
III. DİSİPLİN KURULLARININ OLUŞUMU, 

GÖREVLERİ ve ÇALIŞMA USULLERİ 
 
MADDE 53 – SAKARYA OLGUNLAR FUTBOL TURNUVASI DĠSĠPLĠN 

KURULLARININ OLUġUMU  
(1) Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası Futbol Disiplin Kurulları, Olgunlar turnuvası 

tertip kurulu baĢkanı teklifi, Olgunlar turnuvası tertip kurulu üyeleri onayı ile atanacak bir 

baĢkan ve 4 asıl üyeden oluĢur. Disiplin Kurullarına aynı usulle asıl üye sayısı kadar yedek 

üye atanır.  
(2) Disiplin Kurulu, Turnuva süresince sınırlı olarak görev yaparlar.  
(3) Atanacak asıl ve yedek üyelerin en az Lise ve denge okulu mezunu olmaları 

gerekir. Ancak baĢkan, olarak görev yapacak olanların hukuk fakültesi mezunu olmaları 

zorunludur. Diğer üyelerin faal olmayan teknik adam, hakem, eğitimci ve futbolcular 

arasından atanmasına özen gösterilir.  
(4) Amatör ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulları ilk toplantılarında bir baĢkan 

vekili ve bir raportör seçerler. Seçim gizli oyla yapılır.  
(5) Ölüm, istifa ve baĢka nedenlerle oluĢan boĢalmalarda, boĢalan görev için aynı 

usulle bir hafta içinde atama yapılır. Atama yapılıncaya kadar, Disiplin Kurulu BaĢkanı, 

uygun göreceği yedek üyeyi boĢalan göreve çağırır.  
 
C. DİSİPLİN KURULLARI İÇİN MÜŞTEREK HÜKÜMLER  
 
MADDE 54 – BAĞIMSIZLIK 
(1) Disiplin Kurulları kararlarında bağımsızdır.  
(2) Disiplin Kurulu görüĢmeleri kural olarak kapalı oturumlarda gerçekleĢtirilir.  
MADDE 55 – ÇEKĠLME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  
(1) Üyeler, tarafsızlıklarından ciddi Ģüpheyi gerektirecek haklı sebeplerin varlığı 

halinde ilgili dosyaya iliĢkin olarak kuruldan derhal çekilmek zorundadır. Özellikle aĢağıda 

belirtilen hallerde üyenin tarafsızlığından ciddi Ģüpheyi gerektirecek haklı sebebin var olduğu 

kabul edilir:  
(a) Disiplin dosyası ile doğrudan veya dolaylı olarak, kiĢisel ya da bir tüzel kiĢinin 

organı olarak ilgili ise,  
(b) Disiplin dosyası, kurullarında görev aldığı bir kulüple ilgili ise,  
(c) Disiplin dosyası tarafları ile arasında üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil 

olmak üzere) kan veya kayın hısımlığı söz konusu ise,  
(ç) Disiplin dosyası tarafları veya temsilcileri ile arasında maddi menfaat birliği veya 

yakın iliĢki söz konusu ise.  
(2) Bir üyenin tarafsızlığı hakkında ciddi Ģüpheyi gerektirecek haklı bir sebebin varlığı 

halinde ilgili üye durumu derhal Disiplin Kurulu BaĢkanı’na bildirir.  
(3) Bir üyenin tarafsızlığı hakkında ciddi Ģüpheyi gerektirecek haklı sebebin varlığı 

disiplin dosyasının taraflarınca da iddia edilebilir. Bu halde ilgili, durumu öğrendiği tarihten 

itibaren beĢ gün içinde Disiplin Kurulu’na yazılı ve gerekçeli olarak bildirmek zorundadır.  
(4) Böyle bir itiraz durumunda Disiplin Kurulu, itiraz edilen üyenin yokluğunda 

toplanarak itirazı karara bağlar. Bu karara karsı ancak Disiplin Kurulu’nun disiplin dosyasına 
iliĢkin nihai kararı ile birlikte Tahkim Kurulu’na baĢvurmak mümkündür.  

MADDE 56 – GĠZLĠLĠK Disiplin Kurulu baĢkan ve üyeleri yargılama faaliyeti 

sırasında edinilen her türlü bilgiyi gizli tutmakla ve hiçbir Ģekilde açıklamamakla 

yükümlüdür.  
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MADDE 57 – SORUMSUZLUK Ağır kusur halleri haricinde, Disiplin Kurulu 

baĢkanı ve üyeleri ile disiplin müfettiĢleri herhangi bir disiplin soruĢturması ile ilgili karar ve 

iĢlemleri dolayısıyla sorumlu tutulamaz.  
 

IV. DİSİPLİN YARGILAMASI ve USUL HÜKÜMLERİ  
A. TEMEL İLKELER  
MADDE 58 – SAVUNMA  
(1) Savunma alınmadan ceza verilmez.  
(2) Savunmayı, Olgunlar Turnuvası Disiplin Kurulu ister.  
(3) Savunma süresi, savunma isteminin ilgilisine tebliğ edildiği saatten itibaren 48 

saattir. Tatil günleri savunma süresini uzatmaz.  
(4) Yazılı savunma görevli Disiplin Kurulu’na verilir. Kural olarak, sözlü savunma 

kabul edilmez ve Disiplin Kurulu dosya üzerinden karar verir. Disiplin Kurul gerek görürse 

sözlü savunmayı tespit etmek için bir üyesini görevlendirebilir.  
(5) Taraflardan birinin talebi üzerine, sözlü ifadeler için bütün tarafların davet 

edileceği bir toplantı düzenlenebilir.  
(6) Sözlü ifadeler her zaman kapalı oturumda alınır.  
(7) Kulüpler, baĢkan veya baĢkanın görevlendireceği yetkililer tarafından savunulur.  
(8) Ġl Disiplin Kurullarının görevine giren iĢlerde savunma isteminin nasıl yapılacağı 

Olgunlar Turnuvası Disiplin Kurulu tarafından ayrıca belirlenir.  
(9) Turnuva dahilindeki müsabakalarda disiplin ihlali nedeniyle hakem tarafından 

müsabakadan çıkarılan futbolcular ile diğer kiĢiler, ayrıca tebligat yapılmaksızın savunma 

vermek zorundadır. Bu kiĢiler, müsabakanın sona ermesinden itibaren 48 saat içerisinde 

savunma vermedikleri takdirde, savunmadan vazgeçmiĢ sayılır. Bu maddede belirtilen 

savunma süresi uygulandığında, verilmesi muhtemel cezanın infazı mümkün olmayabilecek 

ise anılan süre azaltılabilir.  
(10) Savunma hakkı, gizli kalması gereken hususların korunması ya da kovuĢturmanın 

selameti gibi olağanüstü koĢullar söz konusu olduğunda kısıtlanabilir.  
MADDE 59 – SÜRELER  
(1) Bu talimatta belirtilen süreler, savunma süresine iliĢkin özel hükümler saklı kalmak 

kaydıyla, ilgili evrakın muhatabına tebliğ edildiği günü takip eden günden itibaren baĢlar.  
(2) Savunma süresine iliĢkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu talimatta 

belirtilen sürelerin son gününün bir tatil gününe rastlaması durumunda; söz konusu süre, tatil 

gününü takip eden ilk iĢgünü mesai saati bitimine kadar uzar.  
MADDE 60 – DELĠLLER  
(1) Müsabaka görevlilerinin raporları tarafların ve tanıkların beyanları, maddi deliller, 

uzman görüĢleri ve ses ya da video kayıtları kabul edilebilir delillerdir.  
(2) Disiplin Kurulu’nun, delillerle ilgili olarak mutlak takdir hakkı vardır. Ancak, 

insan onurunu zedeleyen deliller reddedilir.  
(3) Disiplin Kurulu üyeleri delillerin takdirinde vicdani kanaatlerine göre karar 

verirler.  
MADDE 61 – MÜSABAKA GÖREVLĠLERĠNĠN RAPORLARI  
(1) Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece 

doğru kabul edilir.  
(2) Müsabaka görevlilerinin vermiĢ olduğu raporlar arasında çeliĢki bulunduğu ve 

somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, oyun 

alanındaki fiiller bakımından hakem raporu, oyun alanı dıĢındaki ve müsabakanın bitiĢinden 

itibaren ki süreçte meydana gelen fiiller bakımından ise Olgunlar Turnuvası Tertip Kurulu 

tarafından belirlenen görevlilerin raporu esas alınır.  



MADDE 62 – TEMSĠL EDĠLME Taraflar, soruĢturma ve yargılama esnasında temsil 

edilemez.  
MADDE 63 – TEBLĠGAT  
(1) Futbolculara, yöneticilere ve görevlilere tebliğ edilecek karar ve diğer belgeler 

bağlı bulundukları kulübe gönderilir. Kulübe yapılan tebligat ilgilisine yapılmıĢ sayılır.  
(2) Disiplin Kurulu kararlarının hüküm fıkrası, savunma istemleri, idari tedbirler ve 

diğer belgeler, gerekçeli kararları, ilgili kiĢi veya kulüplere internet sitemiz üzerinden tebliğ 

edilir. Gerekli hallerde tebligat, Olgunlar Turnuvası Tertip kurulu üyeleri veya Turnuva 

görevlileri eliyle de yapılabilir. Tebliğden imtina halinde durum tutanak ile tespit edilir ve bu 
tutanak tebliğ yerine geçer.  

(3) Disiplin Kurulu tarafından verilen kararların hüküm fıkrası belirlenen ilan tahtasına 

asılmak suretiyle tebliğ edilir.  
(4) Tebligatın muhatabına iletilmesinde gecikilmesi veya 1. fıkrada belirtilen görevin 

ihmal edilmesi ve bu durumun bir hak kaybına sebebiyet vermesi halinde Olgunlar Turnuvası 

Tertip komitesi bundan sorumlu tutulamaz.  
MADDE 64 – MADDĠ HATALAR Disiplin Kurulu, açık yazı ve hesaplama hatalarını 

kendiliğinden veya talep üzerine düzeltebilir.  
SORUġTURMA  
MADDE 65 – SORUġTURMA MERCĠĠLERĠ  
(1) Olgunlar Turnuvası Tertip Kurulu tarafından görevlendireceği kiĢiler veya Disiplin 

müfettiĢleri disiplin ihlalleri soruĢturma mercileridir.  
(2) Disiplin müfettiĢleri, disiplin soruĢturma ve yargılamasında Olgunlar Turnuvası 

tertip kurulunu temsil eder. Gerekli görülen hallerde müsabakalara bizzat iĢtirak etmek üzere 

görevlendirilebilirler. Disiplin müfettiĢlerinin Hukuk MüĢavirliği mensubu avukat olması 

zorunludur.  
MADDE 66 – ĠDARĠ TEDBĠRLER  
Ġdari tedbir, disiplin ihlalinin gerçekleĢtirildiği konusunda kuvvetli Ģüphelerin 

bulunduğu ve disiplin cezasının derhal uygulanmaması durumunda amaçlanan sonuçlara 

ulaĢılamayacağının anlaĢıldığı hallerde, kesin bir ceza hükmü tesis edilene kadar kiĢilere, 

sahaya ve yedek kulübesine giriĢ yasağı, hak mahrumiyeti veya her türlü müsabakalara 

katılmaktan ya da müsabakaları yönetmekten men yönünde geçici yaptırımlar 
uygulanmasıdır. Tedbir kararı özellikle;  

(a) Futbolcuların müsabakaya katılmalarını,  
(b) Görevlilerin, müsabaka öncesinde, esnasında, devre arasında ve müsabakanın 

tamamlanmasını takip eden 15 dakika içerisinde saha içinde ve yedek kulübesinde 

bulunmalarını, futbolcularına talimat vermelerini ve yedek kulübesiyle doğrudan veya dolaylı 

bir Ģekilde iletiĢim kurmalarını,  
(c) Diğer kiĢilerin ise sahaya girmelerini, ENGELLER.  
MADDE 67 – ĠDARĠ TEDBĠRE YETKĠLĠ MAKAMLAR  
(1) Bu talimat hükümleri ile ilgili olarak;  
(a) Futbolcular, görevliler, kulüpler, yöneticiler ve müsabaka görevlileri hakkında, 

Olgunlar Turnuvası Tertip Kurulu  
(b) Görevlerine giren hususlarda, soruĢturma sonuna kadar kulüpler ve kiĢiler 

hakkında, Olgunlar Turnuvası Disiplin Kurulu,  
(2) 1. fıkranın (a) bendindeki makamlarca verilen tedbir kararlarına karĢı ilgili Disiplin 

Kurulu’na itiraz edilebilir.  
MADDE 68 – ĠDARĠ TEDBĠRĠN BAġLAMASI (1) Ġdari tedbir;  
(a) Disiplin ihlali teĢkil eden fiili nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarılan 

futbolcular, görevliler veya diğer kiĢiler için müsabakadan çıkarıldığı anda,  



(b) Ġdari tedbir koymaya yetkili merciiler tarafından tedbir kararı verilmesi durumunda 

kararın tebliği ile yürürlüğe girer. 
(2) Ġdari tedbir kararı vermeye yetkili kurullar, kendiliğinden tedbirin kapsamını 

değiĢtirebilir veya kaldırabilir.  
C. YARGILAMA  
MADDE 69 – DĠSĠPLĠN YARGILAMASI  
(1) Disiplin yargılaması, sevk yazısına bağlı soruĢturma evrakının görevli kurula 

sunulmasıyla baĢlar.  
(2) Disiplin Kurulu, idari tedbir ve savunmayı öncelikle inceler; soruĢturması 

baĢlatılan iĢlemleri takip eder ve eksik kalan kısımları tamamlar. Gerekli görmesi halinde 

rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü beyanlarını tespit edebilir, ilgililerin sanık veya tanık 

sıfatıyla yazılı, sözlü beyanlarını alabilir. Tanıklar, tebligatı izleyen iki gün içinde yazılı 

beyanda bulunmak zorundadır.  
(3) Disiplin Kurulu karar verirken hakemlerin ve diğer müsabaka görevlilerinin resmi 

raporlarını esas alır. Bununla birlikte iĢitsel veya görsel kayıtlardan da yararlanabilir. Bunlar 
yalnızca olayın disiplin yönüyle ilgili kanıt olarak kullanılabilir.  

(4) Ġncelenen olayla sınırlı kalmak kaydıyla sevk edilmeyen diğer sorumlular hakkında 

Disiplin Kurulu doğrudan soruĢturma ve yargılama yapabilir.  
(5) Disiplin Kurulu, yargılama sırasında incelenen konu dıĢında baĢka bir ihlalin 

gerçekleĢtirildiği kanaatine varırsa, bu hususu TFF BaĢkanlığı’na bildirmekle yükümlüdür.  
MADDE 70 – KARAR  
(1) Disiplin Kurulu, soruĢturmanın tamamlandığı günden itibaren üç gün içinde karar 

verir.  
(2) Disiplin Kurulu müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem 

kararlarının hiçbirini değiĢtiremez veya bozamaz.  
(3) Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara iliĢkin disiplin 

uygulamalarını (sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarını) ve sonuçlarını ancak Ģahısta hata 

hallerinde ortadan kaldırabilir.  
(4) Kararlar, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Hazır bulunan her üye oy 

kullanır. Oy sayılarının eĢit olması durumunda, baĢkanın oyu belirleyicidir.  
(5) Kararlar kurulun oluĢumunu, tarafların isimlerini, mevcut unsurların bir özetini, 

yasal gerekçeleri, kararın dayandırıldığı hükümleri, alınan kararın Ģartlarını, itiraz yollarının 

bildirimini içerir.  
(6) Disiplin Kurulu kararlarına karĢı 71. madde ve devamı hükümlerine göre itiraz 

edilebilir. Ancak itiraz infazı durdurmaz.  
 


