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TÜRK YE C MNAST K FEDERASYONU
D S PL N TAL MATI

B R NC  BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam 
Madde 1- Bu Talimatın amacı, kulüpler, cimnastik faaliyetinde bulunan kurulu lar, cimnastik 
sporcuları, hakemler, antrenörler, yöneticiler, cimnastik temsilcileri ve cimnastik sporunda görevli 
di er ki ilerin cimnastik etkinliklerinde, ulusal ve uluslararası esaslara ve uygulamalara göre 
disiplin suçu olu turan eylemlerin ve yaptırımlarının belirlenmesi, disiplin i lemleri ve Disiplin 
Kurulunun çalı ma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Dayanak
Madde 2- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün Te kilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun Ek 9. maddesi, 14 Temmuz 2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlü e giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü Özerk Spor Federasyonları
Çerçeve Statüsü ile 08 ubat 2007 tarihli ve 26428 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü e
giren Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmı tır.

Tanımlar
Madde 3- Bu Talimatta geçen; 
a)Genel Müdürlük  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünü,
b)Federasyon   : Türkiye Cimnastik Federasyonu'nu, 
c)Ba kan                     :  Federasyon Ba kanını,
d)Tahkim Kurulu : Özerk federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik 
direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler  ile sporcu, antrenör, idareci ve 
benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyon yönetim 
kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarına kar ı ilgililerin itirazı üzerine 
inceleme yaparak kesin karara ba layan Genel Müdürlük bünyesinde kurulmu  bulunan Kurulu,
e)Disiplin Kurulu  : Federasyon Disiplin Kurulunu, 
f)Genel Sekreter  : Federasyon Genel Sekreterini, 
g)Kulüp   :Türkiye Cimnastik Federasyonunda tescilli spor kulüplerini, 
h)Kurulu                     :Cimnastik Faaliyetinde Bulunan Kurulu ları,
ı)Cimnastik Sporcusu  :Tescilli olarak Cimnastik sporu yapan ki ileri, 
j)Yönetici   :Cimnastik etkinliklerinde görevli idari ve teknik elemanları, cimnastik 
kulüplerinin yönetiminde görev alanları, antrenörleri, hakemleri, gözlemci ve temsilcileri, 
ifade eder. 

K NC  BÖLÜM
Suçlar ve Cezalar 

Disiplin cezaları
Madde 4- Disiplin cezaları
Uyarı Cezası                     : lgililerin yazılı olarak dikkatinin  çekilmesidir. 
Yarı madan Men Cezası : Kurulu un ve sporcunun yarı malara katılmaktan men edilmesidir. 
Hak Mahrumiyeti Cezası: Ki inin her türlü amatör ve profesyonel cimnastik yarı malarına i tirak 
etmekten; hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik,  yapmaktan; Federasyon veya kurulu  yöneticisi, idari 
ve teknik görevlisi olarak yarı malarda görev almaktan; kurulu  mensubu olarak Federasyonla 
resmi ili kide bulunmak ve yarı maktan men edilmesidir. 
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Para Cezası                  : Profesyonel cimnastik ile ilgili olarak, asgari ve azami hadleri disiplin 
suçu olu turan eylemler bölümünde gösterilen ve gerekti inde her yıl Federasyon Yönetim 
Kurulunca saptanacak olan miktarın gelir olarak Türkiye Cimnastik Federasyonu hesabına ödenen 
maddi ceza. 
Puan ndirme Cezası  :Yarı ma, turnuva veya kar ıla mada elde edilen puandan indirme 
yapılmasıdır.
Alt Lige ndirme Cezası   :Bir takımın bir alt lige indirilmesidir. 
Tescil ptali Cezası          :Kurulu un Türkiye Cimnastik Federasyonundaki sicil kaydının silinmesi 
ve cimnastik etkinliklerinin dı ında bırakılmasıdır.

Uyarı Cezası,Disiplin Kurulu nezdinde itirazı kabil olmak üzere Ba kan ve/veya Ba kan
Vekili tarafından verilebilir. 

Disiplin suçu olu turan eylemler 
Madde 5- Disiplin suçu olu turan eylemler; 

1-3. Kasıtsız fiiller
4. Centilmenli e aykırı hareket 
5. Talimatlara aykırı hareket    
6. Hakaret    
7. Müessir fiil    
8. Sahte lisans kullanımı, sahtecilik ve te kilatı kandırma  
9. Ceza süresini beklememek     
10. zinsiz dı  görev    
11. zinsiz veya özürsüz yarı ma 
12. Özel ve ulusal yarı maya katılmama 
13. Milli erefi ihlal     
14. Suça te vik     
15. Cimnastik yarı masının devamına engel olmak    
16. Tanıklıktan kaçınmak     
17. Hileli ve danı ıklı cimnastik yarı ması   
18. Doping     
19. Sair hallerde menfaat     
20. Yarı maya katılmamak    
21. Görev suçu     
22. Emirlere uymamak    
23. Huzursuzluk çıkarmak    
24. Kaba, müstehzi ve küçük dü ürücü hareketler   
25. Tek taraflı yönetim    
26. Menfaat ile yönetim    
27. Rapor vermemek veya gerçe e aykırı rapor vermek  
28. Görevi ihmal ve suistimal

Suç te kil eden eylemlere  uygulanacak cezalar, i bu talimatın mütemmim cüz-ü olan ek:1 
cetvelde belirlenmi tir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Usul Hükümleri 

B R NC  KISIM 
Cezayı Azaltan veya Ço altan Nedenler 

Cezayı Azaltan Nedenler 
Tahrik  
Madde 6- Eylemin, tahrik sonucu i lendi inin anla ılması halinde, belirlenen cezalar yarıdan üçte 
ikisine kadar indirilebilir. 
Sürekli hak mahrumiyeti cezaları üç yıllık hak mahrumiyeti cezasına  dönü türülür. 

Özel ndirim  Nedenleri
Madde 7- Tahrik nedeniyle ceza indirimden ayrı olarak; Disiplin Kurulu, kulüp veya ki i lehine 
cezayı azaltacak özel nedenlerin varlı ını tespit ederse, ceza, yarıya kadar indirilebilir. 
Cezayı Ço altan Nedenler
Madde 8- Bu Talimattaki hükümlere göre yarı malardan men veya hak mahrumiyeti cezasını
gerektiren suçun 

a) Yabancı ülkelerde i lendi i durumlarda, 
b) Görev ve yetkinin kötüye kullanılması hallerinde, 
c) Suça katılım hallerinde, 
d) Federasyonun tüzel ki ili i veya Federasyon Kurulları ve üyelerinin imaj ve otoritesine 

medya yada Internet aracılı ı ile yapılan açıklamalarda zarar verilmesinde, 
e) Son iki yıl içinde ba ka disiplin suçu i lenmi  olması halinde, 

verilecek cezalar bir katına kadar arttırılabilir.

Tekrar
Madde 9- Aynı spor sezonunda tekrar suç i leyen ki i hakkında öngörülecek ceza yarısı oranında 
arttırılır.

Vazgeçme ve Suça Te ebbüs
Madde 10- Disiplin suçuna konu bir eylemi kasten ba latan ve fakat  vazgeçme nedeni ile veya 
ba ka bir saikle tamamlanmamı  eylemlere verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. 

Cezada Sıralama  
Madde 11- Aynı zamanda i lenen ve birden çok cezayı gerektiren eylemler, ayrı ayrı cezalandırılıp
hükme ba lanır. Ceza verirken önce a ırla tırıcı nedenler sonra hafifletici nedenler dikkate alınır. 

K NC  KISIM 
Önlem Alma 

dari Tedbir 
Madde 12- Kesin bir ceza hükmü bulunmadı ı durumda, disiplin i lemleri sonuçlanana kadar 
kulübü resmi cimnastik yarı malarında oynatmamak,  ki iye hak mahrumiyeti vermek veya ki iyi
her türlü yarı malardan ve yarı maları yönetmekten yasaklamaktır.
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dari Tedbir Uygulama Yetkisi 
 Madde 13- Bu Talimat hükümleri do rultusunda; sporcular, yarı malardaki görevliler, kulüp ve 
kulüp yöneticileri hakkında idari tedbir uygulayama yetkisi Federasyon Ba kanı ve/veya Ba kan 
Vekiline aittir. 

dari Tedbirin Ba laması
Madde 14- dari Tedbir; Bu Talimatta yazılı disiplin suçunu olu turan eylemi nedeniyle hakem 
tarafından yarı madan çıkarılan cimnastik sporcusu için yarı madan çıkarıldı ı anda di er
durumlarda Federasyon Ba kanı ve/veya Ba kan Vekilinin verece i kararla yürürlü e girer. 
Disiplin Kurulu, görev tedbiri olarak intikal eden konularda, soru turmanın sonuna kadar, idari 
tedbirin kapsamını yeniden saptar veya idari tedbiri kaldırabilir. 

dari Tedbirin Bildirimi  
Madde 15- dari tedbir; yıldırım telgraf, telefaks, hızlı posta veya Federasyonun resmi Internet 
sitesinden yayınlanarak ilgililere duyurulur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Soru turma 

Soru turmanın Açılması
Madde 16 - Tüm etkinliklerde Disiplin Kuruluna  sevk i lemleri Federasyon Ba kan ve/veya 
Ba kan Vekilinin talimatı do rultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır.

a) Disiplin Kuruluna sevk yazılarında; olayın özeti, tarihi, yarı manın çe idi, suça ili kin 
tüm deliller, cezalandırılması istenen ki i ve kulüplerin/kurulu ların isimleri belirtilir. 

b)   Hakemlerin eylemleri, önce Merkez Hakem Kurulunca incelenir ve düzenlenen rapor 
Federasyon Yönetim Kurulunda görü ülür. Hakemlerin Disiplin kuruluna sevkine Yönetim 
Kurulunca karar verilir. ( l yarı malarda görevli hakemler hakkındaki sevk i lemleri, ilgili l
Hakem Kurulunun önerisi üzerine Merkez Hakem Kurulunca yapılır. ) 

fade ve Savunma
Madde 17 - Söz konusu eylem üzerine Disiplin Kuruluna sevk edilenlerin, önce ifadeleri alınır.
(EK- 2) Yazılı ifadenin alınmasının ardından Disiplin Kurulu, eldeki belge ve bulgularda göz 
önünde tutularak ilgililerin savunmasını yazılı olarak yapmasını ister. 
Kurul, gerek görürse, faili sözlü savunma yapmak üzere kurula ça ırır.
Kulüpler, kulüp ba kanı veya ba kanın görevlendirece i yetkililer tarafından savunulur. vedi
durumlarda savunma yıldırım telgraf, hızlı posta veya telefaxla alınabilir. Telgrafın, hızlı postanın
veya telefaksla ki iye veya kulübe ula tı ı tarih, bildirim tarihi sayılır. vedi durumlarda, savunma 
isteme bildirimi, Disiplin Kurulu Ba kanının yazılı istemi üzerine Federasyon Genel Sekreteri 
aracılı ıyla yapılır. Bildirimi almamakta art niyet gösteren kulüp veya ki ilere kar ı bu yönde 
tutulan bir tutanak, bildirim evrakı yerine geçer. 
Bildirimi izleyen yedi gün içinde savunma vermeyen ki i veya kulüp, savunmasından vazgeçmi
sayılır.

Soru turma  
Madde 18- Kurul, önce idari tedbir konularını inceler. Soru turması ba latılan i lemleri izler ve 
eksik kalan kısımları tamamlar. Gerekiyorsa, rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü ifadeleri alınır.
Di er görevli ve yetkililerin, tanık sıfatıyla yazılı veya sözlü ifadeleri alınabilir. Gerçe e aykırı
beyanda bulundu u tespit edilen tanıklar hakkında da disiplin i lemleri ba latılabilir.
Disiplin Kurulu, yarı malarla ilgili olaylarda kararı verirken, ba hakem ve gözlemci raporlarını
dikkate alır. 

Haklarında idari tedbir kararı alınan kişi veya kulüplerin haklarında 1 (bir) ay içerisinde disiplin 

kurullarınca gerekli soruşturma tamamlanmak zorundadır. Zorunlu durumlarda bu süre Disiplin 

Kurulu’nun talebi Federasyon Yönetim Kurulu’nun kararı ile en fazla 1 (bir) ay uzatılabilir. 
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Tanıklar, bildirimi izleyen be  gün içinde yazılı ifadelerini Federasyona ula tırmak zorundadırlar. 
ncelenen olaydaki, kurula sevk edilmeyen di er sorumlular hakkında disiplin kurulu do rudan 

soru turma yapabilir. 
Disiplin Kurulunun dı  yazı malarını kurul raportörü yürütür. 

Karar
Madde 19-Disiplin Kurulu; kararını verirken,  deliller, soru turma ve incelemeden edinece i
izlenimi dikkate alır.
Kararlar; cezalandırmaya, cezaya gerek olmadı ına, soru turmanın ertelenmesine veya 
dü ürülmesine yönelik olabilir. 
Ceza kararlarında, cezaların gerekçesi, içeri i ve cezanın uygulama usulleri ve varsa cezayı azaltan 
ve ço altan sebepler gösterilir. Ceza kararında idari tedbirli süreler mahsup edilerek bakiye ceza 
miktarı belirtilir. 
Ceza kararlarına 24. maddedeki usule göre Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.  

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Soru turma ve Ceza Zamana ımı

Soru turma Zamana ımı
Madde 20 – Soru turma zamana ımı;
a) Cimnastik etkinliklerinden aralıksız bir yıl ayrılmı  ki iler hakkında soru turmaya ba lanmaz. 
b) Uyarı cezasını gerektiren durumlarda üç ay, yarı madan men ve süreli hak mahrumiyeti 
cezalarını gerektiren durumlarda bir yıl, sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren durumlarda üç 
yıl içerisinde soru turma ba latılmazsa eylemin soru turulması zamana ımına u rar. Soru turma
zamana ımının ba langıcı olay günüdür.

Ceza Zamana ımı
Madde 21 – Uyarı cezası altı ay, yarı madan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları üç yıl
içerisinde uygulanmaz ise, ceza zamana ımına u rar ve  ortadan kalkar. 
Ceza kararlarında zamana ımı, kararın kesinle ti i veya ceza infazının herhangi bir nedenle 
durdu u günden i lemeye ba lar.  

BE NC  KISIM 
Bildirim ve Uygulama 

Kararların Bildirilmesi ve Uygulanması
Madde 22 – Kararın uygulanmasına esas olmak üzere, Disiplin Kurulu, verilen kararların hüküm 
fıkrasını (EK-3), ilgili ki i ve kurulu lara ve Federasyon ve/veya Ba kan vekiline yıldırım telgraf, 
hızlı posta veya telefaksla bildirir. Anılan vasıtalarla bildirim tarihi kararın bildirim tarihi olarak 
esas alınır. Gerekçeli kararlar (EK-4) iadeli taahhütlü olarak ayrıca gönderilir. (EK-5) 
Verilen cezaların uygulanması ile ilgili hususları Federasyon Ba kanı ve/veya Ba kan vekili 
belirler.

ALTINCI KISIM 
tiraz 

tiraz ve tiraz Yeri  
Madde 23 – Disiplin Kurulu kararlarına itiraz: 
Disiplin Kurulunca verilen her türlü karara kar ı, 22. maddeye uygun olarak bildirilmelerinden 
itibaren on gün içinde, Genel Müdürlük Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. 
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Federasyon ve kurullarının uygulamalarından do an ihtilaflar kar ısında, ki i veya kulüpler, 
anla mazlıkların çözümü için, öncelikle Disiplin Kuruluna ba vurabilirler. Ba vuru sırasında,
Yönetim Kurulunun belirledi i ba vuru bedeli federasyon ana hesabına yatırılır.
Disiplin Kurulunun, ba vuruyu de erlendirerek, ba vuran lehine bir karar vermesinin ardından, 
gerekçeli kararın sonrasında, ba vuru bedeli iade edilir. Aksi durumda ba vuru bedeli federasyona 
irat kaydedilir. 
Disiplin Kurulunca verilen sürekli hak mahrumiyeti cezası, itiraz konusu olmasa dahi, Tahkim 
Kurulunca do rudan incelenir. 

A – tiraz Usulü  
Madde 24 – tiraz usulü:
Disiplin Kurulunun kararlarına, cezalandırılan ki i veya ba lı oldu u kulüp kurulu  itiraz edebilir. 
Karar kulüp hakkında verilmi  ise, itiraz, kulüp ba kanı veya görevlendirece i yönetici tarafından
yapılır.
Disiplin Kurulunun kararlarına yönelik itirazlarda, Tahkim Kurulu Yönetmeli inde ve mevzuatında
gösterilen usul uygulanır.  

B – Tahkim Kurulu Kararı : 
Madde 25 
Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulunun  verdi i kararın onanmasına veya de i tirilerek  onanmasına
yada bozulmasına karar verebilir. Kararlar 22. maddedeki usule göre ilgililere bildirilir. Tahkim 
Kurulu kararları kesindir, bozma kararlarına kar ı Disiplin Kurulunun direnme hakkı yoktur. 

YED NC  KISIM 
Soru turmanın adesi

Soru turmanın adesi ve Usulü
Madde 26 – Kesinle en bir kararda dayanılan delillerin gerçe e aykırı oldukları veya kararın
verilmesinde esaslı bir hataya dü üldü ü veya kararı etkileyecek yeni bir delilin ortaya çıktı ı veya 
kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce, yazılı kurallarda ilgililer lehine bir de i iklik
yapıldı ı takdirde;Federasyon Ba kanı ve/veya Ba kan vekili, Disiplin Kurulundan, kesinle en 
kararın yeniden incelenmesini isteyebilir. Bu istek üzerine Disiplin Kurulu, inceleme sonucuna 
göre, önceki kararın de i tirilmesine yer olmadı ına karar verebilece i gibi yeni bir karar da 
verebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Di er Hükümler 

Yürürlük
Madde 27– Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlü e girer. 

Yürütme
Madde 28–Bu Talimat hükümlerini Türkiye Cimnastik Federasyon Ba kanı yürütür.
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SUÇ TE K L EDEN EYLEMLER VE BUNLARA UYGULANACAK CEZALAR 

EK-1/3

 Disiplin Suçu Olu turan Eylem Uygulanacak Ceza 

1

Türkiye Cimnastik Federasyonuna kar ı
yapmakla yükümlü oldu u i lemi kayıtsız
kalarak yerine getirmemek, eksik veya yanlı
yerine getirmek

2

Türkiye Cimnastik Federasyonu yetkili 
kurulları tarafından sorulan sorulara, gerekli 
yanıtları kayıtsız kalarak süresinde 
vermemek, eksik veya yanlı  yanıt vermek 

3
Yetkili makam ve mercilerine kar ı yerine 
getirdikleri görevlerinden dolayı çirkin veya 
nazik olmayan ekilde hareket etmek

                            Uyarı Cezası

4 Onur kırıcı, spor ahlâkına ve centilmenli e
aykırı harekette bulunmak 

1 yıla kadar yarı malardan men veya o kadar 
süre ile hak mahrumiyeti 

5
Türkiye Cimnastik Federasyonu 
Talimatlarına kasten aykırı harekette 
bulunmak (ki i yada kulüp)

2 aydan 2 yıla kadar yarı malardan men veya o 
kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılır. Ayrıca, ilgili kurulu a en üst 
hadden para cezası verilir
Türkiye Cimnastik Federasyonu Te kilâtına ve 
mensubuna kar ı olu tu unda 3 aydan 1 yıla 
kadar resmi yarı malardan men veya hak 
mahrumiyeti cezası verilir.
Te ekkül yöneticilerine veya sporculara kar ı
olu tu unda 1 aydan 6 aya kadar resmi 
yarı malardan men veya hak mahrumiyeti cezası
verilir.

6

Türkiye Cimnastik Federasyonu Çalı ma 
Usul ve Esaslarına ait Ana Statüde açıklanan 
Merkez ve Ta ra Te kilâtına veya bu 
te kilâtın bir mensubuna ve sporculara 
huzurunda veya gıyabında; yazılı, sözlü, 
fiilen veya yayın yolu veya Internet 
üzerinden veya madde-i mahsusa tayini 
suretiyle yaptı ı görevden dolayı veya görevi 
sırasında hakaret etmek

Hakem, gözlemci veya temsilciye kar ı
olu tu unda 1 aydan 1 yıla kadar resmi 
yarı malardan men veya hak mahrumiyeti cezası
verilir.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Te kilâtı
mensuplarına kar ı olu tu unda sürekli hak 
mahrumiyeti cezası verilir.
Kulüp yöneticilerine kar ı olu tu unda 6 aydan 
1 yıla kadar resmi yarı malardan men veya hak 
mahrumiyeti cezası verilir.
Hakem, gözlemci veya temsilciye kar ı
olu tu unda 1 yıldan  3 yıla kadar resmi 
yarı malardan men veya hak mahrumiyeti cezası
verilir.
Sporculara kar ı olu tu unda 6 aydan  2 yıla 
kadar resmi yarı malardan men veya hak 
mahrumiyeti cezası verilir.

7

Türkiye Cimnastik Federasyonu Çalı ma 
Usul ve Esaslarına ait Ana Statüde açıklanan 
Merkez ve Ta ra Te kilâtının mensuplarına
ve di er tüm ilgililere görevlerini yaparken 
veya yaptıkları görevden dolayı cismen eza 
verecek müessir fiilde bulunmak

Müessir fiil ile tecavüz birden fazla ki i
tarafından birlikte i lenirse her birine verilecek 
ceza bir katı arttırılır
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1 yıldan 3 yıla kadar yarı malardan men veya o 
kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılır.  O yarı ma, turnuva veya 
kar ıla madan elde edilen puan/puanlar indirilir. 8

Lisans veya herhangi bir belge üzerinde 
de i iklik veya sahtecilik yapmak veya hak 
sahibi olmadı ı lisansı kullanarak 
federasyonu kandırmak veya gerçek olmayan 
evrak düzenlemek ve bunları bilerek 
kullanmak ve/veya kullandırmak

Çok önemli durumlarda sürekli hak mahrumiyeti 
cezası verilir. Cumhuriyet Savcılı ına suç 
duyurusunda bulunulur. 

9

Tek yarı madan men cezasına ra men 
oynayan, beklemesi gereken cezalı süreyi 
doldurmadan veya yönetim önleminin 
bildirilmesine kar ın bu önlem kaldırılmadan 
yarı malara katılanlar veya bunu sa lamak

3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılırlar.

10

Yabancı bir ülkenin  ulusal veya bir 
takımında, Türkiye Cimnastik 
Federasyonundan izin almaksızın görev 
kabul etmek veya yarı maya katılmak 

3 aydan 6 aya kadar süreli hak mahrumiyeti 
cezası ile cezalandırılırlar

EK-2/3

11
Yetkili makamlardan izin alınarak yapılması
gereken yarı mayı izinsiz yapmak, yaptırmak 
veya böyle bir yarı mayı yönetmek  

bir aydan üç aya kadar yarı malardan men veya 
altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası
ile cezalandırılırlar. 

12

Yayın yolu ile veya yazılı bildirime kar ın
özürsüz olarak özel veya ulusal yarı malara 
veya hazırlık çalı malarına katılmamak, geç 
katılmak veya çalı ma ve yarı ma yerini terk 
etmek 

3 aydan 1 yıla kadar yarı malardan men cezası
ile cezalandırılır.
Olayın mahiyetine göre ilgili kurulu  6 aya kadar 
yarı malardan men cezası ile cezalandırılabilir

13
Yurt içinde veya yurt dı ında, her ne suretle 
olursa olsun, Türklü e veya yabancı bir ulusa 
onurunu kırıcı hareketlerde bulunmak 

1 yıldan 3 yıla kadar yarı malardan men veya o 
kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılır. A ır hallerde sürekli hak 
mahrumiyeti cezası verilir

14

Cimnastik yarı ması sırasında veya dı ında
sporcu veya seyircileri rakip sporcular, 
yöneticiler veya yarı mayı yönetenler 
aleyhine suça te vik 

3 aydan 1 yıla kadar yarı malardan men veya o 
kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılır.

15
Cimnastik yarı masının her ne suretle olursa 
olsun, iyi bir ekilde ba lamasına, devamına
veya tamamlanmasına engel olmak.

3 aydan 1 yıla kadar yarı malardan men veya o 
kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılırlar. Te ekküller ise 1 aydan 3 aya 
kadar yarı malardan men cezası ile 
cezalandırılır.

16

Soru turma sırasında bildirime kar ın
özürsüz olarak tanık sıfatı ile yazılı beyanda 
bulunmamak, tanıklıktan kaçınmak, 
bildiklerini saklamak, yalan tanıklık etmek 
veya ceza kar ılı ı olan hareketleri bir ay 
içinde merciine duyurmamak 

3 aydan 1 yıla kadar yarı madan men veya hak 
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar

17 Hileli ve danı ıklı cimnastik yarı ması
yapmak, yaptırmak 

En az 1 yıl yarı madan men cezası veya o kadar 
süre ile hak mahrumiyeti ile cezalandırılır.
Kulüpler,  küme dü ürme cezası ile cezalandırılır

18 Doping yapmak  Fide kuralları gere ince belirlenmi  olan 
yaptırımlar uygulanır.
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19

Bir cimnastik yarı masının sonuçlarından
faydalanması mümkün olan kurulu   ve 
ki ilerden maddi kar ılık sa layarak
yarı mak, bu suretle yarı anlara maddi 
kar ılık sa lamak  

6 aydan 2 yıla kadar yarı malardan men veya o 
kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılırlar

20 Bir kulüp veya sporcunun çıkarına
yarı malara katılmamak  

3 aydan 1 yıla kadar yarı madan men veya o 
kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılırlar.

21

Kabul edilen herhangi bir görevin yerine 
getirilmesinde eref ve onura, spor terbiye ve 
disiplinine, yazılı kurallara veya yazılı
bildirime aykırı hareket etmek   

3 aydan 1 yıla kadar yarı madan men veya bu 
süre kadar hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılırlar.

22

Yarı ma hazırlıklarında, yarı malarda ve spor 
yolculuklarında yöneticilerin emirlerine 
uymamak alaylı, kaba ve çirkin hareketlerde 
bulunmak 

20 günden 2 aya kadar yarı madan men veya 1 
aydan 6 aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılırlar.

23
Spor yolculuklarında disipline aykırı
hareketlerde bulunmak ve kafilenin huzurunu 
bozmak  

1 aydan 3 aya kadar yarı malardan men veya 2 
aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılırlar

24

Cimnastik yarı masından önce, yarı ma 
sırasında ve yarı madan sonra görevli 
hakemlere ve federasyon görevlileri ve 
çalı anlarına ve sporculara, kurulu
yöneticilerine, seyircilere kaba, çirkin ve 
küçük dü ürücü söz sarf etmek veya bu tür 
hareketlerde bulunmak 

3 aya kadar yarı malardan men veya o kadar 
süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılırlar.

25
Yarı maları kurulu  veya ki i lehine veya 
aleyhine hileli ve danı ıklı yönetmek  
(hakemler) 

1 yıldan 5 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılırlar.

26 Maddi veya manevi çıkar kar ılı ında
yönetim (hakemler)  

Sürekli hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılırlar.

27
Yarı maya ait raporu kasten vermemek veya 
gerçe e aykırı rapor düzenlemek (Hakem, 
gözlemci ve temsilciler)

1 yıldan 5 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılırlar.

EK-3/3

28

Yarı ma yerine özürsüz olarak gelmemek, 
yarı mayı geç ba latmak, yarı mayı
yönetmemek, talimatlara aykırı yönetmek 
veya tatil etmek (hakemler) ile her ne suretle 
olursa olsun görevini ihmal veya suistimal 
etmek  

6 aydan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılırlar.

Kurul, bu Talimatta yer almayan eylemler hakkında Ulusal ve Uluslararası Cimnastik 
Federasyonları yönetmelik ve kurallarına göre karar verir. Söz konusu kuralların ihlalinin, bilmeme 
veya ihmal sonucu oldu u savı geçerli bir mazeret olarak kabul edilemez. hlal edeni 
cesaretlendiren, yardım eden de ihlal eden gibi cezalandır.   
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EK – 2 

TÜRK YE CIMNASTIK FEDERASYONU D S PL N KURULU FADE VE SAVUNMA 
TUTANA I

Adı Soyadı  Baba Adı
D.Yeri,
Tarihi fade Kayna ı Tanık (    )   Zanlı (    ) 

Adresi  

Konu

Tutanak Türü fade        (   )
Savunma  (   ) 

lgilinin 
Kimli i

Sporcu     (   )    Hakem  (   ) 
Antrenör  (   )    Yönetici (   ) 
Di er       (   ) 

    Yukarıda belirtilen konuya ili kin bilgi ve duyumlarınızı, a a ıya yazınız. Tanık olarak 5 (be )
gün, zanlı olarak 7 (yedi) gün içerisinde yanıt vermemeniz, varsa belge sunmamanız durumunda 
ifade / savunma vermekten vaz geçmi  sayılaca ınızı bildiririm. …../…../200… 

    TCF D S PL N KURULU 
            BA KANI

( Yanıtlamaya buradan ba layınız. Arka sayfayı kullanmayınız. Gerekti inde yeni sayfa kullanarak 
sayfaları numaralandırınız, her sayfayı imzalayınız. Varsa belge ve ekleri numaralandırarak EK 
olarak en sonda belirtiniz) 
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EK – 3 

TÜRK YE C MNAST K FEDERASYONU 
D S PL N KURULU CEZASINI B LD RME YAZISI 

Tarih  : 

Konu : 

Sayı :           

lgilinin Adı-Soyadı :

Disiplin Kurulu  
Karar Tarihi : Karar  No :
Suçu :

Verilen Ceza 

Sayın ……………………… 

 Yukarıda belirtilen uygunsuz davranı  nedeniyle suçlu görülerek cezalandırılmı
bulunmaktasınız.
 Türkiye Cimnastik Federasyonu Disiplin Talimatının 24. maddesi uyarınca, durumu 
bilgilerinize sunar, gerekçeli kararın daha sonra gönderilece inin bilinmesini rica ederim. 

GENEL SEKRETER 



D S PL N TAL MATI                                            12

EK-4

TÜRK YE C MNAST K  FEDERASYONU D S PL N KURULU KARARI 

Karar No 

Karar Tarihi   

1 Adı Soyadı   

2 Do um Tarihi   

3 lgilinin Kimli i  Sporcu (   ) Hakem (   )  Antrenör  (   ) Yönetici (   )  Di er (  )

4 Büyüyüp yeti ti i çevre   

5 Oturdu u yer ve açık adresi   

6 imdiye kadar aldı ı cezalar 
ve genel durumu 

7 Cezayı gerektiren davranı ın
yapıldı ı yer ve tarihi 

8 Cezayı gerektiren davranı ın
çe idi    

9 Cezayı gerektiren davranı ın
nedeni
Olayla ilgili olarak; 
a) Cezalandırılan ilgilinin 
ifadesinin özeti 

b)Tanıkların ifadelerinin özeti   

c)Varsa cezayı gerektiren 
davranı ın saptanmasına
yarayan di er deliller 

11 Cezayı hafifleten ya da 
iddetlendiren nedenler 

12 Disiplin Kurulunun Kanaati   

13
Verilen cezanın çe idi ve 
dayandı ı Disiplin Talimatı
maddesi 

Türkiye Cimnastik Federasyonu Disiplin Talimatının …... 
maddesi ……… bendinin ……….. alt maddesi uyarınca
……………………………………………… cezası
verilmi tir.

        ...........................   ....................            ...................... 
     Disiplin Kurulu Ba kanı        Üye                                 Üye 

                                                            ....................            ...................... 
                                             Üye                                   Üye 
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                                      EK-5

TÜRK YE C MNAST K FEDERASYONU 
D S PL N KURULU DOKÜMANI B LD R M (TESL M) TUTANA I

Disiplin Dokümanı
Türü fade (    )         Savunma (    )          Karar (    ) 

lgilinin Adı Soyadı fade
Kayna ı Tanık (    )   Zanlı (    ) 

Adresi  

lgilinin Kimli i Sporcu     (   )    Hakem  (   )  Antrenör  (   )    Yönetici (   )  Di er       (   ) 

Bildirim (Teslim) 

B D R MDE BULUNAN (1)   B D R MDE BULUNAN (2)
B D R M  ALAN
……./……./200..                        ……./……./200..
……./……./200..

TCF GENEL SEKRETER      GENÇL K SPOR L MÜDÜRÜ      ( lgili
Adı Soyadı-imza) 
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TÜRK YE C MNAST K FEDERASYONU 
D S PL N KURULU DOKÜMANI B LD R M (TESELLÜM) TUTANA I

Disiplin Dokümanı
Türü fade (    )         Savunma (    )          Karar (    ) 

lgilinin Adı Soyadı fade
Kayna ı Tanık (    )   Zanlı (    ) 

Adresi  

lgilinin Kimli i Sporcu     (   )    Hakem  (   )  Antrenör  (   )    Yönetici (   )  Di er       (   ) 

Bildirim (Tesellüm) 

B D R M  VEREN            B D R M  ALAN (1)                 B D R M
ALAN (2)
……./……./200..                 ……./……./200..
……./……./200..

( lgili Adı Soyadı-imza)    GENÇL K SPOR L MÜDÜRÜ      TCF 
GENEL SEKRETER

(Bildirim tutanakları 2 er örnek düzenlenir. Bildirim dokümanının  konuldu u zarf kapatılarak 
üzerine ili tirilir. Bildirimi alanlar ve verenler gerekli imzaları tamamlayarak bir örneklerin 
Federasyona ula masını sa larlar. Bildirim, GS l Müdürlü ü kanalı ile yapılacak ise, bir üst yazı ile 
“ H ZMETE ÖZEL “ ibaresi kullanılarak GS l Müdürlü üne iadeli-taahhütlü posta ile gönderilir. ) 


