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Herkes için Futbol Disiplin Talimatı’na ilişkin Açıklamalar

HiFDT Madde 5. Sorumluluk
Bir HiF turnuvasına katılan kulüpler veya takımlar, futbolcularının,
görevlilerinin, üyelerinin ve taraftarlarının disiplin ihlallerinden dolayı
sorumludurlar.
Bu maddede belirtilen kişilerin, disiplin kurallarını ihlal eden eylemlerinden
dolayı, kulüplere veya takımlara disiplin cezası uygulanır. Burada bir
“kusursuz sorumluluk” hali söz konusudur; yani kulübün, takım temsilcisinin
veya takımdaki bütün oyuncuların kusurlu olmaları gerekmez.
Örnek: Bir kulüp veya takımın taraftarlarının oyun sahasına yabancı maddeler atılması
halinde, ilgili kulüp veya takım hakkında disiplin cezasına hükmedilebilir.
Bir veya birkaç oyuncunun hakeme saldırıda bulunması halinde, kulüp veya takım hakkında
turnuvadan ihraç cezasına hükmedilebilir.

HiFDT Madde 6. Teşebbüs
Disiplin ihlali oluşturacak bir fiili işlemek üzere harekete geçilmesi; ancak fiilin
tamamlanamaması veya sonucun meydana gelmemesi halidir. Bu halde
Disiplin Kurulu, söz konusu fiil için öngörülen cezayı yarısına kadar indirebilir.
Örnek: Bir oyuncunun rakip oyuncuya tekme veya yumruk atmak üzere hamle yapması;
ancak isabet ettirememesi halinde teşebbüs söz konusudur. Bu durumda, tekme veya yumruk
atmanın karşılığında öngörülecek olan ceza yarısına kadar indirilebilir. (2 müsabakadan men
cezası yerine 1 müsabakadan men cezası verilebilir.)
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HiFDT Madde 7. Suçların Toplanması:
Kural olarak, birden fazla cezayı gerektiren fiiller için ayrı ayrı ceza verilerek
bu cezalar toplanır. Disiplin ihlali oluşturan fiillerin birbirleriyle bağlantılı
olması ve kendi içinde bir bütünlük arzetmesi durumunda ise en ağır cezayı
gerektiren ihlal için öngörülen disiplin cezasına hükmedilir ve bu ceza yarısına
kadar arttırılabilir.
Örnek: Bir yedek oyuncunun, maç içerisindeki bir faul pozisyonunun ardından oyuncu
değişikliği yapılmaksızın yerinden fırlayıp sahaya girmesi ve müsabaka hakemine hakaret
etmesi halinde, hem sportmenliğe aykırı hareket (HiFDT m. 11) hem de hakaret (HiFDT m.12)
söz konusudur.
HiFDT’nin ilgili maddeleri uyarınca müsabaka hakemine yönelik hakaret için en az 3
müsabakadan men cezası; sportmenliğe aykırı hareket için ise en az 2 müsabakadan men
cezası öngörülmüştür.
Sahaya girerek hakeme hakaret etme fiilleri bir bütünlük arzettiği için, ilgili oyuncuya daha
ağır cezayı gerektiren “müsabaka hakemine hakaret” nedeniyle en az 3 müsabakadan men
cezası verilir ve bu ceza yarısına kadar arttırılabilir. (4 müsabakadan men cezası verilerek bu
ceza 6 müsabakaya kadar arttırılabilir.)

HiFDT Madde 8. Tahrik
Disiplin ihlali oluşturan bir fiil, tahrik sonucu işlenmişse, disiplin cezasında
indirim yapılır. Disiplin Kurulu, somut olaydaki tahrikin derecesini göz önüne
alarak öngörülen cezayı üçte birine kadar indirebilir.
Örnek: Bir oyuncunun saha içinde şiddetli harekete maruz kalıp sakatlanmasının ardından, bu
üzüntü ve can acısının etkisiyle rakibine hakaret etmesi halinde, HiFDT m. 12’de hakaret için
öngörülmüş olan en az 2 müsabakadan men cezasında indirim yapılarak kendisine 1
müsabakadan men cezası verilebilir.
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HiFDT Madde 11. Sportmenliğe Aykırı Hareket
Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla
TFF’nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren kişi, kulüp veya
takımlar hakkında müsabakadan men, süreli hak mahrumiyeti ve turnuvadan
ihraç cezasına hükmedilebilir.
Örnek: Futbolcunun kırmızı kart gördükten sonra oyun alanından çıkmasının, kasten ve
durumu haklı gösterecek bir gerekçe olmaksızın çok uzun bir süre alması;
Yedek kulübesinde bulunan kişilerin ısrarlı ve aşırı itirazları;
Taraftarlar ile negatif etkileşime girilmesi(tribünlerden sahaya atılan bir cismin futbolcular
tarafından tribüne geri atılması gibi);
Saha çevresindeki tel örgülerin tekmelenmesi;
Bir oyuncu, antrenör veya yöneticinin, somut olarak belirli bir kişiye yönelik olmayan küfürler
/kötü sözler sarfetmesi gibi hallerde, “sportmenliğe aykırı hareket” söz konusudur.

HiFDT Madde 12. Hakaret
TFF ve mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya
diğer ilgili kulüp, takım ve kişilere hakaret eden, söven, bu kişileri tehdit eden
veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunanlar hakkında,
müsabakadan men veya turnuvadan ihraç cezasına hükmedilebilir.
Uyarı: Bir ifadenin “hakaret” olarak nitelenebilmesi için, bu ifadenin kime veya kimlere
yöneltilmiş olduğunun belirlenebilmesi gerekir.

HiFDT Madde 13. Kural Dışı Hareketler
Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara, en
az iki müsabakadan men veya turnuvadan ihraç cezası verilir.
Futbol oyun kurallarına aykırı olarak şiddetli harekette bulunan futbolculara,
en az üç müsabakadan men veya turnuvadan ihraç cezası verilir.
a) Şiddetli Hareket: Eğer bir oyuncu, topla mücadele etmezken rakibine karşı aşırı kuvvet
veya şiddet kullanırsa, oyuncu şiddetli hareketten dolayı suçludur.
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Eğer bir takım arkadaşına, seyirciye, maç yetkilisine veya diğer herhangi bir kişiye karşı aşırı
kuvvet veya şiddet kullanırsa, yine şiddetli hareketten dolayı suçludur.
Top oyunda olsun veya olmasın, şiddetli hareket oyun alanında veya sınırları dışında
meydana gelebilir.
b) Sert ve Ciddi Faullü Oyun: Bir oyuncu, top oyunda olduğu bir sırada rakiple mücadele
ederken ona karşı aşırı kuvvet veya şiddet kullanırsa, bu oyuncu ciddi faullü oyundan dolayı
suçludur.
Rakibin güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde, topu kazanmak için ayakla müdahale ederse,
ciddi faullü oynama olarak değerlendirilmelidir.
Top için mücadele ederken aşırı kuvvet ile ve rakibinin güvenliğini tehlikeye koyacak şekilde
bir veya iki ayağını kullanarak önden, yandan veya arkadan rakibinin üstüne giden bir oyuncu
ciddi faullü oyundan suçludur.

HiFDT Madde 14. Saldırı
TFF mensuplarına, müsabaka görevlilerine yönelik saldırıda bulunanlara,
saldırının niteliğine göre en az 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilir.
Futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kişilere saldırıda bulunanlara,
saldırının niteliğine göre en az 5 müsabakadan men veya turnuvadan ihraç
cezası verilir.
Örnek: Bir oyuncu, antrenör veya yönetici tarafından hakeme tekme veya yumruk atması
halinde, bu saldırının müsabaka görevlisine yönelik olması nedeniyle ilgili kişi en az 1 yıl hak
mahrumiyeti cezasına çarptırılır.
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Disiplin İhlali ve Yaptırımlar Tablosu
Disiplin İhlalinin Türü

Uygulanabilecek Yaptırımlar

TFF’nin saygınlığını zedeleyen, futbolun değerini düşüren tutum ve
davranışlar (HiFDT m. 11)
Futbolcular veya diğer kişiler
Sportmenliğe ve spor ahlakına tarafından
aykırı hareket (HiFDT m. 11)
Kulüpler veya takımlar tarafından

•
•
•
•
•
•

Müsabakadan men veya
Hak mahrumiyeti
En az 2 müsabakadan men veya
Süreli hak mahrumiyeti veya
Turnuvadan ihraç
Turnuvadan ihraç

Hakemlere ve diğer müsabaka görevlilerine
yönelik
TFF ve mensuplarına, futbolculara, yöneticilere,
ilgili kulüp, takım ve kişilere yönelik
Sert ve ciddi faul (HiFDT m. 13)

•
•
•
•
•

En az 3 müsabakadan men veya
Turnuvadan ihraç
En az 2 müsabakadan men veya
Turnuvadan ihraç
En az 2 müsabakadan men

Şiddetli hareket (HiFDT m. 13)

•
•
•

En az 3 müsabakadan men veya
Turnuvadan ihraç
En az 1 yıl hak mahrumiyeti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

En az 5 müsabakadan men veya
Turnuvadan ihraç veya
Hak mahrumiyeti
En az 1 yıl, en fazla 3 yıl hak
mahrumiyeti
İhtar
Turnuvadan ihraç
Müsabakadan men
Hak mahrumiyeti
1 yıl hak mahrumiyeti

•

1 yıl hak mahrumiyeti

Hakaret, sövme, tehdit
veya kişilik haklarına
saldırı (HiFDT m. 12)

Saldırı
(HiFDT m. 14)

TFF mensuplarına, hakemlere ve diğer
müsabaka görevlilerine yönelik
Futbolculara, yöneticilere, ilgili kulüp, takım ve
kişilere yönelik

Lisans veya uygunluk belgeleri üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapmak;
bu tür belgeleri kullanmak veya kullandırmak (HiFDT m. 16)
Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerinin, TFF düzenlemelerinin veya futbol
oyun kurallarının ihlali (bu konuda özel bir yaptırım öngörülmemişse)
(HiFDT m. 15)
Disiplin Kurulu üyelerinin HiFDT hükümlerine aykırı karar vermeleri
(HiFTT m. 9)
Turnuva Yürütme Kurulu üyelerinin HiFTT hükümlerine veya diğer TFF
Mevzuatına aykırı davranışları (HiFTT m. 9)

Kısaltmalar:
HiFDT: TFF Herkes için Futbol Disiplin Talimatı
HiFTT: TFF Herkes için Futbol Turnuva Talimatı
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