
TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 

DİSİPLİN TALİMATI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR 

 

AMAÇ VE KAPSAM: 

 

Madde: 1 Bu Talimatın amacı, İşitme Engelli kulüpleri, sporcuları, hakemleri, antrenörleri, 

yöneticileri, İşitme Engelliler spor il temsilcileri ve İşitme engelliler sporunda görevli diğer 

kişilerin spor etkinliklerinde, ulusal ve uluslararası esaslara ve uygulamalara göre disiplin 

suçu oluşturan eylemlere göre yaptırımların belirlenmesi, disiplin işlemleri ve Disiplin 

Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

DAYANAK      

 

Madde : 2  Bu Talimat,3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun ek 9.maddesi ve 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyonlarının 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler 

Spor Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 

Madde: 3 Bu Talimatta geçen; 

 

a)Genel Müdürlük :  Spor Genel Müdürlüğünü, 

b)Federasyon : Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nu, 

c)Tahkim Kurulu : Özerk federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik 

direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, , kulüpler ile 

kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile 

disiplin veya Disiplin Kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak 

kesin karara bağlayan Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Tahkim Kurulunu ifade 

eder.  

d)Disiplin Kurulu : Federasyon Disiplin Kurulunu, 

e)Genel Sekreter : Federasyon Genel Sekreterini, 

f)Kulüp : Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunda tescilli spor kulüplerini, 

g)İşitme Engelli Sporcu : Tescilli olarak işitme engelliler sporu yapan kişileri, 

h)Yönetici : İşitme engelliler Spor etkinliklerinde görevli idari,sağlık ve teknik elemanlarını, 

İşitme Engelli spor kulüplerinin yönetiminde görev alanları, antrenörleri, hakemleri, 

gözlemcileri, temsilcileri ve diğer görevlileri ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 
 

ESAS HÜKÜMLER 

 

DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU: 

 

Madde: 4 - Federasyon Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından bir sonraki olağan genel 

kurula kadar görev yapmak üzere seçilecek ikisi hukukçu olmak üzere yüksek okul mezunu 

beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. 

 



Üyeler kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. 

 

Disiplin Kurulu görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş 

sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.  

 

Disiplin Kurulu üyeliklerinde boşalma halinde  kurul başkanı tarafından çağrı 

yapılarak, yedek üyelerden liste sırasına göre kurul tamamlanır. Yedek üyenin süresi, yerine 

geçtiği üyenin kalan süresi kadardır. 

 

Görev süresi içerisinde Disiplin Kurulu feshedilemez, üyeler azil olamaz.  

 

Kurul Üyeliği için; otuz yaşını bitirmiş olmak, federasyonun merkez ve taşra 

teşkilatında hiçbir görevde bulunmamak ve hakkında altı ay ve daha fazla hak mahrumiyeti 

cezası almamış olmak, gerekmektedir. 

 

KURULUN GÖREVLERİ: 

 

Madde: 5 (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak: 

          

 a)Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp,federasyona bağlı 

spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş,sporcu.hakem,antrenör,öğretici,menajer,yönetici ve 

görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine 

Federasyonun Disiplin Kurulu, 

          

b)Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe Müdürlüklerince düzenlenen 

müsabaka ve faaliyetlerde;kulüp,ilgili spor dalında faaliyette bulunan 

kuruluş,sporcu,hakem,antrenör,menajer,yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve 

disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları, 

           

c)Kurum veya Kuruluşlarca Federasyondan,il veya ilçe Müdürlüklerinden izin alınmak 

suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde;ilgili spor dalında faaliyette bulunan 

kuruluş,kulüp,sporcu,hakem,antrenör,eğitmen,menajer,yönetici ve görevli diğer kişilerin spor 

ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine,izin alınan merciin disiplin/ceza 

kurulu bakar. 

            

(2)İl ve İlçe Ceza Kurulları tarafından verilen cezalara karşı, Spor Genel Müdürlüğü Amatör 

Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz 

edilebilir. 

              

(3)Tahkim Kurulu,Genel Müdürlük Ceza Kurulları,federasyonun Disiplin Kurulu ile İl veya 

İlçe Ceza Kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda 

oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir. 

 

KURULUN TOPLANMASI: 

 

Madde: 6 Disiplin Kurulu, kendi görev alanlarını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak 

üzere gerek duyulduğunda gündemli olarak toplanır. Bunun dışında Federasyon Başkanının 

isteği üzerine de toplanır. Toplantı, Kurul Başkanının çağrısı üzerine ve en az iki üyenin 

katılması ile yapılır. Toplantı yeter sayısı üçtür. Toplantı gündemi Kurul Başkanı tarafından 

belirlenir. Kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. 



Başkan ve başkan vekilinin bulunmaması halinde, kurula toplantıya katılan en yaşlı 

üye başkanlık yapar. 

 

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye, kurul başkanının yazılı 

bildirimi üzerine federasyon başkanının onayı ile istifa etmiş sayılır,  

 

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

USUL HÜKÜMLERİ 

   BİRİNCİ KISIM 

 

İDARİ TEDBİR: 

 

Madde: 7 Kesin bir ceza hükmü bulunmadığı durumda, disiplin işlemleri sonuçlanana kadar 

kulübü, resmi İşitme Engelli Spor yarışmalarında oynatmamak, kişiye hak mahrumiyeti 

vermek veya kişiyi her türlü yarışmalardan ve yarışmaları yönetmekten men etmektir. 

 

İDARİ TEDBİR UYGULAMA YETKİSİ: 

 
Madde: 8 Bu Talimat hükümleri doğrultusunda; Federasyon Başkanı,  sporcular, 
yarışmalardaki görevliler, kulüp ve kulüp yöneticileri hakkında idari tedbir 
uygulayabilir. 
 

 

İDARİ TEDBİRİN BAŞLAMASI: 

 

Madde: 9  
 

a) Bu Talimatta yazılı disiplin suçunu oluşturan eylemi nedeniyle hakem tarafından 

yarışmadan çıkarılan İşitme Engelli sporcuları için yarışmadan çıkarıldığı anda, 

 

b) Durumun önemine göre, yetkililere soruşturma evrakının tamamlanması sırasında, 

Federasyon Başkanı veya başkan vekili verdiği kararla yürürlüğe girer. 

 

c)Resmi müsabakalarda, oyun disiplini veya cezai nitelikteki fiili nedeniyle, oyundan 

çıkarılan sporcu, o yarışmayı takip eden ilk resmi müsabaka da yer alamaz. 

 

Disiplin Kurulu, görev alanına giren konulardaki soruşturmanın sonuna kadar, idari 

tedbirin kapsamını yeniden saptar veya idari tedbiri kaldırabilir. 

 

İDARİ TEDBİRİN BİLDİRİMİ:  

 

Madde: 10 İdari tedbir; yıldırım telgraf, tele faks, hızlı posta veya Federasyonun resmi 

Internet sitesinden yayınlanarak ilgililere duyurulur. 

 

İKİNCİ KISIM 

 

CEZAYI AZALTAN VEYA ÇOĞALTAN NEDENLER 

 

 



TEŞEBBÜS: 

 

Madde: 11 Suçun teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde tayin olunan ceza en fazla yarısına 

kadar indirilebilir. 

 

TAKDİRİ AZALTICI SEBEPLER: 

 

Madde: 12 Tahrik sebebi ile azaltmadan ayrı olarak disiplin kurulu tarafından teşekkül veya 

kişi lehine cezayı azaltacak takdiri sebepler göz önünde bulundurularak, cezanın yarısına 

kadar indirim yapılabilir. 

 

TAHRİK:  

 

Madde: 13 Eylemin, tahrik sonucu işlendiğinin anlaşılması halinde, belirlenen cezalar, 

cezanın üçte ikisine kadar indirilebilir. 

 

Tahrik sonucu oluşan eylemlere ait sürekli hak mahrumiyeti cezaları üç yıllık hak 

mahrumiyeti cezasına dönüştürülür. 

 

CEZADA İÇTİMA:  

 

Madde: 14 Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren eylemler, ayrı ayrı 

cezalandırılıp hükme bağlanır.  

 

AĞIRLAŞTIRICI NEDENLER: 

 

Madde: 15 Bu Talimattaki hükümlere göre yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti 

cezasını gerektiren suçun yabancı ülkede işlenmesi, 

 

a) Yabancı ülkelerde işlendiği durumlarda, 

 

b) Görev ve yetkinin kötüye kullanılması hallerinde, 

 

c) Suça katılım hallerinde, Federasyonun tüzel kişiliği veya Federasyon Kurulları ve üyelerin 

imaj ve otoritesine medya ya da Internet aracılığı ile yapılan açıklamalarda zarar verilmiş ise,  

 

d) Son iki yıl içinde başka disiplin suçu işlenmiş ise, 

verilecek cezalar bir katına kadar arttırılabilir. 

 

TEKERRÜR: 

 

Madde: 16 Aynı spor sezonunda tekrar suç işleyen kişi hakkında verilecek ceza yarısı 

oranında arttırılır  

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 



 

SORUŞTURMA: 
 

Madde: 17 Disiplin Kuruluna sevk işlemleri Federasyon tarafından yapılır. 

 

a) Hakemlerin eylemleri, önce Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunca 

incelenir ve düzenlenen rapor Türkiye Futbol Federasyonu Federasyon Yönetim Kurulunda 

görüşülür. İl yarışmalarında görevli hakemler hakkındaki sevk işlemleri, ilgili İl Hakem 

Kurulunun önerisi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunca yapılır. 

 

b) Disiplin Kuruluna sevk yazılarında; olayın özeti, tarihi, yarışmanın çeşidi, cezalandırılması 

istenen kişi ve kulüplerin isimleri belirtilir. 

 

İFADE VE SAVUNMA:  

 

Madde: 18 Söz konusu eylem üzerine Disiplin Kuruluna sevk edilenlerin, önce ifadeleri 

alınır. Yazılı ifadenin ardından Disiplin Kurulu, eldeki belge ve bulgulara dayanarak ilgililerin 

savunmasını ister. 

 

Yazılı savunma, Disiplin Kuruluna verilir. Kurul, gerek görürse, sözlü savunma için, 

bir üyesini görevlendirebilir. 

 

Kulüpler, kulüp başkanı veya başkanın görevlendireceği yetkililer tarafından 

savunulur. İvedi durumlarda savunma yıldırım telgraf, hızlı posta veya tele faksla alınabilir. 

Telgrafın, hızlı postanın veya tele faksla kişiye veya kulübe ulaştığı tarih, bildirim tarihi 

sayılır. İvedi durumlarda, savunma 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. 

 

Bildirimi izleyen yedi gün içinde savunma vermeyen kişi veya kulüp, savunmasından 

vazgeçmiş sayılır. Oyundan ihraç edilen oyuncu ayrıca tebligata gerek kalmaksızın, olay 

tarihinden itibaren üç gün içerisinde savunmasını vermediği takdirde, savunmadan vaz geçmiş 

sayılır. 

 

SORUŞTURMA: 

 

Madde: 19 Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının Disiplin Kuruluna sunulması üzerine 

soruşturma başlar. 

 

Kurul, önce idari tedbir ve savunma konularını inceler. Kurul, soruşturması başlatılan 

işlemleri izler ve eksik kalan kısımları tamamlar. Savunma gerekiyorsa, rapor düzenleyenlerin 

yazılı veya sözlü ifadeleri alınır. Diğer görevli ve yetkililerin, tanık sıfatıyla yazılı veya sözlü 

ifadeleri alınabilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen tanıklar hakkında da 

disiplin işlemleri başlatılabilir. 

 

Disiplin Kurulu, yarışmalarla ilgili olaylarda kararı verirken, hakem, gözlemci, saha 

komiseri ve federasyon temsilcisi raporlarını dikkate alır. 

 



Tanıklar, bildirimi izleyen beş gün içinde yazılı ifadelerini Federasyona ulaştırmak 

zorundadırlar. 

İncelenen olaydaki, kurula sevk edilmeyen diğer sorumlular hakkında disiplin kurulu 

doğrudan soruşturma yapabilir. 

 

Disiplin Kurulunun dış yazışmalarını kurul başkanı yürütür. 

 

KARAR:  

 

Madde: 20 Disiplin Kurulu, savunma evraklarının Federasyona ulaşmasından itibaren, 

yapacakları ilk toplantıda karar verir. İşitme Engelliler Spor branşlarının yarışma sezonunun 

bitiminden sonra oynanan özel yarışmalarda meydana gelen olayla ve işlenen suçlarla ilgili 

kararlar için bu süre uygulanmayabilir. 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. 

 

Disiplin Kurulu; kararını verirken, deliller, soruşturma ve incelemeden edineceği 

izlenimi dikkate alır. 

 

Kararlar; cezalandırmaya, cezaya gerek olmadığına, soruşturmanın ertelenmesine veya 

düşürülmesine yönelik olabilir. 

 

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. 

 

Ceza kararlarına 25 inci maddedeki usule göre Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. 

Ancak itiraz cezanın uygulamasını durdurmaz.  

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

SORUŞTURMANIN VE CEZANIN ZAMANAŞIMI  

 
Madde: 21 a) İşitme Engelliler Spor etkinliklerinden aralıksız bir yıl ayrılmış kişiler 
hakkında soruşturmaya başlanmaz. 
 

b) Uyarı cezasını gerektiren durumlarda üç ay, yarışmadan men ve süreli hak 

mahrumiyeti cezalarını gerektiren durumlarda bir yıl, sürekli hak mahrumiyeti cezasını 

gerektiren durumlarda üç yıl geçtikten sonra soruşturma başlatılmazsa zamanaşımına uğrar. 

Soruşturma zamanaşımının başlangıcı olay günüdür.  

 

CEZANIN ZAMANAŞIMI:  

 

Madde: 22 Uyarı cezası altı ay, yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları üç yıl 

içerisinde uygulanmaz ise, ceza zamanaşımına uğrar ve ortadan kalkar. 

 

Ceza kararlarında zamanaşımı, kararın kesinleştiği veya ceza infazının herhangi bir 

nedenle durduğu günden işlemeye başlar.  

 

 



 

 

BEŞİNCİ KISIM 

BİLDİRİM VE UYGULAMA 

 

KARARLARIN BİLDİRİLMESİ VE UYGULANMASI: 

 

Madde: 23 Kararın bildirilmesi ve uygulanmasına esas olmak üzere, Disiplin Kurulu, verilen 

kararların hüküm fıkrasını ilgili kişi ve kuruluşlara yıldırım telgraf, hızlı posta, Internet veya 

tele faksla bildirir. Anılan vasıtalarla bildirim tarihi kararın bildirim tarihi olarak esas alınır. 

Gerekçeli kararlar iadeli taahhütlü olarak ayrıca gönderilir. 

 

ALTINCI KISIM 

İTİRAZ: 

 

Madde: 24 Disiplin Kurulunca verilen her türlü karara karşı, kararın bildirim tarihinden 

itibaren on gün içinde, Genel Müdürlük Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. 

 

Federasyon ve kurullarının uygulamalarından doğan ihtilaflar karşısında, kişi veya 

kulüpler, anlaşmazlıkların çözümü için, öncelikle Disiplin Kuruluna başvurabilirler. Başvuru 

sırasında, Yönetim Kurulunun belirlediği başvuru bedeli federasyonun hesabına yatırılır. 

 

Disiplin Kurulunun, başvuruyu değerlendirerek, başvuran lehine bir karar vermesinin 

ardından, gerekçeli kararın sonrasında, başvuru bedeli iade edilir. Aksi durumda başvuru 

bedeli federasyona irat kaydedilir. 

 

Disiplin Kurulunca verilen sürekli hak mahrumiyeti cezası, itiraz konusu olmasa dahi, 

Tahkim Kurulunca doğrudan incelenir. 

 

İTİRAZ USULÜ:  

 

Madde: 25 Disiplin Kurulunun kararlarına, cezalandırılan kişi veya bağlı olduğu kulüp itiraz 

edebilir. Karar kulüp hakkında verilmiş ise, itiraz, kulüp başkanı veya görevlendireceği 

yönetici tarafından yapılır. 

 

İtiraz bedeli süresi içinde yatırılıp ekleriyle birlikte (7) yedi gün içinde federasyona 

gönderilmeyen belgeler dikkate alınmaz, reddedilir. İtiraz ücretleri her yıl federasyon 

tarafından yeniden ilan edilir. 

 

Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulunun verdiği kararın aynen, değiştirilerek onanmasına 

ya da bozulmasına karar verebilir. Kararlar gerekçeli olarak yazılır ve taraflara bildirilir. 

Tahkim Kurulu kararları kesindir, bozma kararlarına karşı Disiplin Kurulunun direnme hakkı 

yoktur. 

YEDİNCİ KISIM 
 

 

 



 

 

SORUŞTURMANIN İADESİ: 

 

Madde: 26 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 takdirde; Federasyon Başkanı, 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. 

 

TEBLİĞ VE İNFAZ:  

 

Madde: 27 Özel kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça tebligat kanunu hükümleri 

uygulanır. 

 

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

yıldırım telgraf ve iadeli taahhütlü olarak gönderilerek ilgiliye tebliğinden itibaren infaz süresi 

başlamış olur. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

DİSİPLİN SUÇLARI VE UYGULANACAK CEZALAR 

 

İhtar cezası, yarışmadan men cezası, hak mahrumiyeti cezası, yarışmayı seyircisiz oynama 

cezası, saha kapatma cezası, puan indirme cezası, küme düşürme cezasıdır. 

Kurul, talimatla yer almayan eylemler hakkında Ulusal ve Uluslar arası İşitme Engelliler Spor 

Federasyonları Yönetmelik ve kurallarına göre karar verir. Söz konusu kuralların ihlalini bilmeme 

veya ihmal sonucu olduğu, geçerli bir mazeret olarak kabul edilemez. İhlal edeni cesaretlendiren, 

yardım eden de ihlal eden gibi cezalandırılır.  

 

İHTAR CEZASI: 
Madde: 28 Teşekkül veya kişinin dikkatinin çekilmesidir. 

 

YARIŞMADAN MEN CEZASI: 

 

Madde: 29 Teşekkülün ve sporcunun yarışmalara katılmaktan men edilmesidir.  

 

a) Tek yarışmadan men cezası, Teşekkül ve veya sporcunun bir resmi yarışmadan men 

edilmesidir. Resmi yarışmalarda oyun disiplini veya ceza gerektiren fiili nedeniyle oyundan 

çıkartılan sporcu o yarışmayı takip eden ilk resmi yarışmaya, kategorisi farklı olsa dahi 

katılamaz. 

 

b) Hak mahrumiyeti, cezası kişinin her türlü İşitme Engelliler Spor yarışmalarına 

katılmaktan, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik, sporculuk, federasyon ve teşekkül yöneticisi, 

idari ve teknik görev almaktan, teşekkül mensubu olarak federasyonla resmi ilişkide 



bulunmak ve yarışmaktan men edilmesidir. Hak mahrumiyeti cezası yabancı ülkede işlendiği 

takdirde bir kat artırılır. 

c) Hak mahrumiyeti cezası süreli hak mahrumiyeti ve sürekli hak mahrumiyeti olmak 

üzere iki türlüdür. Süreli hak mahrumiyeti teşekkül veya kişinin bir aydan az ve üç yıldan çok 

olmamak üzere yarışmadan men edilmektir. Sürekli hak mahrumiyeti ise kişilerin federasyon 

faaliyetlerinden sürekli olarak men edilmesidir. 

 

GÜN OLARAK VERİLEN CEZALARIN MAÇ CEZASINA ÇEVRİLMESİ  

 

Madde: 30 
On beş güne kadar   (1-14) Yarışmadan men yerine (1 ) Resmi Müsabaka  

Yirmi bir güne kadar  (1-20) Yarışmadan men yerine (2 ) Resmi Müsabaka  

Yirmi sekiz güne kadar  (1-27) Yarışmadan men yerine (3 ) Resmi Müsabaka  

Otuz beş güne kadar  (1-34) Yarışmadan men yerine (4 ) Resmi Müsabaka  

Kırk altı güne kadar  (1-45) Yarışmadan men yerine (5 ) Resmi Müsabaka  

Altmış bir güne kadar  (1-59) Yarışmadan men yerine (6 ) Resmi Müsabaka  

Yetmiş altı güne kadar  (1-75) Yarışmadan men yerine (7 ) Resmi Müsabaka  

Doksan bir güne kadar  (1-90) Yarışmadan men yerine (8 ) Resmi Müsabakadan 

Men cezası verilir. Verilen bu cezalar para cezasına çevrilemez. 

 

Madde: 31 HAK MAHRUMİYETİ CEZASI: 

 

Kişinin, her türlü işitme engelliler spor yarışmalarına iştirak etmekten; hakemlik, 

temsilcilik, gözlemcilik, sporculuk yapmaktan; Federasyon veya kuruluş yöneticisi, idari ve 

teknik görevlisi olarak yarışmalarda görev almaktan; kuruluş mensubu olarak Federasyonla 

resmi ilişkide bulunmak ve yarışmaktan men edilmesidir. Hak mahrumiyeti cezası yabancı 

ülkede işlendiği takdirde, verilen cezalar bir kat artırılır. 

 

1) Süreli Hak Mahrumiyeti: Teşekküllerin veya sporcuların bir aydan az ve üç 

yıldan çok olmamak üzere yarışmadan men edilmesidir. 

 

2) Sürekli Hak Mahrumiyeti: Kişilerin federasyon faaliyetlerinden sürekli olarak 

men edilmesidir.  

 

YARIŞMADAN MEN CEZASI: 

 

Madde 32 Kuruluşun, kişinin, hakemin, temsilcinin ve sporcunun yarışmalara katılmaktan 

men edilmesidir.  

 

A) Tek Yarışmadan Men Cezası: Teşekküllerin, yöneticilerin ve sporcuların 1(Bir) 

resmi yarışmadan men edilmesidir. Resmi yarışmalarda oyun disiplini veya cezayı gerektiren 

nitelikteki fiili nedeniyle oyundan çıkarılan sporcu, o yarışmayı takip eden ilk resmi 

yarışmaya, kategorisi farklı olsa dahi katılamaz.  

 

B) Resmi Yarışma Adedi İle Men Cezası: Üç ay ve daha az süreli yarışmadan men 

cezalarının resmi yarışma adedi ile ifade edilmesinden ibarettir. 

 

C) Temsili Milli ve Milletlerarası Yarışmadan Men Cezası: Temsili Milli ve 

Milletlerarası yarışmadan çıkarılma halinde, milletlerarası kurallar uygulanır. Ayrıca, gerek 



görülürse çıkarma nedeni olan sucun mahiyetine göre kişi, federasyon tarafından hazırlanan 

evraklar ile federasyon disiplin kuruluna sevk edilir. 

 

PARA CEZASI:  

 

Madde: 33 Spor yarışmalarında ve idari kovuşturmada ilgiliye İşitme Engelliler Sporu ile 

ilgili olarak, asgari ve azami hadleri disiplin suçu oluşturan eylemler bölümünde gösterilen ve 

gerektiğinde her yıl Federasyon Yönetim Kurulunca saptanacak olan miktarın gelir olarak 

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu hesabına ödenen maddi miktarı ceza olarak tahsil 

edilir. 

 

Federasyonun ilan ettiği tarih ve saatte müsabaka mahallinde hazır bulunmayan spor 

kulüplerinin, saha, hakem ve diğer masrafların kulüplerden tahsil edilmesidir. 

 

PUAN İNDİRME CEZASI: 

 

Madde: 34 Puan indirme cezası İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulunca 

verilir. 

 

ALT LİGE İNDİRME(Küme Düşürme ) CEZASI: 

 

Madde: 35 Bir takımın bir alt lige indirilmesidir. Bu ceza, İşitme Engelliler Spor 

Federasyonu Yönetim Kurulunca verilir. 

 

TESCİL İPTALİ CEZASI: 

 

Madde: 36 Kuruluşun Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundaki sicil kaydının 

silinmesi ve spor etkinliklerinin dışında bırakılmasıdır. Tescil iptali cezası İşitme Engelliler 

Spor Federasyonu Yönetim Kurulunca verilir. 

 

YARIŞMAYI SEYİRCİSİZ OYNATMA CEZASI: 

 

Madde: 37 Seyircilerin tutum ve davranışlarından doğan saha olayları ve müessir fiil 

nedeniyle veya genel güvenliğin zorunlu kıldığı hallerde spor kulüplerinin seyircisiz 

oynatmaya elverişli mutat sahadaki resmi müsabakaların seyircisiz oynatılmasıdır. Sahası 

seyircisiz oynatmaya elverişli olmayan spor kulübüne saha kapatma cezası verilmesi ilgili 

ceza kurulunun yetkisindedir. 

 

SAHA KAPATMA CEZASI: 

 

Madde: 38 Seyircilerin, kulüp mensuplarının, sporcuların müessir fiil ve olaylara sebebiyet 

vermeleri nedeni ile müsabaka yeri güvenliğinin ihlalinden sorumlu spor kulüplerinin resmi 

müsabakalarını mutat sahalarının dışında başka bir sahada oynatılmasıdır. 

 

Genel güvenliğin zorunlu kıldığı hallerde ilgili federasyonun yarışmayı seyircisiz 

oynatmak, müsabakayı mutat sahadan başka bir saha da oynatma hakkı mahfuzdur. 

 

CEZA SÜRELERİNE AİT ESASLAR: 

 



Madde: 39 Süreli yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları uygulanırken;1 gün 24 

saat,1 ay 30 gün,1 yıl 365 gün olarak hesaplanır. 

 

 

FEDERASYONA KARŞI GÖREVİ İHMAL: 

 

Madde: 40 Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonuna karşı yapmakla yükümlü olduğu 

işlemi kasıtsız olarak yerine getirmeyen, eksik veya yanlış yerine getirenler hakkında uyarı 

veya dört resmi müsabakadan men cezası veya Bir aya kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.  

 

YETKİLİ MAKAMLARIN SORULARINA CEVAP VERMEMEK:  

 

Madde : 41 Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu yetkili kurulları tarafından sorulan 

sorulara, gerekli yanıtları kayıtsız kalarak süresinde vermeyen, eksik veya yanlış yanıt veren 

hakkında uyarı veya dört resmi müsabakadan men cezası veya Bir aya kadar hak mahrumiyeti 

cezası verilir.  

 

HİLELİ VE DANIŞIKLI YARIŞMA: 

 

Madde : 42 Hileli ve danışıklı yarışma yapan, yaptıran kişiler ve aracılar üç yıla kadar 

müsabakadan men cezası veya o kadar süreyle hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 

Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile teşekküller küme düşme cezası ile cezalandırılır veya 

bir sonraki sezonda lige (veya terfii ligine) alınmaz. 

 

CENTİLMENLİĞE AYKIRI HAREKET: 

 

Madde : 43 Onur kırıcı, spor ahlâkına ve centilmenliğe aykırı harekette 

bulunanlar,yarışmalarda kural dışı hareket edenler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı 

taktirde yirmi günden bir yıla kadar yarışmalardan men veya bir aydan bir yıla kadar hak 

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

 

TALİMATLARA AYKIRI HAREKET: 

 

Madde : 44 Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Talimatlarına kasten aykırı harekette 

bulunan kulüplere veya kişilere iki aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre 

ile hak mahrumiyeti cezası verilir. Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile kulüp hükmen yenik 

sayılabilir ve puan tenzili yapılabilir.  

 

HAKARET: 

 

Madde : 45 Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonuna veya bir mensubuna ve sporculara 

huzurunda veya gıyabında; yazılı, sözlü, fiilen veya yayın yolu veya Internet üzerinden veya 

madde-i mahsusa tayini suretiyle yaptığı görevden dolayı veya görevi sırasında hakaret 

edenlere üç aydan bir yıla kadar resmi yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası 

verilir.  

 

Teşekkül yöneticilerine veya sporculara karşı oluştuğunda bir aydan altı aya kadar 

resmi yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.  

 



Hakem, gözlemci, temsilci, saha komiseri veya diğer görevlilere karşı oluştuğunda bir 

aydan bir yıla kadar resmi yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.  

 

 

 

MÜESSİR FİİLDE BULUNMAK: 

 

Madde : 46 Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun mensuplarına ve diğer tüm 

ilgililere görevlerini yaparken veya yaptıkları görevden dolayı cismen ceza verecek şekilde 

müessir fiilde bulunanlara sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.  

 

Kulüp yöneticilerine karşı oluştuğunda altı aydan bir yıla kadar resmi yarışmalardan 

men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.  

 

Hakem, gözlemci, temsilci, saha komiseri veya diğer görevlilere karşı oluştuğunda altı 

aydan üç yıla kadar resmi yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.  

 

Sporculara karşı oluştuğunda altı aydan iki yıla kadar resmi yarışmalardan men veya 

hak mahrumiyeti cezası verilir.  

 

Müessir fiil ile tecavüz birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine 

verilecek ceza bir katı arttırılır. 

 

SAHTECİLİK VE YANILTMA: 

 

Madde : 47 Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya 

hak sahibi olmadığı lisansı kullanarak federasyonu kandıran veya gerçek olmayan evrak 

düzenleyen ve bunları bilerek kullanan ve/veya kullandıranlar bir yıldan üç yıla kadar 

yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, 

teşekkül hakkında hükmen yenilgi, puan silinmesi, lig dışı bırakmak gibi cezalar federasyon 

yönetim kurulunca verilebilir. 

 

CEZAYA RAĞMEN OYNAMAK: 

 

Madde : 48 Tek yarışmadan men cezasına rağmen oynayan, beklemesi gereken cezalı süreyi 

doldurmadan veya İdari tedbirin tebliğine rağmen yarışmaya katılanlar veya bunu temin 

edenler üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ile 

cezalandırılırlar  

 

Hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde veya idari tedbirli olmasına rağmen 

yarışmaya katılanlar veya yöneticilik yapanlar üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men 

veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar 

 

FEDERASYONDAN İZİN ALMAKSIZIN GÖREV KABUL ETMEK: 

 

Madde : 49 Yabancı bir ülkenin ulusal veya bir takımında, Türkiye İşitme Engelliler Spor 

Federasyonundan izin almaksızın görev kabul edenler veya yarışmaya katılanlar üç aydan altı 

aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar 

 



YETKİLİ MAKAMLARDAN İZİN ALINARAK YAPILMASI GEREKEN 

YARIŞMAYI İZİNSİZ YAPMAK: 

 

Madde : 50 İzin alınarak yapılması gereken yarışmayı izinsiz yapan,yaptıran veya böyle bir 

yarışmayı yönetenler bir aydan üç aya kadar yarışmalardan men veya altı aydan bir yıla kadar 

hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 

 

ÖZEL VEYA ULUSAL YARIŞMALARA VEYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA 

KATILMAMAK: 

 

Madde : 51 Yayın yolu ile veya yazılı bildirime karşın özürsüz olarak özel veya ulusal 

yarışmalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan, geç katılan veya çalışma ve yarışma 

yerini terk edenler üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men cezası ile veya aynı süre hak 

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

 

Olayın mahiyetine göre ilgili kuruluş federasyon yönetim kurulu kararı ile altı aya 

kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılabilir. 

 

ONUR KIRICI HAREKETLERDE BULUNMAK: 

 

Madde : 52 Yurt içinde veya yurt dışında, her ne suretle olursa olsun, Türklüğün veya 

yabancı bir ulusun onurunu kırıcı hareketlerde bulunanlar, bir yıldan üç yıla kadar 

yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ağır 

hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. 

 

SUÇA TEŞVİK: 

 

Madde : 53 İşitme Engelliler Spor yarışmaları sırasında veya dışında sporcu veya seyircileri 

rakip sporcular, yöneticiler veya yarışmayı yönetenler aleyhine suça teşvik edenler üç aydan 

bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılır. 

 

YARIŞMANIN TAMAMLANMASINA ENGEL OLMAK: 

 

Madde : 54 İşitme Engelliler Spor yarışmalarının her ne suretle olursa olsun, iyi bir şekilde 

başlamasına, devamına veya tamamlanmasına engel olanlar üç aydan bir yıla kadar 

yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.  

 

Teşekküller ise bir aydan üç aya kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır. 

Teşekküle verilen cezanın yerine resmi yarışma adedi ile men cezası uygulanabilir. 

 

TANIKLIKTAN KAÇINMAK: 

 

Madde : 55 Soruşturma sırasında, yapılan bildirime karşın özürsüz olarak tanık sıfatı ile 

yazılı beyanda bulunmayan tanıklıktan kaçınan, bildiklerini saklayan, yalan tanıklık eden 

veya ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde merciine duyurmayanlar üç aydan bir yıla 

kadar yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar 

 

KASTEN RAPOR VERMEMEK: 

 



Madde : 56 Yarışmaya ait raporu kasten vermeyen veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyen 

görevliler bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 

 

 

 

 

GÖREVİ İHMAL VEYA SUİİSTİMAL: 

 

Madde : 57 Yarışma yerine özürsüz olarak gelmeyen, yarışmayı geç başlatan, yarışmayı 

yönetmeyen, talimatlara aykırı yöneten veya tatil eden görevliler ile her ne suretle olursa 

olsun görevini ihmal veya suiistimal edenler altı aydan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası 

ile cezalandırılırlar. 

 

TEKME, KAFA, YUMRUK VESAİR SURETLE VURMAK: 

 

Madde : 58 Müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında diğer bir sporcuya, idareciye, 

hakeme ve diğer görevlilere tekme,kafa veya yumrukla veya sair suretle vuranlar bir aydan bir 

yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılır. 

 

KESİN KARAR: 

 

Madde : 59 Bir ay ve daha az yarışmalardan men ve hak mahrumiyeti cezasına, altı resmi 

yarışmadan men cezasına, bir saha kapatma cezasına, bir seyircisiz oynatma cezasına 

teşekkülün bir yarışma cezasına itiraz edilemez. 

 

DOPİNG : 

 

Madde  : 60  Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarında doping kontrollerini kabul 

etmeyen veya dopingli oldukları sporculara ve bunların sorumlularına aşağıdaki cezai 

müeyyideler uygulanır. 

 

a)Uluslar arası federasyonlarca düzenlenen spor müsabakalarında doping yaptığı 

belirlenen sporcular ile kendilerine doping maddesi verilmiş sporculara doping suçunun 

işlendiği tarihten itibaren uluslar arası federasyonca verilen ceza aynen uygulanır. Bu sporcu 

ve sorumlularına ilgili müsabakalar için verilmiş ödül varsa geri alınır. 

 

b)Yurt içi spor müsabakaları öncesi, süresi veya sonrasında doping kontrolü için 

numune vermekten her ne suretle olursa olsun imtina eden sporcu sorumluları doping yapmış 

veya doping yapmaya teşebbüs etmiş sayılırlar. Bu bent kapsamına girenlere suçun işlendiği 

tarihten itibaren en az bir, en fazla iki yıl spor müsabakaları ve faaliyetlerden men cezası 

verilir. 

 

c)Yurt içi ve yurt dışı müsabakaları nedeniyle yapılan hazırlık kampları ile yurt içi 

spor müsabakaları öncesi, müsabaka esnasında veya sonrasında yapılan kontrollerde dopingli 

olduğu tespit edilen sporculara, ve sorumlularına en az iki, en fazla dört yıl müsabaka ve 

faaliyetlerden men cezası verilir. 

 



d)Daha önce doping ile cezalandırılmış sporcu ve sorumlusu tekrar doping suçu 

(numune vermekten imtina etme dahil) işlediği takdirde bunlara suçun işlendiği tarihden 

itibaren ömür boyu müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir. 

 

e)Doktorunca daha önce bildirimde bulunulmayan ancak bulunmayan tedavisi için 

kullanılması zorunlu olan ilaçlar nedeniyle dopingli olduğu tespit edilen sporcu ve 

sorumlularına suçun işlendiği tarihten itibaren en az bir ay, en fazla bir yıl müsabaka ve 

faaliyetlerden men cezası verilir. 

 

f)Spor Genel Müdürlükçe veya İşitme Engelliler Spor Federasyonunca  

görevlendirilen elamanlar tarafından yapılacak kontrollerde üzerlerinde kamp veya müsabaka 

yerlerinde, odalarında veya dolaplarında doping maddesi bulunanlara ve görevlilerin 

aramalarına mani olan ve arattırmaktan intina edenlere en az bir ay ile altı ay arasında 

müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir. 

 

g)Dopingli oldukları tespit edilen ve haklarında cezai müeyyide uygulanan sporcu ve 

sorumluları antrenörlük kurslarına kabul edilmez, Dopingli sporcunun ve sorumlularının 

evvelce almış oldukları antrenörlük belgesi. Serbest giriş kartı vb. belgeler iptal edilir.  

 

Uluslar arası olimpiyat komitesi (IOC) ve dünya anti-doping ajansı (WADA) 

tarafından her yıl ortak yayımlanan sporcular tarafından kullanımı yasak olan madde ve 

yöntemleri kullandığı gerekçesi ile ceza almış bulunan sporcu antrenör ve diğer spor 

elemanları ile sorumlularının cezası, bu madde ve yöntemlerin listede çıkartılması halinde 

kendiliğinden düşer. Listenin Spor Genel Müdürlüğüne ve İşitme Engelliler Spor 

Federasyonuna tebliğini takip eden en geç 15 gün içinde cezanın kaldırıldığı ilgililere 

duyurulur. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DİĞER HÜKÜMLER 

 

YÜRÜRLÜK: 

 

Madde : 61 Bu talimat Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu web sitesinde yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

YÜRÜTME: 

 

Madde : 62 Bu talimat hükümlerini Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı 

yürütür. 

 


