
DİSİPLİN TALİMATI  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Hentbol  Federasyonu Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti  Hentbol  Federasyonu  Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğünün 40. Maddesinin (21) 

bendinin kendisine verdiği yetkiye kullanarak, aşağıdaki Talimatı yapar.  

 

I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 

 

MADDE 1 – AMAÇ  

Bu talimatın amacı, spor ahlakı ve disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetişmesi ve hentbol 

faaliyetlerinde disiplini sağlamak için uluslararası esaslara ve teamüllere uygun olarak disiplin suçu 

teşkil eden fiiller ile cezalarının belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir.  

 

MADDE 2 – TANIMLAR ve KISALTMALAR  

Alt Yapı Ligleri: U12-U14-U16-U18-U20 Kategori Liglerini anlatır, 

Büyükler Ligi: Büyükler Süper Ligini anlatır, 

Daire Müdürlüğü: Spor Dairesi Müdürlüğünü anlatır, 

Disiplin Kurulu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonunu Disiplin Kurulunu, 

Federasyon: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonunu, 

Kişi: Sporcu, antrenör, idareci, menajer, masör/doktor, hakem, Federasyonun seçim veya atamayla 

oluşturulan kurul ve komisyonlarında yer alan görevlileri ile diğer spor elemanlarını, 

KTHF: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu anılan ve anlaşılan ismini anlatır, 

Müsabaka Görevlisi: KTHF tarafından görevlendirilen hakem, gözlemci, temsilci, saha komiserleri 

ve diğer görevli kişileri anlatır,   

Müsabaka Öncesi: Takımların veya seyircilerin salon sınırları içine girmelerinden itibaren 

müsabakanın başlama anına kadar geçen süreyi anlatır, 

Müsabaka Sonrası:  Müsabakanın bitiş anından takımların ve seyircilerin salon sınırları dışına 

tamamen çıktıkları ana kadar geçen süreyi anlatır, 

Müessir : Bir kimseye bedensel zarar veren, bedensel bütünlüğünü ve sağlığını bozan ve/veya buna 

sebep açan ve cezayı gerektiren eylem, 

Özel müsabaka: Resmi müsabakaların dışında kalan müsabakaları anlatır, 

Resmi Müsabaka: KTHF tarafından düzenlenen tüm lig ve kupa müsabakalarını anlatır, 

Sporcu: Federasyonda, tescilli olarak spor yapanları, 

Şike: maddi/manevi çıkar karşılığı anlaşarak ve/veya danışıklı dövüş yaparak bir oyunun sonucunu 

etkilemeyi anlatır, 

Tahkim Kurulu; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonunu Tahkim Kurulunu, 

Teşekkül: Federasyon tarafından tescil edilmiş hentbol Şubesi bulunan spor kulübünü veya Derneğini, 

Yönetici: Hentbol faaliyetlerinde görevli idari ve teknik elemanları, spor yönetimi mensuplarını, 

kulüpleri temsil eden, kulüpler tarafından görevlendirilen veya kulüplerin herhangi bir kademesi ya da 

branşında seçim veya atama ile görev üstlenenleri, anlatır.  

 

MADDE 3 – KAPSAM  

Bu talimat, hentbol faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar, kulüpler, sporcular, hakemler, antrenörler, 

yöneticiler, hentbol dalında görevli ve hentbol la ilişkili diğer kişileri kapsar.  

 

 

 



II. GENEL HÜKÜMLER - DİSİPLİN CEZALARI - DİSİPLİN İHLALLERİ  

 

A. GENEL HÜKÜMLER 

 

MADDE 4 – TEMEL İLKELER  

(1) Kulüpler ya da gerçek kişiler sportmenliğe, oyun kurallarına ve KTHF kararları ile talimatlarına 

aykırı davranmaları halinde disiplin cezaları ile cezalandırılır.  

(2) Bu talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalardır. Özel şartların varlığı halinde, bu cezalar 

ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir.  

(3) Sportmenliğe veya diğer disiplin hükümlerine aykırı davranışlarda, hakemin durumu görmemesi 

nedeniyle bir karar vermemiş olması disiplin cezalarının verilmesine engel olmaz.  

(4) 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.  

 

MADDE 5 – MANEVİ UNSUR 

Bu talimat kapsamında sayılan ihlaller, aksi açık bir şekilde belirtilmediği sürece, esas olarak kasten 

veya taksirle gerçekleştirilmiş olmaları halinde cezalandırılır.  

 

MADDE 6 – SORUMLULUK 

(1) Ev sahibi kulüp, müsabakanın oynanacağı salonun ve çevresinin düzenini ve güvenliğini 

sağlamakla yükümlüdür.  

(2) Kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında meydana gelebilecek her türlü olaydan 

sorumlu olup müsabakanın organizasyonuna ve güvenliğine ilişkin tüm talimatlara uymakla 

yükümlüdür.  

(3) Kulüpler, hentbolcularının, görevlilerinin, başkanlarının, onursal ve/veya fahri başkanlarının, 

yöneticilerinin, çalışanlarının, üyelerinin, özel güvenlik görevlilerinin ve taraftarlarının ihlallerinden 

dolayı objektif olarak sorumludur. 

(4)Yukarıdaki düzenlemelerde öngörülen bir durumun tesbiti halinde Disiplin Kurulu bu talimatta 

düzenlenen ceza maddelerinde öngörüldüğü şekilde bir cezaya hükmedebilir.  

 

MADDE 7 – FAİLİN BELİRLENEMEMESİ  

Şiddet ya da hakaret içeren disiplin ihlallerinin faillerinin şahsen belirlenememesi halinde disiplin 

cezası faillerin mensubu olduğu kulübe verilir.  

 

MADDE 8 – TEŞEBBÜS  

Teşebbüse ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde 

cezada indirim yapılır. Cezanın ne kadar indirileceği hususunda takdir yetkisi Disiplin Kurulundadır. 

Bu yetkiyi kullanırken Disiplin Kurulu somut olayın tüm şartlarını göz önünde bulundurarak bir karar 

alır.  

  

MADDE 9 – İŞTİRAK 

(1) Disiplin ihlali oluşturan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri fail olarak sorumlu olur. 

İhlalin gerçekleştirilmesinde bir başkasını kullanan azmettiren veya bir başkasına yardım eden kişiler 

de ihlale iştirak etmiş sayılır.  

(2) İhlalin teşebbüs aşamasında kalması iştirak nedeniyle sorumluluğun doğmasına engel değildir.  

(3) Disiplin Kurulu, ihlale iştirak edenlerin fiile katılım derecesini ve iştirakin türünü de 

değerlendirmek suretiyle uygulanacak cezayı takdir eder. 

  



MADDE 10 – İÇTİMA  

(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 11 – TEKERRÜR  

(1) Tekerrüre ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, disiplin ihlalinde bulunan bir kişinin, aynı 

sezon içerisinde önceden kesinleşmiş cezası bulunduğu herhangi bir disiplin ihlalini tekrar etmesi 

halinde, bir sonraki cezası artırılır. Disiplin Kurulu bu gibi hallerde cezayı, bir önceki cezanın yarısına 

kadar artırmaya yetkilidir.  

(2) İhtar ve kınama cezaları ile üç’e kadar (üç dahil) müsabakadan men cezası veya soyunma odasına 

ve yedek bankına giriş yasağı tekerrüre esas olmaz.  

 

MADDE 12 – TAHRİK  

(1) Fiil, tahrik sonucu işlendiği takdirde cezada indirim yapılır.  

(2) Disiplin Kurulu, yapılacak indirimi belirlerken tahrikin derecesini dikkate alır.  

 

MADDE 13 – TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ  

(1) Kulüpler veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza 

yarısına kadar indirilebilir.  

(2) Takdiri indirim nedenleri kararda, gerekçeleri ile birlikte açık olarak gösterilmelidir.  

 

MADDE 14 – SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI 

Federasyon yönetim kurulunun, disiplin kuruluna sevk ettiği günü takip eden ilk günden itibaren 10 

(On) gün geçmesi halinde tahkikat ortadan kalkar . Ancak disiplin kuruluna sevk edilen kişi sayısı 

5’den fazla ise ve/veya kişiler savunmaya tahkikatın son günlerinde çağrılmışlar ise tahkikat gerekli 

görülmesi halinde bir defaya mahsus 10 (On) gün daha uzatılabilir. 

 

MADDE 15 – CEZA ZAMAN AŞIMI  

Disiplin cezaları, kararın kesinleştiği tarihten itibaren 3 (Üç) ay içerisinde infaz edilmediği takdirde 

zamanaşımına uğrar.  

 

B. DİSİPLİN CEZALARI  

 

MADDE 16 – İHTAR  

İhtar, ihlal edilen disiplin kuralının esasının, ilgililere yazılı olarak hatırlatılmasıdır.  

 

MADDE 17 – KINAMA  

Kınama, sorumluların, eylemlerinin, tasvip edilmediğinin yazılı olarak bildirilmesidir.  

 

MADDE 18 – PARA CEZASI  

(1) Kişi veya kulüplerin, belirli bir meblağı KTHF’na ödemeye mahkum edilmesidir.  

(2) Kulüpler, hentbolcularına, yöneticilerine ya da kulüp görevlilerine uygulanan para cezasından 

müteselsil olarak sorumludur. Failin, kulüple ilişkisinin sona ermesi, kulübün müteselsil 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

(3) Verilen para cezalarının, cezaya çarptırılan kişi ve/veya kulüp tarafından ödenmemesi durumunda, 

KTHF Yönetim Kurulu verilen para cezasını ilgili Kişinin ve/veya Kulübün eğer var ise Federasyon 

nezdindeki alacaklarından tahsil etmeye tam yetkilidir. İlgili kesinti yapıldıktan sonra kalan meblağ 



ilgili kişi ve/veya kulübe ödenir. Ancak; verilen cezanın alacaklardan tam olarak tahsil edilememiş 

olması durumunda, kalan meblağ daha sonra hak kazanılacak ilk alacaktan tahsil edilmeye devam 

eder. 

 

MADDE 19 - ÖDÜLLERİN İADESİ  

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

madalya vs.) iade etmeleridir.  

 

MADDE 20 - İHRAÇ  

Bir kulübün yapılmakta olan veya gelecekte yapılacak bir organizasyona katılmaktan men edilmesidir.  

 

MADDE 21 – MÜSABAKADAN MEN 

Sporcuların veya diğer gerçek kişilerin resmi müsabakalara katılmaktan men edilmesidir. 

  

MADDE 22 - SOYUNMA ODASI YASAĞI 

Bir kişinin soyunma odası koridorlarına, soyunma odasına  ve saha içine girmesinin yasaklanmasıdır.  

 

MADDE 23 - SALONA GİRİŞ YASAĞI  

(1) Kişilerin işledikleri disiplin ihlali nedeniyle salon ve/veya salonlardan girmekten men 

edilmeleridir.  

(2) Salona giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler, cezaları infaz edilinceye kadar müsabaka 

öncesinde, esnasında ve sonrasında hiçbir salona ve bağlı bölümlerine giremezler.  

 

MADDE 24 – HAK MAHRUMİYETİ  

(1) Kişinin, salonlara girmek de dahil olmak üzere hentbolla ilgili idari, sportif veya sair her türlü 

faaliyette bulunmaktan men edilmesidir 

(2) Hak mahrumiyeti cezası süreli veya sürekli olarak verilebilir. Süreli hak mahrumiyeti cezası 15 

(OnBeş) günden az,3 (üç)  yıldan fazla olamaz. Üç yıldan fazla hak mahrumiyeti cezası, sürekli hak 

mahrumiyeti cezası olarak nitelendirilir. Bir kararla hükme bağlanan cezaların toplamı üç yıldan fazla 

olursa, bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir. 

(3) Hak mahrumiyeti cezası alan kişiler, aleyhlerinde verilen kararda açıkça belirtilmediği sürece 

salonlara giriş yapabilirler.  

 

MADDE 25 - LİSANSIN ASKIYA ALINMASI  

Bir kişinin, hentbolla  ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi için gerekli olan lisansının kendisine 

sağladığı hakları kullanmaktan geçici olarak men edilmesidir. 

 

MADDE 26 - LİSANSIN İPTALİ  

Bir kişinin hentbolla  ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi için gerekli olan lisansının iptal edilmesidir.  

 

MADDE 27 - TRANSFER YASAĞI  

Bir kulübün belirli bir transfer dönemi içerisinde hentbolcu transfer etmesine izin verilmemesidir.  

 

MADDE 28 – SAHA KAPATMA  

Kulübün ev sahibi statüsünde olduğu resmi müsabakanın KTHF tarafından belirlenecek tarafsız 

sahada oynamaya mahkûm edilmesidir. Bu madde maksatları bakımından, tarafsız sahalarda 

oynanmak üzere atanmış müsabakalar, verilen saha kapatma cezasının infaz hesabında dikkate 

alınmaz. Bir kulübün Büyük Takımlar müsabakasında çıkan olaylardan dolayı saha kapatma cezası 

alması halinde U20 veya diğer alt yaş kategorilerindeki müsabakaları kendi sahasında oynaya bilir. Bu 



durum tersi durumlarda ayni prensip Büyük takım müsabakaları için kıyasen uygulanır.  

 

MADDE 29 –SEYİRCİSİZ OYNAMA  

(1) Kulübün resmi müsabakasını mutat sahasında seyircisiz oynamaya mahkum edilmesidir.  

(2) Kulübün, ev sahibi statüsünde olduğu herhangi bir resmi müsabakayı herhangi bir nedenle mutat 

sahası dışında oynamak durumunda kalması halinde seyircisiz oynama cezası, müsabakanın yapıldığı 

saha için de geçerli sayılır.  

 

MADDE 30 - HÜKMEN MAĞLUBİYET  

(1) Bir takımın müsabakayı 10–0 kaybetmiş sayılmasıdır. Ancak, hükmen galip sayılan takımın ondan 

fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.  

(2) Hükmen mağlup sayılan takımın attığı hiçbir gol geçerli kabul edilmez.  

(3) Hükmen mağlup sayılan takımdan (-2) otomatik olarak silinir. 

 

MADDE 31 – PUAN İNDİRME  

Kulübün mevcut ya da ileride kazanacağı puanlarının bir kısmının indirilmesidir.  

 

MADDE 32 – BİR ALT LİGE DÜŞÜRME  

Kulübün bir alt lige düşürülmesidir.  

 

MADDE 33 – İKAME ve İLAVE CEZALAR 

(1) Disiplin ihlalinin özelliklerine göre, öngörülen cezaya ilaveten ödüllerin iadesi veya para cezası 

verilebilir.  

(2) Hentbolculara  ve diğer gerçek kişilere verilen müsabakadan men, soyunma odası  ile hak 

mahrumiyeti cezaları hariç olmak üzere verilen cezalar para cezasına dönüştürülebilir. Ayrıca, Disiplin 

Kurulu müsabakanın yapılacağı sahanın fiziki şartlarını göz önünde bulundurarak soyunma odasına 

giriş yasağı yerine hak mahrumiyeti cezası verebilir. 

(3) Bu talimatta yer alan sportmenliğe aykırı hareket, sportmenliğe aykırı açıklamalar, kişilik haklarına 

saldırı, hakaret ve tehdit, ayrımcılık, bilinçli kart görme, şiddetli hareket, saldırı ve darp fiili ile kavga 

ihlalleri nedeniyle, ilgili maddelerde belirtilen cezalara ek olarak ilgili hentbolcuların, lig statülerinde 

belirtilen sahaya girebilecek kişilerin, yöneticilerin ve kulüp görevlilerinin bağlı bulundukları 

kulüplere, ilgili maddede ayrıca hüküm bulunmaması halinde 500-TL’den 10,000.-TL’ye kadar, 

paracezası verilebilir.  

 

C. DİSİPLİN İHLALLERİ  

 

MADDE 34 – SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETLER ve SPOR AHLAKINA/ETİĞİNE 

AYKIRI DAVRANIŞLAR  

(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına veya etiğine aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla KTHF’ 

nin saygınlığını zedeleyen ya da hentbolun marka değerini düşüren, 

   (A) Hentbolculara en az iki müsabakadan men cezası,  

   (B) Yöneticilere en az on beş gün hak mahrumiyeti cezası,  

   (C) Kulüp görevlilerine ve diğer kişilere en az iki müsabakada soyunma odasına giriş yasağı veya en       

az yedi gün hak mahrumiyeti cezası verilir.  

   (Ç) Sportmenliğe aykırı hareketin teknik alan ihlali ve/veya hakaret ve küfür içermeyen itiraz 

şeklinde yapılması durumunda, ihlali yapan kişiye en az bir resmi müsabakadan men ve/veya soyunma  

giriş cezası veya en az yedi gün süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.  

   (D) Bu madde maksatları bakımından verilecek cezalara ek olarak, ihlalde bulunan hentbolcu, 

yönetici veya kulüp görevlilerinin bağlı bulundukları Kulüplere  500-TL’den 10,000.-TL’ye kadar, 



TL’ye kadar para cezası verilebilir.  

 

MADDE 35 – SPORTMENLİĞE AYKIRI AÇIKLAMALAR  

(1) Basın ve yayın organlarına ve/veya sanal ortamdaki sosyal paylaşım sitelerine sportmenliğe, spor 

ahlakına veya fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunan; açıklamaları ile KTHF’nin 

saygınlığını zedeleyen, hentbolun marka değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden, 

taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette beyanlarda bulunan, spor müsabakalarının 

taraflarını, müsabakalardaki görevlileri, spor kulübü veya federasyon yöneticilerini rencide edecek ya 

da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde açıklamada bulunan,  

   (A) Hentbolculara en az 5 müsabakadan men cezası,  

   (B) Kulüp yöneticilerine en az bir ay  hak mahrumiyeti cezası,  

   (C) Kulüp görevlilerine ve diğer kişilere en az beş müsabakada soyunma odasına giriş yasağı veya 

en    az 1 ay  hak mahrumiyeti cezası verilir.  

(2) Bununla birlikte yukarıdaki 1. Fıkradaki ihlalin niteliği ve somut olayın şartlarına göre yukarıda 

belirtilen cezalara ilave olarak ihlalde bulunan kişilerin bağlı bulundukları kulüplere, 500 -TL’den 

10,000-TL’ye kadar para cezası verilebilir.  

 

MADDE 36 - HAKEM SOYUNMA ODASININ VE KORİDORLARININ GÜVENLİĞİ  

(1) Akredite olmayan hentbolculara, kulüp yöneticileri ve görevlileri ile diğer kişilere hakem soyunma 

odası koridorlarına veya soyunma odasına girmeleri halinde, 1 aydan az ve 2 aydan  çok olmamak 

üzere hak mahrumiyeti cezası verilir.  

(2) Akredite olsun veya olmasın, hentbolcuların, kulüp yöneticilerinin, görevlilerinin ve diğer kişilerin 

hakem soyunma odası koridorlarında veya soyunması odası önünde sportmenliğe aykırı harekette 

bulunmaları durumunda, 2 aydan az ve 3 aydan çok olmamak üzere; hakarette bulunmaları halinde ise 

3 aydan az 4 aydan çok olmamak üzere hak mahrumiyeti cezası verilir.  

(3) Ayrıca 1. veya 3. fıkra hükmünü ihlal eden hentbolcu, yönetici ve görevlilerin bağlı bulundukları 

kulüplere, 500-TL’den 10,000.-TL’ye kadar, para cezası verilebilir.  

 

 

MADDE 37 – KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, KÜFÜR ve TEHDİT  

(1) Müsabakalarda, KTHF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, hentbolculara, yöneticilere, 

taraftarlara veya herhangi bir kulübe veya yöneticilerine, hakaret eden, söven, tehdit eden veya 

herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan 

 (A) Hentbolculara 1 aydan 3 aya  kadar; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 2 

aydan  4 aya kadar men cezası,  

(B) Kulüp yöneticilerine 1 aydan 5 aya kadar; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde 

ise 2 aydan 6 aya kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. Ayrıca, Hak Mahrumiyeti cezası alan kulüp 

yöneticilerinin bağlı bulundukları teşekküllere de, 500-TL’den 10,000.-TL’ye kadar, para cezası 

verilebilir,  

(C) Kulüp görevlilerine ve diğer kişilere 1aydan 5 aya kadar; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik 

olması halinde ise iki aydan 6 aya kadarr soyunma odasına giriş yasağı verilir.  

(2) Bir hentbolcuya veya müsabaka görevlileri dışında kalan kişilere tükürenlere 3 müsabakadan 6 

müsabakaya kadar men, soyunma odasına giriş yasağı veya 1 aydan aya kadar  hak mahrumiyeti 

cezası verilir. Bu fiilin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde cezalar bir misli arttırılır.  

 

MADDE 38 – AYRIMCILIK  

(1) Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı yaparak insanlık onurunu herhangi bir şekilde zedeleyen,  

(A) Hentbolculara 4 müsabakadan 12 müsabakaya kadar men cezası,  



(B) Kulüp yöneticilerine ise 2 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ve yöneticilerin bağlı 

bulundukları kulüplere 500-TL’den 10,000.-TL’ye kadar para cezası,  

(C) Kulüp görevlilerine ve diğer kişilere dört müsabakadan 12 müsabakaya kadar soyunma odasına 

giriş yasağı veya 1 aydan  2 aya  kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. Kulüp görevlilerinin bağlı 

bulundukları kulüplere ise, 500- TL’den 10,000.-TL’ye kadar  para cezası verilir.  

(2) Ayrıca ihlalin ağırlığına göre kulübe bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, saha 

kapatma, 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 maddenin yukarıdaki fıkralarında düzenlenen cezalar uygulanır.  

 

MADDE 39 – SALDIRI VE DARP FİİLLERİ  

(1) Hentbolculara, yöneticilere, kulüp görevlilerine veya diğer kişilere saldırıda bulunan ve/veya darp 

eden, 

(A) Hentbolculara  1 aydan 1 yıla  kadar men cezası verilir.  

(B) Kulüp yöneticilerine 1 yıldan 3 yıla  kadar süreli hak mahrumiyeti cezası verilir.  

(C) Kulüp görevlileri ve diğer kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar  hak mahrumiyeti cezası verilir.  

(2) Saldırının ve/veya darp fiilinin KTHF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması 

halinde ise ihlalde bulunan hentbolcular, kulüp görevlilerine ve diğer kişilere, ceza bir misli arttırılır. 

 

MADDE 40 – KAVGA  

Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen  

(A) Hentbolculara1 aydan 6 aya kadar men cezası verilir.  

(B) Kulüp yöneticilerine 1 aydan 6 aya  kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.  

(C) Kulüp Görevlileri ve diğer kişilere 1 aydan 6 aya kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.  

 

MADDE 41 – KTHF TALİMATLARINA AYKIRI HAREKETLER  

(1) Hentbol ile ilgili mevzuat hükümlerini, KTHF düzenlemelerini, hentbol oyun kurallarını ihlal eden 

kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde bu talimatta belirlenen disiplin 

cezaları ile cezalandırılır.  

(2) KTHF tarafından düzenlenen liglere ya da kupalara katılmayan kulüpler aksine bir düzenleme 

bulunmadığı sürece bir sonraki yıl katılmadığı lig veya kupalara alınmaz.  

(3) Ayni transfer dönemi içerisinde, birden fazla kulübe imza atan hentbolculara ve diğer kişilere iki 

yıl hentbolculara  men cezası verilir.  

(4) Kulüplerin, Sportif Ekipman ve Reklam Talimatına aykırı olarak, isim sponsorluğu uygulaması 

yapılan liglerin müsabakalarında, formaların sol kollarında ilgili ligin logosu veya lig sponsoru logosu 

veya lig tescil ismi veya isim sponsoru veya federasyon logosu bulundurmaması halinde ihlalde 

bulunan kulübe ilk ihlalde ihtar cezası, sonraki ihlallerde ise 1,000 – TL para cezası verilir.  

(5) Akreditasyon Talimatına aykırı olarak, müsabakalarda takılması zorunlu olan ve KTHF tarafından 

verilen Akreditasyon kartını herkes tarafından görülebilecek şekilde takmayan veya giyilmesi zorunlu 

olan aynı tip kıyafetleri  giymeyen kişilere ve/veya bağlı bulundukları teşekküllere ilk ihlalde ihtar 

cezası, sonraki her ihlalde ise 500 – TL para cezası verilir.  

(6) KTHF resmi müsabakalarında seremoni ve/veya diğer ödüllendirme törenlerine katılmayan 

kulüplere 1,500-TL. para cezası verilir.   

 

MADDE 42 – SAHTECİLİK ve YANILTMA 

Kendisine ait olmayan, süresi geçmiş, sahte veya gerçeğe aykırı bilgiler içeren lisans ve sair belgeleri 

kullanarak yarışmaya katılan sporcular, üç aydan üç yıla kadar yarışmalardan men, katılmayı temin 

veya teşvik edenler ise bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti ve/veya 10.000.-TL’ye kadar para 

cezası ile cezalandırılır. 



 

MADDE 43 – CEZAYA ve TEDBİRE UYULMAMASI  

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

herhangi bir şekilde iştirak eden,  

(A) Hentbolculara  beş  müsabakadan on iki müsabakaya kadar men cezası,  

(B) Kulüp yöneticilerine 1 aydan 6 aya  kadar hak mahrumiyeti cezası, 

 

MADDE 44 – MİLLİ MÜSABAKAYA KATILMAMAK  

(1) Yayın yolu ile veya yazılı tebligata rağmen haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli 

müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka 

yerini terk edenhentbolcular iki aydan bir yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır.  

(2) İhlalin niteliğine göre hentbolcunun bağlı bulunduğu kulübe de 1,000-TL ile 10.000-TL arasında 

para cezası verilebilir.  

 

MADDE 45 – SAHA OLAYLARI  

(1) Saha olayı salonlarda  ve çevrelerinde, düzen veya disiplinin ya da müsabakanın olağan akışı 

içinde oynanmasının veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralların bireysel veya toplu bir biçimde 

ihlalidir. Bu bağlamda özellikle aşağıda belirtilen eylemler saha olayları olarak nitelendirilir:  

A) Taraftarların saha düzenini bozacak veya müsabaka güvenliğini ihlal edecek şekilde sahaya girmesi 

veya girmeye teşebbüs etmesi,  

B) Taraftarların maç öncesinde, maç esnasında veya maçtan sonra salonlarda  ve/veya salonlara yakın 

çevrede ve/veya salonların park yerlerinde salon düzenini bozacak ve güvenliği ihlal edecek şekilde 

eylemlerde bulunmaları,  

C) Taraftarların yabancı madde atmaları,  

Ç) Taraftarların yanıcı, parlayıcı, patlayıcı veya yaralayıcı madde kullanmaları,  

D) Taraftarların lazer kaynağı vb. elektronik aletler kullanmaları,  

E) Taraftarların saha içerisinde veya çevresinde maddi zarara neden olacak eylemlerde bulunmaları, 

F) Taraftarların, hentbolcuların veya kulüp yönetici veya görevlilerinin salon içerisinde veya 

çevresindeki şahıslara fiili müdahalede bulunmaları.  

(2) Taraftarları, hentbolcuları, yöneticileri veya görevlilerinin eylemleri nedeni ile saha olaylarından 

sorumlu olan kulüplere, para cezası veya saha kapatma cezaları ayrı ayrı veya birlikte verilebilir. 

Disiplin Kurulunun, somut olayın şartlarını değerlendirerek, saha olayı teşkil edecek herhangi bir 

fiilden ötürü ve her sezon için bir defaya mahsus olmak kaydı ile ihtar cezası verme konusunda takdir 

yetkisi vardır. Saha olayı teşkil eden herhangi bir fiilden dolayı ihtar cezası almış bir kulübe ikinci 

ihlalde ihlale neden olan davranış ve/veya fiil ne olursa olsun ihtar cezası verilemez.  

(3) Taraftarlarının, hentbolcularının, yöneticilerinin veya görevlilerinin sahaya yabancı madde atması 

halinde, ilgili kulüplere, 500-TL’den 10,000.-TL’ye kadar, para cezası verilir. İlgili ihlalin işleniş 

biçimi, ağırlığı ve somut olayın meydana geliş şekli, Disiplin Kurulu tarafından ağırlaştırıcı veya 

hafifletici unsur olarak dikkate alınabilir. Ayrıca olayın ağırlığına göre para cezası yerine veya bu 

cezaya ilaveten bir veya birden fazla saha kapatma cezası da verilebilir.  

(4) Taraftarlarının,hentbolcularının, yöneticilerinin veya görevlilerinin müsabaka görevlileri ile rakip 

takım hentbolcu ve görevlilerine veya taraftarlarına fiili müdahalede bulunmaları halinde ilgili kulübe, 

500-TL’den 10,000.-TL’ye kadar, para cezası verilir. İlgili ihlalin işleniş biçimi, ağırlığı ve somut 

olayın meydana geliş şekli, Disiplin Kurulu tarafından ağırlaştırıcı veya hafifletici unsur olarak 

dikkate alınabilir. Ayrıca olayın ağırlığına göre para cezası yerine veya bu cezaya ilaveten bir veya 

birden fazla saha kapatma cezası da verilebilir. Bu madde maksatları bakımından bir kulübün 

taraftarlarının,hentbolcularının,kulüp yöneticilerinin veya görevlilerinin birbirlerine karşı bulundukları 

fiili müdahalelerde aynı mahiyette kabul edilir.  

(5) Saha olaylarının müsabakanın duraklamasına sebebiyet vermesi halinde ilgili kulübe, 500-TL’den 



10,000.-TL’ye kadar, para cezası verilir. Ayrıca olayın ağırlığına göre para cezası yerine veya bu 

cezaya ilaveten bir veya birden fazla saha kapatma cezası da verilebilir.  

(6) Saha olaylarının müsabakanın tatiline sebebiyet vermesi halinde Disiplin Kurulu ilgili kulübe bir 

veya birden fazla saha kapatma cezası ile birlikte, 500-TL’den 10,000.-TL’ye kadar, para cezası verir.  

(7) Çıkan saha olayları neticesinde, meydana gelen maddi zararlar sorumlu kulüplere ve/veya olayları 

çıkaran kişilerin mensubu ve/veya taraftarı oldukları kulüplere tazmin ettirilir.  

(8) Yukarıda sıralanan ihlallerden ayrı olarak, herhangi bir ihlalin meydana gelmesi halinde Disiplin 

Kurulu somut olayın şartlarını, olayın meydana geliş şeklini, ağırlaştırıcı ve/veya hafifletici unsurları 

göz önünde bulundurarak hale göre para cezası veya 1 ya da daha fazla müsabakada saha kapatma 

cezası vermeye yetkilidir. Böyle bir durumda verilecek para cezaları hususunda yukarıdaki 

maddelerde belirlenen para cezaları uygulanır. 

 

MADDE 46 –TANIKLIKTAN veya BELGE İBRAZINDAN KAÇINMA  

Tahkikat sırasında tebligata rağmen, mazeretsiz olarak tanık sıfatıyla yazılı beyanda bulunmayan veya 

tanıklıktan kaçınan veya bildiklerini saklayan veya yalan tanıklık eden veya ceza karşılığı olan 

hareketleri tebliğinden itibaren 2 gün içinde mercine duyurmayanlar üç aydan bir yıla kadar 

müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 

 

MADDE 47 – MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME  

Hileli ve danışıklı yarışma yapan, yaptıran kişiler ve aracılar en az bir yıl müsabakadan men cezası 

veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve 10.000.-TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar.  

Teşekküller küme düşme ve/veya bir sezon boyunca lige katılmama ve/veya 20.000.-TL’ye kadar para 

cezası ile cezalandırılır. 

(1) Bir Hentbol müsabakasının sonucundan maddi menfaat elde etmek maksadıyla yarışanlar, bu 

maksatla kulüplere, teşekküllere, kişi veya zümrelere maddi menfaat adayanlar veya temin veya ita 

edenler, 6 aydan 2 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve 

50.000 TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Bir Hentbolcuya veya kulübe teşvik primi vermek 

de bu kapsamda değerlendirilir. 

(2) Hentbol Liglerinde yer alan kulüplerin yöneticilerinin, sporcularının, Federasyonun liglerde görev 

verdiği hakem ve gözlemcilerinin Hentbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri 

şans oyunlarına doğrudan ya da dolaylı olarak katılması yasaktır. Aksine hareket eden kişiler, üç 

aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti ve 50.000.-TL’ye kadar para cezası 

ile cezalandırılırlar 

 

MADDE 48 – GÖREVİ İHMAL ve KÖTÜYE KULLANMA  

(1) Görevlerinin gereğini yerine getirmeyen müsabaka görevlilerine ve diğer görevlilere üç aydan bir 

yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.  

(2) Görevin kötüye kullanılması halinde, faillere bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti veya 

lisansın iptali cezası verilir.  

(3) Kasten gerçeğe aykırı rapor düzenledikleri tespit edilen müsabaka görevlilerine üç aydan bir yıla 

kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. Yine kasten görevini ihmal eden KTHF yöneticileri ve/veya 

kurul üyeleri ve/veya görevlilerine üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.  

 

MADDE 49 – HÜKÜMLÜLÜK  

Kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlar veya genel ahlaka aykırı davranışlardan mahkûm olanlarla, genel 

olarak ağır hapis veya kasıtsız suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü olanlar üç yıla 

kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Bu yönetmelik kapsamına giren sporcular, 

hakemler, antrenörler, yöneticiler ve diğer görevli kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası 

ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin 



niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden 

dolayı hakkında Başsavcılığınca soruşturma başlatılması durumunda süreli hak mahrumiyeti cezası 

verilir. Bu faaliyetlerinden mahkûmiyetleri durumunda ise sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. 

 

MADDE 50 – DOPİNG  

Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında doping kontrollerini kabul etmeyen veya dopingli 

oldukları tespit edilen sporculara ve bunların sorumlularına aşağıdaki yaptırımlar uygulanır; 

(1) Uluslararası Federasyonlarca düzenlenen spor müsabakalarında doping yaptığı belirlenen sporcular 

hakkında doping suçunun işlendiği tarihten itibaren Uluslararası Federasyon tarafından verilen ceza 

aynen uygulanır. Bu sporcu ve sorumlularına ilgili müsabakalar için verilmiş ödül varsa geri alınır. 

(2) Yurt içi spor müsabakaları öncesinde, müsabaka sırasında veya sonrasında doping kontrolü için 

numune vermekten her ne suretle olursa olsun imtina eden sporcu ve sorumluları doping yapmış veya 

doping yapmaya teşebbüs etmiş sayılırlar. Bu bent kapsamına girenlere, suçun işlendiği tarihten 

itibaren en az bir, en fazla iki yıl spor müsabakaları ve faaliyetlerden men ve 20.000.-TL’ye kadar para 

cezası verilir. 

(3) Yurt içi spor müsabakalarında yapılan kontrollerde dopingli olduğu tespit edilen sporculara ve 

sorumlularına en az iki, en fazla üç yıl müsabaka ve faaliyetlerden men ve 50.000.-TL’ye kadar para 

cezası verilir. 

(4) Daha önce doping ile cezalandırılmış sporcu ve sorumlusu tekrar doping suçu (numune vermekten 

imtina etme dahil) işlediği takdirde bunlara suçun işlendiği tarihten itibaren ömür boyu müsabaka ve 

faaliyetlerden men cezası verilir. 

(5) Doktorunca daha önce bildirimde bulunulmayan ancak tedavisi için kullanılması zorunlu olan 

ilaçlar nedeniyle dopingli olduğu tespit edilen sporcu ve sorumlularına suçun işlendiği tarihten itibaren 

en az bir ay, en fazla bir yıl müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir. 

(6) Spor Dairesi ve Federasyon tarafından görevlendirilen elemanlar tarafından yapılacak kontrollerde 

üzerinde, kamp veya müsabaka yerlerinde, odalarında veya dolaplarında doping maddesi bulunanlara 

ve görevlilerin aramalarına mani olan ve arama yapılmasından  imtina edenlere en az bir ay, en fazla 

bir yıl müsabaka ve faaliyetlerden men ve/veya 25.000.-TL’ye kadar para cezası verilir. 

(7) Dopingli oldukları tespit edilen ve haklarında cezai yaptırım uygulanan sporcu ve sorumluları 

antrenörlük kurslarına kabul edilmez. Dopingli sporcunun antrenörü ve sorumlularının evvelce almış 

oldukları antrenörlük belgesi, serbest giriş kartı vb. belgeler iptal edilir. 

(8) Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından her yıl 

ortak yayınlanan, sporcular tarafından kullanımı yasak olan madde ve yöntemleri kullandığı gerekçesi 

ile ceza almış bulunan sporcu, antrenör ve diğer spor elemanları ile sorumlularının cezası, bu madde 

ve yöntemlerin listeden çıkartılması hâlinde kendiliğinden düşer. Listenin Federasyona tebliğini 

takiben en geç 15 gün içinde cezanın kaldırıldığı ilgililere duyurulur. 

 

 

MADDE 51 –DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU 

(1) Disiplin Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Başkanının teklifi, Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararı ile atanacak bir başkan, bir 

başkan vekili ve üç üyeden oluşur.  

(2) Disiplin Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 

görevde kaldığı süre ile sınırlı olarak görev yapar.  

(3) Disiplin Kurulu ilk toplantısında bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.  

(4) Atanacak üyelerin fakülte veya yüksek okul mezunu olması gerekir. Başkan, başkan vekili ve 

raportör olarak görev yapacak olanların ise hukukçu olması zorunludur.  

(5) Disiplin Kurulu toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt 

çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu belirleyicidir.  



(6) Disiplin Kurulu’nun çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak talimatla 

belirlenir. 

 

MADDE 52 – DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ  

(1) Disiplin Kurulu bağımsız bir organ olarak çalışır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hentbol 

Federasyonu Tüzük, Yönetmelik ve Talimatlar uyarınca konuları karara bağlar.  

(2) Disiplin Kurulu kendisine Yönetim Kurulu tarafından aktarılan  konuları görüşür ve karara bağlar. 

(3) Disiplin Kurulu kendisine üye kulüp ve/veya dernekler tarafından aktarılan konuları ve/veya 

itirazları görüşür ve karara bağlar.  

(4) Disiplin Kurulu kendisine aktarılan konuları bir hafta (7 gün) içerisinde karara bağlar.  

(5) Disiplin Kurulu Hentbol ile ilgili her türlü etkinlikte doğabilecek cezai durumları ve itirazları 

görüşme ve karara bağlama yetkisine sahiptir.  

(6) Disiplin Kurulu kararlarını istinaf merci Tahkim Kuruludur. Disiplin Kurulunun çalışma, usul ve 

esasları ilgili Talimatlarla düzenlenir.  

 

MADDE 53 – DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ  

(1) Disiplin Kurulu, yukarıda belirtilen görevlerini yerine getirmek amacıyla yönetim kurulu 

tarafından iletilen konuları görüşmek toplanır. Toplantı, ilgili kurul başkanının çağrısı üzerine salt 

çoğunluk ile yapılır. Toplantı gündemi başkan tarafından belirlenir. Kararlar hazır bulunanların salt 

çoğunluğu ile alınır. Kurul acil işlerde, telefon konferansı, video konferansı veya benzeri başka 

herhangi bir yöntemle konuyu müzakere edebilir ve karar verebilir.  

(2) Başkan ve başkan vekilinin bulunmaması halinde, kurula en yaşlı üye başkanlık yapar.  

(3) Aralıksız üç toplantıya izinsiz veya mazeretsiz katılmayan üye istifa etmiş sayılır.  

(4) Kurulun büro işleri, ayrı personel tarafından yerine getirilir.  

 

 

MADDE 54 – BAĞIMSIZLIK  

(1) Disiplin Kurulu kararlarında bağımsızdır.  

(2) Disiplin Kurulu görüşmeleri kural olarak kapalı oturumlarda gerçekleştirilir.  

 

MADDE 55 – GİZLİLİK  

Disiplin Kurulu başkan ve üyeleri yargılama faaliyeti sırasında edinilen her türlü bilgiyi gizli tutmakla 

ve hiçbir şekilde açıklamamakla yükümlüdür.  

 

MADDE 56 – SORUMSUZLUK  

Ağır kusur halleri haricinde, Disiplin Kurulu başkanı ve üyeleri ile soruşturma mercii olarak atanan 

kişiler herhangi bir disiplin soruşturması ile ilgili karar ve işlemleri dolayısıyla sorumlu tutulamaz.  

 

A. TEMEL İLKELER  

 

MADDE 57 – SAVUNMA  

(1) Savunma alınmadan ceza verilmez.  

(2) Savunmayı, yetkili olduğu ve/veya kendisine havale edilen konularda görevli Disiplin Kurulu ister. 

(3) Savunma süresi, savunma isteminin ilgilisine tebliğ edildiği andan itibaren başlar ve üç (3) gün 

içinde sona erer. Kulüplere ve kulüplere bağlı bulunan kişilere yapılacak tebligatlar KTHF resmi 

sitesinde yayınlandıkları ve/veya KTHF’na bildirilen Kulüp mail adreslerine gönderildikleri andan 

itibaren geçerli sayılır. Tatil günleri savunma süresini uzatmaz. Teşekkül veya kişiye yapılan tebligatta 

savunma konusu ve süre açıkça belirtilir. 



(4) Yazılı savunma görevli Disiplin Kurulu’na verilir. Kural olarak, ilgililerin savunmalarını yazılı 

olarak yapmaları şarttır, sözlü savunma kabul edilmez ve Disiplin Kurulu dosya üzerinden karar verir. 

Disiplin Kurul gerekli gördüğü hallerde yazılı savunma verilmemiş olsa dahi sözlü savunmayı tespit 

etmek için bir üyesini görevlendirebilir ve/veya ilgiliyi Kurul toplantısı yapıldığı esnada dinleyebilir.  

(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, başkan veya başkanın görevlendireceği yetkililer tarafından savunulur.  

(8) Ceza karşılığı olan disiplin suçu nedeniyle hakem tarafından maç boyu müsabakadan diskalifiye 

edilen sporcular ile saha olayları sebebiyle yarım kalan maçlarda her iki teşekkül, ayrıca tebligata 

gerek yapılmaksızın üç (3)gün içinde savunma vermedikleri takdirde savunmadan vazgeçmiş 

sayılırlar. 

(9) Savunma hakkı, gizli kalması gereken hususların korunması ya da kovuşturmanın selameti gibi 

olağanüstü koşullar söz konusu olduğunda kısıtlanabilir.  

 

MADDE 58 – DELİLLER  

(1) Müsabaka görevlilerinin raporları tarafların ve tanıkların beyanları, maddi deliller, uzman görüşleri 

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 59 – MÜSABAKA GÖREVLİLERİNİN RAPORLARI  

(1) Müsabaka görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar aksi ispat edilmediği sürece doğru kabul 

edilir.  

(2) 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 gözlemci raporu esas alınır.  

 

MADDE 60 – TEMSİL EDİLME  

Taraflar, soruşturma ve yargılama esnasında, avukat ile temsil edilebilir.  

 

MADDE 61 – TEBLİGAT  

(1) Hentbolculara, yöneticilere, kulüp görevlilerine ve diğer kişilere tebliğ edilecek karar ve diğer 

belgeler bağlı bulundukları kulübe yıldırım telgraf, Posta, fax, elektronik posta, Federasyonca 

yayınlanan genelgelerle veya KTHF Resmi web adresinde yayınlanmak suretiyle tebliğ edilebilir. 

Kulübe yapılan tebligat ilgilisine yapılmış sayılır ve Kulüp kendisine yapılan tebligatı ilgilisine 

bildirmemesi halinde ilgili tarafların uğrayabileceği zararlardan dolayı sorumlu tutulur.  

(2) Disiplin Kurulu kararlarının hüküm fıkrası, savunma istemleri, idari tedbirler ve diğer belgeler, 

gerekçeli kararları, ilgili kişi veya kulüplere yıldırım telgraf, faks veya elektronik posta, Federasyonca 

yayınlanan genelgelerle veya KTHF Resmi web adresinde yayınlanmak sureti ile tebliğ edilir. Gerekli 

hallerde tebligat, KTHF personeli eliyle de yapılabilir. Tebliğden imtina halinde durum tutanak ile 

tespit edilir ve bu tutanak tebliğ yerine geçer.  

(3) Tebligatın muhatabına iletilmesinde gecikilmesi veya 1. fıkrada belirtilen görevin ihmal edilmesi 

ve bu durumun bir hak kaybına sebebiyet vermesi halinde kulüplere 100 TL.’den 5,000 TL.’ye kadar 

para cezası verilebilir.  

 



MADDE 62 – MADDİ HATALAR  

Disiplin Kurulu, açık yazı ve hesaplama hataları ile değerlendirmelerde yapılmış olan maddi hataları 

kendiliğinden veya talep üzerine düzeltebilir  

 

B. SORUŞTURMA  

MADDE 63 – SORUŞTURMA MERCİİLERİ  

(1) KTHF Başkanı’nın görevlendireceği kişi veya kişiler disiplin ihlalleri soruşturma mercileridir.  

(2) KTHF Başkanı ayrıca kendi konularına giren hususlarda doğrudan soruşturma yapabilir. 

(3) 1. Fıkraya istinaden görevlendirilen kişiler, disiplin soruşturma ve yargılamasında KTHF’yi temsil 

eder.  

 

MADDE 64 – SORUŞTURMANIN AÇILMASI  

(1) Müsabakalara ait Disiplin Kurulu’na sevk işlemleri soruşturma merciileri tarafından yapılır.  

(2) Hakemlerin ve gözlemcilerin raporları önce Merkez Hakem Kurulu’nca incelenir ve düzenlenen 

rapor soruşturma merciine atanan kişilere iletilir.  

(3) Disiplin kuruluna sevk edilen maçların raporlarında olayın özeti, tarihi, müsabakanın kategorisi, 

cezalandırılması istenen kişi ve kulüplerin isimleri belirtilir.  

 

MADDE 65 – İDARİ TEDBİRLER  

İdari tedbir, disiplin ihlalinin gerçekleştirildiği konusunda kuvvetli şüphelerin bulunduğu ve disiplin 

cezasının derhal uygulanmaması durumunda amaçlanan sonuçlara ulaşılamayacağının anlaşıldığı 

hallerde, kesin bir ceza hükmü tesis edilene kadar, kulübe seyircisiz oynama, saha kapatma kişilere 

ise, salonlara, soyunma odasına giriş yasağı, hak mahrumiyeti veya her türlü müsabakalara 

katılmaktan ya da müsabakaları yönetmekten men yönünde geçici yaptırımlar uygulanmasıdır.  

Tedbir kararı özellikle;  

a) Hentbolcuların müsabakaya katılmalarını,  

b) Yönetici ve Kulüp Görevlilerinin, müsabaka öncesinde, esnasında, devre arasında ve müsabakanın 

tamamlanmasından sonra dahi soyunma odalarında, koridorlarında, saha içinde bulunmalarını, 

hentbolcularına talimat vermelerini ve yedek bankıyla doğrudan veya dolaylı bir şekilde iletişim 

kurmalarını,  

c) Diğer kişilerin ise salona girmelerini, engeller.  

 

MADDE 66– İDARİ TEDBİRE YETKİLİ MAKAMLAR  

(1) Bu talimat hükümleri ile ilgili olarak;  

a) Hentbolcular, Kulüp görevlileri, kulüpler, yöneticiler ve müsabaka görevlileri hakkında, KTHF 

Yönetim Kurulu, KTHF Başkanı’nın görevlendireceği ve/veya soruşturma mercii olarak atayacağı 

kişiler,  

b) Görevlerine giren hususlarda, soruşturma sonuna kadar kulüpler ve kişiler hakkında, Disiplin 

Kurulu,  

c) KTHF’ye bağlı tüm kulüp ve kişiler hakkında, Tahkim Kurulu, idari tedbir koymaya yetkilidir.  

(2) 1. fıkranın (a) bendindeki makamlarca verilen tedbir kararlarına karşı ilgili Disiplin Kurulu’na 

itiraz edilebilir.  

 

MADDE 67 – İDARİ TEDBİRİN BAŞLAMASI  

(1) İdari tedbir; 

a) Disiplin ihlali teşkil eden fiili nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarılan hentbolcular  

veya diğer kişiler için müsabakadan çıkarıldığı anda,  

b) İdari tedbir koymaya yetkili merciiler tarafından tedbir kararı verilmesi durumunda kararın tebliği 



ile yürürlüğe girer.  

(2) İdari tedbir kararı vermeye yetkili kurullar, kendiliğinden tedbirin kapsamını değiştirebilir veya 

kaldırabilir.  

 

C. YARGILAMA  

 

MADDE 68 – DİSİPLİN YARGILAMASI  

(1) Disiplin yargılaması, sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının görevli kurula sunulmasıyla başlar. 

(2) Disiplin Kurulu, idari tedbir ve savunmayı öncelikle inceler; soruşturması başlatılan işlemleri 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 (2) gün içinde yazılı beyanda bulunmak ve kendisinden talep edilen 

zamanda Kurul önünde hazır bulunmak zorundadır.  

(3) Disiplin Kurulu karar verirken hakemlerin ve diğer müsabaka görevlilerinin resmi raporlarını esas 

alır. Bununla birlikte her türlü şüpheden ari , net ve anlaşılabilir nitelikteki işitsel veya görsel 

kayıtlardan da yararlanabilir. Bunlar yalnızca olayın disiplin yönüyle ilgili kanıt olarak kullanılabilir.  

(4) İncelenen olayla sınırlı kalmak kaydıyla sevk edilmeyen diğer sorumlular hakkında da Disiplin 

Kurulu doğrudan soruşturma ve yargılama yapabilir.  

(5) Disiplin Kurulu, yargılama sırasında incelenen konu dışında başka bir ihlalin gerçekleştirildiği 

kanaatine varırsa, bu hususu KTHF Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdür. 

 

 

 MADDE 69 – KARAR  

(1) Disiplin Kurulu, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren üç (3) gün içinde karar verir.  

(2) Disiplin Kurulu müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararlarının hiçbirini 

değiştiremez veya bozamaz. Ancak, meydana gelen olaydaki ihlalin hakem ve/veya gözlemci 

raporlarında yazanın aksine olduğu, ilgililer tarafından, açık, sarih ve her türlü şüpheden arî 

görüntülerle ispatlanması halinde, Disiplin Kurulu ileri ceza vermeme hususunda takdir yetkisini 

kullanabilir.  

(3) Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki hentbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını (sarı kart 

kırmızı kart, mavi kart ve iki dakika cezası uygulamalarını) ve sonuçlarını ancak şahısta hata 

hallerinde ortadan kaldırabilir.  

(4) Kararlar, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Hazır bulunan her üye oy kullanır. Oy 

sayılarının eşit olması durumunda, başkanın oyu belirleyicidir.  

(5) Kararlar kurulun oluşumunu, tarafların isimlerini, mevcut unsurların bir özetini, yasal gerekçeleri, 

kararın dayandırıldığı hükümleri, alınan kararın şartlarını, itiraz yollarının bildirimini içerir.  

(6) Disiplin Kurulu kararlarına karşı 70.madde ve devamı hükümlerine göre itiraz edilebilir. Ancak 

itiraz infazı durdurmaz.  

 

D. KARARLARA İTİRAZ ve YARGILAMANIN İADESİ 

 

MADDE 70 – DİSİPLİN KURULU KARARLARINA İTİRAZ 

(1) Disiplin Kurulu tarafından verilen kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren beş (5) iş günü  içinde, 

yürürlükte olan asgari ücretin %10’u kadarını federasyon banka hesabına yatırıp dekontu federasyon 

sekreteryasına teslim ve alındı evraklarıyla,KTHF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir.  

(2) Soruşturma mercileri de aynı süre içerisinde cezanın artırılması veya azaltılması talebi ile itiraz 

etme hakkına sahiptir.  

(3) Sürekli hak mahrumiyeti cezaları, itiraz konusu yapılmasa dahi kendiliğinden, Tahkim Kurulu 



tarafından incelenir.  

(4) Disiplin Kurulunun, görev alanlarına giren olay ve fiilden dolayı verdikleri ihtar, beş (beş dâhil) 

veya daha az resmi müsabakadan men cezası ile bir aya kadar hak mahrumiyeti cezası ve teşekküller 

hakkında verdikleri iki müsabaka için saha kapatma (iki dâhil) cezalar kesin olup, bu cezalara 

kesinlikle itiraz olunamaz.  

 

MADDE 71 – İTİRAZ USULÜ  

(1) Disiplin Kurulu kararlarına, cezalandırılan ilgili şahıs veya bağlı olduğu kulüp itiraz edebilir. 

Karar, kulüp hakkında verilmişse itiraz, Başkan ve/veya Genel Sekreter ve/veya Kulüp yetkili Avukat 

tarafından yapılır.  

(2) Disiplin Kurulu kararlarına yönelik itirazlarda Tahkim Kurulu Talimatında gösterilen usul 

uygulanır.  

(3) Disiplin Kurulu kararlarına itiraz, cezanın infazını durdurmaz.  

 

MADDE 72 – TAHKİM  KURULU  TARAFINDAN  İTİRAZIN  İNCELENMESİ  

(1) İtiraz incelemesi dosya üzerinden yapılır. Kurul öncelikle itirazın usulüne uygun ve süresinde olup 

olmadığını ve KTHF hesabına itiraz bedelinin süresinde yatırılıp yatırılmadığını inceler.  

(2) İtiraz süresinin geçirildiği veya itiraz için gerekli bedelin ödenmediği tespit edildiğinde, esasa 

girilmez ve dilekçe bu gerekçe ile reddedilir.  

(3) Usulüne uygun ve süresinde yapıldığı anlaşılan itirazlarda, öncelikle ve eğer varsa disiplin 

uygulamasının durdurulması isteği incelenip karara bağlanır. İvedi olarak verilecek bu konudaki 

kararlar ilgililere tebliğ edilir.  

(4) İtirazın incelenmesinde taraf teşekkül ettirilmez. İtiraz dilekçesi ve ekleri ile itiraz konusu kararı 

veren disiplin kurulundan gelen veya getirtilen dosya esas alınarak, dosyanın tekemmülünden itibaren 

en geç 7 iş günü  içerisinde gerekli karar verilir. Kurul gerek görürse, soruşturmanın genişletilmesine 

karar verebilir.  

(5) İtiraz incelemesinde Kurul, kararında konu edilmeyerek ceza verilmeyen başka bir ihlalin 

gerçekleştirildiği kanaatine varırsa, bu hususu KTHF’ye bildirmekle yükümlüdür  

(6) Tahkim Kurulu itiraz konusu hakkında, Disiplin Kurulu kararının aynen veya değiştirerek 

onanmasına karar verebileceği gibi yeniden hüküm de tesis edebilir.  

(7) Kararlar gerekçeli olarak yazılır.  

 

MADDE 73 – DİSİPLİN  YARGILAMASININ  İADESİ  

(1)Disiplin Kurulunun, kesinleşen bir kararında dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları veya 

kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın verilmesinde esaslı bir hataya 

düşüldüğü veya cezanın en az üçte ikisinin çekildiği hallerde veya kararın yerine getirilmesi 

tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; ilgili şahıs veya 

kulüpler ile soruşturma mercileri veya Federasyon Başkanı kararı veren Disiplin Kurulu’ndan 

yargılamanın iadesini talep edebilir. Bu talep üzerine Disiplin Kurulu, inceleme sonucuna göre, önceki 

kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir.  

(2)Müsabakanın sonucunu etkileme (teşebbüs de dahil), doping veya sahtecilik ve yanıltma ihlalleri 

nedeni ile ceza almış bir kişi hakkında yukarıdaki maddede belirtilen "cezanın en az üçte ikisinin 

çekilmiş olması " kıstasından yola çıkılarak yargılamanın iadesi talebinde bulunulamaz.  

 

E. İNFAZ  

 

MADDE 74 – İNFAZIN ÖZEL HÜKÜMLERİ  

(1) Müsabakadan men cezası alan bir kişi, ceza gördüğü lisansı ile cezasını çekmeden KTHF 

organizasyonlarında herhangi bir görev yapamaz. Ancak, ayni takımda hem teknik adam hem 



hentbolcu  olan kişi, tek kişi olarak adlandırılır ve ceza aldığı ligde cezasını çekmeden KTHF 

organizasyonlarında herhangi bir görev yapamaz ve/veya başka bir kulüpte lisans çıkaramaz.  

(2) Bir sezonda infazı tamamlanmamış müsabakadan men cezası sonraki sezonda infaz edilir.  

(3) Müsabakadan men cezası ile cezalandırılan hentbolcu özel müsabakalarda oynayabilir.  

(4) Bir kulübün hentbolcusu - antrenör, hentbolcu-başkan,  antrenör – yönetici,  hakkındaki 

müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası, onun hem hentbolculuk hem teknik adamlık hem de 

varsa diğer görev faaliyetini kapsar.  

 

 

MADDE 75 – CEZA SÜRELERİNE AİT 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 kişilere ilişkin üç aya kadar verilen müsabakadan men ve hak 

mahrumiyeti cezaları müsabaka adedi ile gösterilebilir. 

a) Bir aya kadar süreli yarışmadan men cezası ve/veya iki resmî yarışmadan men, 

b) İki aya kadar süreli yarışmadan men cezası ve/veya dört resmî yarışmadan men, 

c) Üç aya kadar süreli yarışmadan men cezası ve/veya altı resmî yarışmadan men, cezasına 

çevrilebilir. 

 

MADDE 76 - TAMAMLAYICI HÜKÜMLER  

Bu Talimatta hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında KTHF Disiplin Kurulu, IHF oyun 

kurallarına, EHF talimatlarına ve düzenlemelerine, hukukun genel prensiplerine, teamüllere, hak ve 

adalet kurallarına ve içtihat kararlarına göre karar vermeye yetkilidir.  

 

MADDE 77 – AFFEDİLEMEZLİK  

Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılan kişiler, bu talimatta öngörülen durumlar dışında hiçbir 

makam ve kişi tarafından affedilemez ve haklarında verilen cezalar değiştirilemez.  

 

MADDE 78 – İNFAZ EVRAKI  

Cezaların infazını müteakip, infazın başladığı ve sona erdiği günleri ve infazın gerçekleştirildiği 

müsabakalara ilişkin bilgileri kapsayan bir tutanak düzenlenerek, derhal ceza kararını veren Disiplin 

Kurulu’na gönderilir.  

 

V. SON HÜKÜMLER  

 

MADDE 79 - YÜRÜRLÜK  

 

Bu talimat, KTHF Yönetim Kurulu’nun  15 Kasım 2019  tarihli toplantısında kabul edilmiş 

HF151119-1 sayılı genelge kararıyla KTHF’nin resmi web sitesi olan www.kthf.eu  adresinde 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

http://www.kthf.eu/

