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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, binicilik sporunda faaliyette bulunan kuruluşlara,
kulüplere, sporculara, hakemlere, antrenörlere, yöneticilere, federasyon tali kurul üyelerine, at
sahiplerine, seyislere, nalbantlara, veterinerlere, doktorlara temsilcilere, gözlemcilere, binicilik
faaliyetlerinde görevli diğer kişilere, Doping yaptırımlarıyla sınırlı olmak kaydı ile atlara ve
federasyonun bağlı olduğu uluslararası binicilik birliklerinin veya kurallarına tabi olduğu ulusal ve
uluslararası spor kuruluşlarının spor disiplini açısından yaptırım uygulanmasını ön gördüğü kişi,
kuruluş ve atlara ulusal ve uluslar arası binicilik faaliyetleri ile ilgili ulusal ve uluslararası esaslara
ve uygulamalara göre disiplin suçu oluşturan eylemlerin ve yaptırımların belirlenmesi, disiplin
işlemlerinin ve Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu talimat, federasyonun faaliyet programında yer alan veya federasyondan
izin almak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetlere ilişkin disiplin ihlallerini kapsar.
(2) Bu talimat, binicilik sporunda faaliyette bulunan kuruluşları, kulüpleri, sporcuları,
hakemleri, antrenörleri, yöneticileri, federasyonu tali kurul üyelerini, at sahiplerini, seyisleri,
nalbantları, veterinerleri, doktorları ve binicilik faaliyetlerinde görevli diğer kişileri, Doping
yaptırımlarıyla sınırlı olmak kaydı ile atlar ile federasyonun bağlı olduğu uluslararası binicilik
birliklerinin veya kurallarına tabi olduğu ulusal ve uluslararası spor kuruluşlarının spor disiplini
açısından yaptırım uygulanmasını öngördüğü kişi, kurum ve atları kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Talimat, 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun Ek 9. maddesi, 01.10.2014 tarihli ve 29136 Sayılı sayılı ( Mükerrer) Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen;
a) Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,
b) Federasyon : Türkiye Binicilik Federasyonu'nu,
c) Yönetim Kurulu : Federasyon Yönetim Kurulunu,
ç) Federasyon Başkanı : Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı'nı,
d) Tahkim Kurulu : 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun Ek 9. Maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,
e) Disiplin Kurulu : Federasyon Disiplin Kurulunu,
f) Genel Sekreter : Federasyon Genel Sekreterini,
g) Kulüp : Tescilli spor kulüplerini,
ğ) Sporcu : Lisanslı olarak binicilik sporunu yapan kişileri,
h) Hakem : Her derecedeki binicilik hakemlerini,
ı) Antrenör : Her kademedeki binicilik antrenörlerini,
j) Yönetici : Binicilik faaliyetlerinde görevli idari ve teknik elemanları,binicilik
kulüplerinin yönetiminde görev alanları, kulüpler tarafından kulübü temsilen
görevlendirilenleri veya kulüplerin herhangi bir kademesi veya branşında atama veya
seçimle görev üstlenenler ile gözlemci ve temsilcileri,
k) Kuruluş : Binicilikte faaliyet gösteren her türlü kuruluşu,
l) Kişi : Sporcu, hakem, antrenör, yönetici, federasyon tali kurul üyesi, at sahibi, seyis,
nalbant, veteriner, doktor, temsilci, gözlemci, binicilik faaliyetlerinde görevli ve

federasyonun bağlı olduğu uluslararası binicilik birliklerinin veya kurallarına tabi olduğu
ulusal ve uluslararası spor kuruluşlarının spor disiplini açısından yaptırım uygulanmasını ön
gördüğü kişileri,
m) At : Türkiye Binicilik Federasyonu At tescil Kütüğüne kayıtlı olsun olmasın binicilik
faaliyetlerinde kullanılan tüm at ve ponyleri (küçük at)
n) Faaliyet : Yarışma, kamp, test, seminer ve sair her türlü binicilik organizasyonlarını,
ifade eder
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Talimatın uygulama alanı ve yetkili kurul
Madde 5- (1) Bu talimat, federasyon faaliyet programında yer alan veya federasyon
tarafından izin verilen faaliyetlerde görevli kişiler ile federasyon tarafından bizzat sevk ve idare
edilen faaliyetlerde Türkiye Binicilik Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından uygulanır.
(2) Aralıksız olarak 3 yıl boyunca spor faaliyetlerinden ayrılmış kişiler hakkında disiplin
takibatı yapılmaz. Dopinge ilişkin hükümler saklıdır.
İdari Yükümlülükler
Madde 6- (1) Federasyonda maaşlı çalışanları, kamu kurum ve kuruluşlarınca federasyonda
çalışmak üzere görevlendirilenler, fahri görevlileri bu talimatın kendilerine yükledikleri görevleri
eksiksiz ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür.
Disiplin kurulunun oluşumu
Madde 7- (1) Federasyon Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından bir sonraki seçimli
olağan veya olağanüstü genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilecek beş asil ve beş yedek
üyeden oluşur. Üyelerin, Türkiye Binicilik Federasyonu Ana statüsü'nde düzenlenen kurul üyesi
olabilme şartlarını taşıması ve üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur.
(2) Üyeler kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerler. Kurul Başkanı gerekli görürse
başkan vekili olarak bir üyeyi atayabilir.
(3) Disiplin Kurulu görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş
sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.
(4) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya
katılmayan kurul üyesinin üyeliği düşer.
(5) Disiplin Kurulu üyeliklerinde boşalma halinde başkan tarafından çağrı yapılarak, yedek
üyelerden liste sırasına göre kurul tamamlanır. Yedek üyenin süresi, yerine geçtiği üyenin kalan
süresi kadardır.
(6) Disiplin Kurulunun oluşumu, çalışma usul, esas ve şartları Türkiye Bincilik Federasyonu
Ana Statüsü'nde düzenlenmiş olup; Talimatta aykırı hüküm bulunması halinde 3289 Sayılı Spor
Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un Ek 9. Maddesi, Spor ile ilgili
kanunlar, TBMM tarafından usulüne uygun şekilde kabul edilmiş spor ile ilgili uluslararası
sözleşme ve kurallar, Federasyonun bağlı veya tabi olduğu ulusal ve uluslararası birliklerin kuralları
ve Ana statü hükümleri geçerlidir.
Kurulun görevleri
Madde 8- (1) Disiplin Kurulu; federasyon faaliyet programında yer alan veya izni ile
yapılan faaliyetlerde talimat kapsamında olan kişi ve kuruluşların spor disiplinine aykırılık teşkil
eden olay, eylem ve söylemlere ilişkin tahkikat yapar ve ceza verilip verilmemesine karar verir.
(2) Federasyon etkinlik programında yer alan ve buna dayalı olarak ilde yapılan il, grup,
bölge yöre faaliyetleri de bu kapsamda değerlendirilir.
(3) Talimat kapsamında bulunan kişi ve kuruluşların yazılı, görsel ve elektronik ortamda
federasyon görevlileri ve teşkilatı aleyhine spor disiplinine aykırı olarak yaptıkları eylem ve

söylemler de bu talimat kapsamında değerlendirilir.
(4) At tescil kütüğüne kayıtlı atlara uygulanacak yaptırımlar da bu talimat kapsamında
değerlendirilir.
Kurulun toplanması
Madde 9- (1) Disiplin Kurulu, kendi görev alanlarını ilgilendiren işleri görüşüp karara
bağlamak üzere gerek duyulduğunda gündemli olarak toplanır. Bunun dışında Federasyon
Başkanının isteği üzerine de toplanır.
(2) Toplantı, Kurul Başkanının çağrısı üzerine ve başkanın yanında en az iki üyenin
katılması ile yapılır. Toplantıda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde veya üç
üyenin toplandığı toplantıda başkanın oy kullandığı görüş yönünde oylama sonuçlandırılmış sayılır.
(3) Toplantı gündemi Kurul Başkanı tarafından belirlenir.
(4) Toplantılar kural olarak kurul başkanının başkanlığında toplanır. Başkanın mazeretli
olarak bulunmaması halinde, başkan vekili veya raportör üye başkanlığında kurul toplanır.
(5) Mazeretsiz olarak üst üste 2 veya bir yıl içinde aralıklı olarak 4 toplantıya katılmayan
üyelerin üyelikleri düşer.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suç ve Ceza Hükümleri

Suçlar ve cezalar
Madde 10- (1) Belirlenen disiplin suçları ve bunlara uygulanacak cezalar aşağıda
sıralanmıştır.
(2) Kurul, bu Talimatta yer almayan eylemler hakkında; 3289 Sayılı Spor Genel
Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un Ek 9. Maddesi, Spor ile ilgili kanunlar,
TBMM tarafından usulüne uygun şekilde kabul edilmiş spor ile ilgili uluslararası sözleşme ve
kurallar ve Federasyonun bağlı veya tabi olduğu ulusal veya uluslararası birliklerin kurallarına göre
karar verir. Söz konusu kuralların ihlalinin, bilmeme veya ihmal sonucu olduğu savı geçerli bir
mazeret olarak kabul edilemez. İhlal edeni cesaretlendiren, yardım eden de ihlal eden gibi
cezalandırılır.
Cezaların Mahiyeti
Madde 11- (1) Bu talimata göre aşağıdaki cezalar verilir.
a- ihtar cezası
b- yarışmadan men cezası
c- hak mahrumiyeti cezası
ç- Saha kapatma veya seyircisiz oynama
cezası
d- para cezası
(2) Disiplin Kurulu,
a- ihtar cezası dışında diğer cezalarda asıl cezanın yanı sıra 20.000 TL'ye kadar para cezası
da verilmesine karar verebilir. Para cezasının sınırları her yıl Federasyon yönetim kurulunca
belirlenir. Yönetim kurulu tarafından sınır belirlenmemesi halinde bir önceki sınır kabul edilir.
Yönetim Kurulunca ilan edilen para cezaları Genel Müdürlük Resmi İnternet sitesinde yayınlanır.
b- Federasyonun üyesi olduğu veya kurallarına tabi olduğu ulusal ve uluslararası birliklerin
öngördüğü para cezaları veya ek para cezaları öncelikle uygulanır ve dikkate alınır.
(3) İhtar Cezası, kişi veya kuruluşun dikkatinin çekilmesidir.
(4) Yarışmalardan men cezası, Sporcunun yarışmalara katılmaktan men edilmesidir.
Yarışmalardan men cezası üçe ayrılır.
a- Tek yarışmadan men cezası : Sporcu veya teşekkülün bir resmi yarışmadan men
edilmesidir. Resmi yarışmalarda, yarışma disiplini veya cezayı gerektiren nitelikteki fiili nedeniyle
yarışmadan çıkarılan sporcu, o yarışmayı takip eden aynı binicilik branşının ilk resmi yarışmasına
katılamaz.

b- Süreli yarışmadan men cezası: Kuruluşların ve sporcuların yirmi günden az ve üç yıldan
çok olmamak üzere yarışmaktan men edilmesidir.
c- Resmi yarışma adedi ile men cezası: Üç ay ve daha az süreli yarışmadan men cezalarının
resmi yarışma adedi ile ifade edilmesinden ibarettir. Disiplin kurulu yarışma adeti ile men cezasını
ifade edip etmemekte takdir hakkına sahip olup değişiklik yapma zorunluluğu yoktur.
On beş güne kadar (1-14) Yarışmadan Men Yerine (Bir)
Yirmi bir güne kadar (1-20) Yarışmadan Men Yerine (İki)
Yirmi sekiz güne kadar (1-27) Yarışmadan Men Yerine (Üç)
Otuz beş güne kadar (1-34) Yarışmadan Men Yerine (Dört)
Kırk altı güne kadar(1-45) Yarışmadan Men Yerine (Beş)
Altmış güne kadar (1-59) Yarışmadan Men Yerine (Altı)
Yetmiş altı güne kadar(1-75) Yarışmadan Men Yerine (Yedi)
Doksan bir güne kadar (1-90) Yarışmadan Men Yerine
(Sekiz) Resmi yarışmadan men cezası verilebilir .
(5) Hak Mahrumiyeti Cezası : Hakem, gözlemci, temsilci, antrenör, at sahibi, seyis, nalbant,
veteriner, doktor, saha komiseri, teşkilat veya teşekkül yöneticisi, binicilik faaliyetlerinde idari ve
teknik görevli, federasyonun bağlı olduğu veya kurallarına tabi olduğu ulusal ve uluslararası spor
kuruluşlarının sportif disiplin açısından yaptırım uygulanmasını öngördüğü kişi ve atlara
yarışmalarda hazır bulunmaktan, teşkilat ve teşekkül mensubu olarak teşkilatla resmi ilişkide
bulunmaktan ve yazışmaktan, faaliyet alanı olarak ilan edilen alanlara girmekten mendir. Hak
Mahrumiyeti ikiye ayrılır
a- Süreli Hak Mahrumiyeti : bir gün ile dört yıl da dahil üst sınırı dört yıl olan hak
mahrumiyeti cezasıdır.
b- Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası: Ömür boyu hak mahrumiyeti cezasıdır.
(6) Saha kapatma veya seyircisiz oynama cezası : Seyircisi, mensupları, sporcuları nedeni ile
olaylardan sorumlu teşekküllere , saha kapatma cezası veya resmi müsabakayı seyircisiz oynama
cezası veya resmi müsabakadan men cezası verilmesidir.
a- Müsabakaya Seyircisiz Oynama Cezası : Yalnızca seyircilerin tutum ve davranışlarından
doğan saha olayları ve tecavüzler nedeniyle (veya genel güvenliğin zorunlu kıldığı hallerde) spor
kulüplerinin seyircisiz oynatmaya elverişli mutad sahadaki resmi müsabakaların seyircisiz
oynatılmasıdır. Sahası seyircisiz oynatmaya elverişli olmayan spor kulübünün saha kapatma cezası
ile cezalandırılması Disiplin Kurulunun takdir ve yetkisindedir .
b- Saha Kapatma Cezası: Seyircilerin, kulüp mensuplarının, sporcuların tecavüzleri ve
olaylara sebebiyet vermeleri nedeni ile müsabaka yeri güvenliğin ihlalinden sorumlu spor
kulüplerinin resmi müsabakalarının mutad sahalarında yapılmasının yasaklanarak başka sahalarda
yaptırılmasıdır .
Bu maddedeki suçların işlenmesinden ayrı olarak ve genel güvenliğin zorunlu kıldığı hallerde
federasyonun yarışmayı seyircisiz oynatmak, müsabakayı mutad sahadan başka bir sahada
oynatmak yetkileri mahfuzdur.
(7) Para Cezası : Bu talimatta öngörülen ve para cezasına çevrilebilen disiplin cezalarının
parasal bedel olarak karşılanmak zorunda bırakılmasıdır. Para cezası cezanın tamamına veya bir
kısmına uygulanabilir. Talimatla veya diğer gözetilmesi gereken disiplin kurallarınca asıl cezaya ek
olarak para cezaları öngörülürse cezayı uygulayıp uygulamama takdir ve yetkisi disiplin kuruluna
aittir.
(8) Temsili Milli ve Milletlerarası yarışmalarda disipline aykırı eylemler halinde,
Milletlerarası teşekküllerin kendi kuralları uygulanır. Ayrıca federasyonun gerek görmesi halinde
kişi, kuruluş veya at suçun mahiyetine göre disiplin kuruluna ayrıca sevk edilebilir.
Ceza sürelerine ait esaslar
Madde 12- (1) Süreli yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları, gün, ay ve yıl
hesabı ile uygulanır. l gün 24 saat, 1 ay 30 gün ve 1 yıl 365 gündür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İdari Tedbir
İdari tedbir
Madde 13- (1) Kesin bir ceza hükmü bulunmadığı durumda, disiplin işlemleri sonuçlanana
kadar kişi, kuruluş veya atı resmi binicilik faaliyetlerine katılmasını men etmek, seyircisiz yarışma
düzenleme veya saha kapatma yaptırımlarının uygulanmasıdır.
(2) İdari tedbirler aşağıdaki şekilde uygulanır.
a- Olaydan sonra ve soruşturma evrakı disiplin kuruluna gönderilinceye kadar, idari tedbir
makam ve merciileri, olayın önemine göre kendi yetki sınırlar içinde etkin olmasını da göz önünde
tutarak gerektiğinde yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti niteliğinde idari tedbir koyarlar ve
uygulatırlar.
b- Bu talimatta ceza karşılığı olan bir fiil nedeni ile hakem tarafından yarışmadan çıkarılan
sporcu veya atı (sezonun son yarışması hariç ) ayrıca karar alınıp tebliğ olmaksızın idari tedbirli
sayılır.
c- Erteleme tarihinde yarışmalara katılma hakkına sahip olan bir sporcu, daha sonra ceza
almış ise, erteleme yarışmasında istenirse oynatılabilir. Ancak erteleme yarışmasından sonra
cezasının geri kalan kısmını çekmek zorundadır. Erteleme yarışmasında oynatılamayan veya
oynamayan cezalı bir sporcu için ertelenen müsabaka, ceza infaz için geçerli bir müsabaka olarak
kabul edilemez. Açıklanan bu hüküm maç cezaları verilen sporcular için geçerli olup, hak
mahrumiyeti cezalarında uygulanamaz.
İdari tedbir karar alma yetkisi
Madde 14- (1) Bu Talimat hükümleri doğrultusunda;
Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanı veya Başkan vekilleri, Federasyon başkanının yetkilendirdiği
kişiler; kişiler, kuruluşlar ve atlar hakkında idari tedbir uygulayabilirler.
İdari tedbirin başlaması
Madde 15- (1) İdari Tedbir;
a- Bu Talimatta yazılı disiplin suçunu oluşturan eylemi nedeniyle hakem tarafından
yarışmadan çıkarılan binicilik sporcusu için yarışmadan çıkarıldığı anda,
b- Durumun önemine göre, soruşturma evrakının tamamlanması sırasında veya kurla sevk
işlemi sırasında Federasyon Başkanı veya başkan vekilinin verdiği kararla yürürlüğe girer.
(2) Haklarında idari tedbir alınan kişi veya kulüpler için bir ay içerisinde soruşturma
tamlanır. Zorunlu durumlarda bu süre, Disiplin Kurulunun ara kararı istemi ile Yönetim Kurulunun
veya federasyon başkanının kararı doğrultusunda üç aya kadar uzatılabilir. Bu sürenin bitiminden
sonra idari tedbir kararının hükmü ortadan kalkar. Yönetim Kurulu, bu fıkra kapsamında, idari
tedbirin kapsamını yeniden saptayabilir veya idari tedbiri kaldırabilir.
(3) Disiplin kurulu tedbir kararının kaldırılmasına, tekrardan tedbir kararı aldırılmasına ceza
tahkikatı sonuçlanana kadar karar verebilir.
(4) Kurulun tedbire konu olay ile ilgili toplantısına kadar Yönetim Kurulu, Federasyon
Başkanı veya başkan vekilleri, federasyon başkanının yetkilendirdiği kişiler, tedbir kararında
değişiklik yapabilir.

İdari tedbirin bildirimi ve infazı
Madde 16- (1) İdari tedbir; ilgilinin veya kulübün adresine tebliğe çıkarılır. İlgilinin veya
kulübün Federasyona önceden bildirmiş olduğu adres tebligat adresi varsayılır. Adres değişiklikleri
bildirimi yapılmaması durumunda sistemde kayıtlı adres tebligat adresi varsayılır. Bu konu itiraz
konusu yapılamaz. İlgilinin adresinin bilinmemesi halinde federasyon resmi internet sitesinden idari
karar duyurularak ilgiliye tebliğ yapılır.
(2) Bunun yanı sıra Yıldırım telgraf, faks, hızlı posta, e-posta, elektronik mesajlaşma sistemi
veya Federasyonun resmi Internet sitesinden yayınlanarak ilgililere idari tedbirin bildirimi
duyurulur. İlgiliye imza karşılığı elden teslim veya federasyon çalışanı marifeti ile teslim de
yapılabilir.
(3) İdari tedbir kararı alındıktan sonra konu ilk iş gününde disiplin kuruluna sevk edilir.
(4) Federasyon; idari tedbir işlemlerini hemen yaptırmak, keyfiyeti saha komiserine,
gözlemciye, hakeme ve rakibe duyurmak infazın sağlamakla, infazlarını izlemek ve denetlemekle
görevlidir. Federasyon görevlileri bu hususa dikkat eder.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Cezayı Azaltan veya Çoğaltan Nedenler
Kışkırtma (Tahrik)
Madde 17- (1) Eylemin, kışkırtma sonucu işlendiğinin anlaşılması halinde, belirlenen
cezalar yarıdan üçte ikisine kadar indirilebilir.
(2) Kışkırtma sonucu oluşan eylemlere ait sürekli hak mahrumiyeti cezaları üç yıllık hak
mahrumiyeti cezasına dönüştürülür.
Suça girişim ve vazgeçme (Teşebbüs)
Madde 18- (1) Disiplin suçu işleme kastıyla uygun eylemi gerçekleştirildikten sonra
vazgeçme nedeni ile eylem tamamlanmamış ise, eylemi işleyen kişi cezalandırılır. Ancak,
cezasında yarısına kadar indirim öngörülebilir.
Özel indirim nedenleri
Madde 19- (1) Kışkırtma nedeniyle ceza indirimden ayrı olarak; Disiplin Kurulu, kulüp
veya kişi lehine cezayı azaltacak takdiri, tanık ifadeleri, kişilerin savunmaları ve olayların oluş
biçimi, olaya ya da ceza konusu kişiye ait takdiri nedenlerin olduğunu kabul ederek, ceza, yarıya
kadar indirilebilir.
Tekrarlanma ( Tekerrür)
Madde 20- (1) Cezasına ait infazın tamamlandığı faal sezon içinde kurulun görevine dahil
tekrar suç işleyen kişi hakkında tayin edilecek ceza yarısı nispetinde arttırılarak verilir .
Cezada sıralama ( Cezada İçtima)
Madde 21- (1) Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren eylemler, ayrı ayrı
cezalandırılıp hükme bağlanır.
(2) Bununla birlikte, fiillerin bütünlük arz etmesi halinde en ağır cezayı gerektiren ihal için
öngörülen cezaya hükmedilir ve ceza yarısına kadar arttırılabilir.
Birliktelik ( İştirak)
Madde 22- (1) Disiplin suçunu birlikte gerçekleştiren her bir kişi sorumlu olur.
(2) Disiplin suçunun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de sorumlu tutulur.
Reşit olmayan kişileri suçun işlenmesinde araç olarak kullanan kişinin cezası, üçte birden yarısına
kadar artırılır.
(3) Başkasını disiplin suçu işlemeye azmettirenler işlenen disiplin suçunun cezası ile

cezalandırılır. Reşit olmayan kişileri suçun işlenmesine azmettirenlerin cezası, üçte birden yarısına
kadar artırılır.
(4) Disiplin suçu işlenmeden birliktelikten gönüllü vazgeçenlerin cezası cezanın yarısına
kadar azaltılabilir.
Ağırlaştırıcı nedenler
Madde 23- (1) Bu Talimattaki hükümlere göre yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti
cezasını gerektiren suçun;
a- Yabancı ülkelerde işlendiği durumlarda,
b- Görev ve yetkinin kötüye kullanılması hallerinde,
c- Ceza Kanunları veya diğer kanunlar uyarınca da suç olarak kabul edilen eylemlere
katılma hallerinde,
ç- Federasyonun tüzel kişiliği veya Federasyon Kurulları ve üyelerin imge ve otoritesine
basın, yayın medya ya da Internet aracılığı ile yapılan açıklamalarda veyahut Federasyonun bağlı
olduğu uluslararası birliklere ve Spor teşkilatı nezdinde yazılan yazılarla zarar verilmiş ise,
d- Son iki yıl içinde başka disiplin suçu işlenmiş ise,
e- FEI kuralları gereğince ağırlaştırıcı neden kabul
edilen husus veya fiillerin bulunması halinde,
verilecek cezalar bir katına kadar arttırılabilir.
(2) İlk ihtardan itibaren aynı yıl içerisinde toplamda üçten fazla ihtar alınması halinde
dördüncü defa ihtar cezası gerektiren bir disiplin suçunun işlenmesi halinde ilgiliye hak
mahrumiyeti veya yarışmalardan men cezası verilebilir. Bu halde hak mahrumiyeti cezası iki ayı,
yarışmalardan men cezası beşi geçemez.
Ceza Hesaplamasının genel ilkesi
Madde 24- (1) Ceza verirken önce ağırlaştırıcı nedenler sonra hafifletici nedenler dikkate
alınır.
ALTINCI BÖLÜM
Tahkikat ve Ceza Zamanaşımı Cezanın Düşmesi
Tahkikat Zaman Aşımı
Madde 25- (1) Öğrenildiği tarihten itibaren, ihtar cezasını gerektiren fiillerde altı ayın,
yarışmalardan men ve süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren fiillerde iki yılın, sürekli hak
mahrumiyeti cezasını gerektiren fiillerde dört yılın geçmesi ile tahkikat ortadan kalkar. Dopinge
ilişkin hükümler saklıdır.
(2) Tahkikat zaman aşımının başlangıcı olay günüdür.
Ceza Zaman Aşımı
Madde 26- (1) İhtar cezası altı ay, yarışmadan süreli hak mahrumiyeti cezalar dört yıl infaz
edilmezse ortadan kalkar .
(2) Ceza kararlarında zaman aşımı, kararın ilgiliye tebliğ edildiği veya ceza infazının
herhangi bir suretle durduğu günden işlemeye başlar.
Tahkikat ve Zaman Aşımının Kesilmesi
Madde 27- (1) Disiplin kurulunun tahkikat ile ilgili işlemleri ve cezaya karar vermesi,
tahkikat ZAMAN AŞIMINI, kararın infazına dair her işlem CEZA ZAMAN AŞIMINI keser .
(2) Federasyon başkanı veya yönetim kurulunun soruşturma kararı alması halinde de
tahkikat zaman aşımı kesilir. Her halde soruşturma dönem iki ayı geçemez ve bu soruşturma süreci
bitiminde zaman aşımı süresi soruşturma süresi kadar uzamış sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tahkikat Soruşturma ve Karar
Soruşturmanın açılması
Madde 28- (1) Federasyona bağlı kişiler, disiplin suçu teşkil eden fiilleri ihbar ve şikayetleri
federasyona hemen bildirmek zorundadır.
(2) Federasyon başkanı, disiplin kuruluna sevk hususunda gerçeği araştırmak amacıyla
görevlendireceği kişiler marifetiyle soruşturma yaptırabilir. Soruşturma için komisyon kurulabilir.
Federasyon başkanı bizzat kendisi de soruşturma yapabilir.
(3) Her türlü soruşturma izni Federasyon Başkanının iznine tabidir.
(4) Hakemlere ilişkin soruşturma işleminde;
a- Hakemlerin eylemleri, önce Merkez Hakem Kurulunca incelenir ve düzenlenen rapor
Federasyon Başkanlığına sunulur
b- Bu talimat kapsamında İl yarışmalarda görevli hakemler hakkındaki sevk işlemleri için
inceleme ve sevk başvurusu ilgili İl Hakem Kurulunun önerisi, itiraz, ihbar veya başka yollar
ile ulaşacak bildirimler üzerine Merkez Hakem Kurulunca yapılır.
(3) Soruşturma aşamasında EK-2'deki yazılı ifade soruşturmayı yapan kişi tarafından
ilgililerinden istenebilir.
Disiplin Kuruluna Sevk
Madde 29- (1) Yönetim Kurulu veya Federasyon Başkanı, ilgilileri disiplin kuruluna sevk
eder. Yönetim Kurulu veya Federasyon başkanı disiplin kuruluna sevk edilme konusunda yönetim
kurulu üyelerini ve Genel Sekreteri görevlendirebilir.
(2) Disiplin Kuruluna sevk yazılarında; olayın özeti, tarihi, yarışmanın çeşidi,
cezalandırılması istenen kişi veya kulüplerin isimleri, şüphelinin eylemine uyan yaptırımın sevk
maddesi, gerekçeler, tanıklar, belge ve diğer bilgiler belirtilir.
(3) Disiplin Kurulu, soruşturma aşamasına ilişkin kendisine teslim edilen bilgi, belge, evrak,
gerekçe ve sevk maddesi gibi hususlarla bağlı olmayıp her türlü delil ikamesi, ifade ve savunma
alımı, ceza tayini, sevk maddesi ve sair konular tamamen takdir hakkına sahiptir.
İfade ve Savunma
Madde 30- (1) Söz konusu eylem üzerine Disiplin Kuruluna sevk edilenlerin, öncelikle
eylemlerine uyan ceza istemi ve olaylar üzerine ifadelerine (Ek-1) başvurabilir.
(2) Yazılı ifadenin ardından Disiplin Kurulu, eldeki belge ve bulgulara dayanarak ilgililerin
eylemlerine uyan ceza maddesi uyarınca savunmasını (Ek-1) ister. Disiplin Kurulu doğrudan olayla
ilgili ifade istemeden savunma da talep edebilir.
(3) Yazılı savunma, Disiplin Kuruluna verilir. Kurul, gerek görürse, sözlü savunma için, bir
üyesini görevlendirebilir.
(4) Kurulun savunma ve ifadeleri yazılı olarak alınması esastır. Ancak kurul sözlü savunma
veya ifade alınmasına karar verebilir. Sözlü savunma yapmak isteyen ilgilinin talebini gerek görürse
kabul edebilir.
(5) Kulüpler, kulüp başkanı veya başkanın görevlendireceği yetkililer tarafından savunulur.
(6) Savunma almadan ilgiliye ceza verilemez.
(7) Savunma veya ifade talebi; ilgilinin veya kulübün adresine tebliğe çıkarılır. İlgilinin
veya kulübün Federasyona önceden bildirmiş olduğu adres tebligat adresi varsayılır. Adres
değişiklikleri bildirimi yapılmaması durumunda sistemde kayıtlı adres tebligat adresi varsayılır. Bu
konu itiraz konusu yapılamaz. Bunun yanı sıra Yıldırım telgraf, faks, hızlı posta, e-posta, elektronik
mesajlaşma sistemi veya İlgiliye imza karşılığı elden teslim ve federasyon çalışanı marifeti ile
teslim de yapılabilir.
(7) Savunma veya ifade talebi ilgiliye veya kulübüne ulaştığı tarih tebliğ tarihi olarak kabul
edilir.

(8) Savunma veya ifade isteme bildirimi, Disiplin Kurulu Başkanının yazılı istemi üzerine
Federasyon Genel Sekreteri aracılığıyla yapılır. Bildirimi almamakta art niyet gösteren kulüp veya
kişilere karşı bu yönde tutulan bir tutanak, bildirim evrakı yerine geçer.
(9) Bildirimi izleyen yedi gün içinde savunma vermeyen zanlı kişi veya kulüp,
savunmasından vazgeçmiş sayılır. Bildirimi izleyen beş gün içerisinde ifade vermeyen tanık ifade
vermekten kaçınmış sayılır. Bu süreler açıkça bildirim yazısında belirtilir.(Ek-1)
Soruşturma
Madde 31- (1) Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının Disiplin Kuruluna sunulması
üzerine soruşturma başlar.
(2) Kurul, önce görev, yetki, idari tedbir ve savunma konularını inceler. Kurul, soruşturması
başlatılan işlemleri izler ve eksik kalan kısımları tamamlar. Gerekiyor ise, sevk ya da rapor
düzenleyenlerin yazılı veya sözlü yeni görüşleri alınabilir. Diğer görevli ve yetkililerin, tanık
sıfatıyla yazılı veya sözlü ifadeleri alınabilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu saptanan tanıklar
hakkında da disiplin işlemleri başlatılır.
(3) Disiplin Kurulu, yarışmalarla ilgili olaylarda kararı verirken, başhakem ve gözlemci
raporlarını dikkate alır.
(4) Tanıklar, bildirimi izleyen beş gün içinde yazılı ifadelerini Federasyona ulaştırmak
zorundadırlar.
(5) İncelenen olaydaki, kurula sevk edilmeyen diğer sorumlular hakkında disiplin kurulu
doğrudan soruşturma yapabilir.
(6) Disiplin Kurulunun dış yazışmalarını raportör yürütür.
Karar
Madde 32- (1) Disiplin Kurulu, savunma evraklarının Federasyona ulaşmasından itibaren,
yapacakları ilk toplantıda eksikliklerin giderilmesini ve toplanması gereken deliller varsa bunların
toplanmasına karar verebilir. Tüm eksiklikler giderildikten sonraki ilk toplantıda ise karar verir.
(EK-3) Olayın değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasının uzun süreceği kanaati kurulca hasıl olursa
karar verme bir sonraki toplantıya bırakılabilir.
(2) Kurul, soruşturmanın tamamlanması koşulu ile sezon sonuna rastlayan durumlarda, bu
yarışmalar için kararını, o kategorideki yarışmaların başlama tarihine kadar verebilir. Kurulun bu
konuda toplanması, soruşturma yapması ve karar vermesi, verilebilecek cezaların yerine getirilmesi
yeni sezonun ilk yarışmasında uygulanır.
(3) Disiplin Kurulu; kararını verirken, deliller, soruşturma ve incelemeden edineceği
izlenimi dikkate alır.
(4) Kararlar; cezalandırmaya, cezaya gerek olmadığına, soruşturmanın ertelenmesine veya
düşürülmesine yönelik olabilir.
(5) Ceza kararlarında, cezaların gerekçesi, içeriği ve cezanın uygulama usulleri ve varsa
cezayı azaltan ve çoğaltan sebepler gösterilir. Ceza kararında idari tedbirli süreler mahsup edilerek
bakiye ceza miktarı belirtilir.
(6) Ceza kararlarına bu talimatın 35. inci maddesindeki usule göre Tahkim Kuruluna itiraz
edilebilir. Ancak itiraz cezanın uygulamasını durdurmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Bildirim ve Uygulama
İtiraz -Soruşturmanın İadesi
Kararların Bildirilmesi ve Uygulanması
Madde 33- (1) Kararın bildirilmesi ve uygulanmasına esas olmak üzere, Disiplin Kurulu,
verilen kararların hüküm fıkrasını (EK-2), ilgili kişi ve kuruluşlara mektup, yıldırım telgraf, hızlı

posta, faks, e-posta veya elektronik mesajlaşma, federasyon görevlisi tarafından teslim veya
federasyon resmi internet sitesinden duyuru yolu ile bildirir. Anılan araçlar ile bildirim tarihi kararın
bildirim tarihi olarak esas alınır. Gerekçeli kararlar, (EK-3) disiplin kurulu kararının verildiği tarih
itibari ile 45 iş günü içerisinde yazılarak ilgillere ayrıca gönderilir. (EK-3)
(2) İki aydan fazla süreli ceza kararları idari tedbirli ve kararları süresinde itiraz edilmezse,
idari tedbir ceza süresi sonuna kadar sürdürülür. İtiraz halinde, idari tedbir sürdürülmekle beraber,
itiraz dilekçesi alındığı belgesi ile birlikte disiplin kuruluna gönderilir.
(3) Resmi yarışmalardan ceza kararları, idari tedbirsiz ve süresi içinde karara itiraz
edilmezse, faal sezonda ilk resmi yarışma ve yönetim yerinde ceza infazı başlar.
(4) Sürekli hak mahrumiyeti cezası kararı idari tedbirli ise, tedbir sürdürülmekle beraber,
karara itiraz edildiği takdirde itiraz dilekçesi alındığı belgesi ile birlikte itiraz edilmezse yalnız
alındı belgesi ile birlikte disiplin kuruluna gönderilir.
(5) Uygulanan İdari tedbir nedeniyle cezanın ayrıca infazına mahal olmadığına dair , ceza
kararları, ihtar cezası kararları, ceza tayinine mahal olmadığına, tahkikatın düşmesine dair kararları
ceza infazının durdurulmasına veya yeniden başlatılmasına dair duyurular, hemen ilgiliye
duyurulur.
(6) Resmi yarışmadan men cezası, binicilikteki bütün branşlardaki resmi yarışmalar
sayılarak aralıksız men suretiyle infaz edilir. Kulübün genç takım ve diğer yaş gruplarındaki takım
yarışmaları aynı kategori yarışması sayılır. İnfazın hesabında, sporcunun genç takım ve diğer yaş
gruplarındaki takım yarışmalar birlikte değerlendirilir.
(7) Faal sezon Federasyonun ilan ettiği sezon olup ceza infazında bu ilan dikkate alınır.
(8) Resmi yarışmadan men cezası faal sezonda tamamlanmamışa bir sonraki sezona intikal
eder. Takip eden ilk sezonun ilk yarışması ile başlanarak aralıksız uygulanır.
İtiraz Kesin Karar ve itiraz yeri
Madde 34- (1) Disiplin Kurulu kararlarına itiraz:
a) Disiplin Kurulunca verilen her türlü karara karşı, 35. maddeye uygun olarak
bildirilmelerinden itibaren on gün içinde, Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.
b) Disiplin Kurulunca verilen sürekli hak mahrumiyeti cezası, itiraz konusu olmasa dahi,
Tahkim Kurulunca doğrudan incelenir. Kurul tarafından verilen sürekli hak mahrumiyeti cezası
federasyonca Tahkim Kurulu'na bildirilir. .
İtiraz usulü
Madde 35- (1) İtiraz usulü:
a) Disiplin Kurulunun kararlarına, cezalandırılan kişi veya bağlı olduğu kulüp itiraz edebilir.
b) Karar kulüp hakkında verilmiş ise, itiraz, kulüp başkanı veya görevlendireceği yönetici
tarafından yapılır.
(2) Disiplin Kurulunun kararlarına yönelik itirazlarda, Tahkim Kurulu Yönetmeliği ve
mevzuatında gösterilen usul uygulanır.
(3) Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulunun verdiği karar karşısında kararını kendi mevzuatı
içerisinde verir. Tahkim Kurulu kararları kesindir.
Soruşturmanın iadesi ve usulü
Madde 36- (1) Kesinleşen bir kararda dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları veya
kararın verilmesinde esaslı bir hataya düşüldüğü veya kararı etkileyecek yeni bir delilin ortaya
çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce, yazılı kurallarda ilgililer lehine bir
değişiklik yapıldığı durumlarda; Federasyon Başkanı veya Başkan Vekilleri Disiplin Kurulundan,
kesinleşen kararın yeniden incelenmesini veya karar, ceza verilmesine yönelik ise, cezanın yerine
getirilmesinin inceleme sonuna kadar ileri bir tarihe bırakılmasını isteyebilir. Bu istek üzerine
Disiplin Kurulu, cezanın yerine getirilmesinin ileri bir tarihe bırakılıp bırakılmayacağını takdir
ettikten sonra, inceleme sonucuna göre, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar
verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Suçlar ve Cezalar
BİRİNCİ KISIM
Federasyona ve Spor Teşkilatına Karşı Suçlar
Kasıtlı ve Kasıtsız Fiiller
Madde 37- (1) Kasıtsız fiiller şunlardır;
a) Federasyona karşı yapmakla yükümlü olunan bir işlemin kasıtsız yerine getirilmemesi
veya eksik veya yanlış yerine getirilmesi,
b) Federasyonun yetkili mercileri tarafından sorulan hususlara istenilen izahata kasıtsız
olarak süresinde cevap verilmemesi veya eksik veya yanlış cevap verilmesi,
c) Federasyonun yetkili makam ve mercilerine karşı yerine getirilen görevlerden dolayı
müstehzi veya nazik olmayan şekilde hareket edilmesi,
ç) Federasyonun mevzuatına kasıtsız aykırı davranılması,
(2) Birinci fıkrada belirtilen fiilleri işleyenlere ihtar veya üç aydan altı aya kadar hak
mahrumiyeti cezası veya o kadar süre ile yarışmalardan men cezası verilir.
(3) Federasyonun mevzuatına kasten aykırı harekette bulunan sporcu, kulüp, kuruluş ve spor
kişileri hakkında bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı taktirde iki aydan iki yıla kadar
yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.
Centilmenliğe Aykırı Hareketler
Madde 38- (1) Onur kırıcı ve spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunan,
yarışmalarda kural dışı hareket eden kişilere, bu hususlarda aynı ceza hükmü bulunmadığı taktirde
yirmi günden bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti cezası verilir.
Federasyona Veya Mensubuna Karşı Hakaret Suçu
Madde 39- (1) Federasyona veya bir mensubuna, Federasyon kurul üyelerine veya
federasyonun görevlendirdiği kişiler ile maaşlı çalışan personeline huzurunda veya gıyabında
hakaret eden kişiye, altı aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti
cezası verilir.
(2) Müessir fiil işlendiği taktirde, sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. Ancak Müessir
fiilin sonuçları ve meydana geliş şekli itibarı ile sürekli hak mahrumiyeti cezası yerine kişiye hak
mahrumiyeti cezası veya o kadar süre ile yarışmalardan men cezası verilebilir. Ancak her halde bu
ceza bir yıldan aşağı olamaz.
(3) Hakaret suçunun; basın yayın yolu, internet ve sair elektronik ortamda işlenmesi halinde
ceza yarı oranında arttırılır. Etkin pişmanlık ve soruşturma aşamasında hakaretin işlendiği mecra
üzerinden özür dilenmesi halinde ceza artırımı disiplin kurulunca yapılmayabilir.
(4) Hakaret suçunun; Federasyonun üyesi olduğu ulusal ve uluslararası birliklere veyahut
spor teşkilatı makamlarına yazılan dilekçe ile işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılır.
Sahte Belge Lisans Kullanımı ve Federasyonu Kandırma Suçu
Madde 40- (1) Kendisine ait olmayan, süresi geçmiş, gerçeğe ayıkırı bilgiler içeren lisansı
ve sair belgeleri kullanarak yarışmaya katılan sporcular, üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men,
katılmayı temin edenler ise bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
(2) Kendisine ait olmayan, süresi geçmiş, gerçeğe aykırı bilgiler içeren lisans ve sair
belgeleri kullanarak yarışmaya katılan antrenör ve diğer spor kişileri, bir yıldan üç yıla kadar hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
(3) Yukarıdaki belgelerin atlar için uygulanması halinde; Belgeyi kullanan ve yarışmaya
katılımı temin edenlere birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yarışmalardan men cezası veya o
kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir. Ata da üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men

cezası verilebilir.
(4) Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya Teşkilatı
kandıran veya gerçek olmayan evrak düzenleyen ve bunlar bilerek kullanan veya kullandıranlar bir
yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men ve o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılırlar. Disiplin Kurulu, ilgili kulüp veya kuruluşu üç aya kadar yarışmalardan men cezası
ile cezalandırır. İlgililer hakkında Federasyon tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
İzinsiz Dış Görev
Madde 41- (1) Yabancı bir ülkenin milli veya temsili takımında, Federasyonun izni
olmadan görev kabul eden veya yarışmaya katılan kişiler üç aydan altı aya kadar yarışmalardan men
veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
İzinsiz faaliyet düzenlemek
Madde 42- (1) Yetkili Makamlardan izin alınarak yapılması gereken faaliyeti izinsiz
yapanlar veya yaptıranlar veya böyle bir faaliyeti yönetenler iki aydan altı aya kadar yarışmalardan
men veya alt aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. İzinsiz faaliyet yapan
kulüp ve kuruluşlar ise bir yıla kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır.
Temsili veya Milli faaliyete katılmamak
Madde 43- (1) Tebliğ edilmesine rağmen federasyonca uygun görülmeyen sebepleri ileri
sürerek veya herhangi bir mazeret bildirmeyerek temsili veya milli faaliyete katılmayan, geç
katılan, çalışma, yarışma veya faaliyet yerini terk eden sporcu üç aydan bir yıla kadar
yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır.
(2) Tebliğ edilmesine rağmen federasyonca uygun görülmeyen sebepleri ileri sürerek veya
herhangi bir mazeret bildirmeyerek temsili veya milli faaliyete katılmayan, geç katılan, çalışma,
yarışma veya faaliyet yerini terk eden antrenör ve diğer spor kişileri üç aydan bir yıla kadar hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(3) Olayın mahiyetine göre ilgili kulüp veya kuruluş altı aya kadar yarışmalardan men
cezası ile cezalandırılabilir.
Milli Şerefi İhlal
Madde 44- (1) Yurt içinde veya dışında her ne suretle olursa olsun, Türklüğün veya yabancı
bir Milletin onurunu kırıcı hareketlerde bulunanlar bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya
o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .
(2) Ağır hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilebilir.
Saha Olayları
Madde 45- (1) Spor faaliyetlerinin yapıldığı saha ve tesislerde güvenliği bozan, olay
çıkaran, yaralamak, yakıp yıkmak, tahrip etmek gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunan
kişiler üç aydan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılır.
(2) Seyircisi, mensupları veya sporcuları nedeni ile olaylardan sorumlu kulüp ve kuruluşlar,
üç resmi müsabakaya kadar saha kapatma cezası veya üç resmi müsabakaya kadar seyircisiz
oynama cezası veya üç resmi müsabakadan men cezasına kadar ceza ile cezalandırılır.
Suça Teşvik
Madde 46- (1) Yarışma sırasında veya dışında sporcu veya seyircileri rakip sporcular,
yöneticiler veya yarışmayı yönetenler aleyhine tahrik suretiyle suça teşvik eden kişi, üç aydan bir
yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Faaliyetin devamına engel olmak

Madde 47- (1) 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 .
(2) Birinci fıkrada belirtilen suçun Kulüp veya kuruluşların mensupları, antrenörü, sorumlu
kişisi, at sahibi veya görevlisi tarafından veya birden fazla sporcusu tarafından işlenilmesi halinde
ilgili kulüp veya kuruluşa bir aydan altı aya kadar yarışmalardan men cezası verilebilir.
Tanıklıktan Kaçınmak
Madde 48- (1) Tahkikat sırasında tebligata rağmen, kasten ve mazeretiz olarak, tanık
sıfatıyla yazılı beyanda bulunmayan veya tanıklıktan kaçınan veya bildiklerini saklayan veya yalan
tanıklık eden veya ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde merciine duyurmayanlar üç aydan bir
yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Hileli ve Danışıklı Yarışma (Şike)
Madde 49- (1) Hileli ve danışıklı yarışma yapan, yaptıran kişiler ve aracılar en az bir yıl
müsabakadan men cezası veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar
(2) Hileli ve danışıklı yarışmanın kazanç sağlama amaçlı yapılması halinde kişilere en az iki
yıl müsabakalardan men cezası veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.
(3) Kazanç ve sair menfaat sağlanması konusunda anlaşılmış olması halinde suç
tamamlanmış olur.
(4) Kazanç ve sair menfaat vaat edilmiş ancak sağlanması konusunda anlaşılamamış
olunması halinde suç teşebbüs halinde kalmış sayılır ve buna göre ceza verilir.
(5) Hile ve Danışıklı yarışma anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma
doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunan kişiler de birinci fıkra veya ikinci fıkra hükmüne
göre cezalandırılır.
(6) Suçun spor kulüplerinin veya kuruluşun yararına işlenmesi halinde, ayrıca bunlara, 8
resmi yarışmadan men cezasına kadar ceza verilir.
(7) Şartlarını taşıması halinde, ilgililer hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin
önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Federasyon tarafından Cumhuriyet savcılığına suç
duyurusunda bulunulur.
(8) Yarışmanın başlamasından önce hileli ve danışıklı yarışmayı ortaya çıkaran kişinin
cezası teklif eden olması halinde üçte iki oranına kadar azaltılabilir. Teklif edilen veya haberdar
olanlara hileli ve danışıklı yarışmayı yarışmanın başlamasından önce ortaya çıkarması halinde ceza
verilmez.
(9) Milli takımlara ve milli sporculara başarılı olmaları için destek olunması ve başarı
sağlamaları için, kulüp ve kuruluşların kendi bünyesinde yaptıkları yarışmalar bu madde kapsamı
dışındadır.
Sair Hallerde Menfaat (Teşvik Primi)
Madde 50- (1) Hileli ve Danışıklı yarışma haricinde; bir yarışmanın neticesinden
faydalanılması mümkün olan spor kulübü, kuruluş ve kişilerden maddi menfaat temini sureti ile
yarışanlar, bu suretle yarışanlara maddi menfaat adayanlar veya temin veya ita edenler altı aydan iki
yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
(2) Kazanç ve sair menfaat sağlanması konusunda anlaşılmış olması halinde suç
tamamlanmış olur.
(3) Kazanç ve sair menfaat vaat edilmiş ancak sağlanması konusunda anlaşılamamış
olunması halinde suç teşebbüs halinde kalmış sayılır ve buna göre ceza verilir.
(4) Sair hallerde menfaat ve kazancın varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma
doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunan kişiler de birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.
(5) Suçun spor kulüplerinin veya kuruluşun yararına işlenmesi halinde, ayrıca bunlara, 8
resmi yarışmadan men cezasına kadar ceza verilir.
(6) Şartlarını taşıması halinde, ilgililer hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin

önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Federasyon tarafından Cumhuriyet savcılığına suç
duyurusunda bulunulur.
(7) Yarışmanın başlamasından önce sair hallerde menfaat sağlandığını ortaya çıkaran kişinin
cezası teklif eden olması halinde üçte iki oranına kadar azaltılabilir. Teklif edilen veya haberdar
olanların sair hallerde menfaati yarışmanın başlamasından önce ortaya çıkarması halinde bu kişilere
ceza verilmez.
(8) Milli takımlara ve milli sporculara başarılı olmaları için destek olunması ve başarı
sağlamaları için, kulüp ve kuruluşların kendi bünyesinde yaptıkları yarışmalar bu madde kapsamı
dışındadır.
Protesto Amacıyla Faaliyete Katılmamak
Madde 51- (1) Katılması gerektiği halde, teşkilatı, teşkilat üyelerini, hakemleri, kulüpleri,
protesto amacıyla, geçerli görülmeyen nedenlerle veya mazeretsiz olarak federasyonca düzenlenen
veya federasyon faaliyet programında yer alan yarışma hazırlığına veya yarışmaya katılmayanlar bir
aydan üç aya kadar yarışmadan men veya üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyet cezası ile
cezalandırılırlar.
(2) İlgililere, yarışma sırasında katılmamaları dolayısı ile puan cezası, uyarı ve sair yarışma
içi yaptırımlar uygulanması halinde ceza verilmez.
İKİNCİ KISIM
Kulüp ve Kuruluşlara Karşı Suçlar
Kulüp ve Kuruluşlarda Görev Suçu
Madde 52- (1) Kulüp ve kuruluşlarda kabul edilen herhangi bir görevin ifasında şeref ve
haysiyete spor terbiye ve disiplinine veya tebligata aykırı hareket edenler, ilgili kulübün şikayeti
veya spor teşkilatınca tespit edilmesi halinde, üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya üç
aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yöneticilere Karşı Suçlar
Emirlere Uymamak
Madde 53- (1) Faaliyet hazırlıklarında, faaliyet esnasında, spor gezilerinde, seyahatlerde ve
toplantılarda yöneticilerin talimatlarına uymayan kaba, müstehzi hareketlerde bulunan kişi yirmi
günden 2 aya kadar yarışmadan men yada bir aydan alt aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılır.
(2) Bu madde hükümlerine aykırı davrananları yöneticiler, gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde doğrudan diğer hallerde federasyon başkanı veya federasyon başkanının yetkilendireceği
kişilere haber verip onay alması kaydı ile tedbiren faaliyet ile ilişiğini kesebilir. Bu madde
kapsamında ilişiği kesilen kişiden yapılan masraflar federasyonca tahsil edilebileceği gibi, ilgilinin
bağlı olduğu spor kulübüne veya kuruluşa yapılan masrafların üç katına kadar para cezası
verilebilir.
Huzursuzluk çıkarmak
Madde 54- (1) -Faaliyetlerde, faaliyet hazırlıklarında, spor gezilerinde, seyahatlerde ve
toplantılarda disipline aykırı hareketlerde bulunan ve kafilenin huzurunu bozanlar bir aydan üç aya
kadar yarışmalardan men veya iki aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırırlar.
(2) Bu madde hükümlerine aykırı davrananları yöneticiler, gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde doğrudan diğer hallerde federasyon başkanı veya federasyon başkanının yetkilendireceği
kişilere haber verip onay alması kaydı ile tedbiren faaliyet ile ilişiğini kesebilir. Bu madde

kapsamında ilişiği kesilen kişiden yapılan masraflar federasyonca tahsil edilebileceği gibi, ilgilinin
bağlı olduğu spor kulübüne veya kuruluşa yapılan masrafların üç katına kadar para cezası
verilebilir.
Kulüp Kuruluş veya Kişilere Hakaret ve fiilen tecavüz
Madde 55- (1) Çalışma ve yarışma yerlerinde veya spor gezilerinde kafilenin veya diğer bir
kulüp veya kuruluşun yöneticisine veya spor kişisine hakaret eden kişiler, üç aydan altı aya kadar
yarışmalardan men veya üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
(2) Müessir fiil ile tecavüz birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse sürekli hak
mahrumiyeti cezası verilir. Ancak Müessir fiilin sonuçları ve meydana geliş şekli itibarı ile sürekli
hak mahrumiyeti cezası yerine kişiye hak mahrumiyeti cezası veya o kadar süre ile yarışmalardan
men cezası verilebilir. Ancak her halde bu ceza bir yıldan aşağı olamaz.
(3) Hakaret suçunun; basın yayın yolu, internet ve sair elektronik ortamda işlenmesi halinde
ceza yarı oranında arttırılır. Etkin pişmanlık ve soruşturma aşamasında hakaretin işlendiği mecra
üzerinden özür dilenmesi halinde ceza artırımı disiplin kurulunca yapılmayabilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Yarışmada Görevlendirilen Hakem, Gözlemci,
Temsilci, Saha Komiseri ve Sair Federasyon Görevlilerine
Karşı İşlenilen Suçlar
Kaba, Müstehzi, Küçük Düşürücü Hareket
Madde 56- (1) Yarışmadan önce, yarışma sırasında veya yarışmadan sonra görevli
hakemlere, gözlemci, temsilci, saha komiseri ve federasyon görevlilerine kaba, müstehzi ve küçük
düşürücü söz sarf eden veya bu kabil hareketlerde bulunanlar yirmi günden üç aya kadar
yarışmalardan men veya bir aydan üç aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar .
Hakaret Etmek
Madde 57- (1) Yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında görevli hakem, gözlemci,
temsilci, saha komiseri ve federasyon görevlilerine söven veya fiilen veya söz ile hakarette
bulunanlar bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası
ile cezalandırılırlar.
Fiilen Tecavüz
Madde 58- (1) Yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında görevli hakem, gözlemci,
temsilci, saha komiseri ve teşkilat mensuplarına fiilen tecavüze yeltenen kişi üç aydan bir yıla kadar
yarışmalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır .
(2) Müessir fiil işlemek suretiyle tecavüz eden kişiye sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
Ancak Müessir fiilin sonuçları ve meydana geliş şekli itibarı ile sürekli hak mahrumiyeti cezası
yerine kişiye hak mahrumiyeti cezası veya o kadar süre ile yarışmalardan men cezası verilebilir.
Ancak her halde bu ceza bir yıldan aşağı olamaz.
(3) Müessir fiil ile tecavüz birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek
ceza bir misli arttırılır.

BEŞİNCİ KISIM
Sporculara Karşı İşlenen Suçlar
Spor Disiplinine Aykırı Hareket Etmek
Madde 59- (1) Spor gezisinde, kamp, kongre, konferans ve sair toplantı yerleri ile faaliyet
ve yarışma yerlerinde sporculara spor disiplinine ve terbiyesine aykırı harekette bulunanlar ihtar
cezası ile cezalandırılır .

(2) İhtar cezası gerektiren çeşitli eylemi birlikte işleyenler , bir ay yarışmalardan men veya o
kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
(3) İkiden fazla İhtar cezasını gerektiren fiillerin aynı faaliyet içinde aynı kişi tarafından
işlenmesi halinde kişiye bir ay yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası
verilebilir.
Hakaret
Madde 60- (1) Yarışma hazırlığında, yarışma esnasında veya yarışmadan sonra sporculara
hakaret edenler bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılırlar.
Tekme, Kafa, Yumruk ve Sair Surette Vurmak veya Fiilen Tecavüz
Madde 61- (1) Yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında diğer bir sporcuya tekme, kafa
yumruk ve sair surette vuranlar üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
(2) Sporculara fiilen tecavüze yeltenen kişi bir aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya
o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(3) Müessir fiil işlemek suretiyle tecavüz eden kişi bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan
men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
(4) Kulüp veya kuruluş yöneticileri müessir fiil işlemesi halinde bir yıldan üç yıla kadar hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
(5) Müessir fiil ile tecavüz birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek
ceza bir misli arttırılır .
Rakibi Oyun Dışı Etme
Madde 62- (1) Yarışma öncesinde veya yarışma sırasında rakibi her ne sebep ve suretle
olursa olsun yarışmada kalmaya zorlayan ve yarışma dışı bırakanlar bir yıldan aşağı olmamak üzere
yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırırlar.
ALTINCI KISIM
Ata Karşı İşlenen Suçlar
Ata Yarışma Anında Kötü Muamele
Madde 63- (1) Ata , bir yarışma esnasında veya herhangi bir anda kötü muamele yapanlara
3 aydan ömürboyu hak mahrumiyeti cezasına veya bu süreye denk müsabakadan men cezasına
kadar cezaya ve/veya para cezasına hükmedilebilir. Ceza tayininde FEI kurallarında öngörülen
ölçütlere göre değerlendirme yapılarak hakkaniyet çevresinde karar verilir.
(2) Kötü muamele, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ata acı veren
veya gereksiz yere rahatsız olmasına yol açan veya acı vermesi ya da rahatsız olmasına yol
açması muhtemel olan tüm eylemler veya ihmaller manasına gelir.
a) Ata kamçıyla aşırı derecede vurulması veya dövülmesi;
b) Ata herhangi tipte bir elektrikli şok aletine maruz bırakılması;
c) Mahmuzların aşırı veya ısrarlı şekilde kullanılması;
ç) Atın ağzına kantarma veya başka bir aletle vurulması;
d) Yorgun, topallayan veya yaralı bir atın yarıştırılması;
e) Ata sırıkla baraj yapılması.
f) Ata vücudunun herhangi bir yerinin anormal derecede duyarlı veya duyarsız olmasına yol
açılması;
g) Ata yeterince yem, içecek veya egzersiz sağlanmaması;
ğ) Bir engeli devirdiğinde ata aşırı derecede acı çekmesine yol açacak herhangi bir cihaz
veya ekipman kullanılması.

(3) Yarışma anında fena muameleden
Ata Yarışma Dışı Kötü Muamele
Madde 64- (1) Yarışma atı olsun veya olmasın yarışma dışında ata herhangi bir anda
talimatın 63. Maddesi’nin 2. Fıkrasında zikredilen kötü muameleye uyan aykırılıklrda meydana 3
aydan ömürboyu hak mahrumiyeti cezasına kadar cezaya ve/veya para cezası verilebilir.
(2) Bu madde kapsamında ata kötü muamele yapılması halinde kötü muameleyi yapan
kişiyle birlikte; kötü muamelenin yapılması konusunda gerekli önlemi almayan kulübe,
kuruluşa, yönetici ve sorumlu antrenörüne de birinci fıkradaki ceza ve/veya cezalar
hakkaniyet çerçevesinde verilebilir.
YEDİNCİ KISIM
Yarışmalarda Görevlendirilen Hakem, Gözlemci,
Temsilci ve Saha Komiserlerinin Suçları
Tek Taraf Yönetim
Madde 65- (1) Yarışmaları kulüp, kuruluş veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı
yöneten hakemler, bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
(2) Şartlarını taşıması halinde ilgili hakemler hakkında 6222 Sayılı Yasa Kapsamında
federasyonca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Menfaat İle yönetim
Madde 66- (1) Yarışmalar kulüp, kuruluş veya kişi lehine veya aleyhine maddi ve manevi
menfaat karşılığında yöneten hakemlere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
(2) Şartlarını taşıması halinde ilgili hakemler hakkında 6222 Sayılı Yasa Kapsamında Federasyonca
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Rapor Vermemek veya Gerçeğe Aykırı Rapor Vermek
Madde 67 - (1) Yarışmaya ait raporu kasten veya federasyonca mazereti kabul edilmeyecek
şekilde vermeyen veyahut gerçeğe aykırı rapor düzenleyen görevli bir yıldan beş yıla kadar hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.
Raporu Süresinde Vermemek, Eksik Rapor Vermek
Madde 68- (1) Belirtilen süre içinde rapor vermeyen veya yarışmaya ve olaylara ait bilgileri
noksan bildiren görevliler ihtar cezası veya altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırırlar
.
Görevi İhtimal ve Suistimal
Madde 69- (1) Yarışma yerine mazeretsiz olarak gelmeyen veya yarışmayı geç başlatan
veya yarışmayı yönetmeyen veya talimatlara aykırı yöneten veya tatil eden hakemler ile her ne
suretle olursa olsun görevlerini ihmal ve suistimal eden, federasyonca yarışmada görevlendirilen
kişiler altı aydan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
(2) Federasyonu protesto amacı ile veya topluca yapılan eylemlerde cezalar bir yıldan az olamaz.
Kaba ve Uygunsuz Hareketler
Madde 70- (1) Yarışma yerinde, yarışmadan önce, yarışma sırasında veya yarışmadan sonra
yarışmada görevli olanlara veya yarışmaya katılan kulüp veya kuruluş yöneticilerine veya
sporculara veya seyircilere kaba ve uygunsuz hareketlerde bulunan hakemler ile federasyonca
yarışmada görevlendirilen kişiler ihtar cezası veya altı aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılırlar.
(2) İhtar cezası gerektiren çeşitli eylemi birlikte işleyenler veya aynı faaliyette ikiden fazla kere
yapanlar bir ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

Hakaret
Madde 71- (1) Yarışma yerinde, yarışma öncesinde, sırasında veya sonrasında kulüp veya
kuruluş yöneticilerine ve sporculara ve seyircilere hakaret eden veya söven hakemler ile görevli
kişiler iki aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti ceza ilecezalandırılırlar .
(2) Aynı hallerde fiilen tecavüze yeltenen görevli alt aydan iki yıla kadar, müessir fiil
işlemek suretiyle tecavüz edenler bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile
cezalandırılırlar.
SEKİZİNCİ KISIM
Hükümlülük ve Ceza Süresini Beklememek
Ceza Süresini Bitirmemek
Madde 72- (1) Tek yarışmadan men cezasına rağmen oynayan, beklemesi gereken cezalı
süreyi doldurmadan veya idari tedbirin tebliğine rağmen bu tedbir kaldırılmadan yarışmaya
katılanlar veya bunu temin edenler üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile
hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
Cezalı Hak Mahrumiyeti Süresini Beklememek
Madde 73- (1) Hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde veya idari tedbir ile yarışmaya
katılmaktan veya yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen yarışmaya katılanlar veya yöneticilik
yapanlar üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası
ile cezalandırılırlar .
Hükümlülük
Madde 74- (1) Kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, veya adabı umumiye
aleyhinde suçlardan mahkum olanlarla, genel olarak kasıtsız suçlar dışında bir yıldan fazla hapis
cezası ile hükümlü olanlar üç yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.
(2) Bu talimat kapsamına giren sporcular, hakemler, antrenörler, yöneticiler ve diğer görevli
kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya
ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca
soruşturma başlatılması durumunda süreli hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu faaliyetlerinden
mahkumiyetleri durumunda ise sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.
(3) Bu Talimat kapsamında ceza kurullarına sevk edilenler hakkında, cumhuriyet
savcılığınca ayrıca tahkikat veya kamu davası açılması halinde, ceza kurullarınca tahkikat veya ceza
davası sonucu beklenmeksizin dosyanın kendilerine intikal ettiği tarihten itibaren en geç kırkbeş
gün içerisinde karar verilir.
Ceza Kanunlarındaki Suçlar
Madde 75- (1) Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen, federasyon faaliyetinde meydana gelen bir
olayın bu talimatta karşılık hükmü olmaması halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili olay için
öngördüğü ceza süresi kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

DOKUZUNCU KISIM
Doping
Kişilere İlişkin Doping
Madde 76- (1) Bu talimatın 4. Maddesi'nin birinci fıkrasının l bendinde kişi olarak
tanımlananlara Doping ihlalleri için) Dünya Anti Doping Ajansı (Wada) Kurallarında öngörülen
yaptırımlar ve bu Kurallara göre yayınlanmış olan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle

Mücadele Talimatı yaptırım ve hükümleri uygulanır.
(2) FEI'nin, insanların işlemiş olduğu doping ihlallerine ilişkin kuralları da disiplin
kurulunca uygulanır.
(3) Talimatın ekinde uygulanması için ilan edilen Eklerde güncelleme olması halinde güncel
olan metin geçerli sayılır.
(4) Ekteki kurallar tercüme metinler olup olası aykırılık halinde orjinal metin olan İngilizce
Esas Alınır.
(5) WADA güncel Doping ve yasaklı yöntemler listesi disiplin kurulunca doping ihlalleri
için dikkate alınır.
(6) Bu talmatta açıkça sorumluluğu zikredilmeyip federasyonun tabi olduğu uluslararası ve
ulusal kurallarda sorumlu tutulanlar da doping ve yasaklı yöntemler konusunda sorumludur.
Ata İlişkin Doping
Madde 77- (1) At tescil kütüğüne kayıtlı atlar ile diğer yarışma hayvanlarında doping
ihlalleri için FEI Atlar için dopingle Mücadele talimatı hükümleri ve FEI'nin yayınlayacağı at ve
diğer yarışma hayvanlarına ilişkin kurallarda öngörülen yaptırımlar uygulanır.
(2)At ve diğer yarışma hayvanları dolayısı ile doping ihlaline sebep olan kişilere de disiplin
kurulunca yaptırım uygulanır.
(3) Talimatın ekinde uygulanması için ilan edilen Eklerde güncelleme olması halinde güncel
olan metin geçerli sayılır.
(4) Ekteki kurallar tercüme metinler olup olası aykırılık halinde orjinal metin olan İngilizce
Esas Alınır.
(5) FEI ve WADA güncel Doping ve yasaklı yöntemler listesi disiplin kurulunca doping
ihlalleri için dikkate alınır.
(6) Bu talmatta açıkça sorumluluğu zikredilmeyip federasyonun tabi olduğu uluslararası ve
ulusal kurallarda sorumlu tutulanlar da doping ve yasaklı yöntemler konusunda sorumludur.
ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Para Cezaları
Madde 78- (1) Disiplin Kurulunca İhtar cezası gerektiren durumlar ile bu talimatın 39,
40,49,50, 58, 65, 75 ve 76. Maddelerindeki yaptırımlar hariç diğer cezalar talimatın 11. Maddesi'nin
7. fıkrasında belirtildiği şekilde para cezasına çevrilebilir.
(2) Para Cezaları federasyona irat olarak kaydedilir.
(3) Para Cezalarının kesinleşmesin ardından iki ay içerisinde ilgili cezayı Federasyona
yatırmayanların paraya çevrilmiş cezası infaz edilir. Kişi talimata aykırı hareket etmekten ayrıca
disiplin kuruluna sevk edilebilir.
(4) Asıl yaptırıma ek para cezası uygulanması disiplin kurulunun takdirindedir.
(5) Kurul, Para cezalarını takdir ederken kişinin, kulübün veya kuruluşun ekonomik
durumunu, aldığı cezanın miktarını, suça olan etkisini, sorumluluğunun derecesini ve para cezasının
kişinin binicilik sporunda devamlılığına etkisini göz önüne alarak orantılı ve ölçülü şekilde karar
verir.
Ceza Talimatının Bütünlüğü
Madde 79- (1) Diğer talimatlara, bu talimattaki görev ve yetkileri kısıtlayan, tedbirleri ve
cezaları değiştiren hükümler konulamaz, bu kabil hükümler geçerli olmaz.
(2) Federasyonun üyesi olduğu uluslararası ve ulusal birliklerin kuralları ile tabi olduğu
ulusal ve uluslararası üst norm niteliğindeki mevzuat disiplin yargısı yapılırken ve karar verilirken
uygulanır ve bu maddenin kapsamı dışındadır.
Ceza Kararlarının Genel Niteliği ve Milli Yarışma izni
Madde 80- (1) Disiplin Kurlunca verilen kesin ve kesinleşmemiş cezalar değiştirilemez
(2) Olimmpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına katılım

hakkı kazanan ve başarılı olabileceği düşünülen sporcuların cezalarının infazı sadece bu
müsabakalar ile sınırlı olmak üzere federasyon başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu’nun Onayı ile
geçici olarak durudurulabilir.
(3) Sporcunun bu izinle katılabileceği yarışma sayısı infazın hesabında dikkate alınmaz ve
izinli yarışmayı takiben idari tedbir ve ceza infazı derhal başlar.
(4) Dopinge ilişkin suçlarda bu madde hükmü uygulanmaz.
Talimatta hüküm bulunmayan haller
Madde 81- (1) Bu talimatta hüküm bulunmayan hallerde disiplin kurulu öncelikle
federasyonun üyesi olduğu veya kurallarına tabi olduğu uluslararası birliklerin kurallarına göre
genel hukuk kurallarına göre karar verir.
(2) Bu talimatta hüküm bulunmayan hallerde talimata hüküm koyma, değiştirme, yürürlüğe
sokma ve kaldırma yönetim kurulunun görev ve yetkisindedir.
Kaldırılan Talimat
Madde 82- (1) Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile bundan önce yayınlanmış 01.01.2007
Tarihli TBF Ceza Talimatı yürürlükten kalkar
Yürürlük
Madde 83 -(1) Bu talimat, Yönetim Kurulunca onaylandığı 09.02.2017 tarihinde yürürlüğe
girer. Spor Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesinde yayınlanır. Federasyon Resmi sitesinde
talimat ayrıca bilgi için yayınlanır.
Yürütme
Madde 84 - (1) Bu talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.

EK – 1

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU İFADE VE SAVUNMA
TUTANAĞI
Adı Soyadı
D.Yeri,
Tarihi

Baba Adı
İfade Kaynağı

Tanık ( ) Zanlı (

)

Adresi

Konu

Tutanak Türü

İfade
( )
Savunma ( )

İlgilinin
Kimliği

Sporcu
( ) Hakem (
)
Antrenör ( ) Yönetici ( )
Diğer
( )

Yukarıda belirtilen konuya ilişkin bilgi ve duyumlarınızı, aşağıya yazınız. Tanık olarak 5 (beş)
gün, zanlı olarak 7 (yedi) gün içerisinde yanıt vermemeniz, varsa belge sunmamanız durumunda
ifade / savunma vermekten vaz geçmiş sayılacağınızı bildiririm. …../…../200…

TBF DİSİPLİN KURULU
BAŞKANI
( Yanıtlamaya buradan başlayınız. Arka sayfayı kullanmayınız. Gerektiğinde yeni sayfa kullanarak
sayfaları numaralandırınız, her sayfayı imzalayınız. Varsa belge ve ekleri numaralandırarak EK
olarak en sonda belirtiniz)

EK – 2
TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU CEZASINI BİLDİRME
YAZISI
Tarih :
Konu :
Sayı

:

İlgilinin Adı-Soyadı :
Disiplin Kurulu
Karar Tarihi :
Suçu :

Verilen Ceza
Karar No :

Sayın ………………………
Yukarıda belirtilen uygunsuz davranış nedeniyle suçlu görülerek cezalandırılmış
durumdasınız.
Türkiye Binicilik Federasyonu Disiplin Talimatının 33. maddesi uyarınca, durumu
bilgilerinize sunar, gerekçeli kararın daha sonra gönderileceğinin bilinmesini rica ederim.

GENEL SEKRETER

EK-3
TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARARI
Karar No
Karar Tarihi
1 Adı Soyadı
2 Doğum Tarihi
Sporcu ( ) Hakem ( ) Antrenör ( ) Yönetici ( ) Diğer (
)

3 İlgilinin Kimliği
4 Oturduğu yer ve açık adresi
5 Şimdiye kadar aldığı cezalar ve
genel durumu

6 Cezayı

gerektiren
yapıldığı yer ve tarihi

davranışın

7 Cezayı

gerektiren

davranışın

8 Cezayı

gerektiren

davranışın

çeşidi

nedeni

Olayla ilgili olarak;
a)
Cezalandırılan
ilgilinin ifadesinin özeti
9 b)Tanıkların ifadelerinin özeti
c)Varsa cezayı gerektiren
davranışın saptanmasına
yarayan diğer deliller

10 Cezayı hafifleten ya da
şiddetlendiren nedenler

11 TSF

Disiplin
Kanaati

Verilen
12 dayandığı
maddesi

Kurulunun

Türkiye Binicilik Federasyonu Disiplin Talimatının …...
maddesi ……… bendinin ……….. alt maddesi uyarınca Veya
cezanın çeşidi ve
WADA,FEI ( Ekte bulunan doping ihlaline ilişkin
Disiplin Talimatı
metinlerdeki maddeler)
……………………………………………… cezası
verilmiştir.

Diğer Görüşler (soruşturma
13 ara kararları ve son karar
üzerine ayrıntılı görüşler)

...........................
Disiplin Kurulu Başkanı

....................
Üye

......................
Üye

................. ...

................. .....

Üye

Üye

EK-4
TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU DOKÜMANI BİLDİRİM (TESLİM) TUTANAĞI
Disiplin Dokümanı
Türü

İfade (

)

Savunma (

)

Karar (

)

İfade
Kaynağı

İlgilinin Adı Soyadı

Tanık ( ) Zanlı ( )

Adresi
İlgilinin Kimliği

Sporcu

( ) Hakem ( ) Antrenör ( )

Bildirim (Teslim)

BİDİRİMDE BULUNAN (1)
BİDİRİMİ ALAN
……./……./200..
……./……./200..
AD SOYAD
İMZA

TBF GENEL SEKRETERİ

Yönetici ( ) Diğer

BİDİRİMDE BULUNAN (2)
……./……./200..
AD SOYAD
İMZA

(İlgili Adı Soyadı-imza)

( )

EK-5
TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU DOKÜMANI BİLDİRİM (TESELLÜM) TUTANAĞI
Disiplin Dokümanı
Türü

İfade (

)

Savunma (

)

Karar (

)

İfade
Kaynağı

İlgilinin Adı Soyadı

Tanık ( ) Zanlı ( )

Adresi
İlgilinin Kimliği

Sporcu

( ) Hakem (

BİDİRİMİ VEREN
ALAN (2)
……./……./200..
……./……./200..

) Antrenör ( )

Yönetici (

BİDİRİMİ ALAN (1)

) Diğer

( )

BİDİRİMİ

……./……./200..

Bildirim (Tesellüm)

TBF GENEL SEKRETERİ

(Bildirim tutanakları 2 şer örnek düzenlenir. Bildirim dokümanının konulduğu zarf kapatılarak
üzerine iliştirilir. Bildirimi alanlar ve verenler gerekli imzaları tamamlayarak bir örneklerin
Federasyona ulaşmasını sağlarlar. Bildirim, GS İl Müdürlüğü kanalı ile yapılacak ise, bir üst yazı ile
“ HİZMETE ÖZEL “ ibaresi kullanılarak GS İl Müdürlüğüne iadeli-taahhütlü posta faks veya eposta ile gönderilir. )

