
İNFAZ 

 
MADDE 75 – ĠNFAZIN ÖZEL HÜKÜMLERĠ 

 (1) Müsabakadan men cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak infaz 

edilir.  

(2) Futbolcusu yönünden, Genç Olgunlar, Olgunlar ve Tecrübeli Olgunlar kategorileri, 

infaz hesabında ayrı kategori sayılır. Müsabakadan men cezası alan amatör futbolcu cezayı 

aldığı kategoride infazı tamamlamadan yaĢ kategorisinin uygun olduğu diğer müsabakalarda 

oynayamaz.  

(3) Futbolcunun ceza aldığı kategoride sezonun sona ermiĢ olması halinde, 

müsabakaları devam eden bir üst kategoride veya bir alt kategoride cezasının kalan kısmını 

infaz eder.  

(4) Kulüp yöneticilerine verilen müsabakadan men cezaları, müsabaka sayısına 

bakılmaksızın haftada bir müsabaka oynandığı kabul edilerek infaz edilir.  

 (5) Bir sezonda infazı tamamlanmamıĢ müsabakadan men cezası sonraki sezonda 

infaz edilir.  

(6) Disiplin kurullarınca ayrıca cezalandırılmasına gerek duyulmayan oyun 

kurallarından doğan ihlallere iliĢkin otomatik cezalar öncelikle infaz edilir.  

(7) Müsabakadan men cezasının infazında, ligden çekilen veya ligden çıkarılan 

kulüplerin müsabakaları hariç, tamamlanamayan veya hükümle karar verilmiĢ müsabakalar da 

dikkate alınır.  

(8) Bir kulübün futbolcu - teknik adam hakkındaki müsabakadan men veya hak 

mahrumiyeti cezası, onun hem futbolculuk hem de teknik adamlık faaliyetini kapsar. 

 MADDE 76 – KĠġĠLERĠN ĠHRAÇ EDĠLMESĠ  

(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 kurulları tarafından 

cezalandırılan futbolcular, o kategoride cezası infaz edilinceye kadar hiçbir resmi müsabakada 

oynayamazlar.  

(3) Bir kiĢinin kırmızı kart veya müsabakadan men cezasının infaz edilebilmesi için bu 

kiĢinin bir kulübe tescilli olması ve lisans iĢlemlerini tamamlamıĢ olması gerekir.  

(4) Resmi müsabakalarda, oyun disiplini veya cezai nitelikteki fiili 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 Ģansını önlemesi 

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

resmi müsabakada oynayamaz.  

MADDE 77 – MÜSABAKADAN MEN CEZASI  

(1) Müsabakadan men cezası, futbolcuların, yöneticilerin ve diğer kiĢilerin, müsabaka 

sayısı veya süre belirtilerek müsabakadan men edilmeleridir. Üç yılı aĢan müsabakadan men 

cezaları sürekli hak mahrumiyeti cezası hükümlerine tabidir.  

(2) Müsabakadan men cezası alan futbolcular, müsabaka isim listelerinde yer 

alamayacakları gibi akredite de edilemezler.  

(3) Bu talimatta futbolculara ve diğer kiĢilere iliĢkin olarak öngörülen müsabakadan 

men cezalarının uygulanmasında, müsabaka adedi olarak belirtilen cezalar öncelikle dikkate 

alınır. Görevliler için de takdir edilebilecek hak mahrumiyeti cezaları, müsabaka adedi 

gösterilerek müsabakadan men cezası olarak uygulanabilir.  



(4) Resmi müsabaka adedi ile men cezası; üç ay ve daha az süreli müsabakalardan 

men cezalarının, resmi müsabaka adedi ile ifade edilmesinden ibarettir. Sekiz güne kadar(1-8) 

müsabakadan men yerine (Bir) OnbeĢ güne kadar(9-15) müsabakadan men yerine (Ġki) 

Yirmiiki güne kadar(16-22) müsabakadan men yerine (Üç) 30 Otuz güne kadar(23-30) 

müsabakadan men yerine (Dört) Otuzsekiz güne kadar(31-38) müsabakadan men yerine (BeĢ) 

KırkbeĢgüne kadar(39-45) müsabakadan men yerine (Altı) Elliiki güne kadar(46-52) 

müsabakadan men yerine (Yedi) AltmıĢ güne kadar(53-60) müsabakadan men yerine (Sekiz) 

AltmıĢsekiz güne kadar(61-68) müsabakadan men yerine (Dokuz) YetmiĢbeĢ güne kadar(69-

75) müsabakadan men yerine (On) Sekseniki güne kadar(76-82) müsabakadan men yerine 

(Onbir) Doksan güne kadar(83-90) müsabakadan men yerine (Oniki) resmi müsabakadan men 

cezası verilir.  

 

MADDE 78 – CEZA SÜRELERĠNE AĠT ESASLAR  

(1) Süreli müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları gün, ay ve yıl hesabı 

ile uygulanır. Bir ay 30 gündür.  

(2) Müsabakalarda görev alan kiĢilere iliĢkin üç aya kadar verilen müsabakadan men 

ve hak mahrumiyeti cezaları müsabaka adedi ile gösterilir. 

 MADDE 79 – HAK MAHRUMĠYETĠ CEZASI  

(1) Hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan kiĢiler, futbol müsabakalarına iĢtirak 

edemez, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik, yapamaz, Kulüp yöneticisi, idari ve teknik  

görevlisi olarak müsabakalarda görev alamaz, kulüp mensubu olarak futbolla ilgili idari, 

sportif veya sair hiçbir faaliyette bulunamaz ve sahaya giremez.  

(2) Kulüp BaĢkanlarının hak mahrumiyeti cezaları; Play-Off Finali veya Süper Kupa 

müsabakasının oynandığını güne denk gelmesi halinde müsabaka günü infaz edilmez.  

MADDE 80 – SAHA ve YEDEK KULÜBESĠNE GĠRĠġ YASAĞI  

(1) Saha ve yedek kulübesine giriĢ yasağı cezası ile cezalandırılan kiĢiler müsabaka 

öncesinde, müsabaka esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını müteakip 15 

dakika içerisinde saha içerisinde ve yedek kulübesinde bulunamazlar, bu süreçte futbolculara 

ve yedek kulübesindeki kiĢilere doğrudan talimat veremezler.  

(2) Müsabakadan men cezasının infazına iliĢkin hükümler, saha ve yedek kulübesine 

giriĢ yasağına da kıyasen uygulanır.  

MADDE 81 – AFFEDĠLEMEZLĠK  

Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılan kiĢiler, bu talimatta öngörülen durumlar 

dıĢında hiçbir makam ve kiĢi tarafından affedilemez ve haklarında verilen cezalar 

değiĢtirilemez.  

MADDE 82 – ĠNFAZ EVRAKI  

Cezaların infazını müteakip, infazın baĢladığı ve sona erdiği günleri ve infazın 

gerçekleĢtirildiği müsabakalara iliĢkin bilgileri kapsayan bir tutanak düzenlenerek, derhal 

ceza kararını veren Disiplin Kurulu’na gönderilir.  

V. SON HÜKÜMLER  

MADDE 83 –YÜRÜRLÜK  

Sakarya Olgunlar Turnuvası Tertip Kurulu tarafından hazırlanan bu talimat Yönetim 

Kurulu’nun 28.07.2015 tarih ve 3 sayılı toplantısında kabul edilmiĢ ve resmi internet sitesinde 

(http://www.sakaryaolgunlarturnuvasi.com) 01.08.2015 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir.  

GEÇİCİ MADDE- 1 Bu talimatın yürürlüğe girmesinden daha önceki turnuvalarda 

verilen ve infazı tamamlanmayan disiplin cezaları, disiplin kurulları tarafından lehe veya 

aleyhe hüküm çerçevesinde re'sen yeniden değerlendirilir.  

 


