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TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU 

DİSİPLİN VE YAPTIRIM TALİMATI 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç 

Madde – 1 

1.1. Bu Talimatın amacı; spor ahlakına ve disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetişmesine yardımcı 

olmak, Federasyon faaliyetlerinde disiplini sağlamak, Disiplin Kurulunun çalışma yöntem ve 

ilkelerini belirlemek; ulusal ve uluslar arası kurallar kapsamında disiplin suçu oluşturan 

eylemler ile bu eylemleri gerçekleştirenlere uygulanacak yaptırımları düzenlemektir.  

 

Kapsam 

Madde – 2 

2.1. Bu Talimat; Federasyona bağlı tescilli spor kulüplerini, kuruluşlarını, sporcuları, hakemleri, 

antrenörleri, yöneticileri, sporcu temsilcilerini, izleyicileri ve görevli diğer kişileri kapsar. 

 

Dayanak  

Madde – 3 

3.1. Bu Talimat; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

Madde – 4 

4.1. Bu Talimatta geçen; 

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,  

Federasyon : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunu,  

Federasyon Başkanı : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanını,    

Yönetim Kurulu : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

Disiplin Kurulu : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Disiplin Kurulunu,  

Tahkim Kurulu : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunu, 

Genel Sekreter : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Genel Sekreterini, 

Ana Statü : Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsünü, 

Başkan : Disiplin Kurulu Başkanını, 

İl temsilcisi : Federasyonun İl Spor Dalı Temsilcisini, 

Kulüp : Federasyonun spor dallarında tescilli spor kulüplerini, 

Kuruluş : Tescilli olmayan resmi ve özel nitelikteki tüzel kişilikleri, 

Sporcu : Kulübe bağlı veya ferdi olarak, aynı dalda spor yapan lisanslı kişileri, 

Yönetici : Kulüp veya sporcu adına yetkili sorumlu kişiyi, 

Yaptırım : Cezayı, 

IFBB : Uluslar Arası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunu, 

WAF : Dünya Bilek Güreşi Federasyonunu,  

WADA : Uluslar Arası Anti - Doping Ajansını,  

Tanımlar. 
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İKİNCİ BÖLÜM      

Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görevleri Ve Çalışma Yöntemleri İlkeleri 

 

Disiplin Kurullunun Oluşumu 

Madde – 5 

5.1. Disiplin Kurulu Üyesi olabilmek için Ana Statünün 10’ uncu Maddesinin 1’ inci Fıkrasının (a), 

(c), (ç), (e), Bentlerinde belirtilen niteliklerin üyelerde bulunması zorunludur. 

5.2. Disiplin Kurulu; Genel Kurul tarafından dört yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen bir başkan, 

dört asıl ve beş yedek üyeden oluşur. 

5.3. Disiplin Kurulunda görevlendirilebilmek için; Federasyon Yönetim Kurulu ve diğer yan 

kurullar üyesi olmamak ve istenen koşulları taşımak zorunludur. 

5.4. Disiplin Kurulu’na seçilen üyelerin, spor kulüplerindeki Federasyon spor dalları ile ilgili 

görevleri; üye seçildikleri gün kendiliğinden sona erer. 

5.5. Üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir yazıcı seçerler. 

5.6. Üyelerden üçünün hukukçu olması zorunludur. 

5.7. Hukukçu üyelerin; hukuk alanında eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan veya denkliği 

Yüksek Öğrenim Kurumunca onaylanmış yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans 

düzeyinde diplomalı olması gerekir. 

5.8. Üyeler çekilmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenileri görevlendirilemez 

5.9. Asıl üyenin ölümü, üyelikten çekilmesi veya çekilmiş sayılması durumunda; 

5.9.1. Genel Kurula kadar boşalan üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen çağrılır. 

5.9.2. Yedek üyelikten asıl üyeliğe çağrı işi Federasyon Başkanınca yapılır. 

5.9.3. Yedek üyenin görev süresi, yerine geçtiği üyenin kalan görev süresi kadardır. 

5.10. Disiplin Kurulu üyeleri; kendilerinin veya yakın çevrelerinin zanlı veya mağdur konumunda 

olduğu olaylarda, Disiplin Kurulunda yer alamazlar. Bu durumda; o işlemle ilgili tarafın isteği 

ile Kurul Başkanı, söz konusu üyenin yerine geçici olarak yedek üyelerden birini görevlendirir. 

5.11. Yedek üyeler göreve çağrılmış olmasına karşın, Disiplin Kurulu üye tam sayısının üçten aşağı 

düşmesi durumunda; Genel Kurul, Disiplin Kurulunu kalan süreye kadar yeniden seçmek üzere, 

olağanüstü toplantıya çağrılır. 

 

Disiplin Kurulunun Görevleri  

Madde – 6 

6.1. Disiplin Kurulu; Federasyonun spor dalları faaliyetinde bulunan kulüp, kuruluş, sporcu, hakem, 

antrenör, menajer, yönetici ve diğer görevli kişilerle ilgili tutum ve davranışlara ilişkin disiplin 

ve yaptırım işlerine bakar. 

6.2. Bu Talimatta belirtilen disiplin yaptırımları, Disiplin Kurulu tarafından verilir. 

6.3. Disiplin Kurulu, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdır. 

 

Disiplin Kurulunun Toplantı Ve Çalışma Yöntemi 

Madde – 7 

7.1. Disiplin Kurulu; Kurul Başkanının çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile en az onbeş 

günde bir toplanır. 

7.2. Gerekçesiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan 

üyelerin üyeliği düşer. 

7.3. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı durumda yedek üyeler toplantıya katılabilir. 

7.4. Toplantı Gündemi; Kurul Başkanı tarafından düzenlenir. Başkanın bulunmaması durumunda 

başkan vekili, başkan vekilinin bulunmaması durumunda, kurula en yaşlı üye başkanlık yapar. 

7.5. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla veya oybirliği ile alınır. 

7.6. Oyların eşit olması durumunda; Başkan’ın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur. 

7.7. Alınan tüm kararlar karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 

7.8.  Kurul; ivedi işlerde internet, telefon, videolu iletişim veya benzeri diğer yöntemlerle bilgi 

alarak konuyu görüşebilir ve karar verebilir. 

7.9. Kurulun büro işleri; Yönetim Kurulunca, yalnızca bu iş için görevlendirilecek ayrı bir büro 

personeli tarafından aralıksız sürdürülür.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel İlkeler 

Sorumluluk  

Madde – 8 

8.1. Kulüpler ve kuruluşlar; sporcularının, görevlilerinin, üyelerinin, taraftarlarının ve bir etkinlikte 

görevlendirdikleri herhangi bir kişinin davranışlarından dolayı tarafsız olarak doğrudan 

sorumludurlar. 

8.2. Kulüpler ve kuruluşlar, yarışma öncesinde, yarışma anında ve yarışma sonrasında oluşacak her 

türlü olaydan da doğrudan sorumlu olup, yarışmanın organizasyonuna ve güvenliğine ilişkin 

tüm talimatlara uymakla yükümlüdürler. 

 

Temel İlkeler  

Madde – 9 

9.1. Sportmenliğe aykırı tutum ve davranışlara, yarışma kurallarına uymama ve Federasyon 

kararları ile talimatlarına aykırı davranışlara bu Talimat İlkeleri doğrultusunda gerekli 

yaptırımlar uygulanır. 

9.2. Disiplin yaptırımları, kuruluşlar, kulüpler ve gerçek kişilerin karşılaşma öncesinde, anında veya 

sonrasında oluşturdukları olumsuz tutum ve davranışları için uygulanabilir. 

9.3. Bu Talimatta belirtilen disiplin yaptırımları, temel yaptırımlardır. Özel koşulların var olması 

durumunda, bu yaptırımlar ağırlaştırılabilir ya da hafifletilebilir. 

9.4. Sportmenliğe veya diğer disiplin kurallarına aykırı davranışlarda; hakemin durumu görmemiş 

ve dolayısıyla bir karar vermemiş olması, disiplin yaptırımlarının uygulanmasına engel 

oluşturmaz. 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Suç Oluşturan Davranışlar Ve Yaptırım İlkeleri 

 

 

Sportmenliğe Aykırı Tutum Ve Davranış Suçu 

Madde – 10 

10.1. Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı, onur kırıcı tutum ve davranış gösteren, tutum ve 

davranışlarıyla sporun veya Federasyonun saygınlığını zedeleyen, kişi, kulüp veya kuruluşlara, 

bu konuda ayrı bir yaptırım yok ise; davranışın ağırlığına göre 4 - 8 yarışmaya katılamama 

veya 1 ay ile 2 ay arasında belirli süreli hak yoksunluğu yaptırımı uygulanır. 

 

Talimatlara Aykırı Tutum Ve Davranış Suçu 

Madde – 11 

11.1. Federasyonun Talimatlarına aykırı tutum ve davranışta bulunan kişi veya kuruluşlara, bu 

konuda aynı süre ile ayrı bir yaptırım yok ise; uyarma, para, iki aydan iki yıla kadar yarışmaya 

katılamama veya hak yoksunluğu yaptırımı uygulanır. 

11.2. Federasyon tarafından düzenlenen resmi yarışmalara katılmayan kulüplere; ertesi yıl yapılacak 

yarışmalara alınmama yaptırımı uygulanır. 

 

Sözlü Saldırı ( Hakaret ) Suçu 

Madde – 12 

12.1. Genel Müdürlük görevlilerine, Tahkim Kurulu üyelerine, diğer Federasyon görevlilerine, 

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerine ve Federasyona karşı sözlü 

saldırıda bulunan kişiye; üç aydan bir yıla kadar yarışmalara katılamama veya o kadar süre ile 

hak yoksunluğu ve / veya parasal yaptırım uygulanır. 



 4 

12.2. Gözlemci, hakem, teknik direktör veya temsilciye karşı sözlü saldırıda bulunan kişiye; bir 

aydan bir yıla kadar yarışmalara katılamama veya o kadar süre ile hak yoksunluğu ve / veya 

parasal yaptırım uygulanır. 

12.3. Kulüp yöneticilerine veya sporculara karşı sözlü saldırıda bulunan kişiye; bir aydan altı aya 

kadar yarışmalara katılamama veya o kadar süre ile hak yoksunluğu ve / veya parasal yaptırım 

uygulanır. 

12.4. Sözlü Saldırı davranışı, sporcuların bulunduğu bir ortamda veya internet üzerinden, veya basın 

- yayın yolu ile yapılırsa yaptırımlar üçte birinden yarısına kadar arttırılır. Yaptığı görevden 

dolayı veya görev sırasında sözlü saldırıda bulunan kişilere verilecek yaptırımlar da üçte 

birinden yarısına kadar arttırılır. Bu suçları işleyen izleyici hakkında Cumhuriyet Savcılığına 

suç duyurusunda bulunulur. 

 

Yarışma Kurallarına Aykırı Tutum Ve Davranışlar Suçu 

Madde – 13 

14.1. Yarışma kurallarına aykırı olarak; sert ve ciddi engellemede, saldırıda veya şiddet içeren 

tutum ve davranışta bulunanlar ile her ne şekilde olursa olsun yarışmanın başlamasına, 

sürdürülmesine veya tamamlanmasına engel olanlara; 6 – 10 maç yarışmalara katılamama 

veya 1,5 ay ile 2,5 ay arasında hak engelleme yaptırımı uygulanır. Bu suçları işleyen izleyici 

hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

 

Etkileyici Taşkınlık Ve Zarar Verici Saldırı Suçu 

Madde – 14 

14.2. Etkileyici taşkınlık ve zarar verici saldırı suçu; Genel Müdürlük Görevlilerine, Tahkim Kurulu 

Üyelerine, Federasyon Başkanı’na, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri ile diğer 

Federasyon görevlilerine karşı işlendiğinde, 8 – 12 maç yarışmalara katılamama veya 2 ile 3 

ay arasında hak yoksunluğu yaptırımı ve / veya parasal yaptırım uygulanır. 

14.3. Etkileyici ve zarar verici saldırı suçu; kulüp yöneticisi veya sporculara karşı işlendiğinde; 6 

aydan 2 yıla kadar yarışmalara katılamama veya o kadar süre ile hak yoksunluğu ve / veya 

parasal yaptırım uygulanır. 

14.4. Etkileyici ve zarar verici saldırı suçu; hakem, teknik direktör, gözlemci veya temsilciye karşı 

işlendiğinde 1 yıldan 3 yıla kadar yarışmalara katılamama veya o kadar süre ile hak 

yoksunluğu ve / veya parasal yaptırım uygulanır. 

14.5. Etkileyici ve zarar verici saldırı suçu; Federasyonla ilgisi bulunmayan kişilere karşı işlenirse, 3 

aydan 1 yıla kadar yarışmalara katılamama veya hak yoksunluğu ve / veya parasal yaptırım 

uygulanır. 

14.6. Etkileyici ve zarar verici saldırı suçu; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse, her birine 

verilecek yaptırım bir kat arttırılır. 

14.7. Bu suçları işleyen izleyici hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

 

Sahtecilik Ve Kurumu Kandırma Suçu  

Madde – 15 

15.1. Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya hak sahibi 

olmadığı lisansı kullanmak veya kullandırmak yoluyla Federasyonu veya ilgilileri yanıltan 

kişilere; bir yıldan üç yıla kadar yarışmalara katılamama veya hak yoksunluğu yaptırımı 

uygulanır. 

15.2. Suçun ağır olduğu durumlarda; sürekli hak yoksunluğu yaptırımı verilir. Ayrıca sorumlu 

kulüp, kuruluş hakkında davranışın ağırlığına göre 15 günle 1 ay arasında yarışmaya 

katılamama yaptırımı uygulanır, 

15.3. Sorumlular hakkında ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

 

Yaptırım Süresini Beklememe Suçu 

Madde – 16 

17.1. Yarışmaya katılamama veya hak yoksunluğu yaptırımı uygulanmadan, beklemesi gereken 

yaptırımlı süreyi doldurmadan veya idari önlem bildirimine karşın bu önlem kaldırılmadan 

yarışmalara katılanlara veya katılmasını sağlayanlara; uygulanmamış yaptırımına ek olarak, iki 



 5 

aydan bir yıla kadar yarışmaya katılamama veya o kadar süre ile hak yoksunluğu yaptırımı 

uygulanır. 

 

Ulusal Takıma Ve Uluslar Arası Yarışmaya Katılmama Suçu 

Madde – 17 

17.2. Yayın yolu ile duyurulmasına veya yazılı bildirim yapılmasına karşın; gerekçesiz olarak 

Ulusal Takıma, uluslar arası yarışmalara, hazırlık kamplarına katılmayan veya geç katılan 

veya çalışma ve yarışma yerini terk eden sporculara ve diğer görevlilere, iki aydan bir yıla 

kadar yarışmalara katılamama ya da o kadar süre ile hak yoksunluğu yaptırımı uygulanır. 

17.3. Uluslar arası yarışmalarda; yarışmaya geç katılan veya katılmayan, bu davranışı nedeniyle 

takımın yenilgisine veya ülke puanının düşmesine yol açan sporcu ve diğer görevlilere, 2 

yıldan 3 yıla kadar yarışmalara katılamama veya o kadar süre ile hak yoksunluğu yaptırımı 

uygulanır. 

17.4. Olayın niteliğine ve sonuçlarına bakarak, bu olaya neden olan kulüp ve kuruluşa da aynı 

yaptırımlar uygulanır. 

 

İzinsiz Dış Görev Suçu 

Madde – 18 

18.1. Federasyonun izni olmadan; yabancı bir ülkenin ulusal takımında görev alan veya yarışmaya 

katılan kişilere; 3 aydan 6 aya kadar yarışmalara katılamama veya o kadar süre ile hak 

yoksunluğu ve / veya para yaptırımı uygulanır. 

 

Yaptırım Uygulanan Salon Ve Tesis Olayları  

Madde – 19 

19.1. Spor çalışmalarının ve yarışmalarının yapıldığı salon ve tesislerde düzen ve disiplinin 

sağlanmasına ilişkin kuralları çiğneyen, yarışmanın zamanında başlamasına, sürdürülmesine 

veya tamamlanmasına engel olan, yarışma öncesinde, anında veya sonrasında güvenliği bozan, 

olay çıkaran, yaralama, yakıp yıkma, söküp atma gibi tutum ve davranışta bulunan kişilere, iki 

aydan iki yıla kadar yarışmalara katılamama veya hak yoksunluğu yaptırımı uygulanır. 

19.2. Bu olaylara neden olan kişilerin bağlı olduğu kuruluşların salon ve tesislerine, suçun ağırlığına 

göre kapatma yaptırımı uygulanır. 

19.3. Oluşan zararın bedeli; sorumlulara karşılattırılır. Bu suçları işleyen izleyici hakkında 

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

 

Kötü Ve Çirkin Söz Söyleme Suçu 

Madde – 20 

20.1. Etkinliğin yapıldığı yerlerde; yarışmada görev yapanlar ile diğer kişilere karşı tek tek veya 

toplu olarak ve devamlılık gösteren bir şekilde, aşağılayıcı, kışkırtıcı kötü ve çirkin söz 

söylenmesi durumunda; ilgili kişi, kurum, kuruluş veya kulübe olayın ağırlığına göre 

belirlenecek süreyle hak yoksunluğu yaptırımı verilir. 

20.2. Bu suçları işleyen izleyici hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

 

Suça Yönlendirme Suçu 

Madde – 21 

22.1. Kuralları çiğneyen kişileri, bu eylemleri yapmaya yönlendiren kişi, kuruluş veya kulüplere; 

eylemi gerçekleştiren kişiye uygulanandan daha ağır yaptırımlar uygulanır. 

 

Olayları Bildirmemek Ve Tanıklıktan Kaçınma Suçu 

Madde – 22 

22.2. Soruşturma sırasında; kendisine tanık olarak dinleneceği bildirimi yapılmasına karşın, 

gerekçesiz olarak yazılı açıklamada bulunmayan, tanıklıktan kaçınan, bildiklerini saklayan, 

yalan tanıklık eden veya yaptırım karşılığı olan tutum, davranış ve olayları bir ay içinde 

bildirmeyen kişilere iki aydan bir yıla kadar yarışmaya katılamama veya o kadar süre ile hak 

yoksunluğu yaptırımı uygulanır. 
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Aldatıcı Ve Danışıklı Yarışma Suçu 

Madde – 23 

23.1. Yarışmaların sonuçlarını etkilemek amacıyla; teşvik pirimi veren, alan, aldatıcı ve danışıklı 

yarışma yapan, yaptıran veya buna girişen kişilere ve aracılarına, bir – iki yıl arasında 

yarışmaya katılamama yaptırımı veya aynı süre ile hak yoksunluğu yaptırımı uygulanır. 

23.2. Kurum, kuruluş ve kulüplere ise; Federasyon Yönetim Kurulu tarafından ayrıca küme 

düşürme yaptırımı uygulanır. 

23.3. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.  

 

Yarışmaya Katılmama Suçu 

Madde – 24 

25.1. Kulübünün veya diğer bir spor kulübün sporcusunun, çıkar sağlama veya diğer nedenlerle 

yarışmalara katılmasına engel olan, yarışma hazırlığına veya yarışmaya katılmayanlara üç 

aydan bir yıla kadar yarışmaya katılamama veya o kadar süre ile hak yoksunluğu yaptırımı 

uygulanır. 

 

Aldatıcı Veya Danışıklı Yönetim Suçu 

Madde – 25 

25.2. Yarışmaları; kulüp, kuruluş ve kişi yararına veya zararına olacak şekilde aldatıcı veya 

danışıklı yöneten hakemlere, bir yıldan üç yıla kadar hak yoksunluğu yaptırımı uygulanır. 

25.3. Aldatıcı veya danışıklı yönetimin maddi veya manevi çıkar karşılığında yapıldığının 

kanıtlanması durumunda hakemlere, sürekli hak yoksunluğu yaptırımı uygulanır. 

 

Görevi Yapmama Ve / Veya Görevi Savsaklama Suçu 

Madde – 26 

26.1. Yarışmalara ilişkin resmi raporları süresinde vermeyen, gerçeğe aykırı rapor düzenleyen, 

yarışma yerine gerekçesiz olarak gelmeyen, yarışmanın gecikmesine neden olan, yarışmayı 

talimatlara aykırı yöneten hakemler ile yarışmaya ilişkin görevlerini talimatlara aykırı olarak 

savsaklayan veya görmezden gelen diğer görevlilere, altı aydan üç yıla kadar hak yoksunluğu 

yaptırımı uygulanır. 

 

Doping Suçu 

Madde – 27 

27.1. Sporcunun doping kontrolüne gitmeyi reddetmesi, doping kontrol işlemine uygun olmayan 

davranışlarda bulunması, görevlileri aldatması veya aldatmaya girişmesi, yarışmadan önce 

veya yarışma sırasında IFBB ve WAF tarafından yasaklanan doping maddelerini kullanması 

ya da yasaklı bir yöntemi kullandığının saptanması, alınan A örneğinin çözümlemesinde 

yasaklı bir maddenin saptanması durumunda, sonuca 48 saat içinde karşı çıkılmaması, B 

örneğinin çözümlemesinde de yasaklı bir maddenin saptanması ve doping yaptığını gösteren 

kanıtların bulunması durumunda, yasaklı bir maddenin ilk kullanılmasında 2 – 3 yıl yarışmaya 

katılamama, iki ve daha fazla yinelenmesi durumunda ise; ömür boyu yarışmaya katılamama 

yaptırımı uygulanır. 

27.2. Sporcudan alınan örnekte yasaklı maddenin saptanması durumunda, Sağaltma ( tedavi ) 

Amaçlı Kullanım ve İşlemi Kısaltılmış Sağaltma Amaçlı Kullanım İzni bulunması durumunda 

yaptırım uygulanmaz. Bunun dışında ilaç bildirim listesine yazılmış olsa bile, yasaklı herhangi 

bir maddenin kullanılması, sporcuya yaptırım uygulanmasını engellemez. 

27.3. Doping kontrolü yapıldıktan sonra; herhangi bir sağlık kurumundan alınacak rapor ya da 

komisyona yapılacak başvuru, yaptırım işlemleri sırasında dikkate alınmaz. 

27.4. Ferdi bir sporcudan, bir sezonda bir kez alınan doping kontrol örneğinde yasaklı madde 

saptanması durumunda; sporcuya 5.000,00.-TL. ile 10.000,00.-TL. arasında para yaptırımı 

uygulanır. bir sezonda iki kez alınan doping kontrol örneğinde yasaklı madde saptanması 

durumunda para yaptırımı iki kat, üç kez alınan doping kontrol örneğinde yasaklı madde 

saptanması durumunda yaptırım üç kat artırılır. 

27.5. Kulübün sporcusundan, bir sezonda alınan doping kontrol örneğinde yasaklı madde 

saptanması durumunda; sorumluluğun derecesine göre kulübe, 5.000,00.-TL. ile 10.000,00.-
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TL. arasında para yaptırımı uygulanır. bir sezonda iki sporcusundan alınan doping kontrol 

örneğinde yasaklı madde saptanması durumunda yaptırım iki kat artırılır. bir sezonda üç ve 

daha fazla sporcusundan alınan doping kontrol örneğinde yasaklı madde saptanması 

durumunda yaptırım beş kat arttırılır. 

27.6. Kupa karşılaşmalarında; kulüplerin ikişer sporcusundan alınan doping kontrol örneğinde 

yasaklı madde saptanması durumunda, ilgili kulüp veya kuruluş bir sonraki yıl kupa 

yarışmalarına katılamaz. 

27.7. Doping Kontrolü sırasında talimatlara aykırı davranışlarda bulunan, dopingli sporcunun 

yarışmaya katılmasını sağlayan, dopingli olduğunu bilmesine karşın katılımı önlemeyen, 

doping uygulamalarına karıştığı, katıldığı, önerdiği, zorladığı, yardım ettiği, uyguladığı 

saptanan yönetici, antrenör, doktor, masör ve diğer ilgililere, bir yıldan üç yıla kadar hak 

yoksunluğu ve davranışın ağırlığına göre 5.000,00.-TL. ile 10.000,00.-TL. arasında parasal 

yaptırım verilir. Bu durumda ilgililer hakkında verilen para yaptırımları kulübünden veya 

kuruluşundan alınır. 

27.8. Sporcunun doping yaptığı kanıtlandığı durumda; bu doping kontrolü için Federasyonca 

yapılan harcamaların 2 katı tutarı, o sporcunun kendinden, kulübünden veya kuruluşundan 

alınır. 

27.9. Bağımsız doping alım görevlileri veya Federasyon tarafından görevlendirilen kişiler tarafından 

yapılacak kontrollerde; üzerlerinde, kamp yerlerinde, yarışma yerlerinde, odalarında veya 

dolaplarında doping maddesi bulunanlara ve görevlilerin aramalarına engel olan ve 

arattırmaktan kaçınanlara en az bir ay ile altı ay arasında yarışma ve etkinliklere katılamama 

yaptırımı ve parasal yaptırım uygulanır. 

27.10. Dopingli oldukları saptanan ve haklarında yaptırım uygulanan sporcu ve sorumluları; 

antrenörlük kurslarına katılamazlar. 

27.11. Uluslar Arası Olimpiyat Komitesi ( IOC ) ve Dünya Anti - Doping Ajansı ( WADA ) 

tarafından her yıl ortak yayınlanan, sporcular tarafından kullanılması yasak olan madde ve 

yöntemleri kullandığı gerekçesi ile yaptırım görmüş olan sporcunun, antrenörün, diğer spor 

elemanlarının ve sorumlularının yaptırımı, bu madde ve yöntemlerin listeden çıkartılması 

durumunda kendiliğinden düşer. Listenin Federasyona bildirim tarihinden sonra en geç 15 gün 

içinde yaptırımının kaldırıldığı ilgililere duyurulur.  

 

Ulusal Şerefi Çiğneme Suçu 

Madde – 28 

28.1. Yurt içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun, Ulusumuzun veya yabancı bir Ulusun 

onurunu kırıcı tutum ve davranışlarda bulunanlara, bir yıldan üç yıla kadar yarışmalara 

katılamama yaptırımı veya o kadar süre ile hak yoksunluğu ve para yaptırımı uygulanır. 

28.2. Suçun ağırlık derecesine göre, sürekli hak yoksunluğu yaptırımı uygulanır. Ayrıca ilgili 

hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.  

 

Görev Suçu 

Madde – 29 

31.1. Federasyonca önerilen ve kişilerce benimsenen her hangi bir görevin yerine getirilmesinde 

görevin şeref ve onuruna, spor terbiye ve disiplinine, yazılı kurallarına aykırı tutum ve 

davranış sergileyenlere, üç aydan bir yıla kadar yarışmalara katılamama veya aynı süre ile hak 

yoksunluğu ve / veya para yaptırımı uygulanır.   

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İdari Önlem ( İdari Tedbir ) İlkeleri 

 

İdari Önlem 

Madde – 30 

31.2. İdari önlem; kesin bir yaptırım kararı bulunmadığı durumda, disipline verilenlerin disiplin 

işlemleri sonuçlanıncaya kadar kuruluş, kulüp ve kişiye hak yoksunluğu yaptırımı vermek 

veya her türlü etkinliğe katılmaktan veya yönetmekten yasaklamaktır. 
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İdari Önlem Uygulama Yetkisi 

Madde – 31 

31.3. IFBB, WAF ve Bu Talimat Kurallarında suç olarak tanımlanan eylemleri gerçekleştiren 

sporcu, görevli, kuruluş ve yöneticiler için düzenlenecek raporun Disiplin Kuruluna ulaşacağı 

tarihe kadar; Federasyon Başkanı veya Federasyon Başkanın görevlendireceği kişiler idari 

önlem koymaya yetkilidir. 

31.4. Disiplin Kurulu; kendi görev alanına giren konularda, soruşturma sonuçlanıncaya kadar idari 

önlem koymaya yetkilidir. 

31.5. İl içi etkinliklerde, konunun Disiplin Kurulu’na ulaşacağı tarihe kadar, İl Temsilcisi idari 

önlem koymaya yetkilidir. 

  

İdari Önlemin Başlaması 

Madde – 32 

32.1. Disiplin suçunu oluşturan davranışı nedeniyle konulacak idari önlem; 

32.1.1. Hakem tarafından yarışmadan çıkarılan sporcular veya diğer kişiler için; yarışmadan 

çıkarıldığı anda, 

32.1.2. İdari önlem koymaya yetkili yerler tarafından; karar alındığı anda yürürlüğe girer. 

32.2. Disiplin Kurulu; kendi görev alanına giren konularda, soruşturma sonuçlanıncaya kadar, idari 

önlemin kapsamını yeniden belirleyebilir veya idari önlemi kaldırabilir. 

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Soruşturma Ve Karar İlkeleri 

 

 

Soruşturmanın Açılması 

Madde – 33 

33.1. Suç oluşturan eylemleri nedeni ile ilgililerin Disiplin Kuruluna verilme işlemleri; ulusal 

liglerde ve resmi yarışmalarda Federasyon Başkanı, diğer yerel yarışmalarda ise; İl 

Temsilciliklerince yapılır. 

33.2. Hakemlerin tutum ve davranışları önce Merkez Hakem Kurulunca incelenir ve düzenlenen 

rapor Federasyon Yönetim Kurulunda görüşülür. Türkiye ulusal liglerine ait yarışmalar 

dışında kalan yarışmalarda görevli hakemler hakkında düzenlenen rapor ve Disiplin Kuruluna 

verilme işlemleri, ilgili İl Hakem Kurulunun önerisi üzerine Merkez Hakem Kurulunca yapılır 

ve işlem; Yönetim Kuruluna bildirilir. 

33.3. Disiplin Kuruluna verilme yazılarında; olayın özeti, tarihi, yarışmanın türü, yaptırım 

uygulanması istenen kişi ve kuruluşların adları ayrı ayrı belirtilir. 

 

Savunma  

Madde – 34 

34.1. Yazılı savunma alınmadan suçlananlara yaptırım uygulanamaz. Yazılı savunma Disiplin 

Kurulu’na verilir. Kurul gerek görürse veya ilgili isterse sözlü savunmayı almak için bir 

üyesini görevlendirebilir. 

34.2. Kulüpler ve kuruluşlar, kulüp başkanı veya başkanın görevlendireceği yetkililer tarafından 

savunulur. 

34.3. Disiplin kurallarına uymama nedeniyle hakem tarafından yarışmadan çıkarılan sporcular ile 

diğer kişiler veya yarım kalan yarışmalarda her iki kuruluş veya kulüp, ayrıca kendilerine 

yazılı bildirim yapılmaksızın savunma vermek zorundadırlar. 

34.4. Kişiler, olay tarihinden başlayarak süresi içinde savunma vermediklerinde, savunmadan 

vazgeçmiş sayılırlar. 

34.5. Savunma süresi; Kurulun yazılı bildiriminin ilgililerce alınmasından başlayarak üç gün olup, 

son günün çalışma saati bitiminde süre sona erer.  
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Disiplin Yargılaması 

Madde – 51 

35.1. Disiplin yargılaması; zanlılarla ilgili yazı ve soruşturma belgelerinin disiplin kuruluna 

sunulması üzerine başlar. 

35.2. Kurul; idari önlem ve savunma konularını öncelikle inceler. Kurul, soruşturması başlatılan 

işlemleri sürdürür ve eksik kalan yanlarını tamamlar. Gerekli görmesi durumunda rapor 

düzenleyenlerin yazılı ve sözlü açıklamaları alınır. Tanık konumundaki ilgililerin yazılı ve 

sözlü açıklamalarına da başvurulabilir. Tanıklar, yazılı bildirimi izleyen üç gün içinde 

Federasyona yazılı açıklamada bulunmak zorundadırlar. Sözlü açıklamalar yazılı duruma 

getirilip, açıklama verene imzalattırılır. Gerçeğe aykırı açıklamada bulunduğu saptanan 

tanıklar hakkında da disiplin işlemi başlatılabilir. 

35.3. Disiplin Kurulu karar verirken; hakemlerin,  teknik direktörlerin ve diğer yarışma 

görevlilerinin resmi raporlarını temel alır. Bununla birlikte işitsel veya görsel kayıtlardan, adli 

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

kullanılabilir. 

35.4. Disiplin Kurulu, soruşturma dosyasında saptanan tüm disiplin kuralı suçu ile incelenen olayda 

kurula bildirilmeyen diğer sorumlu kişi ve kuruluşlar hakkında doğrudan soruşturma yapabilir. 

35.5. Konunun Tahkim Kurulu’na götürülmesi durumunda; Yönetim Kurulu, incelemeyi ve / veya 

ön soruşturmayı yürütmüş olan ilgiliye, Federasyonu temsil görevini verebilir.  

 

Karar  

Madde – 36 

36.1. Disiplin Kurulu, soruşturmanın tamamlandığı günden başlayarak üç gün içinde kararını verir. 

36.2. Disiplin Kurulu; kanıtları, soruşturma ve incelemeden edineceği izlenime göre değerlendirir.  

36.3. Kararlar; 

36.4.1. Yaptırım uygulanması, 

36.4.2. Yaptırım uygulanmasına yer olmadığı, 

36.4.3. Soruşturmanın ertelenmesi,  

36.4.4. Soruşturmanın düşürülmesi ve  

36.4.5. Görevsizlik, yönünde olur. 

36.4. Yaptırım kararlarında; yaptırımların gerekçesi, içeriği ve uygulama yöntemleri ve varsa 

yaptırımın uygulanmasını azaltan ve çoğaltan nedenler gösterilir. 

36.5. Yaptırım kararlarında; idari önlem koyulan süreler yaptırım süresinden düşürülür, kalan süre 

yaptırım süresi olarak uygulanır. 

36.6. Yaptırım kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurabilir. Ancak; bu başvuru, kararın 

uygulanmasını durdurmaz. 

 

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Yaptırım İlkeleri 

 

Yaptırımlar 

Madde – 37 

37.1. Bu Talimata göre belirlenen disiplin suçlarına uygulanacak disiplin yaptırımları; 

37.1.1. Uyarma, 

37.1.2. Yarışmaya Katılamama, 

37.1.3. Hak Yoksunluğu, 

37.1.4. Para Ödeme, 

37.1.5. Yarışmayı İzleyicisiz Oynatma, 

37.1.6. Tescilin Geçersiz Kılınması ve 

37.1.7. Salon Kapatma yaptırımlarıdır. 

37.2. Kurul; bu Talimatta yer almayan eylemlerle ilgili olarak, IFBB veya WAF kurallarına göre 

karar verebilir. 
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37.3. Söz konusu kuralların çiğnenmesinin “bilmeme veya unutma sonucu” yapıldığı savı geçerli bir 

gerekçe olarak görülemez. 

37.4. Kurallara uymayanı cesaretlendiren ve yardım eden de aynı yaptırım uygulanır.    

 

Uyarma Yaptırımı 

Madde – 38 

38.1. Uyarma Yaptırımı; kurum, kuruluş, kulüp veya kişinin etkinliklerde ve işlemlerde daha özenli 

davranmalarını ve aynı davranışı yinelememelerini sağlamak için yazılı olarak yapılan 

bildirimdir.  

 

Yarışmaya Katılamama Yaptırımı 

Madde – 39 

39.1. Kuruluşun, kulübün, sporcunun veya diğer kişilerin; üç yıldan çok olmamak üzere, 

yarışmalara katılmaktan yoksun bırakılmasıdır. Bu süreyi aşan yaptırımlar, sürekli hak 

yoksunluğu yaptırımı ilkelerine bağlıdır. 

39.2. Yarışmaya katılamama yaptırımı üçe ayrılır: 

39.2.1. Tek Yarışmaya Katılamama Yaptırımı; kuruluşların ve sporcuların bir resmi 

yarışmaya katılamamasıdır. Resmi yarışmalarda, yarışma disiplinini gerektiren veya 

yaptırım gerektiren nitelikteki davranışı nedeniyle yarışmadan çıkarılan sporcu, o 

yarışmayı izleyen aynı spor dalının ilk resmi yarışmasına katılamaz. 

39.2.2. Süreli Yarışmaya Katılamama Yaptırımı; kuruluşların ve sporcuların yirmi günden az 

ve üç yıldan çok olmamak üzere yarışmaya katılamamasıdır. 

39.2.3. Uluslar Arası Yarışmaya Katılamama Yaptırımı; uluslar arası yarışmalardan 

çıkarılma durumunda, uluslar arası kuruluşların kendi kuralları uygulanır.  

 

Hak Yoksunluğu Yaptırımı 

Madde – 40 

41.1. Kişinin; Federasyon’un düzenlediği her türlü etkinliklere resmi olarak katılmaktan; hakemlik, 

temsilcilik yapmaktan; yönetici, idareci ve teknik görevli olarak yarışmalarda görev almaktan; 

kurum, kuruluş, spor kulübü görevlisi olarak Federasyonla resmi ilişkide bulunmaktan ve 

yarışmalarda resmi görevine ilişkin çalışmalarından süreli veya sürekli olarak yoksun 

bırakılmasıdır. 

40.1.1. Süreli Hak Yoksunluğu;  Kişi, kurum veya kuruluşların yukarıda yazılanlardan bir 

aydan üç yıla kadar yoksun bırakılmasıdır. 

40.1.2. Sürekli Hak Yoksunluğu; Kişi, kurum veya kuruluşların yukarıda yazılanlardan 

sürekli olarak yoksun bırakılmasıdır. 

41.2. Hak yoksunluğu veya yarışmaya katılamama yaptırımı verilmiş antrenör; yoksun bırakıldığı 

yarışmayı tribünlerden izleyebilir. Antrenörün; yarışma öncesinde ve yarışma anında soyunma 

odalarında, çıkış koridorunda ve teknik alanda bulunması yasak olduğu gibi, sporcusu veya 

takımıyla her hangi bir şekilde iletişim kurması da yasaktır. Bu yasağa uymayan antrenörlere 

önce parasal yaptırım, ikinci kez yinelenmesi durumunda sürekli hak yoksunluğu yaptırımı 

uygulanır. 

 

Parasal Yaptırım 

Madde – 41 

41.1. Bu Talimat ilkelerine göre; kişi, kurum, kuruluş veya spor kulüplerine verilen yaptırımın 

parasal olarak karşılanarak Federasyona ödenmesidir. 

41.2. Para yaptırımı başlangıçta 10.000,00.- (onbin ) TL.’nı geçemez, bu tutar her yıl Vergi Yöntem 

Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır 

 

Diğer yaptırımlar:  

Madde – 42 

42.1. Aşağıda belirtilen yaptırımlar Federasyon Yönetim Kurulu tarafından verilir. 

42.1.1. Puan İndirme Yaptırımı: Bir takımın puanlarından, her yarışma için yengi ( galibiyet ) 

durumunda verilen puan tutarı kadar puanının düşürülmesidir. 

42.1.2. Küme Düşürme Yaptırımı: Takımın bir alt lige indirilmesidir. 
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42.1.3. Tescilin Geçersiz Kılınması Yaptırımı: Takımın Federasyondaki sicil kaydının 

silinerek, Federasyon spor dalları etkinliklerinin dışında bırakılmasıdır. 

 

Tamamlayıcı Ve Ek Yaptırımlar 

Madde – 43 

44.1. Tamamlayıcı ve ek yaptırımlar; Uyarma, Para ve Salon Kapatma Yaptırımlarıdır. Her disiplin 

kuralı çiğnenmesinde uygulanacak yaptırım tipine; ilgili yaptırım ilkesinde belirtilmemiş olsa 

bile, Disiplin Kurulunun uygun görmesiyle ek veya tamamlayıcı yaptırım verilebilir. Ancak; 

sporculara ve diğer kişilere verilen uyarma, yarışmaya katılamama ve hak yoksunluğu 

yaptırımları, para yaptırımına çevrilemez. 

 

Yarışmanın İzleyicisiz Yapılması Ve Yarışma Alanı Olayları  

Madde – 44 

44.2. İzleyicilerinin, diğer görevlilerinin ve sporcularının gerçekleştirdiği suç niteliği taşıyan 

olaylardan dolayı; sorumlu kurum, kuruluş ve kulüplere, resmi yarışmayı izleyicisiz oynama 

yaptırımı veya resmi yarışmaya katılamama yaptırımı uygulanır. 

44.3. Yarışmayı izleyicisiz oynatma yaptırımı, yalnızca izleyicilerin olumsuz tutum ve 

davranışlarından doğan yarışma alanı olayları nedeni ile veya genel güvenliğin zorunlu kıldığı 

durumlarda yarışmalara izleyicilerin alınmamasıdır.  

 

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yaptırımı ( Cezayı ) Azaltan Ve Çoğaltan Nedenlerle İlgili İlkeler 

 

 

Girişim ( Teşebbüs ) 

Madde – 45 

45.1. Suç oluşturan davranışın girişim aşamasında kaldığı durumlarda; verilecek yaptırım, üçte bir 

oranı yerine yarı yarıya indirilir. 

 

Kışkırtma ( Tahrik ) 

Madde – 46 

46.1. Suç oluşturan davranışın; başkasının kışkırtması sonucu işlendiği anlaşıldığı durumlarda, 

verilen yaptırım yarıdan üçte iki oranına kadar indirilir. 

46.2. Kışkırtma sonucu işlenen suçlara verilen sürekli hak yoksunluğu yaptırımları, üç yıla çevrilir.  

 

Yaptırımı Azaltan Neden 

Madde – 47 

47.1. Suçun kışkırtma sonucu işlenmesi nedeniyle yaptırımın azaltılmasından ayrı olarak, kulüp 

veya kişiye verilecek yaptırımı azaltacak diğer geçerli nedenler disiplin kurulunca uygun 

görülürse; kalan yaptırım yarısına kadar indirilir. 

 

Yineleme ( Tekerrür ) 

Madde – 48 

48.1. Yaptırımın tamamlanacağı faal sezon içinde, aynı türden disiplin suçunu yineleyen kişi 

hakkında verilecek yaptırım yarısına kadar arttırılır. 

48.2. Uyarma yaptırımı ve sporculara verilen bir yarışmaya katılamama yaptırımı; suçun 

yinelemesine ilke olamaz. 

 

Yaptırımda Ayrıştırma 

Madde – 49 

49.1. Aynı anda işlenen ve birden çok yaptırımı gerektiren tutum ve davranışlar, ayrı ayrı 

görüşülerek karara bağlanır ve ona göre ayrı ayrı yaptırım uygulanır. Yaptırım uygulanırken; 

önce ağırlaştırıcı, sonra hafifletici nedenler uygulamaya konur.  
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Aktif Pişmanlık 

Madde – 50 

50.1. Disiplin suçu işlemek üzere iken, kişinin vazgeçmesi nedeniyle suç tamamlanmamışsa, eylemi 

işleyene yine yaptırım uygulanır fakat yaptırım yarısına kadar indirilir.  

 

Ağırlaştırıcı Nedenler 

Madde – 51 

51.1. Aşağıdaki suçların işlenmesi durumunda; yarışmalardan men, hak yoksunluğu ve parasal 

yaptırım olarak verilecek yaptırımlar bir katına kadar artırılır. 

51.1.1. Yabancı ülkelerde veya uluslar arası yarışmalarda suç işlenirse, 

51.1.2. Yetki ve görev kötüye kullanılırsa, 

51.1.3. Başkalarının işlediği suça aktif olarak katılırsa, 

51.1.4. Basın – yayın organları aracılığı ile yapılan açıklamalarla; Genel Müdürlük ve / veya 

Federasyonun tüzel kişiliğine veya görevlilerin imaj ve otoritesine zarar verilmişse, 

51.1.5. Son iki yıl içinde başka bir disiplin suçu işlenmişse.  

 

Yaptırım Sürelerine Ait İlkeler 

Madde – 52 

52.1. Süreli olarak yarışmaya katılamama ve süreli hak yoksunluğu yaptırımları; gün, ay ve yıl 

hesabı ile uygulanır. 

52.2. Bir gün 24 saat, bir ay 30 gündür. Yıl; resmi takvime göre hesaplanır. 

52.3. Yarışmalarda görev alan kişilere ilişkin üç aya kadar verilen yarışmaya katılamama ve hak 

yoksunluğu yaptırımları yarışma sayısı ile gösterilir. 

 

 

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Karar Bildirimi Ve Kararın Uygulanması İlkeleri 

 

 

Kararların Bildirimi Ve Uygulanması  

Madde – 53 

53.1. Kararın bildirilmesi ve uygulamasında temel olmak üzere; Disiplin Kurulu kararlarının ilke 

fıkrası gereği, savunma istemleri ve idari önlemler; ilgili kişi veya kuruluşlara yıldırım telgraf, 

faks veya elektronik posta ile bildirilir. 

53.2. Gerekli durumlarda bildirimler, Federasyon personeli, İl Temsilcilikleri aracılığıyla veya özel 

görevli eliyle de yapılabilir. 

53.3. Söz konusu yollarla yapılan bildirim tarihi, kararın bildirim tarihidir. 

53.4. Disiplin Kurulu; yaptırımın başlangıç ve bitiş tarihlerini kararında açıkça belirtir. 

53.5. Alınan disiplin kararları, ilgililerin Federasyonda bulunan sicil dosyalarında ve bilgisayar 

ortamındaki dosyalarında bulundurulur veya tutulur. 

53.6. Bildirimi almaktan kaçınan kişi veya kuruluşlara karşı bu yönde tutulan tutanak, bildirim tarihi 

olarak uygulanır. 

53.7. Gerekçeli kararlar; ayrıca posta kanalıyla APS veya iadeli taahhütlü olarak da gönderilir. 

 

Yaptırım Uygulanmasının Özel İlkeleri 

Madde – 54 

54.1. Yarışmaya katılamama yaptırımı; yalnızca, o kategorinin resmi yarışmalarında uygulanır. 

Yaptırım gören sporcular, yaptırım uygulaması tamamlanıncaya kadar hiçbir yarışmada 

oynayamaz. Yaptırım süresi aralıksız olarak işler. 

54.2. Federasyonun yarışma sezonunda tamamlanmayan yarışmaya katılamama yaptırımı; sonraki 

yarışma sezonuna geçerek devam eder ve yaptırım tamamlanır. 

54.3. Yarışma kurallarından doğan ve Disiplin Kurulunca ayrıca yaptırım uygulanmasına gerek 

duyulmayan suçlara ilişkin yaptırımlar öncelikle uygulanır. 
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54.4. Yarışmaya katılamama yaptırımının uygulanmasında; tamamlanamayan veya kararda 

belirtilmiş yarışmalar da yaptırım uygulanma alanında değerlendirilir. 

54.5. Bir kişi; hem sporculuk, hem de antrenörlük yapıyor olsa bile, bu dallardan biriyle ilgili olarak 

hakkında verilen yarışmaya katılamama veya hak yoksunluğu yaptırımı, onun hem sporculuk 

hem de antrenörlük çalışmalarının tamamını kapsar. 

54.6. Yaptırım alan veya idari önlem koyulan sporcuların uluslar arası yarışmalara katılmalarına 

yalnızca Federasyon Başkanı izin verebilir. Bu sporcularla ilgili yaptırım ve idari önlem 

uygulaması izin süresinin bitiminde hemen başlar. 

54.7. Sporculara ve diğer kişilere verilen parasal yaptırımlarda alınması gereken para; ilgililerden 

sorumluluk sırasına göre istenir ve alınır. Parasal yaptırımlarda alınması gereken para; 

ilgililerce doğrudan Federasyonun Özel Gelirler Hesabına yatırılır ve Banka Ödendi 

Belgesinin biri Disiplin Kuruluna gönderilir. 

 

Yaptırım Kararlarının Niteliği: 

Madde – 55 

55.1. Disiplin Kurulunca verilen yaptırımlar; bu Talimatta öngörülen durumlar dışında hiçbir 

makam veya kişi tarafından kaldırılamaz ve değiştirilemez. 

 

Yaptırım Tamamlanma Belgesi 

Madde – 56 

56.1. Yaptırımın tamamlanmasıyla birlikte ilgililer; resmi yarışmaların tarihleri, yaptırımın başladığı 

ve sona erdiği günleri kapsayan bir tutanak düzenleyerek, hiç bekletmeden Disiplin Kuruluna 

gönderirler. 

 

 

 

ONUNCU BÖLÜM 

Karşı Çıkma ( İtiraz Etme ) İlkeleri 

 

 

Karşı Çıkma 

Madde – 57 

57.1. Disiplin Kurulu Kararlarına karşı çıkma işi on gün içinde yapılır. Karşı çıkma; Genel 

Müdürlük Tahkim Kuruluna yazılı bir dilekçe ile yapılmalıdır. 

57.2. Başvuru sahibi, ayrıca başvuru ücretini yatırmak ve alındı belgesini dilekçesine eklemek 

zorundadır. Aksi durumda alındı belgesi gösterilinceye kadar dilekçe işleme konulmaz. Beş 

gün içerisinde başvuru ücreti ile diğer giderlerin yatırıldığına ilişkin alındı belgesinin 

gösterilmemesi durumunda ilgili hakkındaki karar yürürlüğe girer. 

57.3. İlgililer; Disiplin Kurulunca verilen sürekli hak yoksunluğu yaptırımına karşı çıkmasa bile, 

Disiplin Kurulu bu kararını ilke olarak Tahkim Kurulu’na gönderir. Karar Tahkim Kurulunca 

doğrudan incelenir ve sonuca bağlanır.  

 

Uygulamanın Durdurulması 

Madde – 58 

58.1. Tahkim Kuruluna yapılacak başvuru; kararın yaptırımını ve uygulanmasını durdurmaz. Ancak; 

Tahkim Kurulu, çok ivedi durumlarda, ilgilinin de istekte bulunması koşuluyla, kararda açıkça 

hukuka aykırılık bulunması durumunda ve bağlı olarak yargılamanın da akışını dikkate alarak, 

kararın yaptırımının veya uygulanmasının durdurulmasına karar verebilir.  

 

Karşı Çıkma Yöntemi, Başvurunun İncelenmesi Ve Karar 

Madde – 59 

59.1. Disiplin Kurulunun kararlarına; yaptırım uygulanan kişi, bağlı olduğu kuruluşu veya kulübü 

karşı çıkabilir. Karar, kuruluş ya da kulüp hakkında verilmiş ise; karşı çıkma başvurusu 

kuruluş yöneticisi, kulüp başkanı veya görevlendireceği kulüp yetkilisince yapılır. 

59.2. Disiplin Kurulu’nun kararlarına karşı çıkma işlemlerinde, Tahkim Kurulu Yönetmeliği ile bu 

Talimatta yer alan ilkeler uygulanır. 
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59.3. Tahkim Kurulu; Disiplin Kurulu’nun verdiği kararın olduğu gibi veya değiştirilerek 

onanmasına ya da bozulmasına karar verebilir. 

59.4. Karalar gerekçeli olarak yazılır ve taraflara bildirilir. 

59.5. Tahkim Kurulu kararları kesindir, bozma karalarına karşı Disiplin Kurulu’nun direnme hakkı 

yoktur.   

 

 

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

Soruşturma Ve Zamanaşımı İlkeleri 

 

 

Soruşturmanın Geri Alınması Ve Yöntemi 

Madde – 60 

60.1. Kesinleşen bir kararda; dayanak oluşturan kanıtların gerçeğe aykırı oldukları veya kararın 

verilmesinde kural hatasına düşüldüğü veya kararı etkileyecek yeni bir kanıtın ortaya çıktığı 

veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce, yazılı kurallarda ilgililerden yana bir 

değişiklik yapıldığı durumda; Federasyon Başkanı kendiliğinden veya ilgilinin isteği üzerine, 

Disiplin Kurulunda kesinleşen kararın yeniden incelenmesini veya karar, yaptırım verilmesine 

yönelik ise; yaptırımın yerine getirilmesini inceleme sonuna kadar ileri bir tarihe bırakılmasını 

isteyebilir. Bu istek üzerine Disiplin Kurulu, yaptırımın yerine getirilmesinin ileri bir tarihe 

bırakılıp bırakılmayacağını inceledikten sonra, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına 

karar verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir. 

 

Soruşturmada Zaman Aşımı 

Madde – 61 

61.1. Soruşturma ile ilgili zaman aşımının başlama tarihi, olay günüdür. 

61.2. Federasyon spor dalları faaliyetlerinden aralıksız bir yıl ayrılmış kişiler hakkında soruşturma 

yapılamaz. 

61.3. Uyarma yaptırımını gerektiren durumlarda üç ayın geçmesi, Parasal, yarışmaya katılamama ve 

süreli hak yoksunluğu yaptırımlarını gerektiren tutum ve davranışlarda iki yılın geçmesi, 

Sürekli hak yoksunluğu yaptırımını gerektiren tutum ve davranışlarda üç yılın geçmesi, Küme 

düşürme yaptırımını gerektiren tutum ve davranışlarda ise en geç izleyen sezonda yarışmaların 

sona ermesi ile soruşturma ortadan kalkar. 

 

Yaptırımda Zaman Aşımı 

Madde – 62 

62.1. Disiplin Kurulu Kararının kesinleştiği veya yaptırım uygulamasının herhangi bir nedenle 

durduğu günden sonra başlamak üzere aşağıdaki durumlarda yaptırım zaman aşımına uğrar; 

62.1.1. Uyarı yaptırımı altı ay içinde uygulanmaz ise, 

62.1.2. Yarışmaya katılamama ve süreli hak yoksunluğu yaptırımları üç yıl içinde 

uygulanmaz ise, yaptırım ortadan kalkar.  

 

Soruşturma Ve Yaptırımda Zaman Aşımının Kesilmesi 

Madde – 63 

63.1. Disiplin Kurulunun soruşturma ve yargılama ile ilgili tüm işlemleri; soruşturma zaman 

aşımını, kararın uygulanmasına dair her işlem ise; yaptırım zaman aşımını keser. 

63.2. Zaman aşımı kesilme gününden başlayarak yeniden işlemeye başlar. Soruşturma ve yaptırım 

zaman aşımı, doğrudan dikkate alınır. 
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ONİKİNCİ BÖLÜM 

Tamamlayıcı İlkeler 

 

 

Tamamlayıcı İlkeler  

Madde – 64 

64.1. Disiplin Kurulu;  bu Talimatta yer almayan durumlarda, Ana Statü, IFBB ve WAF kurallarına 

bağlı olarak genel hukuk, hak ve adalet ilkelerine göre kararlarını verir.  

 

 

 

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Diğer İlkeler   

 

 

Farklı İlke Durumunda Uygulama  

Madde – 65 

65.1. Suç işlendiği zaman yürürlükte olan disiplin talimatı ile sonradan yayımlanan disiplin talimatı 

ilkeleri birbirinden farklı ise ilgilinin yararına olan ilke uygulanır.  

 

Talimatların Uyumluluğu 

Madde – 66 

66.1. Federasyonun diğer Talimatlarına; bu Talimattaki görev ve yetkileri kısıtlayan, önlem ve 

yaptırımları etkileyen ilkeler konulamaz; bu tür ilkeler konmuş olsa bile geçerli olmaz.  

 

 

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son İlkeler 

 

Geçici Madde  

Madde – 67 

67.1. Bu Talimatın yayımı tarihinden önce Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Kurullarınca 

verilen tüm yaptırımlar geçerlidir.  

 

Yürürlük 

Madde – 68 

68.1. Bu Talimat Bu Talimat; Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Federasyon Başkanının Onayı 

ile GSGM ve Federasyonun İnternet sayfalarında yayımı tarihinden başlayarak yürürlüğe 

girer. 

 

Yürütme 

Madde – 69 

69.1. Bu Talimatı Federasyon Başkanı yürütür. 

 

 


