TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU DİSİPLİN TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-(1) Bu Talimatın amacı; Federasyonun faaliyet programında yer alan veya
kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde
disiplini sağlamak amacıyla, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun kurallarına uygun
olarak, disiplin suçu oluşturan fiilleri ve bu fiillere verilecek cezalara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Talimat; Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve
kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde yer alan
kulüp, kurum ve kuruluş, takım, yarışçı, genel direktör, yarış direktörü, jüri, temsilci, teknik
kontrol sorumlusu, hakem, antrenör, mekaniker, öğretici, menajer gibi yarış görevlileri ile
yönetici ve görevli diğer kişileri kapsar.
(2) Federasyon Başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri bu talimatın
kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu Talimat; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesinin on sekizinci
fıkrası ve 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor
Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (i) bendi ile 22/04/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Talimatta yer alan;
a) Denetim Kurulu: Türkiye Motosiklet Federasyonu Denetim Kurulunu,
b) Disiplin Kurulu: Türkiye Motosiklet Federasyonu Disiplin Kurulunu,
c) Federasyon: Türkiye Motosiklet Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanını,
d) Genel Direktör: Federasyon tarafından yarışın en üst düzey yetkilisi olarak
görevlendirilen kişiyi,
e) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) Görevli Diğer Kişiler: Kulüp veya yarışçı tarafından görevlendirilen teknik ve idari
görevliler, sağlık ekibi, kulüp çalışanı, özel güvenlik görevlileri ve benzeri görevli diğer
kişileri,
g) Kulüp: Türkiye Motosiklet Federasyonunda tescilli spor kulüplerini,
ğ) Jüri: Yarışın denetlenmesi, gözlenmesi, cezaların kararlaştırılması ve yarışın resmi
sonuçlarını onaylamak üzere Federasyon tarafından görevlendirilmiş üç kişilik komisyonu,
h) Organizatör Kulüp: Yarış veya faaliyet düzenlemek konusunda Federasyon
tarafından yetkilendirilen kulübü,
ı) Spor dalı: Federasyona bağlı spor dallarını,
i) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre
oluşturulan kurulu,
j) Yarışçı: Federasyonuna bağlı spor dallarında tescilli olarak spor yapan kişileri,
k)Yarış Direktörü: Mevzuat ve yarışma programına göre yarışmanın resmi programını
uygulayan; parkur ve görevlilerin düzeni ile emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlayan; idari,
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sportif, teknik hazırlık ve uygulamalarda yarışın sorumlusu olan ve yarışı bizzat yöneten
görevliyi,
l) Yarış Görevlileri: Federasyon tarafından görevlendirilen genel direktör, yarış
direktörü, jüri, Federasyon temsilcisi, teknik sorumlu, başhakem, hakem ve diğer kişileri,
m) Yarış Programı: Organizatör tarafından hazırlanan ve Federasyon tarafından
onaylandıktan sonra yayımlanan ve ilgili yarışa özgü ayrıntıları ve düzenlemeleri içeren alt
düzenlemeyi,
n) Yönetim Kurulu: Türkiye Motosiklet Federasyonu yönetim kurulunu,
o) Yönetici: Kulüplerin yönetiminde bulunan başkan, yönetim kurulu üyesi, genel
müdür, kulüp müdürü ve genel sekreter gibi üst düzey kulüp yetkililerini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Kurulu, Görevleri ve Çalışma Usulü
Disiplin kurulu
MADDE 5-(1) Disiplin kurulu, genel kurul tarafından dört yıl için seçilen bir başkan ve
dört asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve
yedek ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan
vekili ve bir raportör seçerler.
(2) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya
çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl
üyelerin ölümü veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası
gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.
Disiplin kurulu üyelerinde aranacak şartlar
MADDE 6-(1) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza
veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak
mahrumiyeti cezası almamış olmak.
ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi
kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.
(2) Genel Kurul tarafından disiplin kurulu asıl ve yedek üyeliğine seçilen üyelerin en
geç onbeş gün içerisinde aşağıdaki belgeleri Federasyona ibraz etmesi zorunludur:
a) Nüfus cüzdan fotokopisi,
b) Öğrenim belgesinin veya öğrenimini tevsik edecek belgenin aslı veya kurumca ya da
noter tasdikli örneği,
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza
veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak
mahrumiyeti cezası almadığına dair gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünden alınacak
belge,
ç) 30 gün içerisinde alınmış adli sicil kaydı ve adli arşiv sicil kaydı belgesi.
Disiplin kurulunun görevleri
MADDE 7-(1) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya
kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve
faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kurum ve
kuruluş, takım, yarışçı, genel direktör, yarış direktörü, jüri, temsilci, teknik kontrol sorumlusu,
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başhakem, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı
ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerini karara bağlar.
Disiplin kurulunun çalışma usulü
MADDE 8-(1) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara
bağlamak üzere, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla
toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın
bulunmaması halinde, kurula başkan vekili başkanlık eder.
(2) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır.
Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört
toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı
olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o
toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.
(4) Disiplin kurulunca verilen cezalar, disiplin kurulu defterine işlenir ve sportif ceza
kütüğüne kaydedilmek üzere Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler
Temel ilkeler
MADDE 9-(1) Kulüpler ve gerçek kişiler sportmenliğe, oyun kurallarına ve
Federasyon kararları ile talimatlarına aykırı davranmaları halinde disiplin cezaları ile
cezalandırılır.
(2) Bu Talimatta belirtilen disiplin cezaları temel cezalar olup, özel şartların varlığı
halinde, bu cezalar ağırlaştırılabilir veya hafifletilebilir.
(3) Sportmenliğe veya diğer disiplin hükümlerine aykırı davranışlarda, yarış
görevlilerinin durumu görmemesi nedeniyle bir karar vermemiş olması disiplin cezalarının
verilmesine engel değildir.
(4) Bu talimat hükümleri uyarınca verilecek cezalar, somut olayın objektif ve sübjektif
tüm şartları, ihlalde bulunan kişinin kusur derecesi, ağırlaştırıcı ve hafifletici tüm nedenler
değerlendirilmek suretiyle belirlenir.
Manevi unsur
MADDE 10-(1) Aksi belirtilmedikçe, bu talimat kapsamında sayılan disiplin suçları
kasten veya taksirle işlenmesi halinde cezalandırılır.
Sorumluluk
MADDE 11-(1) Organizatör kulüp, yarışın yapılacağı parkurun ve çevresinin düzenini
ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
(2) Organizatör kulüpler, yarış öncesinde, esnasında ve sonrasında meydana
gelebilecek her türlü olaydan sorumlu olup, yarış organizasyonuna ve güvenliğine ilişkin tüm
talimatlara uymakla yükümlüdür.
(3) Kulüplerin, yarışçılarının, görevlilerinin, başkanlarının, onursal başkanlarının,
yöneticilerinin, çalışanlarının, üyelerinin, özel güvenlik görevlilerinin ve taraftarlarının
ihlallerinden dolayı objektif sorumlulukları esastır.
(4) Yarışçı; herhangi bir kusuru veya ihmali bulunmasa dahi, mekaniker, menajer,
teknisyen ve taraftarlarının, yarış süresince parkur içindeki ve dışındaki davranışlarından
objektif olarak sorumlu olup, söz konusu kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı
davranışlarından dolayı yarışçıya da aynı ceza verilir.
Failin belirlenememesi
MADDE 12-(1) Disiplin suçlarının faillerinin şahsen belirlenememesi halinde disiplin
cezası faillerin mensubu olduğu kulübe verilir.
Teşebbüs
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MADDE 13-(1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir eylemi elverişli hareketlerle doğrudan
doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı
sorumlu tutulur.
(2) Fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde, meydana gelen zarar veya tehlikenin
ağırlığına göre, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir.
Haksız tahrik
MADDE 14-(1) Eylemin, haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli
elemin etkisi altında işlenmesi halinde cezada indirim yapılır.
(2) Haksız tahrikin derecesi dikkate alınarak, verilecek ceza üçte birine kadar
indirilebilir.
(3) Haksız tahrik sonucu oluşan eylemlere ait sürekli hak mahrumiyeti cezası üç yıllık
hak mahrumiyeti cezasına dönüştürülür.
Takdiri indirim nedenleri
MADDE 15-(1) Disiplin suçunun failleri lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin
bulunması halinde öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir. Takdiri indirim nedenleri
kararda gösterilir.
Tekerrür
MADDE 16-(1) Önceden işlenen disiplin suçundan dolayı verilen disiplin cezası
kesinleştikten sonra aynı sezon içerisinde yeni bir suçun işlenmesi halinde tekerrür hükümleri
uygulanır. Tekerrür için cezanın infaz edilmiş olması şart değildir.
(2) Tekerrür halinde, öngörülen ceza yarısına kadar artırılabilir.
(3) İhtar, kınama, ikiye kadar yarışmadan men ve yarışçı parkına giriş yasağı cezaları
tekerrüre esas olmaz.
İçtima
MADDE 17-(1) Birden fazla cezayı gerektiren eylemler, ayrı ayrı cezalandırılır.
Bununla birlikte, fiillerin bir bütünlük arz etmesi halinde en ağır cezayı gerektiren ihlal için
öngörülen cezaya hükmedilir ve öngörülen ceza yarısına kadar artırılabilir.
İştirak
MADDE 18-(1) (1) Disiplin suçunu oluşturan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden
her biri fail olarak sorumludur. Suçun gerçekleştirilmesinde bir başkasını kullanan, azmettiren
veya bir başkasına yardım eden kişiler de disiplin suçuna iştirak etmiş sayılır.
(2) Disiplin suçunun teşebbüs aşamasında kalması iştirak nedeniyle sorumluluğun
doğmasına engel değildir.
(3) Disiplin suçuna iştirak edenlerin fiile katılım derecesi ve iştirakin türü de
değerlendirmek suretiyle uygulanacak ceza takdir edilir.
Ağırlaştırıcı nedenler
MADDE 19-(1) Bu Talimat hükümlerine göre yarışmadan men veya hak mahrumiyeti
cezasını gerektiren suçun;
a) Yabancı bir ülkede işlenmesi,
b) Görevin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi,
c) Federasyon tüzel kişiliği veya Federasyon kurulları ya da üyelerin imaj ve
otoritesine medya ya da internet aracılığı ile yapılan açıklamalarla zarar verilmesi,
ç) Son iki yıl içinde başka bir disiplin suçunun işlenmiş olması,
hallerinde verilecek ceza bir katına kadar arttırılabilir.
(2) Ceza verilirken önce ağırlaştırıcı nedenler sonra hafifletici nedenler uygulanır.
Soruşturma zamanaşımı
MADDE 20-(1) Soruşturma zamanaşımı, tamamlanmış disiplin suçlarında suçun
gerçekleştirildiği, teşebbüs halinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı, zincirleme suçlarda
ise son ihlalin gerçekleştirildiği günden itibaren işlemeye başlar.
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(2) Disiplin soruşturması; ihtar cezasını gerektiren durumlarda üç ay, yarışmadan men
ve süreli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren durumlarda bir yıl ve sürekli hak mahrumiyeti
cezasını gerektiren durumlarda ise üç yıllık zamanaşımına tabidir.
(3) Şike ve teşvik primi suçlarının soruşturması zamanaşımına tabi değildir.
(4) Doping suçuna ilişkin soruşturma zamanaşımı konusunda, Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye Dopingle Mücadele
Talimatında yer alan zamanaşımı süresi uygulanır.
Ceza zamanaşımı
MADDE 21-(1) Disiplin cezaları, kararın kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl
içerisinde infaz edilmediği takdirde zamanaşımına uğrar.
(2) Ceza zamanaşımı, kararın kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye
uğradığı günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır.
Zamanaşımının kesilmesi
MADDE 22-(1) Soruşturma ve yargılama ile ilgili işlemler soruşturma zamanaşımını;
ceza kararının infazına dair işlemler ise ceza zamanaşımını keser.
(2) Zamanaşımı süreleri, kesilme tarihinden itibaren yeniden başlar.
(3) Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak bu Talimatta belirtilen
sürenin en fazla yarısına kadar uzar.
(4) Zamanaşımı Disiplin Kurulu tarafından kendiliğinden dikkate alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Cezaları
İhtar
MADDE 23-(1) İhtar, işlenen disiplin suçunun esasının yazılı olarak hatırlatılmasıdır.
Kınama
MADDE 24-(1) Kınama, sorumluların eylemlerinin tasvip edilmediğinin yazılı olarak
bildirilmesidir.
Para cezası
MADDE 25-(1) Kişi veya kulüplerin, belirli bir meblağı Federasyona ödemeye
mahkûm edilmesidir.
(2) Kulüpler; yarışçı, yönetici ve görevlilerine uygulanan para cezasından müştereken
ve müteselsilen sorumludur. Failin, kulüple ilişkisinin sona ermesi, kulübün müteselsil
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
(3) Bu talimat kapsamında verilecek para cezalarının miktarı, bin Türk Lirasından
onbin Türk Lirasına kadar olup, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde
bulundurularak takdir edilir.
(4) Para cezasının alt ve üst miktarları gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından
yeniden belirlenebilir.
Ödüllerin iadesi
MADDE 26-(1) Kulüp veya kişilerin kazandıkları yarış derecesi, para, kupa, madalya
ve benzeri menfaatleri iade etmeleridir.
İhraç
MADDE 27-(1) Bir kulübün halihazırdaki veya gelecekteki bir organizasyona
katılmaktan men edilmesidir.
Yarışmadan men
MADDE 28-(1) Yarışçı veya diğer gerçek kişilerin resmi ve özel yarışmalara
katılmaktan men edilmesidir.
Organizasyondan men
MADDE 29-(1) Kulüpler ve diğer kurum ve kuruluşların organizasyon yapmaktan
men edilmesidir.
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Yarışçı parkına (padok) giriş yasağı
MADDE 30-(1) Bir kişinin yarış parkı (padok) ve bağlantılı bölümlerine girmesinin
yasaklanmasıdır.
Pist ve parkura giriş yasağı
MADDE 31-(1) Pist ve parkura giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler, cezaları
infaz edilinceye kadar yarış öncesinde, esnasında ve sonrasında hiçbir pist, parkur ve bağlı
bölümlerine giremez.
Hak mahrumiyeti
MADDE 32-(1) Kişinin, pist, parkur ve yarışçı parına girmek dahil, Federasyon
bünyesinde yer alan spor dalları ile ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette
bulunmaktan men edilmesidir.
(2) Hak mahrumiyeti cezası süreli veya sürekli olarak verilebilir. Süreli hak
mahrumiyeti cezası on beş günden az, üç yıldan fazla olamaz. Üç yıldan fazla hak
mahrumiyeti cezası, sürekli hak mahrumiyeti cezası olarak nitelendirilir. Bir kararla hükme
bağlanan cezaların toplamı üç yıldan fazla olursa, bu cezalar sürekli hak mahrumiyeti olarak
infaz edilir.
Lisansın askıya alınması
MADDE 33-(1) Kişinin, Federasyon bünyesinde yer alan spor dalları ile ilgili bir
faaliyeti yerine getirmesi için gerekli olan lisansının kendisine sağladığı hakları kullanmaktan
geçici olarak men edilmesidir.
Lisansın iptali
MADDE 34-(1) Kişinin Federasyon bünyesinde yer alan spor dalları ile ilgili bir
faaliyeti yerine getirmesi için gerekli olan lisansının iptal edilmesidir.
Tescilin iptali
MADDE 35-(1) Kulübün Federasyon nezdindeki tescil kaydının iptal edilmesidir.
Tescil iptali cezası Yönetim Kurulunca verilir.
Puan indirme
MADDE 36-(1) Kulübün veya yarışçının mevcut ya da ileride kazanacağı puanlarının
bir kısmının indirilmesidir. Puan indirme cezası Yönetim Kurulunca verilir.
İkame ve ilave cezalar
MADDE 37-(1) Disiplin suçlarının özelliklerine göre, öngörülen cezaya ilaveten
ödüllerin iadesi veya para cezası verilebilir.
(2) Pist veya parkurun fiziki şartları göz önünde bulundurularak yarışçı parkına giriş
yasağı yerine hak mahrumiyeti cezası verilebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Disiplin Suçları ve Cezaları
Kasıtsız fiiller
MADDE 38-(1) Federasyona karşı yapmakla yükümlü olduğu işlemi kasıtsız olarak
yerine getirmeyen, eksik veya yanlış yerine getiren, Federasyon yetkili organları tarafından
sorulan hususlara süresinde cevap vermeyen veya eksik ya da yanlış cevap verenler ile yerine
getirdikleri görevlerinden dolayı müstehzi veya nazik olmayan şekilde hareket edenler, ihtar
veya bir aydan üç aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Sportmenliğe aykırı hareket
MADDE 39-(1) Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve
davranışlarıyla Federasyonun saygınlığını zedeleyen ya da spor dalının değerini düşürenler,
bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde, bir yıla kadar yarışmadan men veya aynı
süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Sportmenliğe aykırı açıklama
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MADDE 40-(1) İnternet, sosyal medya ve benzeri yazılı, sesli veya görsel tüm kitle
iletişim araçları dahil olmak üzere basın ve yayın organlarına sportmenliğe, spor ahlakına
veya fair play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunan; açıklamaları ile Federasyonun
saygınlığını zedeleyen, spor dalının değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik
eden, taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette beyanlarda bulunan, yarışmanın
taraflarını, yarıştaki görevlileri, spor kulübü veya Federasyon yöneticilerini rencide edecek ya
da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde açıklamada bulunan kişiler, üç
aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Yarış parkının (padok) güvenliği
MADDE 41-(1) Akredite olmadığı halde yarış parkı (padok) ve bağlantılı bölümlerine
girenler, bir aydan iki aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Hakaret ve tehdit
MADDE 42-(1) Federasyon, Federasyon mensubu, yarış görevlisi, yarışçı, yönetici
veya görevli diğer kişilere, görevinden dolayı veya görevi sırasında, onur, şeref ve
saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek
suretiyle onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunan veya bunları tehdit eden kişiler, üç
aydan bir yıla kadar yarışmadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılır.
Ayırımcılık ve ideolojik propaganda
MADDE 43-(1) Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı yaparak, insanlık onurunu
herhangi bir şekilde zedeleyen veya yarış öncesinde, esnasında veya sonrasında her türlü
ideolojik propaganda yapan kişiler, üç aydan altı aya kadar yarışmadan men veya aynı süre ile
hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Kasten yaralama
MADDE 44-(1) Görevinden dolayı veya yaptığı görev sırasında Federasyon mensubu,
yarış görevlisi, yarışçı, görevli ve görevli diğer kişilerin vücuduna acı veren veya sağlığının
ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olanlara kişiler;
(a) Yaralamanın Federasyon mensuplarına yönelik olması halinde sürekli yarışmadan
men veya sürekli hak mahrumiyeti cezası,
(b) Yaralamanın yarış görevlilerine yönelik olması halinde bir yıldan üç yıla kadar
yarışmadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası,
(c) Yaralamanın yarışçılara yönelik olması halinde bir yıldan iki yıla kadar yarışmadan
men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası,
(ç) Yaralamanın yöneticilere yönelik olması halinde altı aydan bir yıla kadar
yarışmadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası,
ile cezalandırılır.
Kavga
MADDE 45-(1) Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen
yarışçılar üç ila beş yarışmadan men, yarış görevlisi, yönetici ve görevli diğer kişiler ise iki
aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Talimatlara aykırı hareket
MADDE 46-(1) Federasyon mevzuatına kasten aykırı hareket eden veya spor dalı
oyun kurallarını kasten ihlal eden kişi veya kulüpler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı
takdirde, iki yıla kadar yarışmadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılır.
Belgelerin haksız kullanımı
MADDE 47-(1) Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, akreditasyon kartı ve
sair uygunluk belgelerini kullanarak Federasyon ve yarış görevlilerini yanıltmaya çalışan veya
bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak eden kişiler, bir yıldan üç yıla kadar yarışmadan men
veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
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(2) Bu madde kapsamındaki fiilleri işleyen kişilerin bağlı bulundukları kulüplerin
ayrıca yılsonundaki puanı %25 oranında indirilir.
Sahtecilik ve yanıltma
MADDE 48-(1) Lisans veya uygunluk belgeleri üzerinde değişiklik veya sahtecilik
yapan ya da bu nitelikteki belgeleri kullanmak veya kullandırmak sureti ile Federasyonu veya
ilgilileri yanıltmaya çalışan kişiler, bir yıldan üç yıla kadar yarışmadan men veya aynı süre ile
hak mahrumiyeti cezası ile ve ilgili kulüp ise iki aya kadar yarışmadan men cezası ile
cezalandırılır.
(2) Ödüllerin iadesi veya lisansın iptali cezası verme hakkı saklı olup, disiplin suçunun
ağırlığına göre sürekli hak mahrumiyeti cezası da verilebilir.
(3) İlgili kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Ceza ve tedbire uyulmaması
MADDE 49-(1) Cezaların infaz rejimine ve idari tedbir kararlarına uymayanlar veya
bu nitelikteki disiplin suçlarına herhangi bir şekilde iştirak edenler, bir aydan bir yıla kadar
yarışmadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Milli yarışlara katılmamak
MADDE 50-(1) Yayın yolu ile veya yazılı tebligata rağmen, haklı bir sebebi
olmaksızın, resmi veya özel milli yarışlara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç
katılan veya izinsiz olarak çalışma ve yarışma yerini terk eden yarışçılar, üç aydan bir yıla
kadar yarışmadan men cezası ile cezalandırılır.
(2) İhlalin niteliğine göre yarışçının bağlı bulunduğu kulüp, kurum ve kuruluş ise altı
aya kadar organizasyon ve yarışmadan men cezası ile cezalandırılır.
Yarış parkı (padok) olayları
MADDE 51-(1) Yarış parklarında (padok) düzen veya disiplinin ya da yarışın olağan
akışı içinde yapılmasının veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu
bir biçimde ihlal eden kişiler, bir aydan iki yıla kadar yarışmadan men veya süre ile hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(2) Seyircisi, mensupları veya yarışçıları nedeni ile olaylardan sorumlu kulüpler, bir
aydan üç aya kadar organizasyon ve yarışmadan men cezası ile cezalandırılır.
(3) Meydana gelen maddi zarar sorumlulara tazmin ettirilir.
Çirkin ve kötü tezahürat
MADDE 52-(1) Yarış parklarında (padok) yarışçının taraftarları tarafından topluluk
halinde söz veya hareketlerle ya da benzeri araçlar ile aşağılayıcı, tahrik veya taciz edici
nitelikte tezahüratta bulunulması halinde yarışçı bir aydan üç aya kadar yarıştan men cezası
ile cezalandırılır.
(2) Yarışçının taraftarları tarafından; herhangi bir yarışçı, takım veya kulübün
mensuplarını veya taraftarlarını aşağılamak, tahrik veya taciz etmek amacıyla; etnik veya
bölgesel ayrımcılık içeren ya da herhangi bir yarışçı, takım veya kulübün mensuplarını veya
taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak tezahürat
yapılması ya da bu içerikte pankart açılması veya benzeri eylemlerde bulunulması halinde
yarışçı iki aydan altı aya kadar yarıştan men cezası ile cezalandırılır.
(3) Bu madde kapsamındaki disiplin suçlarının önlenmesi için azami gayreti
gösterdiğini ya da olayların üçüncü kişilerce kötü niyetli olarak gerçekleştirildiğini yeterli ve
inandırıcı delillerle ispat edenlere ceza verilmeyebilir.
Yayın
MADDE 53-(1) Yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz ve
benzeri araçlarla yayınlanması için Federasyonun yayın sözleşmesi imzaladığı kişilerin yayın
hazırlıklarını veya yayını kısıtlayan ya da engelleyen kişiler, üç aydan altı aya kadar
organizasyon ve yarışmadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Tanıklıktan veya belge ibrazından kaçınma
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MADDE 54-(1) Soruşturma ya da yargılama sırasında tebligata rağmen, haklı bir
sebebi olmaksızın tanık sıfatı ile yazılı beyanda bulunmayan, tanıklıktan kaçınan, bildiklerini
saklayan veya yalan tanıklık eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar yarışmadan men veya aynı
süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(2) Kendisinden talep edilen belgeleri süresi içerisinde ibraz etmeyen kulüpler, üç
aydan altı aya kadar organizasyon ve yarışmadan men cezası ile cezalandırılır.
İzinsiz dış görev
MADDE 55-(1) Federasyondan izin almaksızın yurtdışında faaliyet düzenleyen veya
yabancı bir ülkenin ulusal veya uluslararası faaliyetlerinde görev kabul eden veya yarışmaya
katılan; kulüp, yarışçı, hakem, antrenör, temsilci ve diğer kişiler, bir aydan altı aya kadar
yarışmadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Milli şerefi ihlal
MADDE 56-(1) Yurt içinde veya yurt dışında, her ne suretle olursa olsun Türk milleti
veya diğer milletlere karşı onur kırıcı hareketlerde bulunanlar, bir yıldan üç yıla kadar
yarışmadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(2) Ağır ihlallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
Suça teşvik
MADDE 57-(1) Yarış sırasında veya dışında yarışçı veya izleyicileri rakip yarışçı,
yönetici veya yarış görevlileri aleyhine tahrik etmek suretiyle suça teşvik edenler, üç aydan
bir yıla kadar yarışmadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Yarışmanın devamına engel olmak
MADDE 58-(1) Her ne suretle olursa olsun yarışmanın iyi bir şekilde başlamasına,
devamına veya tamamlanmasına engel olan kişiler, üç aydan bir yıla kadar yarışmadan men
veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(2) İlgili kulüp, kurum ve kuruluşlar ise bir aydan üç aya kadar organizasyon ve
yarışmadan men cezası ile cezalandırılır.
Süresi içerisinde rapor ibraz etmemek veya gerçeğe aykırı rapor ibraz etmek
MADDE 59-(1) Yarışlara ilişkin raporları kasten süresi içerisinde ibraz etmeyen veya
gerçeğe aykırı rapor düzenleyen yarış görevlisi ve diğer görevliler, bir yıldan üç yıla kadar
hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Emirlere uymamak
MADDE 60-(1) Yarış hazırlıkları, yarış ve yarış seyahatleri sırasında görevlilerin veya
yöneticilerin talimatlarına uymayan veya spor ahlakı ve disiplinine uymayarak yarış
kafilesinin huzurunu bozan kişiler, bir yarıştan üç yarışa kadar yarışmadan men veya üç aya
kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Huzursuzluk çıkarmak
MADDE 61-(1) Yarıştan önce, yarış sırasında veya yarıştan sonra Federasyon
mensubu, yarış görevlisi, yönetici, diğer görevli veya seyircilere yönelik kaba, çirkin ve
küçük düşürücü beyan veya hareketlerde bulunanlar, iki yarıştan altı yarışa kadar yarışmadan
men veya iki aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
İzinsiz yarışmak veya mazeretsiz olarak yarışa katılmamak
MADDE 62-(1) Federasyondan veya başka bir kurum ve kuruluştan izin alınması
gerektiği halde herhangi bir izin alınmadan yarışan, yarışı yapan veya söz konusu yarışta
görev alan;
(a) Yarışçılar, bir aydan üç aya kadar yarışmadan men, ikinci kez olması halinde altı
aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti,
(b) Yarışı yapan veya yaptıran kulüp ve yöneticiler, üç aydan bir yıla kadar hak
mahrumiyeti ve ikinci kez olması halinde organizasyon ve yarışmadan men,
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(c) Söz konusu yarışta görev alan görevli ve diğer kişiler, üç aydan bir yıla kadar
yarışçı parkına (padok) giriş yasağı veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası, ikinci kez
olması halinde ise lisansın iptali,
cezası ile cezalandırılır.
(2) Yapılan tebligata rağmen Federasyon tarafından düzenlenen yarış hazırlıklarına
veya yarışlara mazeretsiz olarak katılmayan kişiler, üç aydan altı aya kadar yarışmadan men;
yarışçının hukuka ve spor ahlakına aykırı bir şekilde yarış hazırlıklarına veya yarışa
katılmasına engel olan kulüpler ise altı aya kadar organizasyon ve yarışmadan men cezası ile
cezalandırılır.
Görevi kötüye kullanma
MADDE 63-(1) Bu talimatta ayrıca disiplin suçu olarak tanımlanan haller dışında, her
ne suretle olursa olsun, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme gösteren yarış
görevlisi ve görevli diğer kişiler, üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılır.
(2) Bu talimatta ayrıca disiplin suçu olarak tanımlanan haller dışında, her ne suretle
olursa olsun, görevinin gereklerine aykırı hareket eden kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hak
mahrumiyeti veya lisansın iptali cezası ile cezalandırılır.
Bahis oynamak
MADDE 64-(1) Spor dalı ile ilgili olarak düzenlenen spor müsabakalarına dayalı sabit
ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına doğrudan ya da dolaylı olarak katılan yarışçı, yarış
görevlisi ve görevli diğer kişiler, üç aydan bir yıla kadar yarışmadan men veya aynı süre ile
hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Şike ve teşvik primi
MADDE 65-(1) Belirli bir yarışmanın sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına
kazanç veya sair menfaat temin edenler ile bu kapsamda kendisine menfaat temin edilen
kişiler, bir yıldan üç yıla kadar yarışmadan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılır.
(2) Suçun veya suça teşebbüsün yarış görevlileri tarafından işlenmesi halinde bu
kişiler sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(3) Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde
dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.
(4) Şike anlaşmasının varlığını bilerek yarışmanın anlaşma doğrultusunda
sonuçlanmasına katkıda bulunan kişiler de birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(5) Suçun; yarışçı, mekaniker veya kulüp yöneticileri tarafından ya da spor
müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek
amacıyla, işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(6) Kazanç veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulması halinde, anlaşmaya
varılamadığı takdirde, suçun teşebbüs aşamasında kalmış olması dolayısıyla cezaya
hükmolunur.
(7) Suçun belirli bir yarışmada bir takımın başarılı olmasını sağlamak amacıyla teşvik
primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle işlenmesi halinde bu madde hükümlerine göre
verilecek ceza yarı oranında indirilir.
(8) Bu madde hükümleri; milli takımlara veya milli yarışçılara başarılı olmalarını
sağlamak amacıyla veya spor kulüpleri tarafından kendi takım yarışçılarına veya teknik
heyetine yarışmada başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla, prim verilmesi veya vaadinde
bulunulması halinde uygulanmaz.
(9) Yarışma yapılmadan önce suçun ortaya çıkmasını sağlayan kişiye ceza verilmez.
Doping
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MADDE 66-(1) Doping suçları ve bu suçlara uygulanacak disiplin cezaları
konusunda, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından
yayımlanan Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı uygulanır.
Hükümlülük
MADDE 67-(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla bir süre ile hapis
cezasına mahkum edilen ya da Devletin güvenliğine veya anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine veya milli savunmaya ya da Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık, şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olanlar sürekli hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(2) Disiplin ihlalleri nedeniyle gerçek kişilere verilen süreli hak mahrumiyeti
cezalarında, cezanın infazının sona ermesinden itibaren on yıl geçmesi halinde ilgilinin talebi
üzerine, Yönetim Kurulu tarafından cezanın sonuçlarının ortadan kaldırılmasına karar
verilebilir.
ALTINCI BÖLÜM
Disiplin Yargılaması ve Usul Hükümleri
Savunma
MADDE 68-(1) Savunma alınmadan ceza verilemez.
(2) Savunma Disiplin Kurulu tarafından istenir.
(3) Savunma süresi, savunma isteminin ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren yedi
gündür.
(4) Yazılı savunma Disiplin Kurulu’na verilir. Kural olarak, sözlü savunma kabul
edilmez ve Disiplin Kurulu dosya üzerinden karar verir. Disiplin Kurulu gerek görürse sözlü
savunmayı tespit etmek için bir üyesini görevlendirebilir.
(5) Taraflardan birinin talebi üzerine, sözlü ifadeler için bütün tarafların davet
edileceği bir toplantı düzenlenebilir.
(6) Sözlü ifadeler kapalı oturumda alınır.
(7) Kulüpler, başkan veya başkanın görevlendireceği yetkililer tarafından savunulur.
(8) Disiplin suçu nedeniyle yarış görevlileri tarafından yarıştan çıkarılan yarışçı ve
diğer kişiler, ayrıca tebligat yapılmaksızın savunma vermek zorundadır. Bu kişiler, yarışın
sona ermesinden itibaren yedi gün içerisinde savunma vermedikleri takdirde, savunmadan
vazgeçmiş sayılır.
(9) Savunma hakkı, gizli kalması gereken hususların korunması veya soruşturmanın
selameti gibi olağanüstü durumlarda kısıtlanabilir.
Süreler
MADDE 69-(1) Bu Talimatta belirtilen süreler, ilgili evrakın muhatabına tebliğ
edildiği günü takip eden günden itibaren başlar.
(2) Bu Talimatta belirtilen sürelerin son gününün tatil gününe rastlaması durumunda,
söz konusu süre, tatil gününü takip eden ilk işgünü mesai saati bitimine kadar uzar.
Deliller
MADDE 70-(1) Genel direktör, yarış direktörü ve jüri raporları ile diğer yarış
görevlilerinin raporları, taraf ve tanık beyanları, maddi deliller, uzman görüşleri ve ses ya da
video kayıtları kabul edilebilir delillerdir.
(2) Disiplin Kurulu’nun, delillerle ilgili olarak mutlak takdir hakkı vardır. Ancak,
insan onurunu zedeleyen deliller reddedilir.
(3) Disiplin Kurulu üyeleri delillerin takdirinde vicdani kanaatlerine göre karar
verirler.
Yarış görevlilerinin raporları
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MADDE 71-(1) Genel direktör, yarış direktörü ve jüri raporları ile diğer yarış
görevlilerinin raporlarında bulunan hususlar, aksi ispat edilmediği sürece, doğru kabul edilir.
(2) Yarış görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut
olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, yarış alanındaki
fiiller bakımından jüri raporu, yarış alanı dışındaki fiiller bakımından ise genel direktör ve
yarış direktörü ile diğer görevlilerin raporları esas alınır.
Temsil edilme
MADDE 72-(1) Taraflar, soruşturma ve yargılama esnasında avukat ile temsil
edilebilir.
Tebligat
MADDE 73-(1) Yarışçı, yönetici ve diğer görevlilere tebliğ edilecek karar ve diğer
belgeler bağlı bulundukları kulübe tebliğ edilir. Kulübe yapılan tebligat ilgilisine yapılmış
sayılır.
(2) Disiplin Kurulu kararlarının hüküm fıkrası, savunma istemleri, idari tedbir ve diğer
belgeler, ilgili kişi veya kulüplere yıldırım telgraf, faks veya elektronik posta ile tebliğ edilir.
Gerekli hallerde tebligat, Federasyon personeli veya görevli eliyle de yapılabilir. Tebliğden
imtina halinde durum tutanak ile tespit edilir ve bu tutanak tebliğ yerine geçer. Gerekçeli
kararlar iadeli taahhütlü olarak ayrıca tebliğ edilir.
(3) Tebligat, hüküm fıkrasının ilgili kişi veya kulüplere yıldırım telgraf, faks veya
elektronik posta ile bildirildiği tarihte yapılmış sayılır.
(4) Tebligatın muhatabına iletilmesinde gecikilmesi veya birinci fıkrada belirtilen
görevin ihmal edilmesi ve bu durumun bir hak kaybına sebebiyet vermesi halinde kulüplere
para cezası verilir.
Maddi hata
MADDE 74-(1) Disiplin Kurulu, açık yazı ve hesaplama hatalarını kendiliğinden veya
talep üzerine düzeltebilir.
Soruşturma açılması
Madde 75-(1) Soruşturma açılması amacıyla Disiplin Kuruluna sevk işlemleri
Federasyon Başkanı veya görevlendireceği kişiler tarafından yapılır.
(2) Hakemlerin eylemleri, önce Merkez Hakem Kurulunca incelenir ve düzenlenen
rapor Federasyon Yönetim Kurulunda görüşülür. İl yarışmalarında görevli hakemler
hakkındaki sevk işlemleri, il hakem kurulunun önerisi üzerine Merkez Hakem Kurulunca
yapılır.
(3) Disiplin Kuruluna sevk yazılarında; olayın özeti, tarihi, yarışmanın çeşidi,
cezalandırılması istenen kişi ve kulüplerin isimleri belirtilir.
İdari tedbir
MADDE 76-(1) İdari tedbir, disiplin suçunun gerçekleştirildiği konusunda kuvvetli
şüphelerin bulunduğu ve disiplin cezasının derhal uygulanmaması durumunda amaçlanan
sonuçlara ulaşılamayacağının anlaşıldığı hallerde, kesin bir ceza hükmü tesis edilene kadar,
ilgili kulübün Federasyon faaliyetlerine alınmaması ve kişilere ise hak mahrumiyeti veya
kişiyi her türlü yarışmalardan ve yarışmaları yönetmekten men yönünde geçici yaptırım
uygulanmasıdır.
(2) Tedbir kararı;
a) Yarışçıların yarışmaya katılmalarını,
b) Görevlilerin, yarış öncesinde, esnasında ve yarışın tamamlanmasını takip eden
onbeş dakika içerisinde yarış parkı ve bağlı bölümlerinde bulunmalarını, yarışçılara talimat
vermelerini ve yarışçı ile ilgili kişilerle doğrudan veya dolaylı olarak iletişim kurmalarını,
c) Diğer kişilerin yarış parkına girmesini,
engeller.
İdari tedbir uygulama yetkisi
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MADDE 77-(1) Bu Talimat hükümleri kapsamında;
a) Yarışçı, kulüp, yönetici ve yarış görevlileri hakkında Federasyon Başkanı veya
Federasyon Başkanı tarafından görevlendirilen kişiler,
b) Görevine giren hususlarda soruşturmanın sonuna kadar kulüp ve kişiler hakkında
Disiplin Kurulu,
c) Federasyona bağlı tüm kulüp ve kişiler hakkında Tahkim Kurulu,
idari tedbir koymaya yetkilidir.
(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında verilen idari tedbir kararlarına karşı
tebliğden itibaren yedi gün içerisinde Disiplin Kuruluna; (b) bendi kapsamında verilen idari
tedbir kararlarına karşı ise on gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.
İdari tedbirin başlaması
MADDE 78-(1) İdari tedbir;
a) Disiplin suçunu oluşturan eylemi nedeniyle jüri tarafından yarışmadan çıkarılan
yarışçı, görevli ve diğer kişiler için yarışmadan çıkarıldığı anda,
b) İdari tedbir koymaya yetkili kurul veya kişiler tarafından tedbir kararı verilmesi
durumunda ise kararın tebliği ile,
yürürlüğe girer.
(2) İdari tedbir kararı vermeye yetkili kurul ve kişiler, re’sen tedbirin kapsamını
değiştirebilir veya tedbiri kaldırabilir.
Disiplin yargılaması
MADDE 79-(1) Disiplin Kuruluna sevk yazısı ve eki soruşturma belgelerinin Disiplin
Kuruluna gönderilmesiyle disiplin yargılaması başlar.
(2) Disiplin Kurulu, idari tedbir ve savunmayı öncelikle inceler; soruşturması
başlatılan işlemleri takip eder ve eksik kalan kısımları tamamlar. Gerekli görmesi halinde
genel direktör, yarış direktörü, jüri ve rapor düzenleyen diğer yarış görevlilerinin yazılı ve
sözlü beyanlarını tespit edebilir, ilgililerin fail veya tanık sıfatıyla yazılı ve sözlü beyanlarını
alabilir. Tanıklar, tebligatı izleyen yedi gün içinde yazılı beyanda bulunmak zorundadır.
Disiplin Kurulu, canlı olarak ses ve görüntülerin nakledilmesine imkan sağlayan sistemin
bulunması halinde gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünde fail veya tanık beyanlarının
alınmasına karar verebilir.
(3) Disiplin Kurulu karar verirken genel direktör, yarış direktörü, jüri ve diğer yarış
görevlilerinin resmi raporlarını esas alır. Bununla birlikte işitsel veya görsel kayıtlardan da
yararlanabilir. Bunlar yalnızca olayın disiplin yönüyle ilgili kanıt olarak kullanılabilir.
(4) Disiplin Kurulu, incelenen olayla sınırlı kalmak kaydıyla, sevk edilmeyen diğer
sorumlular hakkında doğrudan soruşturma ve yargılama yapabilir.
(5) Disiplin Kurulu, yargılama sırasında incelenen konu dışında başka bir ihlalin
gerçekleştirildiği kanaatine varırsa, bu hususu Federasyon Başkanlığı’na bildirmekle
yükümlüdür.
Karar
MADDE 80-(1) Disiplin Kurulu, soruşturmanın tamamlanmasından sonra yapılacak
ilk toplantıda kararını verir.
(2) Disiplin Kurulu yarış esnasında meydana gelen olaylarla ilgili jüri kararlarını
değiştiremez ve bozamaz.
(3) Disiplin Kurulu, jürinin yarış parkı içerisindeki yarışçılara ilişkin disiplin
uygulamalarını ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir.
(4) Kararlar; kurulun oluşumu, tarafların isimleri, mevcut unsurların bir özeti, yasal
gerekçeler, kararın dayandırıldığı hükümler, alınan kararın şartları ve itiraz yollarının
bildirimini içerir.
(5) Kararlar; cezalandırmaya, ceza tayinine yer olmadığına ve soruşturmanın
ertelenmesine veya düşürülmesine yönelik olabilir.
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Disiplin Kurulu kararlarına itiraz
MADDE 81-(1) Disiplin Kurulu tarafından verilen kararlara karşı, kararın yazılı
olarak bildiriminden itibaren on gün içinde, Genel Müdürlük Tahkim Kurulu nezdinde itiraz
edilebilir.
(2) Federasyon Başkanlığı da aynı süre içerisinde cezanın artırılması veya azaltılması
talebi ile Tahkim Kuruluna başvurabilir.
(3) Sürekli hak mahrumiyeti cezaları, itiraz konusu yapılmasa dahi, Tahkim Kurulu
tarafından kendiliğinden incelenir.
(4) İtirazlar, Tahkim Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe ile yapılır. İtiraz
dilekçesi doğrudan Tahkim Kuruluna verilebileceği gibi posta ile de iadeli taahhütlü olarak
gönderilebilir. Başvuruların Kurula teslimi veya postaya veriliş tarihi, başvuru tarihi olarak
kabul edilir.
İtiraz usulü
MADDE 82-(1) Disiplin Kurulu kararlarına, cezalandırılan kişi veya bağlı olduğu
kulüp itiraz edebilir. Karar, kulüp hakkında verilmişse, itiraz, kulüp başkanı veya
görevlendireceği kulüp yetkilisi tarafından yapılır.
(2) Disiplin Kurulu kararlarına itiraz, cezanın infazını durdurmaz. Ancak, ilgililer
Tahkim Kurulundan icra ve infazın durdurulmasını talep edebilir.
(3) Disiplin Kurulu kararlarına yönelik itirazlarda, 28/01/2012 tarihli ve 28187 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinde
belirtilen usul ve esaslar uygulanır.
Disiplin yargılamasının yenilenmesi
MADDE 83-(1) Disiplin Kurulunun kesinleşen bir kararında dayanılan delillerin
gerçeğe aykırı oldukları veya kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın
yerine getirilmesi tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı
takdirde; ilgili kişi, kulüp ve Federasyon, Disiplin Kurulu’ndan yargılamanın yenilenmesini
ve ceza verilmesine yönelik ise cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna ertelenmesini
talep edebilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen talep üzerine Disiplin Kurulu, inceleme sonucuna göre,
cezanın yerine getirilmesinin ileri bir tarihe ertelenip ertelenmeyeceğine karar verdikten
sonra, inceleme sonucuna göre, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar
verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan talimat
MADDE 84-(1) Türkiye Motosiklet Federasyonu Motosiklet Disiplin Kurulu
Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 85-(1) Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulunun 6/11/2014
tarihli ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen bu Talimat, Genel Müdürlüğün internet sitesinde
yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 86-(1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı
yürütür.
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