
 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL FEDERASYONU 

TMVFL DİSİPLİN TALİMATI 

2021-2022 SEZONU 

  

MADDE 1 – AMAÇ, KAPSAM VE TEMEL İLKELER 

a) Bu talimatın amacı, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) 

faaliyetlerinde disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını, 

disiplin ihlali oluşturan fiilleri, bunların cezalarını ve cezaların infazını belirlemektir. 

b) Bu talimatın uygulanmasından TMVFL Disiplin Kurulu sorumludur. 

c) Kulüpler/Dernekler, başkanları, onursal başkanları, yöneticileri ve çalışanları, müsabaka 

görevlileri, futbolcular, teknik adamlar, taraftarlar, bir müsabaka kapsamında görevlendirilmiş 

kişiler, futbolda görevli diğer kişiler bu talimat hükümlerine tabidir. 

d) Kulüpler/Dernekler ya da gerçek kişiler, sportmenliğe, oyun kurallarına ve TMVFL kararları ile 

talimatlarına aykırı davranmaları halinde disiplin cezaları ile cezalandırılır. 

e) Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalardır. Özel şartların varlığı halinde, bu 

cezalar ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir. 

f) Sportmenliğe veya diğer disiplin hükümlerine aykırı davranışlarda, hakemin, durumu 

görmemesi nedeniyle bir karar vermemiş olması, disiplin cezalarının verilmesine engel 

olmaz. Bu durumda, saha komiseri, raporuna disiplinle ilgili  bir tespit yazarsa, disiplin kurulu 

bu durumu değerlendirir. 

g) Bu talimat hükümleri uyarınca verilecek cezalar, somut olayın objektif ve sübjektif tüm 

şartları, ihlalde bulunan kişinin kusur derecesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler, 

değerlendirilmek suretiyle belirlenir. 

h) TMVFL bünyesindeki tüm bölgelerin disiplin olaylarına TMVFL Disiplin Kurulu bakacaktır. 

i) Disiplin Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar, kararın tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) iş 

günü içerisinde, Tahkim Kurulu’na yapılır. TMVFL Tahkim Kurulu’na yapılacak itirazlar için 



 

 

takımlar  2020-2021 sezonu için 350,00 (üç yüz elli) TL.  ücret yatıracaklardır. İtirazın haklı 

görülmesi durumunda, ücret iade edilir. 

j) Bölge Temsilcileri, bölgelerindeki disiplin olaylarını takip ederek, hakem raporlarının TMVFL 

Disiplin Kurulu’na iletilmesini kontrol edeceklerdir. Disiplin Kurulu kararlarının uygulanmasını 

takip ederek ve gerekirse Disiplin Kurulu ile irtibata geçeceklerdir. Disiplin Kurulu kararları, 

TMVFL internet sitesinden (www.tmvfl.com.tr) açıklanır ve bu açıklama ilgililerine tebliğ 

niteliğindedir. 

MADDE 2 – İHTAR 

İhtar;  ihlal edilen disiplin kuralının esasının hatırlatılmasıdır. 

MADDE 3 – KINAMA 

Kınama;  sorumluların eylemlerinin, tasvip edilmediğinin bildirilmesidir. 

MADDE 4 – PARA CEZASI 

a) Kişi veya kulüplerin/derneklerin, futbol müsabakaları ile sınırlı kalmamak kaydıyla, belirlenen 

meblağı TMVFL’ye ödemeye mahkûm edilmesidir.  

b) Kulüpler/Dernekler, futbolcularına, yöneticilerine ya da görevlilerine uygulanan para 

cezasından müteselsilen sorumludur. Failin, kulüple ilişkisinin sona ermesi, kulübün 

müteselsilen sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

MADDE 5 – ÖDÜLLERİN İADESİ 

Kulüp veya kişilerin kazandıkları menfaatleri, özellikle, para veya manevi değeri olan varlıkları 

(kupa, madalya vs.) iade etmeleridir. 

MADDE 6 – İHRAÇ 

Bir kulübün/derneğin, lisanslı futbolcu, yönetici ve teknik adamlarının hali hazırdaki veya 

gelecekteki TMVFL liginden men edilmesidir. 

MADDE 7 – MÜSABAKADAN MEN 

Futbolcunun,  yönetici veya teknik adamların resmi müsabakalara katılmaktan men edilmesidir. 

MADDE 8 – SOYUNMA ODASI ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI 

Bir kişinin soyunma odasına, koridorlarına,  yedek kulübesine ve saha içine girmesinin 

yasaklanmasıdır. 

MADDE 9 – STADYUMA /SAHAYA GİRİŞ YASAĞI 

Stadyuma giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler, cezaları infaz edilinceye kadar, müsabaka 

öncesinde, esnasında ve sonrasında stadyuma ve bağlı bölümlerine giremezler. 

 

http://www.tmvfl.com.tr/


 

 

MADDE 10 – HAK MAHRUMİYETİ 

a) Kişinin, stadyumlara girme de dâhil olmak üzere futbolla ilgili, idari, sportif veya sair, her türlü 

faaliyette bulunmaktan men edilmesidir. 

b) Hak mahrumiyeti cezası süreli veya süresiz olarak verilebilir. Süreli hak mahrumiyeti cezası, 

on beş günden az, bir yıldan (Sezon) fazla olamaz. 

MADDE 11 – LİSANSIN ASKIYA ALINMASI 

Bir kişinin, futbolla ilgili faaliyetleri yerine getirebilmesi için gerekli olan lisansının, kendisine 

sağladığı hakları kullanabilmekten, geçici olarak men edilmesidir. 

MADDE 12 – LİSANSIN İPTALİ 

Bir kişinin, futbolla ilgili faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan lisansının iptal edilmesidir. 

MADDE 13 – TRANSFER YASAĞI 

Bir kulübün/derneğin, belirli bir transfer dönemi içerisinde, futbolcu transfer edebilmesine izin 

verilmemesidir. 

MADDE 14 – HÜKMEN MAĞLUBİYET 

Bir takımın, müsabakayı 3–0 kaybetmiş sayılmasıdır. 

Hükmen galip sayılan takımın, üçten fazla attığı goller, geçerli kabul edilir. Hükmen mağlup sayılan 

takımın attığı hiçbir gol geçerli kabul edilmez. 

MADDE 15 – PUAN İNDİRME 

Kulübün /Derneğin,  mevcut ya da ileride kazanacağı puanlarının, bir kısmının indirilmesidir. 

MADDE 16 – DİSİPLİN İHLALLERİNE VERİLECEK CEZALAR 

1- Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla, TMVFL’nin 

saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren kişilere;  

a) Futbolculara 1( Bir) ila 3 (Üç) müsabakadan men cezası,  

b) Yöneticilere 15 (On beş) ila 30 (Otuz) gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve 

350,00 TL (iüç yüz elli)’den 1000,00 TL (bin)’ye kadar para cezası,  

c) Görevlilere ve diğer kişilere, bir ila üç müsabakaya kadar, soyunma odasına ve 

yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 (On beş) ila 30 (Otuz) gün arasında hak 

mahrumiyeti cezası verilir.   

d) Eylemin ağırlığına göre, Kulüplere/Derneklere ise 350,00 TL (üç yüz elli)’den 

1000,00 TL (bin)’ye kadar para cezası verilir. 

2- Futbolcular, kulüp/dernek yöneticileri, görevlileri ve diğer kişilerin her türlü iletişim araçları, 

sosyal medya, her türlü basın yayın organı ve sair şekilde müsabaka hakemleri ile 



 

 

sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı olarak irtibat kurmaları yasaktır. İhlalin 

gerçekleştirilmesi halinde;  

a) Futbolculara en az bir maç müsabakadan men cezası,  

b) Yöneticilere, en az 15 (On beş) ila 30 (Otuz) gün arasında hak mahrumiyeti cezası,  

c) Kulübe, 350,00 TL (üç yüz elli)’den 1000,00 TL (bin)’ye kadar para cezası. 

 

3- Esame listesini, eksik veya hatalı düzenleyen ve imzalayan yönetici, antrenör veya takım 

kaptanı gibi sorumluların hakkında disiplin kurulu gerek görmesi durumunda Esameyi 

imzalayana; 

a) Yöneticilere ihtar, Takım Kaptanına bir (1) maç tedbir cezası,  

b) Yöneticilere, en az 15 (On beş) ila 30 (Otuz) gün arasında hak mahrumiyeti cezası,  

c) Kulübe, 1000,00 TL (bin TL)’den 5.000,00 TL (beş bin TL)’ye kadar para cezası. 

MADDE 17 – SPORTMENLİĞE AYKIRI AÇIKLAMALAR 

1- Basın ve yayın organlarına, sportmenliğe, spor ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı 

açıklamalarda bulunan, açıklamaları ile TMVFL’nin saygınlığını zedeleyen, futbolun değerini 

düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden, taraftar eylemlerine sebebiyet 

verebilecek mahiyette beyanlarda bulunan, spor müsabakalarının taraflarını, 

müsabakalardaki görevlileri, spor kulübü/derneği veya TMVFL yöneticilerini rencide edecek 

ya da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde açıklamada bulunan 

kişilere; 

a) Futbolculara bir müsabakadan men cezası, 

b) Kulüplerin yöneticilerine 15 (On beş) ila 30 (Otuz) gün arasında hak mahrumiyeti 

cezası ve 350,00 (üç yüz elli) TL’den 1000,00 (bin) TL’ye kadar para cezası,  

c) Görevlilere ve diğer kişilere, 1 (Bir) ila 3 (Üç) müsabakaya kadar soyunma odasına 

ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 (On beş) ila 30 (Otuz) gün arasında hak 

mahrumiyeti cezası verilir. 

2- Yukarıda belirtilen eylemlerin, kulüplerin/derneklerin basın ve  yayın organları (özellikle resmi 

internet siteleri vb.) aracılığı ile herhangi bir isim belirtilmeksizin veya yönetim kurulu tabiri 

kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde, kulüplere/derneklere 350,00 TL (üç yüz elli)’den 

1000,00 TL (bin)’ye kadar para cezası verilir. 

3- Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş 

yasağı ve hak mahrumiyeti cezaları para cezasına çevrilemez. 

MADDE 18 – HAKEM SOYUNMA ODASININ VE KORİDORLARININ GÜVENLİĞİ 

a) Kulüp/Dernek yöneticileri, hakem soyunma odası veya koridorlarında, sportmenliğe 

aykırı harekette, kişilik haklarına saldırıda, hakarette ve tehditte bulunmaları ile 

hakemlere tükürmeleri halinde, en az 30  (Otuz) gün hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılırlar.  



 

 

b) Ayrıca bu kişilere, 350,00 TL (üç yüz elli)’den 1000,00 TL (bin)’ye kadar para cezası 

verilir.  

c) Eylemlerin, aynı zamanda akreditasyon uygulamalarına aykırılık teşkil etmesi 

halinde, faillere bu nedenle de ayrıca ceza verilir. 

 

 

MADDE 19 – TAKIM HALİNDE SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET 

a) Aşağıda belirtilen hususlar, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketlerdir; 

1- Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında takımın, en az altı futbolcusunun, 

hakem tarafından sarı veya kırmızı kartla cezalandırılması, 

2- Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında takımın, en az üç futbolcusunun, 

hakem tarafından müsabakadan ihraç edilmesi,  

3- Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında, birden fazla futbolcunun veya 

görevlinin birlikte hareket ederek, bir müsabaka görevlisine, hakaret etmesi, 

kararlarına karşı sportmenliğe aykırı şekilde itiraz ederek karşı çıkması, baskı 

kurmaya çalışması, tehdit etmesi ve söz konusu kişiye karşı güç kullanması. 

b) Yukarıdaki “(a) fıkrasının” (1) ve (2)’nci bentlerinde, belirtilen şekilde, takım olarak 

sportmenliğe aykırı hareket edilmesi halinde,  kulübe,  ihtar, kınama ve para cezalarından 

takdir edileni uygulanır. 

c) Yukarıdaki “(a) fıkrasının” (3)’ncü bendinde, belirtilen şekilde, takım olarak sportmenliğe 

aykırı hareket edilmesi halinde ise kulüplere kınama cezası verilir. 

MADDE 20 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT VE TÜKÜRME 

1- TMVFL yönetimi veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya 

diğer ilgili kulüp/dernek ve kişilerine, hakaret eden, küfür eden, tehdit eden veya herhangi bir 

şekilde ilgililerin kişilik haklarına saldırıda bulunan; 

a) Futbolculara, 2 (İki) ila 5 (Beş), fiillerin, müsabaka görevlilerine yönelik olması 

halinde ise 3 (üç) ila 5 (Beş) müsabakadan men cezası,  

b) Kulüp yöneticilerine, 15 (On beş) ila 30 (Otuz) gün, fiillerin, müsabaka görevlilerine 

yönelik olması halinde ise 20 (Yirmi) ila 60 (Altmış) gün hak mahrumiyeti cezası ve 

kulüp/dernek yöneticileri için 350,00 TL (üç yüz elli)’den 1000,00 TL (bin)’ye kadar 

para cezası verilir, 

2- Müsabaka görevlileri dışındaki kişilere tükürenlere, 2 (İki) ila 5 (Beş) müsabakadan men, 

soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 20 (Yirmi) ila 60 (Altmış) gün hak 

mahrumiyeti cezası verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise sekiz ila 

on iki müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 (Otuz) 

ila 90 (Doksan) gün hak mahrumiyeti cezası verilir. 



 

 

MADDE 21 – AYRIMCILIK 

1- Irk, dil, din ve etnik köken ayrımcılığı yaparak, insanlık onurunu herhangi bir şekilde 

zedeleyen; 

a) Futbolculara 3 (Üç)  ila 5 (Beş) müsabakadan men cezası,  

b) Kulüp yöneticilerine ise 20 (Yirmi) ila 60 (Altmış) gün hak mahrumiyeti cezası ve 

yöneticiler için 350,00 TL (üç yüz elli)’den 1000,00 TL (bin yüz)’ye kadar para 

cezası, 

2- Ayrıca ihlalin ağırlığına göre veya tekerrürü halinde;  

a) Kulübe/derneğe, 1 (Bir) veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, hükmen 

mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek cezalar da verilebilir. 

3-  Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında her türlü ideolojik propaganda yapmak 

yasaktır.    Bu yasağa uyulmaması halinde bu maddede belirtilen cezalar uygulanır. 

MADDE 22 – KURAL DIŞI HAREKETLER 

1- Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan;  

a) Futbolculara 1 (Bir) ila 2 (İki) müsabakadan men cezası, 

b)  Aşırı şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 2 (İki) ila  5 (Beş))  müsabakadan 

men cezası verilir. 

MADDE 23 – SALDIRI 

1- Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde;  

(a) Futbolculara, 4 ( dört) ila 10 (on) müsabakadan men cezası,  

(b) Kulüp/dernek yöneticilerine, 30 (Otuz) ila 60 (Altmış) gün hak mahrumiyeti cezası ile 

birlikte 1.000,00 (bin )TL’den 2.000,00 (bin) TL’ye kadar para cezası,  

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 (Beş) ila 10 (On) müsabakada soyunma odasına ve 

yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 (Otuz) ila 60 (Altmış) gün hak mahrumiyeti 

cezası verilir. 

2- Saldırının, TMVFL mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;  

(a) Futbolculara, 4 ( dört) ila 10 (on) müsabakadan men cezası, 

(b) Kulüp yöneticilerine 20 (Yirmi) ila 60 (Altmış) gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte 

750,00 (yedi Yüz elli ) TL’den 1.500,00 ( bin beş yüz) TL’ye kadar para cezası,  

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 (Beş) ila 10 (On) müsabakada, soyunma odasına ve 

yedek kulübesine giriş yasağı veya 60 (Altmış) ila 90 (Doksan)  gün hak 

mahrumiyeti cezası verilir. 

MADDE 24 – KAVGA 

1- Herhangi bir şekilde kavgaya karışan ancak fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen; 

(a) Futbolculara, 3 (üç) ila 7 (yedi) müsabakadan men cezası, 



 

 

(b) Kulüp yöneticilerine, 30 (Otuz) ila 60 (Altmış) gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte 

600,00 (altı yüz) TL’den 1.200,00 (bin iki yüz) TL’ye kadar para cezası, 

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 4 (Dört) ila 7 (yedi) müsabakada, soyunma odasına ve 

yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 (Otuz) ila 60  (Altmış) gün hak mahrumiyeti 

cezası verilir. 

 

 

 

MADDE 25 – TALİMATLARA AYKIRI HAREKET 

1- Futbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, TMVFL düzenlemelerini ve talimatlarını ihlal eden kişi 

veya kulüplere/derneklere, TMVFL ile karşılıklı imzaladıkları sözleşme ve taahhütname 

hükümlerine göre gereken  maddi ve manevi  yaptırımlar  ile  iş bu  Disiplin  Talimatındaki  

cezalar uygulanır. 

2- TMVFL tarafından düzenlenen lige, kupalara ve Türkiye Şampiyonası’na katılacağını beyan 

edip sözleşme/taahhütname imzalayıp katılmayan, kulüpler/dernekler,  ligden ihraç edilir.  

3- Türkiye şampiyonası dâhil, hiçbir futbolcu, lisanslı olduğu takımdan başka bir takımda 

oynayamaz. Bu durum tespit edildiği takdirde oynatan kulübe/derneğe, 3 (Üç)  puan silme 

cezası verilir ve 350,00 TL (üç yüz elli)’den 1.000,00 TL (bin)’ye kadar para cezası verilir. 

Durumun devam etmesi halinde takım ve futbolcu ligden ihraç edilir. 

MADDE 26 – BELGELERİN HAKSIZ KULLANIMI 

1- Hak sahibi olmadığı halde, başkalarına ait lisans, akreditasyon kartı ve sair uygunluk 

belgelerini kullanarak, TMVFL ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme 

herhangi bir şekilde iştirak eden veya lisans belgesini almada talimatlara aykırı beyan/belge 

sunan;  

(a) Futbolculara 2 (İki) ila 5 (Beş)  müsabakadan men cezası,  

(b) Kulüp yöneticilerine 30 (Otuz) ila 60 (Altmış) gün süreli hak mahrumiyeti cezası ve 

ayrıca 350,00 (üç Yüz elli) TL’den 750,00 (yedi yüz elli) TL’ye kadar para cezası,  

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 3 (Üç) ila 5 (Beş) müsabakada, soyunma odasına ve 

yedek kulübesine giriş yasağı cezası veya 30 (Otuz) ila 60 (Altmış) gün süreli hak 

mahrumiyeti cezası verilir.  

(d) Söz konusu lisansın TMVFL talimatlarına aykırılığı tespit edildiği takdirde, lisans iptal 

edilir. 

2- Lisans konusunda maçtan sonra yapılacak itirazda, itiraz eden takım, iddiaları uygun bulunup 

lisansın uygunsuzluğu tespit edilirse, o oyuncunun takımı 3-0 hükmen yenik sayılır. 

3- Futbolcuların lisans evraklarının,  statü ve talimatlara uygun olarak, doğru, gerçek ve eksiksiz 

bir şekilde TMVFL Federasyonuna teslimi,  kulüp/dernek yönetimlerinin sorumluluğundadır. 



 

 

TMVFL Federasyonu, kulüpler/dernekler tarafından kendisine gönderilen lisans evraklarını 

teslim aldığında,  evrakların doğru ve gerçek olduğunu kabul ederek lisansları çıkartır. Lisans 

çıkarıldıktan sonra,  lisans evraklarında uygunsuzluk ve sahtecilik yapıldığı tespit edildiği 

takdirde, sahtecilik yapmış, uygunsuz evrak sunmuş olan takım ligden ihraç edilir. 

Kulüp/derneğin ligden ihracı halinde,  takımın tüm oyuncuları, yöneticileri ve antrenörleri 

sezonda TMVFL liginde başka hiçbir takımda oynayamazlar ve görev alamazlar. 

4- TMVFL’nin Müsabaka Talimatına göre kulüplere yönelik yaptırım hakkı saklıdır. 

MADDE 27 – SAHTECİLİK VE YANILTMA 

1- Lisans, müsabaka isim listesi veya uygunluk belgeleri üzerinde değişiklik veya sahtecilik 

yapan ya da bu nitelikteki belgeleri kullanmak veya kullandırmak sureti ile TMVFL’yi veya 

ilgililerini yanıltmaya çalışan;  

(a) Futbolculara 3 (üç) maçtan 8 (sekiz) maça kadar müsabakalardan men cezası,  

(b) Kulüp yöneticilerine, 30 (Otuz) ila 60 (Altmış) gün kadar hak mahrumiyeti cezası ve 

ayrıca 350 (üç Yüz elli) TL’den 750 ( yedi  yüz elli ) TL’ye kadar para cezası,  

(c) Görevlilere ve diğer kişilere 30 (Otuz) ila 60 (Altmış) gün süreli hak mahrumiyeti 

veya müsabakalarda, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası 

verilir. 

2- Sahtecilik veya yanıltma eyleminin, yukarıda sayılanlar dışındaki belgelerde 

gerçekleştirilmesi halinde, verilecek cezalar, yarı oranında azaltılır. 

3- Bu madde kapsamındaki eylemler nedeniyle sorumlu kulübe 350,00 TL (üç yüz elli)’den 

750,00 TL (yedi yüz elli)’ye kadar para cezası verilir. Kulüp, söz konusu ihlalin gerçekleştiği 

organizasyonda ödül kazanmışsa, para cezasına ek olarak, ödüllerin iadesi cezasına da 

karar verilebilir. 

4- Ayrıca ödüllerin iadesi veya lisansın iptali cezası verme hakkı saklıdır. İhlalin ağırlığına göre, 

sürekli hak mahrumiyeti cezası da verilebilir. 

5- Kulüp, bu eylemi gerçekleştirdiği sezonda lig dışı bırakılır. Eylemin teşebbüs halinde kalması 

durumunda, kulübün mevcut puanından en az 3 (Üç) puan indirilebilir. 

6- Esame listesine, kontenjan oyuncu sayısındaki sınırlama kuralını ihlal edecek kadar fazla 

kontenjan oyuncusu yazan takım, tespiti halinde, (maçtan sonra 3 iş gününe kadar itiraz 

edilir) o maçta hükmen mağlup sayılacaktır.   

7- TMVFL bünyesindeki lisanslı oyuncular, 2021-2022 sezonunun başladığı tarih itibariyle, 

başka hiçbir Veteran /master futbol ligi oluşumu ve organizasyonunda (TFF amatör ligleri 

hariç) lisanlı olarak oynayamazlar. Devre arasındaki transfer dönemindeyse, takımların filiz 

lisans talebinde bulundukları oyuncuların geçmişine bakılmaksızın, bundan sonra sadece 

TMVFL liginde oynayacakları varsayımıyla, filiz lisansları çıkarılsa dahi, bu tarihten sonra 

başka hiçbir Veteran /master futbol ligi, oluşumu ve organizasyonu adı altında (TFF amatör 

ligleri hariç) lisanlı olarak oynayamazlar.  



 

 

8- Yukarıdaki  (27/7) maddesine istinaden; bu durumun federasyonumuzun veya takımlarımızın 

dâhilinde tespiti halinde (maçtan sonraki 3 iş gününde itiraz edilir) başka veteran/master 

futbol ligi oluşumu veya organizasyonlarda (TFF amatör ligleri hariç) oynayan futbolcuyu 

oynatan kulüp/dernek, o maçta hükmen mağlup sayılacaktır. Oynayan futbolcu ise ligden 

ihraç edilecektir. Bu kuralı, bir sezon içerisinde (Türkiye Şampiyonası dâhil) iki kez ihlal eden 

kulüp/dernek, 2020-2021 sezonunda ligden ihraç edilecektir. 

 

MADDE 28 – CEZAYA VE TEDBİRE UYULMAMASI 

1- Cezaların infaz rejimine ve idari tedbir kararlarına uymayanlar veya bu nitelikteki ihlallere 

herhangi bir şekilde iştirak eden;  

(a) Futbolculara,  2 (İki) ila 3 (Üç) müsabakadan men cezası,  

(b) Kulüp yöneticilerine, 30 (Otuz) ila 60 (Altmış) gün kadar hak mahrumiyeti cezası ve 

350,00 TL (üç yüz elli)’den 750,00 TL (yedi  yüz elli )’ye kadar para cezası,  

(c) Görevlilere ve diğer kişilere ise 3 (Üç) ila 4 (Dört) müsabakada soyunma odasına ve 

yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 (Otuz) günden 60 (Altmış) güne kadar hak 

mahrumiyeti cezası ve 350,00 TL (üç yüz elli)’den 750,00 TL (yedi yüz elli)’ye kadar 

para cezası verilir. 

2- TMVFL Müsabaka Talimatı hükümleri saklıdır. 

MADDE 29 – MÜSABAKAYA KATILMAMAK, LİGDEN ÇEKİLMEK, TÜRKİYE 

ŞAMPİYONASINA KATILMAMAK 

1 – Müsabakaya çıkmayan takımlar hakkında aşağıdaki maddeler uygulanır ; 

( a )  TMVFL Müsabaka Talimatının 19/1-a maddesi ; Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile  

;belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen , sahaya gelmekle beraber sahaya çıkmayan 

veya başlamış olan müsabakayı terk eden takımlar hakkında hükmen  mağlubiyet  ve  üç puan 

silme cezası verilir. 

Aynı olayın tekrarı halinde takım ligden ihraç edilir . Takımın  tüm oyuncuları , yöneticileri ve teknik 

kadrosu sezon sonuna kadar hiçbir takımda oynayamaz ve görev yapamazlar. 

( b ) TMVFL Lig Statüsü 3/10 maddesi ; Takımlarla TMVFL arasında imzalanan taahhütname 

/sözleşme şartlarına istinaden , lig fikstüründe belirlenen ( mücbir sebepler hariç ) müsabakaya 

çıkmayan takımlara 5.000 ( beş  bin  ) Türk Lirasından katılım ücreti bedeline kadar ,  ayrıca hakem 

ücretleri ve diğer masrafları karşılamak için 1.500 ( Bin beş yüz) TL  para cezası uygulanır. 

( c ) TMVFL Federasyonu  ile  kulüplerimizin imzaladıkları taahhütnamede  belirtildiği gibi  ; Bölge 

Şampiyonalarında Türkiye Şampiyonasına katılım hakkı elde eden takımlar Türkiye  Şampiyonasına 

katılmazlarsa ( mücbir sebepler hariç )katılım bedelinin iki katı kadar para cezası öderler. Takımın 

tüm oyuncuları , yöneticileri ve teknik kadrosu Türkiye Şampiyonası bitene kadar TMVFL ‘ den 

hiçbir takımda oynayamaz ve görev yapamazlar. 



 

 

 

MADDE 30 – SAHA OLAYLARI 

1- Stadyumlarda, düzen veya disiplinin ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasının 

veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları, bireysel veya toplu bir biçimde ihlal eden 

kişiler, 15 (On beş) günden 60 (Altmış) güne kadar müsabakalardan men veya süreli hak 

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

2- Futbol faaliyetlerine ilişkin saha olaylarında, sorumlu kulüp hakkında, bu cezalar ile birlikte 

ayrıca para cezasına da hükmedilebilir. Disiplin Kurulu, olayın ağırlığına göre, yalnızca para 

cezası vermekle de yetinebilir. 

3-  Olaylar sırasında meydana gelen maddi zararlar, sorumlulara tazmin ettirilir. 

MADDE 31 – ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT 

1- Stadyumlarda, topluluk halinde söz veya hareketlerle ya da benzeri araçlar ile aşağılayıcı, 

tahrik veya taciz edici nitelikte tezahüratta bulunulması, devamlılık kıstası uygulanmaksızın 

yasaktır; 

(a) Anılan yasağın, lig müsabakalarında ihlali halinde ise ihlali yapan kulüplere, 

ihtar/kınama cezası verilir. 

(b) Anılan fiiller, ırkçılık içerirse, sorumlu kulübe, ilk ihlalde, ihtar/kınama cezası ikinci 

ihlalde, 350,00 TL (üç yüz elli)’den 1.000,00 TL (bin)’ye kadar para cezası, üçüncü 

ihlalden itibaren ise 3 (Üç) puan indirme cezası verilir. 

2- Bu madde kapsamındaki ihlallerin önlenmesi için azami gayreti gösterdiğini ya da olayların 

üçüncü kişilerce kötü niyetli olarak gerçekleştirildiğini yeterli ve inandırıcı kanıtlarla ispat eden 

kulübe ceza verilmeyebilir. 

3- Herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını aşağılamak, tahrik veya taciz etmek 

amacıyla, etnik veya bölgesel ayrımcılık içeren ya da herhangi bir takımın mensuplarını veya 

taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak tezahürat 

yapılması ya da bu içerikte pankart açılması veya benzeri eylemlerde bulunulması, 

devamlılık kıstası uygulanmaksızın yasaktır.  

a) Anılan yasağın ihlali halinde sorumlu kulübe ilk ihlalde; Kınama cezası ile 350,00 TL 

(üç yüz elli)’den 1000,00 TL (bin)’ye kadar para cezası, verilebilir.  

b) Anılan yasağın aynı sezon içerisinde ikinci kez ihlali halinde; Sorumlu kulübe, para 

cezası olarak ilk seferdekinin iki katı kadar para cezası verilir.  

c) Anılan yasağın aynı sezon içerisinde üçüncü ve daha fazla ihlali halinde;                 

Sorumlu kulübe, her ihlalde, para cezaları katlanarak uygulanır. 

4- Bu madde kapsamındaki ihlalin, lig statüsü gereği tarafsız sahalarda oynanan 

müsabakalarda gerçekleştirilmesi halinde; İlgili kulüpler misafir kulüp olarak değerlendirilir. 

MADDE 32 – MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME 



 

 

1- Müsabakanın sonucunu, hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik 

primi verilmesi de bu kapsamdadır. 

2- İhlali gerçekleştiren futbolculara, 3 (Üç) ila 5(Beş) maç müsabakalardan men cezası, 

3- İhlalin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda, ilgili kulüplere 3 (Üç) 

ila 6 (Altı) puan silme cezası verilebilir. 

4- Bu maddenin 1. şıkkında belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır. Teşebbüs halinde, ilgili 

kişilere 30 (Otuz) günden 90 (Doksan) güne kadar müsabakalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası verilir. Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta 

öngörülen disiplin cezaları da uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde, kulübe, en az 6 (Altı) puan 

indirme cezası verilir. İhlalin ağırlığına, Disiplin Kurul’u tarafından olayın niteliğine göre karar 

verilir. 

5- İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde, söz konusu 

hakemlere bir daha maç verilmez. 

 

 

MADDE 33 – DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU 

1- Disiplin Kurulu,  TMVFL Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanan 1 (Bir) başkan ve 2 (İki) üyeden 

oluşur. 

2- Disiplin Kurulu, başkan ve üyeleri ile her hafta toplanarak oluşan disiplin olayları ile ilgili 

kararlar alır, aldığı kararları TMVFL’nin resmi sitesinden yayınlar. Bölge Temsilcileri bu 

kararları titizlikle takip eder. 

3- Disiplin Kurulu’nun görev süresi, TMVFL Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

MADDE 34 –DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ 

1- Disiplin Kurulu, TMVFL bünyesinde oynanan müsabakalarda yer alan kulüp, futbolcu ve 

diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini, birinci derecede değerlendirmek ve disiplin 

talimatları çerçevesinde karara bağlamakla görevlidir. 

MADDE 35 –DİSİPLİN KURULU ÇALIŞMA USULÜ 

1- Disiplin Kurulu kararları, salt çoğunlukla alınır. 

2- Her hafta disiplin olaylarını içeren hakem raporları, en geç maçın oynanmasını müteakip 1 

(bir) gün sonra, TMVFL Disiplin Kurulu’na gönderilecektir. Bu raporların gönderilip 

gönderilmediğini, ilgili bölgenin temsilcisi ile TMVFL Hakem Kurulu müştereken takip 

edeceklerdir. Gelen raporlar, yapılacak olan haftalık Disiplin Kurulu toplantısında (Video 

konferans yöntemiyle de olabilir) görüşülerek değerlendirilecektir. Söz konusu disiplin 

olayları, hakem raporlarının gelmesini müteakip en geç 4 (Dört) iş günü içinde karara 

bağlanır. Alınan kararlar, TMVFL’nin resmi internet sayfasında yayınlanır. 



 

 

3- Disiplin Kurulu kararlarına karşın Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir. Yapılacak itirazlarda 

öncelikle itiraz ücretinin yatırılıp yatırılmadığı kontrol edilir. Eğer ücret yatırılmazsa, itiraz 

görüşülmez ve reddedilir. Ücretin yatırılıp yatırılmadığı, TMVFL’nin mali işler sorumlusu 

tarafından kontrol edilip, Disiplin Kurulu’na bilgi olarak iletilecektir. 

4- Tahkim Kurulu’nun itirazlara karşı verdiği kararlar kesindir. 

5- Tahkim Kurulu’na yapılacak itirazlar, Disiplin Kurulu’nun kararına müteakip 3 (Üç) gün içinde 

yapılır. Eğer itiraz, 3 (Üç) iş günü içerisinde yapılmazsa, görüşülmez ve reddedilir. Usulüne 

uygun yapılan itirazlar,  bir hafta içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır. 

6- Disiplin Kurulu’na iletilen hakem raporu, saha komiseri raporu, Bölge Temsilcisi raporu vb.  

yazılı, görsel bilgi ve belgeleri inceleyerek karar verir. Ancak, tereddütlü bir durum söz 

konusu olduğunda,  gerekirse, muhataplarından ilave bilgi ve belge talep edebilir. 

7- Müsabakalarda, disiplin ihlalleri nedeniyle, hakem tarafından, müsabakadan çıkarılan 

futbolcular veya diğer kişiler, ayrıca tebligat yapılmaksızın savunmalarını vermek zorundadır. 

Bu kişiler, müsabakanın sona ermesinden itibaren, 48 (Kırk sekiz) saat içerisinde savunma 

vermedikleri takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılırlar. 

8- Hakem raporları ve ilgili diğer kişilerin raporlarıyla, her türlü evrak, bilgi ve belge, elektronik 

ortamda veya direkt olarak, orijinal şekliyle, Disiplin Kurulu’na gönderilir. 

9- Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar, aksi ispat edilmediği sürece, doğru 

kabul edilir. 

10- Müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda 

hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, oyun alanındaki fiiller 

bakımından hakem raporu, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise Saha Komiseri/Bölge 

Temsilcisi raporları esas alınır. 

11- Futbolculara, yöneticilere ve görevlilere tebliğ edilecek karar ve bilgiler, TMVFL Web 

sayfasında yayınlanır. TMVFL Web sayfasında yapılan duyurular, ilgililerine tebliğ edilmiş 

sayılır. 

12- TMVFL Disiplin Kurulu, maçın oynanmasından sonra en geç 1 (Bir) gün içinde kendisine 

ulaştırılan hakem raporlarından sonra, soruşturmalarını tamamlayıp, en geç 4 (Dört)  iş günü 

içinde kararını verir. Disiplin Kurulu kararlarına yapılan itirazların Tahkim Kurulu’na 

ulaşmasını müteakip itirazlara verilecek karar 1 (Bir) haftayı geçemez. 

13- Disiplin Kurulu, müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili, hakem kararlarının 

hiçbirini değiştiremez veya bozamaz. Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara 

ilişkin disiplin uygulamalarını (sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarını) ve sonuçlarını, ancak 

şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir. 

14-  Disiplin Kurulu kararları,  kurulun salt çoğunluğu ile alınır. Oy sayılarının eşit olması 

durumunda, başkanın oyu belirleyicidir. 



 

 

15- Disiplin Kurulu kararları, kararın dayandırıldığı hükümleri içerir. TMVFL Disiplin Kurulu 

kararına yapılmış olan itiraz, cezanın infazını durdurmaz.  Tahkim Kurulu’nun kararı ise 

kesindir.  

 

 

 

 

MADDE 36 – DİSİPLİN KURULU KARARLARINA İTİRAZ VE İTİRAZIN TAHKİM KURULU 

TARAFINDAN İNCELENMESİ 

1- TMVFL Disiplin Kurul’u tarafından kişilere verilen ihtar, kınama ile hakemler tarafından 

verilen sarı kart cezaları kesin olup, bu ceza kararlarına itiraz edilemez.  

2-  TMVFL Disiplin Kurulu kararlarına karşın kararın tebliğ tarihinden itibaren 3 (Üç) iş günü 

içerisinde Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir.  

3- TMVFL Disiplin Kurulu kararlarına yapılacak itiraz, Tahkim Kurulu’na gönderilecek E-mail ile 

internet ortamında yapılabilir.  

4- TMVFL Disiplin Kurulu kararlarına yapılan itiraz, cezanın infazını durdurmaz. Ancak, ilgililer 

itiraz merciinden infazın durdurulmasını talep edebilir.  

5- İtirazın, usulüne uygun olmadığı, süresinde yapılmadığı veya itiraz için gerekli bedelin depo 

edilmediği tespit edildiği hallerde, esasa girilmez ve itiraz reddedilir. 

6- İtirazın incelenmesinde, gerekmedikçe taraf teşekkül ettirilmez. Disiplin kurulundan gelen 

veya getirtilen dosya esas alınarak, dosyanın tekâmülünden itibaren, 3 (Üç) gün içerisinde 

karar verilebilir. Kurul gerek görürse, soruşturmanın genişletilmesine de karar verir. Ancak, 

toplam en geç 1 (Bir) hafta içerisinde nihai karar verilir. Bu süre ancak haklı sebeplerle 

uzatılabilir.  

7- Tahkim Kurul’u itiraz incelemesinde, hakem raporunda, konu edilmeyerek ceza verilmeyen 

başka bir ihlalin gerçekleştirildiği kanaatine varırsa, bu hususu TMVFL Yönetim Kurulu’na 

bildirmekle yükümlüdür. Bu konu, TMVFL Yönetim Kurulu’nca değerlendirilir ve gerekirse, 

tespit edilen ihlal için ilgililer, yeniden Disiplin Kurulu’na sevk edilir. 

MADDE 37 – CEZALARIN İNFAZI 

1- Müsabakadan men cezası, ilgili resmi müsabaka dikkate alınarak infaz edilir. Bu kapsamda 

kulüp futbolcusu yönünden bütün maçlar, infaz hesabında aynı kategoride sayılır. 

2- Kulüp futbolcusu, cezasını, aynı sezon içindeki müsabakalarda çeker. Sezonun sona 

ermesiyle birlikte, cezalı durum, kendiliğinden ortadan kalkar. 

3- Kulüp yöneticilerine verilen müsabakadan men cezaları, müsabaka sayısına bakılmaksızın 

haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir. 



 

 

4- Müsabakadan men cezasının infazında, ligden çekilen veya ligden çıkarılan kulüplerin 

müsabakaları ile tamamlanamayan veya hükümle karar verilmiş müsabakalar da dikkate 

alınır. 

5- Bir kulübün, futbolcusu/teknik adamı hakkındaki müsabakadan men veya hak mahrumiyeti 

cezası, onun hem futbolculuk hem de teknik adamlık faaliyetini kapsar 

 

 

 

MADDE 38– KİŞİLERİN MÜSABAKADAN İHRAÇ EDİLMESİ 

1- Resmi müsabakalarda, hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen 

futbolcular, idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada 

oynayamazlar. 

2- Kırmızı kart gören veya eylemleri nedeniyle Disiplin Kurul’u tarafından cezalandırılmış 

futbolcular, cezaları infaz edilinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar. 

3- Bir kişinin, kırmızı kart veya müsabakadan men cezasının infaz edilebilmesi için bu kişinin bir 

kulübe tescilli olması ve lisans işlemlerini tamamlamış olması gerekir. 

4- Resmi müsabakalarda, cezai nitelikteki fiilleri nedeniyle, oyun alanından çıkarılan futbolcu ve 

diğer görevliler, Disiplin Kurulu tarafından daha ağır bir ceza verilmediği takdirde o 

müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz veya görev alamaz. 

5- Resmi müsabakalarda, oyun kurallarından doğan ihlaller nedeniyle, oyundan çıkarılan 

futbolcular (futbolcunun ikinci sarı kart nedeniyle veya bariz gol şansını önlemesi nedeniyle 

hakem tarafından müsabakadan çıkarıldığı hallerde) otomatik olarak, takip eden ilk resmi 

müsabakada oynayamaz.   

6- Direkt kırmızı kart gören oyuncular, asgari bir maç ceza ile cezalandırılır, eylemlerine göre 

cezaları artırılabilir. 

MADDE 39 -TÜRKİYE ŞAMPİYONASI DİSİPLİN ESASLARI 

1- Şampiyonadaki maçlarda, ortaya çıkan disiplin ihlalleriyle ilgili,  gün sonunda Disiplin Kurulu 

toplanır ve ivedilikle TMVFL Disiplin Talimatına göre karar alır. Alınan kararlar, tesisteki 

uygun bir yerde (Duyuru panosunda) takımlara tebliğ edilir ve ayrıca Web sayfasında da 

yayımlanır. 

2- Şampiyonada, ikinci sarı karttan dolayı kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolculara 1 (Bir) 

maç oynamama cezası verilir. Direk kırmızı karttan ihraç edilen futbolculara,  hakem 

raporuna göre ilave ceza verilebilir. 

3- Maçlara belirtilen zamanda çıkmayan,  maçların başlamasını geciktiren takımlara kınama 

cezası verilir. Bu cezalar, fair-play ödül kriterleri için yapılan incelemelerde dikkate alınır. 



 

 

Ayrıca takımlar, kendilerine bildirilen sahada oynamayı kabul etmeyip, TMVFL kararlarına 

tepki göstererek,  müsabakaya çıkmazlarsa hükmen mağlup ilan edilirler. 

4- Takımlar, Disiplin Kurulu kararlarına, aynı gün, saat 23.00’e kadar itiraz edebilir. İtiraz,  

Şampiyona Disiplin Komitesi’ne yapılır. Komite, itiraz ile ilgili konuyu salt çoğunlukla karara 

bağlar. Kararını da, en geç, ertesi gün oynanacak maçlardan makul bir süre öncesine kadar 

açıklar. TMVFL statü ve talimatlarına aykırı lisanslı oyuncular için yapılacak itirazlarda, 

şampiyona sonuna kadar, süre sınırlaması yoktur. Şampiyona süresince, yapılan itirazlar 

sonucunda, ihlal tespit edildiği takdirde, söz konusu oyuncunun lisansı iptal edilir ve 

oynatıldığı maçlarda, takımı hükmen mağlup ilan edilir. 

5- Şampiyona sonunda verilecek olan Fair-play kupası için, takımların, hükmen 

mağlubiyetlerine 2 (İki) ceza puanı, kırmızı kartlarının her birine 1 (Bir) ceza puanı, sarı 

kartlarının her birine 0,5 (Yarım) ceza puanı, kınama- ihtar cezalarına 0,25 (Çeyrek) ceza 

puanı verilir. En az ceza puanı olan takıma, Fair-Play kupası verilir. Bu durum, takımların 

maç sayılarının eşit olması halinde uygulanır. Eğer şampiyonaya katılan takımların toplam 

maç sayılarında fark varsa, toplam ceza puanları maç sayısına bölünür ve en düşük puana 

sahip olan takıma Fair-Play kupası verilir. 

MADDE 40 - MÜÇBİR SEBEPLER 

Uluslararası salgın hastalık, doğal afet gibi toplum sağlığını etkileyen sebeplerin ortaya 

çıkması durumunda, bazı müsabakaların oynanıp oynanmaması, liglere devam edilip edilmemesi, 

liglerin mevcut durumuyla tescili yâda iptali ile ilgili her türlü kararı, TMVFL Yönetim Kurulu alır. 

Alınan kararlar, kulüpler, takımlar, sporcular ve TMVFL’nin tüm paydaşları tarafından kabul edilir, 

alınan kararlara itiraz edilemez, yargı yoluna başvurulamaz 

 

MADDE 41   -  TALİMATTA BULUNMAYAN HÜKÜMLER 

Bu talimatta hükme bağlanmamış olan hususlarda Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatları 

geçerlidir. 

Bu statü, TMVFL’nin resmî web sitesi olan www.tmvfl.com.tr adresinde yayınlanarak yürürlüğe 

girer. 

 


