disiplin cezaları, ihtar, müsabakadan men, hak mahrumiyeti, oyuncunun veya takımın
turnuvadan ihracı, puan indirme ve uygulanabildiği takdirde küme düşürme cezalarından
ibarettir.
MADDE 11 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET
(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF’nin
saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren kişi, kulüp veya takımlar
müsabakadan men, hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
(2) Sportmenliğe aykırı hareket eden futbolculara ve diğer kişilere iki veya daha fazla
müsabakadan men, süreli hak mahrumiyeti veya turnuvadan ihraç cezası verilir.
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MADDE 12 – HAKARET
(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili
kulüp, takım ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik
haklarına saldırıda bulunanlar, müsabakadan men veya turnuvadan ihraç cezası ile
cezalandırılırlar.
(2) Yukarıda belirtilen fiillerde bulunan futbolcular ve diğer kişilere iki veya üstünde; fiillerin
müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise üç veya üzerinde müsabakadan men veya
turnuvadan ihraç cezası verilir.
MADDE 13 – KURAL DIŞI HAREKETLER
(1) Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan veya şiddetli harekette
bulunan futbolcular müsabakadan men veya turnuvadan ihraç cezası ile cezalandırılırlar.
(2) Sert ve ciddi faul yapan futbolculara iki veya üstünde; şiddetli hareket yapan futbolculara
üç veya üstünde müsabakadan men veya turnuvadan ihraç cezası verilir.
MADDE 14 – SALDIRI
(1) TFF mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer kişilere
saldırıda bulunanlar müsabakadan men, hak mahrumiyeti veya turnuvadan ihraç cezası ile
cezalandırılırlar.
(2) Saldırıda bulunan kişilere saldırının niteliğine göre beş veya üstünde müsabakadan men veya
turnuvadan ihraç cezası verilir.
(3) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde saldırının
niteliğine göre 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilir.
MADDE 15 – TALİMATLARA AYKIRI HAREKET
Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TFF düzenlemelerini, futbol oyun kurallarını ihlal
eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde ihtar, turnuvadan
ihraç, müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
MADDE 16 – SAHTECİLİK
Lisans veya uygunluk belgeleri üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan ya da bu nitelikteki
belgeleri kullanmak veya kullandırmak sureti ile TFF’yi veya ilgilileri yanıltan kişiler bir
yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
MADDE 17 - DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU
Disiplin Kurulu, ilgili lig statülerinde aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde HiF Turnuvaları
Talimatı uyarınca oluşur.
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MADDE 18 - DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ
(1) HiF turnuvaları kapsamında meydana gelen ihlallerini birinci derecede değerlendirmek ve bu
talimat hükümleri çerçevesinde gerekli kararları vermekle görevlidir.
(2) Disiplin Kurulu, verilen bütün kararları, ilgili oyuncunun lisans numarası ve takım adını
belirterek kayıt altına alır ve her hafta salı günü, bir önceki hafta içinde verilmiş olan disiplin
cezalarını, hakem raporları ile birlikte HiF Bölge Sorumlusu’na iletir.
MADDE 19 – SAVUNMA
(1) Savunma alınmadan ceza verilemez.
(2) Savunmayı, görevli Disiplin Kurulu ister. Savunma süresi, savunma isteminin ilgilisine tebliğ
edildiği saatten itibaren 48 saattir. Tatil günleri savunma süresini uzatmaz.
(3) Savunma, disiplin kurullarının talebine göre sözlü veya yazılı olabilir.
(4) Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru
kabul edilir.
MADDE 20 – KARARLAR
(1) Disiplin Kurulu müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararlarının
hiçbirini değiştiremez veya bozamaz.
(2) Disiplin Kurulu kararlarına karşı 26. madde hükümlerine göre itiraz edilebilir.
(3) 4 müsabakaya kadar müsabakadan men ve 30 güne kadar hak mahrumiyeti cezaları kesindir.
MADDE 21 – KARARLARA İTİRAZ
(1) Bu talimatın 25. maddesinin 3. fıkrasında belirtilenlerden daha ağır cezalar ve turnuvadan
ihraç cezalarına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde İl Disiplin Kurulu’na itiraz
edilebilir.
(2) Birden fazla ili kapsayan etkinliklerde itirazlar Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na yapılır.
(3) Disiplin Kurulu kararlarına itiraz cezanın infazını durdurmaz. Ancak, ilgililer itiraz
merciinden infazın durdurulmasını talep edebilirler.
MADDE 22 – İNFAZ
(1) Bir turnuvada veya sezonda tamamlanmayan müsabakadan men cezaları sonraki turnuvada
veya sezonda infaz edilir.
(2) Müsabakadan men cezasının infazında, ihraç edilen kulüplerin veya takımların müsabakaları
hariç, tamamlanamayan veya hükümle karar verilmiş müsabakalar da dikkate alınır.
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MADDE 23 – HAK MAHRUMİYETİ CEZASININ KAPSAMI
Hak mahrumiyeti cezası alan kişiler, herhangi bir HiF etkinliğinde düzenleyici veya katılımcı
olarak yer alamazlar.
MADDE 24 – TURNUVADAN İHRAÇ CEZASININ KAPSAMI
Turnuvadan ihraç cezası, kişilerin, kulüplerin veya takımların eylemin meydana geldiği
turnuvanın kapsamından çıkartılmasıdır.
MADDE 25 - TALİMATTA BULUNMAYAN HÜKÜMLER
(1) Talimatta belirtilmeyen hususlar hakkında karar vermeye TFF yetkilidir.
(2) Amatör Futbol Disiplin Kurulu ve İl Disiplin Kurulları, cezaların takdirinde, bu talimatta
bulunmayıp Futbol Disiplin Talimatı’nda Genel Hükümler başlığı altında yer alan hükümleri
de göz önünde bulundururlar.
MADDE 26 – YÜRÜRLÜK
Bu Talimat, TFF Yönetim Kurulu’nun 17 Şubat 2009 tarihli kararıyla kabul edilmiş ve 25
Şubat 2009 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
MADDE 27 – YÜRÜTME
Bu talimatı TFF yürütür.
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