
 

Türkiye Atletizm Federasyonu 

Ceza Talimatı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

 

Madde 1-Bu talimat atletizm faaliyetlerinde disiplini sağlamak için uluslararası esaslara ve 

teamüllere uygun olarak disiplin suçu teşkil eden fiiller ile, bu fiillere uygulanacak cezaların 

belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir. 

Kapsam 

 

Madde 2-Bu talimat; atletizm faaliyetlerinde bulunan kulüpleri, Kurum ve  kuruluşları, 

sporcuları, hakemleri, antrenörleri, yöneticileri, atletizm dalı görevlilerini ve atletizmle ilgili 

diğer kişileri kapsar. 

Dayanak 

 

Madde 3-Bu talimat, 08 Ekim 2006 tarihinde yapılan Türkiye Atletizm Federasyonu 1.Olağan 

Genel Kurulunda kabul edilen  Ana Statüye dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

 

Madde 4 - 

Genel Müdür         : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 

Genel Müdürlük      : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

Federasyon         : Türkiye Atletizm Federasyonunu, 

Federasyon Başkanı  : Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanını, 

Yönetim Kurulu      : Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

Kulüp               : Atletizm dalında faaliyette bulunan, mevzuata uygun olarak 

Kurulmuş ve federasyonca tescili yapılmış kulüpleri, 

Sporcu           : Federasyonca tescilleri yapılmış olarak spor yapanları, 

Kişi        : Antrenör, menajer, masör, doktor, hakem, yönetici ve diğer  

spor elemanlarını, 

Kurum ve Kuruluş    : Federasyonca tescili yapılmış kulüpler dışında faaliyette  

Bulunanları, 

Tahkim Kurulu     : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunu, 

ifade eder. 

 

İdari Yükümlülükler  

Madde 5-Atletizm federasyonunun maaşlı, ücretli memur ve hizmetlileri, fahri görevlileri bu 

talimatın yüklediği görevleri eksiksiz ve gecikmesiz yerine getirmekle yükümlüdür. 

  

 

 

 

 

 



 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ceza Kurulunun Oluşumu, Görevleri Ve Çalışma Usulleri 

 

Ceza Kurulunun Oluşumu 

Madde 6-Federasyon Ceza Kurulu, genel kurul tarafından bir sonraki olağan genel kurula 

kadar görev yapmak üzere seçilecek bir başkan ile dört asıl ve beş yedek üyeden oluşur. 

Seçilecek asıl ve yedek üyelerin fakülte veya yüksek okul mezunu olmaları gerekir. Ancak 

başkan ve başkan vekili ile raportör olarak görev yapacak olanların Hukuk Fakültesi mezunu 

olmaları şarttır. 

Kurul ilk toplantısında bir başkan vekili ve bir raportör seçer. 

Ceza kurulu üyeliklerinde herhangi bir nedenle boşalma olması halinde kurul başkanı 

tarafından çağrı yapılarak, yedek üyelerden liste sırasına göre kurul tamamlanır. Yedek 

üyenin süresi, yerine geçtiği üyenin kalan süresi kadardır. Kurulda boşalma, başkan, başkan 

vekili veya raportör üyenin ayrılışından doğmuşsa yedek sırasına bakılmaksızın Hukuk 

Fakültesi mezunu olan üye sırası ile çağrılır.  

Ceza Kurulu Başkan veya üyesi seçilebilmek için Atletizm Ana Statüsü’nün 17. 

Maddesindeki  koşulları taşımak gerekir. 

Ceza Kurulu, görev süresi içinde feshedilemez, üyeler azledilemez. Ceza Kurulu görevlerinde 

ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. 

 

Ceza Kurulunun Görevleri 

Madde 7-Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen her türlü Atletizm faaliyetlerine katılan 

kulüp, kurum ve kuruluş, sporcu, hakem, yönetici ve diğer görevli ve kişilere ilişkin disiplin 

ihlallerinin takibat ve soruşturmasını yaparak ceza talimatı doğrultusunda karara bağlar.  

 

Kurulun Toplantı ve Çalışma Usulü 

Madde 8-Ceza Kurulu, görev alanına giren işleri görüşüp karara bağlamak üzere gerek 

duyulduğunda gündemli olarak toplanır. Bunun dışında federasyon başkanının isteği üzerine 

de toplanır. Toplantı kurul başkanının çağrısı üzerine ve en az iki üyenin katılması ile yapılır. 

Toplantı yeter sayısı üç’tür. Asıl üyelerin mazeretli olmaları halinde yeter sayı yedek üyelerle 

tamamlanabilir. Toplantı gündemi, yeri ve saati kurul başkanı tarafından belirlenir. Kararlar 

hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. 

Başkan veya başkan vekilinin bulunmaması halinde, kurula, toplantıya katılan en yaşlı üye 

başkanlık yapar.  

Mazeretsiz olarak üst üste iki veya bir takvim yılı içinde aralıklı olarak da olsa dört toplantıya 

katılmayan üyelerin üyelikleri düşer. 

Ceza Kurulu acil işlerde, telefon konferansı, video konferansı veya benzeri herhangi bir 

yöntemle müzakere edebilir ve karar verebilir. 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Disiplin Cezaları 

Cezalar   

Madde 9-Bu talimata göre belirlenen disiplin suçlarına uygulanacak disiplin cezaları; ihtar, 

yarışmadan men, hak mahrumiyeti, para cezası, tescil iptali, puan indirme ve küme düşürme 

cezalarıdır. 

İhtar Cezası  

Madde 10-İlgililerin yazılı olarak uyarılmasıdır. 

 

Yarışmadan Men Cezası 

Madde 11-Kulübünün, sporcunun veya diğer kişilerin resmi yarışmalara katılmaktan men 

edilmesidir. 

 

Hak Mahrumiyeti Cezası 

Madde 12-Kişinin her türlü atletizm faaliyetlerine katılmaktan, hakemlik, temsilcilik, 

gözlemcilik, masörlük, doktorluk yapmaktan; Federasyon veya kuruluş yöneticisi, idari ve 

teknik görevlisi olarak müsabakalarda görev almaktan; kuruluş mensubu olarak atletizm 

federasyonu ile resmi ilişkide bulunmaktan, kişilerin müsabakalarda resmi sıfat ve görevine 

ilişkin faaliyetten men edilmesidir. 

 

Para Cezası  

Madde 13-Atletizm faaliyetleri ile ilgili olarak, disiplin ihlalinde (cezayı gerektirecek bir 

fiilde) bulunan kişi veya kuruluşlara takdir edilen meblağın federasyona ödenmesidir. 

Hükmedilecek para cezası 15.000-YTL.’den fazla olamaz. (Ana statü: 39. md.) 

 

Diğer Cezalar   

Madde 14-Aşağıda belirtilen cezalar federasyon yönetim kurulu tarafından verilir. 

1.  Küme Düşürme Cezası : Bir kulübün bir alt lige indirilmesidir.   

2. Tescil İptali : Bir Kulübün federasyondaki sicil kaydının silinmesi sporcu kulüp ve kişilerin 

tescil ve lisanslarının iptal edilerek atletizm faaliyetlerinin dışında bırakılmasıdır. 

 

İkame ve İlave Cezalar 

Madde 15-İhtar ve para cezası, Ceza Kurulunun takdirine göre her disiplin ihlaline veya ceza 

tipine, ilgili ceza hükmünde belirtilmemiş olsa dahi ilave veya ikame ceza olarak 

uygulanabilir. Ancak, sporcular ve diğer kişilere verilen ihtar, yarışmadan men ve hak 

mahrumiyeti cezaları, para cezasına dönüştürülemez. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Sorumluluk 

Madde 16-Kulüpler; sporcularının, görevlilerinin, üyelerinin, taraftarlarının ve bir yarışmada 

görevlendirdikleri herhangi bir kişinin davranışlarından dolayı objektif olarak sorumludur. 

Kulüpler, kurum ve kuruluşlar ve sporcular, müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında 

meydana gelebilecek her türlü olaydan sorumlu olup, müsabakaların organizasyon ve 

güvenliğine ilişkin tüm talimatlara uymakla yükümlüdürler. 

 



Temel İlkeler 

Madde 17-Sportmenliğe aykırı hareketler, yarışma kuralları ihlalleri ve federasyon kararları 

ile talimatlarına aykırı davranışlar ceza talimatıyla belirlenen cezalarla cezalandırılır. 

Cezalar, kulüplerin ve gerçek kişilerin yarışma öncesinde, sırasında ve sonrasındaki fiilleri 

için uygulanabilir. 

İşbu talimatla belirlenen cezalar temel yaptırımlardır. Özel şartların varlığı halinde, bu cezalar 

ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir. 

Sportmenliğe veya diğer ceza hükümlerine aykırı davranışlarda, hakemin durumu görmemiş 

ve dolayısıyla bir karar vermemiş olması ceza verilmesine engel teşkil etmez. 

 

Cezayı Gerektiren Fiiller 

 

Sportmenliğe Aykırı Hareket 

Madde 18-Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla 

atletizmin veya  Türkiye Atletizm Federasyonunun saygınlığını zedeleyen,  kişi veya kulüpler, 

kurum ve kuruluşlar, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde yarışmalardan men 

veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

Sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı hareket eden sporculara  ve diğer kişilere 15 gün ile 6 ay 

arasında yarışmadan men ceza belirli süreli hak mahrumiyeti cezası verilir.  

 

Talimatlara Aykırı Hareket 

Madde 19-Federasyonun yasa ve talimatlarına aykırı harekette bulunan kişi veya kuruluşlar, 

bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde ihtar, para cezası, yarışmadan men veya 

hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

 

Hakaret 

Madde 20-Genel Müdürlük veya bir mensubuna, federasyon veya mensuplarına, hakemlere, 

sporculara, yöneticilere veya diğer ilgili kurum, kuruluş ve kişilere, sözlü, yazılı, yayın veya 

fiili olarak hakaret eden, söven, tehdit eden veya her hangi bir şekilde kişilik haklarına 

saldırıda bulunanlar, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

Yukarıda belirtilen fiillerde bulunan sporcular ve diğer kişilere 30 gün ile 1 sene arasında 

yarışmadan men veya belirli süreli hak mahrumiyeti cezası verilir.  

 

Kural Dışı Hareketler 

Madde 21-Yarışma kurallarına aykırı olarak, fiili müdahalede, fiili saldırıda veya şiddetli 

harekette bulunan sporcular ile diğer kişiler yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası 

ile cezalandırılır. 

 

Ağır Saldırı  

Madde 22-Federasyon mensuplarına, hakemlere, sporculara, yöneticilere veya diğer  kişilere 

ağır saldırıda bulunanlar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

Ağır saldırıda bulunan sporcular ve diğer kişilere 3 aydan az olmamak üzere 3 seneye kadar, 

bu saldırıların Federasyon mensuplarına, hakemlere veya diğer yarışma görevlilerine 

yapılması halinde 6 aydan az olmamak üzere 3 seneye kadar yarışmadan men veya belirli 

süreli hak mahrumiyeti cezası verilir. 

 



Sahtecilik 

Madde 23-Lisans ve/veya ilgililerin uygunluğuna ilişkin belgeler üzerinde değişiklik veya 

sahtecilik yapan veya hak sahibi olunmayan lisansı kullanmak veya kullandırmak sureti ile 

federasyonu veya ilgilileri yanıltan kişiler altı aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya 

hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ağır hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. 

Ayrıca sorumlu kulüp hakkında üç aya kadar yarışmadan men cezası verilir. 

Yukarıda sayılan belgeler dışındaki belgelerde sahtecilik yapan, federasyonu, kurullarını veya 

ilgilileri yanıltan kişilere altı aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti, 

sorumlu kulübe  1000 YTL’den az, 5000 YTL fazla olmamak kaydıyla para cezası verilir. 

 

Ceza Süresini Beklememek 

Madde 24-Yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezası infaz edilmeden veya idari tedbir 

kararına rağmen yarışma isim listesinde yer alanlar, müsabakalara katılanlar ve bunu temin 

edenler, iki aydan bir yıla kadar yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılır. 

 

Milli Müsabakaya Katılmamak 

Madde 25-Yayın yolu ile, TAF web sayfası veya yazılı tebligata rağmen mazeretsiz olarak 

temsili veya milli yarışmalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya 

çalışma ve yarışma yerini terk eden sporcular iki aydan bir yıla kadar yarışmadan men cezası 

ile cezalandırılır. 

Olayın mahiyetine göre ilgili kulüp iki aya kadar yarışmalardan men cezası ile 

cezalandırılabilir. 

 

İzinsiz ve Mazeretsiz Müsabaka 

Madde 26-Atletizm yarışma  talimatına göre yetkili makamlardan izin almadan,müsabaka 

organize edenler veya böyle bir müsabakayı hakem olarak yönetenler 1 yıldan az olmamak 

kaydıyla müsabakan men ve hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

İzinsiz yarışma organize edenler ve/veya yönetenler hakkında kanun ve yönetmeliklere aykırı 

davranışlardan dolayı cezalandırılmaları ile mülki idari amirliklere ve adli makamlara suç 

duyurusunda bulunulur, ilanları (yazılı ve sözlü basın, internet ortamında veya basılı afiş) 

durdurulur.Yarışmalar başlatılmaz, başlayanların durdurulması sağlanır.Ayrıca ilgili tüm kişi, 

kulüp, kurum ve kuruluşa para cezası verilir. 

 

İzinsiz yurt dışı  yarışmalarına Katılmak 

Madde 27-Türkiye Atletizm Federasyonundan izin almaksızın yurt dışında uluslar arası 

yarışmalara katılan kişiler, kulüpler, kurum ve kuruluşlar bir yıldan az olmamak kaydıyla hak 

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

 

Saha Olayları 

Madde 28-Spor çalışma ve müsabakalarının yapıldığı saha ve tesislerde düzen ve disiplinin 

sağlanmasına ilişkin talimat ve kuralları ihlal eden, müsabakanın zamanında başlamasına veya 

devamına veya tamamlanmasına engel olan, müsabaka öncesinde, devamında veya sonrasında 

güvenliği bozan, olay çıkaran, yaralamak, tahrip etmek gibi münferit veya toplu tecavüzlerde 

bulunan kişiler, iki aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılır.  



Mensupları, sporcuları nedeniyle olaylardan sorumlu kulüpler, bir ila üç ay arasında 

yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır. 

Sorumlu kulüp hakkında, bu cezalar ile birlikte ayrıca para cezasına hükmedilebilir. Ceza 

Kurulu, olayın ağırlığına göre, sorumlu kuruluş hakkında yalnızca para cezası vermekle de 

yetinebilir. Meydana gelen zarar sorumlulara tazmin ettirilir. 

 

Suça Teşvik 

Madde 29-İşbu ceza talimatında belirlenen disiplin ihlallerinde bulunan kişilerin eylemlerini 

teşvik eden kişi veya kulüp,kurum ve kuruluşlar aynı ceza ile cezalandırılır. 

 

Tanıklıktan Kaçınmak 

Madde 30-Soruşturma sırasında tebligata rağmen, mazeretsiz olarak tanık sıfatı ile yazılı 

beyanda bulunmayan veya tanıklıktan kaçınan veya bildiklerini saklayan veya yalan tanıklık 

eden kişiler iki aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılır. 

 

Müsabaka Sonucunu Etkileme 

Madde 31-Bir Atletizm müsabakasının sonucunu, taraflar aralarında anlaşarak veya üçüncü 

kişilerden maddi menfaat temin etme veya anılan haller dışında sair sebeplerle atletizmin 

olağan yapısı dışında etkilemek veya etkilemeye teşebbüs etmek yasaktır. 

Bu hükmü ihlal eden kişiler, altı aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası ile kulüpler ise federasyon yönetim kurulu tarafından küme düşürme 

cezasıyla cezalandırılır.  

Sorumluluğu bulunan kişi, kulüp veya kurum ve kuruluşlara ayrıca para cezası verilir. 

 

Yarışmaya Katılmamak  

Madde 32-Kulüp veya sporcusunun, menfaat temini veya sair suretlerle yarışmalara 

katılmasına engel olan ve yarışma hazırlığına veya yarışmaya katılmayanlar ile üç aydan bir 

yıla kadar yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

 

Yarışma Sonucunu Etkilemeye Yönelik Yönetim 

Madde 33-Müsabakaları kulüp veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı karar veren 

hakemler bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

Hileli ve danışıklı kararın maddi veya manevi menfaat karşılığında verilmesi halinde 

hakemler sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır ve lisansı iptal edilir. 

 

Yarışmanın Devamına Engel Olmak 

Madde 34-Her ne suretle olursa olsun, yarışmanın başlamasına veya devamına veya 

tamamlanmasına engel olanlar üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre 

ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 

Kulüpler ise atletizm branşına mahsus olmak üzere bir aydan üç aya kadar yarışmalardan men 

cezası ile cezalandırılırlar. 

 

Görevi İhmal  ve  Suistimal 

Madde 35-Müsabakalara ilişkin resmi raporları süresinde vermeyen, gerçeğe aykırı rapor 

düzenleyen, müsabaka yerine mazeretsiz olarak gelmeyen, müsabakanın gecikmesine neden 



olan, müsabakayı talimatlara aykırı yöneten veya tatil eden hakemler ile müsabakaya ilişkin 

görevlerini talimatlara aykırı olarak ihmal veya suiistimal eden diğer görevliler, altı aydan üç 

yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

 

Doping  

Madde 36- 

1- Ulusal ve uluslararası atletizm müsabakalarında yada müsabaka harici yapılan doping 

kontrollerinde, uluslar arası anti-doping kurallarını ihlal eden sporculara ve bunların 

sorumlularına aşağıdaki yaptırımlar uygulanır. 

a) Doping madde veya yöntemi kullanarak doping yaptığı tespit edilen sporculara, 

     i) İlk ihlalde en az iki yıl müsabakalardan men, 

     ii) İkinci ihlalde ömür boyu müsabakalardan men, 

b) Görevli doping kontrolörü tarafından talep edilen doping kontrolünü yaptırmayı reddeden 

ve/veya numune vermekten kaçınan sporculara,  

     i) İlk ihlalde en az iki yıl müsabakalardan men, 

     ii) İkinci ihlalde ömür boyu müsabakalardan men, 

c) Doping kontrol sürecinin ya da onun ilgili usullerin herhangi bir kısmına hile karıştıran ya 

da hile karıştırmaya teşebbüs eden sporculara, 

     i) İlk ihlalde en az iki yıl müsabakalardan  men, 

     ii) İkinci ihlalde ömür boyu müsabakalardan men, 

d) 36/1 a,b,c  fıkralarından biri ayrı ayrıda olsa ikinci kez ihlal edildiğinde, ikinci ihlal kabul 

edilir ve ömür boyu müsabakalardan men cezası verilir.  

e) Kaçırılan ilk müsabaka harici kontrol tarihinden itibaren beş yıllık bir dönemde toplam üç 

kez müsabaka harici doping kontrolünü kaçıran sporculara, 

     i) İlk ihlalde bir yıl müsabakalardan  men, 

     ii) İkinci ve müteakip ihlallerde iki yıl müsabakalardan men, 

f) Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından 

her yıl ortak yayınlanan yasak maddeler ve yöntemler listesinde, tıbbi ürünlerde bulunması 

muhtemel yada doping amaçlı kullanımı düşük oranda olduğu belirtilen maddelerden birini 

kullandığı tespit edilen sporcuların, bu maddeyi performansını arttırmak amacıyla almadığını 

kanıtlaması halinde; 

     i) İlk ihlalde en az uyarı ve o yarışmadan diskalifiye, en çok bir yıl müsabakalardan  men, 

     ii) İkinci ihlalde iki yıl müsabakalardan men, 

     iii) Üçüncü ihlalde ömür boyu müsabakalardan men, 

g) Doping madde veya yöntemlerinin satışını yapan veya satışına aracılık eden kişilere ömür 

boyu müsabakalardan men ve ömür boyu hak mahrumiyeti, 

h) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve federasyon tarafından görevlendirilen elemanlar 

tarafından yapılacak kontrollerde üzerlerinde, kamp veya müsabaka yerlerinde, odalarında 

veya dolaplarında doping maddesi bulunanlara ve görevlilerin aramalarına mani olan ve 

arattırmaktan imtina eden kişilere en az bir ay, en fazla altı ay müsabaka ve faaliyetlerden 

men, 

2- Doping madde veya yöntemi kullandığı tespit edilen bir sporcunun, Uluslararası Atletizm 

Federasyonları Birliği (IAAF) Doping İnceleme Kurulu ile istişare edilerek, bu kullanımın 

kendisinin ya da bir başkasının hatası veya ihmalinden kaynaklanmadığı kararına varılırsa, 

yukarıdaki 1(a) bendinde anılan yaptırımlar iptal edilebilir veya yarıya indirilebilir. Ömür 

boyu men cezası, en az sekiz yıl men cezasına dönüştürülebilir. Doping madde veya yöntemi 



kullandığı tespit edilen sporcunun bu hükümden yararlanması, ancak ve sadece yasak 

maddenin vücuduna nasıl girmiş olduğunu kanıtlaması halinde mümkün olur. 

3- Bir müsabakada doping madde veya yöntemi kullandığının belirlenmesi yada görevli 

doping kontrolörü tarafından talep edilen doping kontrolünü yaptırmayı reddetmesi ve/veya 

numune vermekten kaçınması suretiyle işbu madde hükümlerine göre cezalandırılan 

sporcular, o müsabakadan diskalifiye edilirler ve o müsabakadaki dereceleri iptal edilir. Bu 

sporcular,  bahis konusu müsabaka tarihinden sonra katıldıkları tüm yarışmalardan diskalifiye 

edilirler ve elde ettikleri tüm dereceler iptal edilir. 

4- Müsabaka haricinde yapılan bir kontrolde doping madde veya yöntemi kullandığının 

belirlenmesi yada görevli doping kontrolörü tarafından talep edilen doping kontrolünü 

yaptırmayı reddetmesi ve/veya numune vermekten kaçınması, doping kontrol sürecinin yada 

onun ilgili usullerin herhangi bir kısmına hile karıştıran yada hile karıştırmaya teşebbüs 

etmesi suretiyle işbu madde hükümlerine göre cezalandırılan sporcular, ihlalin ortaya çıktığı 

tarihten itibaren katıldıkları tüm yarışmalardan diskalifiye edilirler ve elde ettikleri tüm 

dereceler iptal edilir. Bu madde çerçevesinde diskalifiye edilen sporcular, diskalifiye 

tarihinden itibaren katıldıkları yarışmalarda kazandıkları ödülleri, ilgili organizatörlere iade 

ederler. 

5- 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 halinde kendiliğinden 

düşer. Listenin federasyona tebliğini takiben en geç 15 gün içinde cezanın kaldırıldığı 

ilgililere duyurulur. 

6- 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, 

yönetim kurulunca iptal edilebilir. 

7- Anti-doping kurallarını ihlal etmekle suçlanan sporcuların, kendilerine ceza verilmeden 

önce Ceza Kurulu’nda bir duruşma talep etme hakları mevcuttur. İhlalin Federasyon 

tarafından sporcuya bildirilmesinden itibaren 14 gün içinde sporcunun duruşma talep 

etmemesi halinde, bu hakkından feragat ettiği kabul edilir. Duruşma talep edilmesi halinde 

Ceza Kurulu en geç iki ay içerisinde toplanarak duruşmayı yapar. Sporcunun duruşmaya, 

masrafları kendisine ait olmak üzere kanuni temsilcisi ve gerekiyorsa bir mütercim ile birlikte 

katılmasına, şahitler davet etmesine ve sorgulamasına, elindeki bilgi ve belgeleri sunmasına 

verilir. 

8-Dopingle ilgili talimatta hüküm bulunmayan hallerde IAAF Anti doping kuralları uygulanır. 

 

Hükümlülük 

Madde 37- Kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlar veya adabı umumiye aleyhinde işlenen 

suçlardan mahkum olanlarla, taksirli suçlar dışında genel olarak ağır hapis veya bir yıldan 

fazla hapis cezası ile hükümlü olanlar süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 

İlgilinin müracaatı üzerine cezanın kaldırılmasına veya kısaltılmasına yönetim kurulu 

tarafından karar verilir.  

Ceza Kurulları tarafından, işbu talimatta belirtilen disiplin ihlalleri nedeniyle kişilere verilen 

süreli hak mahrumiyeti cezalarında, cezanın infazının sona ermesinden itibaren bir yıl 

geçmesi halinde ilgilinin müracaatı üzerine verilen cezanın sonuçlarının ortadan 



kaldırılmasına yönetim kurulunca karar verilir. 

 

Cezayı Azaltan Ve Çoğaltan Sebepler 

Teşebbüs 

Madde 38-Fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde tayin olunan ceza yarısına kadar 

indirilir. 

 

Tahrik 

Madde 39-Fiilin tahrik soncu işlendiği anlaşıldığı hallerde tayin olunan ceza üçte ikisine 

kadarı indirilir.  

 

Takdiri Azaltıcı Sebep 

Madde 40-Tahrik sebebi ile azaltmadan ayrı olarak ceza kurulu tarafından kuruluş, kulüp, 

sporcu veya kişi lehine cezayı azaltıcı takdiri sebepler göz önünde bulundurularak cezanın 

yarısına kadarı indirilebilir. 

 

Tekerrür 

Madde 41-Cezasına ait infazın tamamlandığı faal sezon içinde, Sporcu,  kişi, kulüp ve ilgili 

kurum ve kuruluşlara suçun tekrarı halinde hakkında tayin edilecek ceza  yarısına kadar 

arttırılır. İhtar cezası tekerrüre esas olmaz. 

 

Cezada İçtima  

Madde 42-Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı 

cezalandırılıp hükme bağlanır. 

 

Yabancı Ülkede Cezayı Gerektiren Fiil 

Madde 43-Bu talimata göre yarışmalardan men veya hak mahrumiyetini gerektiren suçlar 

(fiiller) yabancı ülkede işlendiği takdirde tayin edilecek ceza bir kat arttırılır. 

 

İdari Tedbir 

Madde 44-İdari tedbir, kesin bir ceza hükmü bulunmadığı halde teşekkülün atletizm 

branşındaki resmi yarışmalarından men, kişiye hak mahrumiyeti vermek veya kişiyi her türlü 

yarışmalardan ve yarışmaları yönetmekten men etmektir. 

Olaydan sonra ve soruşturma evrakı görevli ceza kuruluna gönderilinceye kadar, idari tedbir 

makam ve mercileri, olayın önemine göre kendi yetki sınırları içinde etkin olmasını da göz 

önünde tutarak gerektiğinde atletizm branşında yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti 

niteliğinde idari tedbir koyarlar ve uygulatırlar. 

 

İdari Tedbir Yetkileri 

Madde 45-Bu talimat hükümleri ile ilgili olarak ; 

Federasyon Başkanı; sporcular, yarışmalarda görevli diğer kişi ve kulüp yöneticileri ile 

kulüpler hakkında, idari tedbir koymaya ve kaldırmaya yetkilidir.  

Federasyon Ceza Kurulu, görev alanına giren konulardaki tahkikatın sonuna kadar her 

aşamada idari tedbiri kaldırabilir, kapsamını yeniden tespit edebilir. 

Tahkikat sırasında gerekli gördüğü Kulüp, Kurum ve kuruluş, sporcu ve kişiler hakkında idari 

tedbir koyarak tahkikatı genişletebilir. 



 

İdari Tedbirin Tebliği ve İnfaz 

Madde 46-Tebliği gereken idari tedbirler, ilgililere faks, elektronik posta veya Federasyonun 

resmi İnternet Sitesinde ilan yoluyla duyurulur. Federasyon Ceza Kurulunun idari tedbir 

konulması ve kaldırılması kararlarına ait yazıları, ilgililere duyurulmak üzere aynı gün 

Federasyona iletilir. 

Federasyon; kendisini ilgilendiren idari tedbir işlemlerini hemen yaptırmak, keyfiyeti teknik 

sorumlu, yarışma direktörü, gözlemciye, hakeme ve rakiplere duyurmak, infazını sağlayıp 

idari tedbirlerin infazlarını izlemek ve denetlemekle görevlidir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Usül Hükümleri 

Soruşturma 

Madde 47-Federasyona bağlı kişiler, disiplin suçu teşkil eden fiilleri, ihbar ve şikayetleri 

hemen bildirmek zorundadır. 

Federasyon Başkanı, ceza kuruluna sevk hususunda gerçeği araştırmak amacıyla 

yetkilendireceği görevliler marifetiyle soruşturma yaptırabilir. Gecikmede zarar görülen 

hallerde, federasyon başkanı kendi konularına giren hususlarda doğrudan soruşturma 

yapabilir. 

Hakemlerin teknik hareketlerinin suç olup olmadığı önce merkez hakem kuruluna 

incelettirilir. 

Yarışma hakemleri, gözlemciler, teknik sorumlu, federasyon temsilcisinin raporları ve yazılı 

beyanlar, yarışma programları, yarışanların isim listeleri, tespit ve mukayese fotoğrafları, 

video kayıtları, ihtilaflı ve tahrif edilmiş lisanslar, tescil evrakı gibi belgeler diğer ilgililerin 

iki gün içinde verecekleri olayla ilgili yazılı beyanlar dizi listesine bağlanır. 

Deplasmanlı yarışma olayları ile ilgili olarak federasyon tarafından, cevaplarının beş gün 

içinde gönderilmesi kaydıyla, hakemler ile tanıklarının yazılı beyanlarının alınması için yazı 

yazılır. 

Ceza Kurullarına soruşturma evrakının sevkine dair olan yazıda olayın özeti, tarihi, yarışma 

çeşidi, cezalandırılması istenilenlerin isim ve soyadları, bağlı oldukları teşekkülleri, 

sporcunun veya teşekkülün yazılı savunmalarının istenildiği belirtilir.   

 

Savunma 

Madde 48-Savunma istenmeksizin ceza verilmez. 

Savunmayı, Ceza Kurulu yazılı veya sözlü olarak alabilir. 

Savunma tebligatının kişiye veya mensubu olduğu kulübe ulaştığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. 

Tebliğ tarihini müteakip yedi gün içinde savunma vermeyen veya yazılı savunması gelmeyen 

kulüp veya kişi savunmasından vazgeçmiş sayılır. 

Kulüp veya kişiye yapılan tebligatta savunma konusu ve süre açıkça belirtilir. 

 

Tahkikat 

Madde 49-Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının Ceza Kuruluna verilmesi üzerine tahkikat 

başlar. 

Ceza Kurulu önce görev, yetki, idari tedbir ve savunma hususlarını inceler. Kurul 

soruşturmada başlatılan işlemleri takip ve noksan kalan cihetleri tamamlar. İlave rapor 

istenmiyorsa rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü beyanlarını tespit edebilir. Sair görevli ve 



yetkililerin tanık sıfatıyla yazılı veya sözlü beyanlarını alabilir. 

Tanıklar tebligatı takip eden yedi gün içinde yazılı beyanda bulunmak zorundadırlar. 

Tahkikat yapılan olayda sevk edilmeyen, ancak olaya adı karışan diğer sorumlular hakkında 

ceza kurulu doğrudan tahkikat başlatabilir. 

İlgili kurum ve kuruluş, kulüp, sporcu ve kişiler hakkında konmuş olan idari tedbir kararlarını 

kaldırabilir veya gerekli gördükleri hakkında idari tedbir kararı koyabilir. 

Ceza yargılaması, sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının ceza kuruluna sunulması üzerine 

başlar. 

 

Karar 

Madde 50- Tahkikatın tamamlandığı günden itibaren en çok beş gün içinde karar verilir. 

Karar, cezalandırmaya veya ceza tayinine mahal olmadığına veya tahkikatın ertelenmesine 

veya düşmesine veya görevsizliğe mütedair olur. 

Ceza kararlarında; cezaların gerekçesi, mahiyeti ve infaz usulleri, cezayı azaltıcı ve çoğaltıcı 

sebepleri ile birlikte açıkça gösterilir. 

Cezayı gerektiren fiil hakkında, öncelikle talimatta tayin edilen ceza tespit edildikten sonra, 

cezayı azaltma veya çoğaltma keyfiyeti tespit edilen ceza üzerinden takdir edilerek karar 

verilir. 

Ceza kararlarında idari tedbirli süreler mahsup edilerek infaz gereken bakiye ceza miktarı ve 

idari tedbirin nasıl devam edeceği belirtilir. 

 

Kesin Karar 

Madde 51-Ceza kurulu yarışma sırasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararlarının 

hiçbirini değiştiremez veya bozamaz. Merkez hakem kurulu tarafından aşikar hakem hatası 

olduğunu teyit eden rapor verilmesi halinde ceza kurulu, bu raporu esas alarak değerlendirme 

yapıp verilecek cezayı belirleyebilir. 

 

İtiraz Ve Sonuçları 

İtiraz 

Madde 52- Kesinleşmiş karar dışında kalan kararlara, tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde 

ceza alan kişinin, kulüp cezalandırılmış ise başkanın itiraz hakkı vardır. 

 

İtiraz Mercii 

Madde 53-Federasyon ceza kurulunun itirazı mümkün (kabil) olan kararlarına itiraz mercii 

Tahkim Kurulu’dur. İtiraz için 500 YTL. itiraz harcı federasyon hesabına yatırılır. 

 

Tahkim Kurulunun Yetkisi 

Madde 54-Tahkim kurulu kararları kesindir. Federasyon ceza kurulunun, bozma kararına 

karşı direnme hakkı yoktur. 

 

Soruşturmanın ve Cezanın Düşmesi 

 

Soruşturma Zamanaşımı 

Madde 55- Soruşturma zamanaşımının başlangıcı olay günüdür. 

a)Atletizm faaliyetlerinden aralıksız iki yıl ayrılmış kişiler hakkında soruşturma yapılmaz. 

b)İhtar cezasını gerektiren hallerde üç ayın, para cezası, yarışmadan men ve süreli hak 



mahrumiyeti cezalarını gerektiren fiillerde iki yılın, sürekli hak mahrumiyeti cezasını 

gerektiren fiillerde üç yılın geçmesi, küme düşürme cezasını gerektiren fiillerde ise en geç bir 

sonraki Atletizm müsabaka sezonunun  sona ermesi ile soruşturma ortadan kalkar. 

c)Bu talimatın 33. Maddesinde yer alan ihlallerle ilgili olarak zamanaşımı süresi yoktur. 

 

Ceza Zamanaşımı 

Madde 56-İhtar cezası altı ay, müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları bir yıl 

infaz edilemezse, ortadan kalkar. 

Ceza kararlarında zamanaşımı, kararın kesinleştiği veya ceza infazının herhangi bir suretle 

durduğu günden işlemeye başlar. 

 

Soruşturma ve Ceza Zamanaşımının Kesilmesi 

Madde 57-Ceza kurulunun soruşturma ve yargılama ile ilgili tüm işlemleri soruşturma 

(tahkikat) zamanaşımını, kararın infazına dair her işlem ise ceza zamanaşımını keser. 

Zamanaşımı kesilme gününden itibaren yeniden işlemeye başlar. Ancak, kesilme sebepleri, 

zamanaşımı süresini 58. ve 59. maddelerde ayrı ayrı belirtilen sürelerin bir mislinin eklenmesi 

ile oluşacak süreden fazla uzatamaz. 

Soruşturma ve ceza zamanaşımı doğrudan dikkate alınır. 

 

Tebligat Ve İnfaz 

Kararların Tebliği ve İnfazı 

Madde 58-Bu talimatla ilgili tebligatlar; taahhütlü mektup/APS, teyitli faks, elektronik posta 

ile yapılır. Tebligatın bu yollardan herhangi biri ile yapılmasının mümkün olmadığı hallerde 

federasyonun resmi internet sitesinde yapılacak ilan tebligat yerine geçer. Bu şekilde ilanen 

yapılan tebligatlarda ilanen tebliğ, ilan tarihini izleyen 15. gün yapılmış sayılır. 

Tebliğ ve infaza esas olmak üzere, karar tarihini takip eden ilk iş gününde federasyon 

evrakına imza karşılığı teslim edilir. 

 

İnfazın Özel Hükümleri 

Madde 59- 

a)Resmi yarışma cezası, sadece o kategori resmi yarışmaları sayılarak aralıksız men suretiyle 

infaz edilir. Ancak kulübün büyükler kategorisi takım yarışmaları ile genç takım ve diğer yaş 

gruplarındaki takım yarışmaları aynı kategori yarışması sayılır. İnfazın hesabında, sporcunun 

büyükler kategorisi takımı ile genç takım ve diğer yaş gruplarındaki takım yarışmaları birlikte 

değerlendirilir. 

b)Ceza kararlarındaki kategori hesabı ile infaz tamamlanıncaya kadar, okul yarışmaları ile 

federasyon yarışmaları ayrı ayrı değerlendirilir. 

c)Faal sezon kesintisiz bir yıldır. 

d)Faal sezon sonunda tamamlanamayan resmi yarışma adedi ile men cezasının infazı, atletizm 

sporunun sonraki faal sezonuna intikal eder ve o sezonda ilk resmi yarışmadan başlanarak 

aralıksız uygulanır. 

e)İdari tedbiri veya infaz edilmekte olan cezası bulunan lisanslı sporcu, öğrencisi olduğu 

okulun yarışmasına, okul yarışması nedeniyle idari tedbiri veya infaz edilmekte olan cezası 

bulunan sporcu, lisanslı olduğu spor kulübünün yarışmasına katılabilir.(Doping cezaları hariç) 

 



Ceza Kararlarının Niteliği ve Milli Yarışma İzni 

Madde 60-Federasyon ceza kurulu tarafından verilen kesin ve kesinleşmemiş cezalar 

değiştirilemez. Uluslararası teşekküller tarafından düzenlenen yarışma, kongre, toplantı ile 

milli ve temsili yarışmalara; idari tedbirli veya cezalı sporcu, hakem, antrenör, idareci ve 

diğer spor elemanlarının katılmalarına federasyon yönetim kurulu izin verebilir. 

Ancak; sporcu, hakem, antrenör, idareci ve diğer spor elemanlarının bu izinle katılabileceği 

yarışma, kongre, toplantı ile Milli ve temsili yarışma sayısı veya gün sayısı infazın hesabında 

dikkate alınmaz, izni takiben idari tedbir ve ceza infazı derhal başlar. 

 

İnfaz Evrakı 

Madde 61-İnfazı takiben, federasyon görevlilerince men olunan resmi yarışmaların tarihlerini, 

infazın başladığı ve sona erdiği günleri kapsayan bir tutanak düzenlenerek, ceza kuruluna 

gönderilir. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Ceza Sürelerine Ait Esaslar 

Madde 62- Süreli yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları gün, ay ve yıl hesabı ile 

uygulanır. Bir gün 24 saat, bir ay 30 gündür. Yıl resmi takvime göre hesap edilir. 

 

Yarışmadan Men Cezasının Uygulanması 

Madde 63-Yarışmalardan men cezası, kurum ve kuruluşların, sporcuların ve kişilerin on beş 

günden az üç yıldan çok olmamak üzere yarışmalardan men edilmeleridir. Bu süreyi aşan 

cezalar sürekli hak mahrumiyeti cezası kabul edilir.  

 

Hak Mahrumiyeti Cezasının Uygulanması 

Madde 64-Süreli hak mahrumiyeti cezası on beş günden az üç yıldan fazla olamaz. Sürekli 

hak mahrumiyeti cezası ise kişilerin, Federasyon ve spor teşkilatı faaliyetlerinden sürekli 

olarak çıkarılmasıdır.  

 

Yargılamanın İadesi 

Madde 65-Ceza Kurulunun, Tahkim Kuruluna başvurulmadığı için kesinleşen bir kararında, 

dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları veya kararın verilmesinde esaslı bir hataya 

düşüldüğü veya kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın yerine 

getirilmesi tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; 

Federasyon Başkanı, ceza Kurulundan kararın yeniden incelenmesini isteyebilir. Bu istek 

üzerine ceza kurulu, inceleme sonuna göre, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına 

karar verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Ceza Talimatının Bütünlüğü 

Madde 66-Diğer talimatlara, bu talimattaki görev ve yetkileri kısıtlayan, tedbirleri ve cezaları 

etkileyen hükümler konulamaz; bu tür hükümler geçerli olmaz. 



 

Yürürlükten Kaldırma 

Madde 67-Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte, federasyonun bu konuda yayınladığı 

talimat ve ekleri yürürlükten kalkar. 

 

Geçici Madde 1 – Bu talimatın yayımlandığı tarihten önce ceza talimatına göre verilen 

sporcu ve yöneticilere ait cezaların affedilmesi konusu yasal düzenleme ile yapılır. 

Ceza infaz suretiyle Genel Müdürlük veya federasyon geliri niteliği kazanan paralar iade 

konusu olmaz. 

 

Yürürlük 

Madde 68- Bu talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 69- Bu talimat Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığınca yürütülür. 

 

 

 


