
Türkiye Yelken Federasyonu 
Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı 

 
 
İcra kurulu : 30 Mart 2014  
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
Amaç ve kapsam  
Madde 1- (1) Bu Talimat; federasyonun yetki alanında ve kapsamında bulunan 
kuruluşların ve kişilerin disiplin suçu oluşturan eylemleri ve bunlara uygulanacak disiplin 
cezaları ile, disiplin kurulunun oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacını 
taşır. Bu talimat, Federasyon tarafından düzenlenen ve/veya izin verilen etkinlik, yarış, 
organizasyonlar ile, Federasyonun yetki alanına giren tüm hususlarda, Federasyonun 
yetki alanında ve kapsamında bulunan kişi ve kuruluşlar hakkında uygulanır.  
 
Dayanak  
Madde 2 – (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un ek 9 uncu maddesi ile, 19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan, Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmenlik ve Türkiye Yelken Federasyonunun Ana Statüsüne dayanılarak 
hazırlanmıştır.  
 
Tanımlar  
Madde 3 – (1) Bu Talimatta geçen;  
Federasyon Başkanı : Türkiye Yelken Federasyonu Başkanını,  
Federasyon : Türkiye Yelken Federasyonunu,  
Ana Statü : Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsünü,  
Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,  
Genel Müdür : Spor Genel Müdürünü,  
Teşkilat : Federasyonun merkez ve taşra birimlerini,  
Tahkim Kurulu : Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Tahkim Kurulunu,  
Disiplin Kurulu : Federasyon Disiplin Kurulunu,  
Kuruluş : Federe Spor Kulüplerini, Federasyon veya kulüp tarafından bir etkinlik için 
yetkilendirilmiş tüzel kişileri,  
Kişi : Tescilli veya geçici lisanslı sporcuları, kuruluş veya teşkilatta idari veya teknik 
yönetici, eleman, hakem, monitör, antrenör vb görevlilerini,  
Spor Dalı : Yelken, yat, rüzgar sörfü, uçurtma sörfü (kitesurf) teknelerinin deniz, göl, 
baraj ve göletlerdeki her türlü faaliyetlerini,  
ifade eder.  
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Cezalar, Suç Oluşturan Eylemler 

 
Cezalar ve ceza süresi  
Madde 4 – (1) ihtar : Kuruluş veya kişinin dikkatinin çekilmesidir.  
(2) Faaliyetlerden men : Kuruluş veya kişinin Federasyonun yetki alanında ve 
kapsamında bulunan gezi, kamp, seminer, klinik, sair toplantı, çalışma ve yarış 
alanlarındaki (deniz ve kara) faaliyetlere katılmaktan yasaklanmasıdır.  
(3) Hak mahrumiyeti : Kişinin, yarış alanlarına girmek de dahil olmak üzere yelken 
sporu ile ilgili idari, sportif veya sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesidir. 
(4) Tescil - lisans ve yetki iptali : Kuruluşun ve kişinin Federasyonundaki sicil 



kaydının silinmesi ve kişinin, her ne sıfatla olursa olsun süresiz olarak sportif 
faaliyetlerinin dışında bırakılmasıdır.  
 
Ceza süresi : Süreli cezalar gün, ay ve yıl hesabıyla uygulanır.  
 
Spor disiplinine ve centilmenliğe aykırı hareket  
Madde 5- (1) Etkinlik, gezi, kamp, seminer, klinik, sair toplantı, çalışma ve yarış 
alanlarında (kara ve deniz);  
a) Yapmakla yükümlü olduğu işlemi kayıtsız kalarak yerine getirmeyenlere, eksik veya 
yanlış yerine getirenlere,  
b) Görevinin veya ilgili spor dalının gerektirdiği dikkat ve özeni sarf etmeyerek, bir kişinin 
veya kuruluşun doğrudan veya dolaylı biçimde tehlikeye düşmesine neden olanlara,  
c) Spor disiplinine, spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı hareket edenlere,  
Tehlikenin boyutu veya eylemin sonuçlarının ağırlığı dikkate alınarak; ihtar veya üç aydan 
üç yıla kadar faaliyetten men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.  
 
(2) Federasyon ve Federasyon kurulları veya yetkilendirilen kişiler tarafından sorulan 
sorulara kayıtsız kalanlara, süresinde yanıt vermeyenlere, eksik veya yanlış yanıt 
verenlere, kurul ve kişilere karşı çirkin veya nazik olmayan şekilde hareket edenlere, 
güncel iletişim adres ve bilgilerini Federasyona bildirmeyenlere, eylemin sonuçlarının 
ağırlığı dikkate alınarak ihtar veya 1 aydan 1 yıla kadar faaliyetten men veya o kadar 
süreyle hak mahrumiyeti cezası verilir.  
 
(3) Onur kırıcı, spor ahlâkına ve centilmenliğe aykırı hareket eden kişi ve kuruluşların bu 
eylemleri ayrı bir cezayı gerektirmiyorsa, 3 aydan 3 yıla kadar faaliyetten men veya o 
kadar süre ile hak mahrumiyeti ile cezalandırılır.  
 
Talimatlara aykırılık  
Madde 6 – (1) Federasyonun ana statüsüne, talimatlarına, düzenlemelerine, ilke 
kararlarına ve direktiflerine aykırı hareket eden kişi veya kuruluş, bu hususta ayrı ceza 
hükmü bulunmadığı takdirde, 6 aydan 3 yıla kadar faaliyetten men veya o kadar süre ile 
hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.  
 
Hakaret, tehdit ve kişilik haklarına saldırı  
Madde 7 – (1) Federasyonun ve kuruluşların hükmi şahsiyetine, çalışanlarına, 
görevlilerine, sporcularına veya Federasyonun bir etkinliği sırasında (öncesi, sırası veya 
sonrasında) sair kişi veya kuruluşlara hakaret eden, söven, tehdit eden veya küçük 
düşürücü söz ve eylemler de dahil olmak üzere kişilik haklarına saldırıda bulunan kişi; 
eylemin ağırlığına göre, tescil-lisans ve yetki iptali cezası, altı aydan üç yıla kadar 
faaliyetten men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ile cezalandırılır.  
 
Yaralama  
Madde 8 – (1) Her ne sıfatla olursa olsun Federasyon ve kuruluşlarda görevlilere, 
sporculara, (yarış, tören, kamp klinik ve bunun gibi) etkinlik sırasında, etkinlikten önce 
veya sonra fiziksel acı veren veya sağlıklarının bozulmasına neden olan kişiye eylemin 
ağırlığına göre, tescil-lisans ve yetki iptali cezası, en az bir yıl süreyle faaliyetten men 
veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.  
 
Sahte lisans kullanımı, sahtecilik ve teşkilatı kandırma  
Madde 9 – (1) Lisans veya Federasyona ibraz edilecek herhangi bir belgenin aslı veya 
suretleri üzerinde sahtecilik veya kandırma amaçlı değişiklik yapan, bozan veya hak 
sahibi olmadığı lisansı kullanmak sureti ile Teşkilatı kandıran veya gerçek olmayan belge 
düzenleyen veya bunları kullanan veya kullandıranlar eylemin ağırlığına göre, tescil-lisans 



ve yetki iptali cezası, en az bir yıl süreyle faaliyetten men veya o kadar süre ile hak 
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ayrıca eylemin niteliği dikkate alınarak cumhuriyet 
savcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.  
 
Kuruluşun sahtecilik ve teşkilatı kandırma suçlarına katılması   
Madde 10 – (1) 9. maddede yazılı olan suçların bizzat kuruluş tarafından veya 
kuruluşun bilgisi dahilinde işlenmesi halinde, ilgili kuruluş hakkında da iki yıla kadar 
faaliyetten men cezası verilir.  
 
Cinsel taciz  
Madde 11 – (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden, 
cinsel amaçlı olarak taciz eden kişinin lisans ve yetkisi iptal edilir.  
 
Ceza süresini beklememek  
Madde 12 – (1) Hakkında verilmiş cezaya rağmen, cezasının infazı tamamlanmadan 
veya yönetim önlemi kaldırılmadan yarışlara ve sair etkinliklere katılanlar ile, görev ve 
yetki alanlar mevcut cezalarına ek olarak bir yıldan az olmamak kaydıyla hak mahrumiyeti 
veya faaliyetten men cezası ile cezalandırılır. Bu nitelikteki ihlallere, herhangi bir şekilde 
iştirak eden kişi ve kuruluşlar eylemlerinin ağırlığına göre işbu talimatta yer alan cezalarla 
cezalandırılır.  
 
Etkinliğe katılmamak  
Madde 13- (1) Federasyon programında yer alan etkinliklerde (yarış, klinik, kamp, 
tören, şenlik ve bunun gibi) görev almak üzere görevlendirilmesine ve/veya katılımını 
teyit etmesine rağmen, federasyon tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın 
katılmayan kişi ve kuruluşlar eylemin sonuçlarının ağırlığına göre 3 aydan 3 yıla kadar 
faaliyetten men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.  
 
Ayrımcılık ve onur kırıcı hareketler   
Madde 14 – (1) Yurt içinde veya dışında, her ne surette olursa olsun, kişiler arasında 
dil, ırk, renk, cinsiyet, zihinsel ve bedensel engel, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapanlar, onur kırıcı hareketlerde bulunanlar bir 
yıldan üç yıla kadar faaliyetten men veya aynı süreyle hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılır. Ağır hallerde lisans ve yetki iptali cezası verilir.  
 
Etkinliklerdeki olaylar  
Madde 15 – (1) Etkinliğin (yarış, tören, kamp, klinik, şölen vs) yapıldığı alanda (kara ve 
deniz) düzenin, disiplinin ya da güvenliğin sağlanmasına ilişkin kuralları ihlal eden, olay 
çıkaran, etkinlik alanında maddi hasara yol açan, kavga eden veya sair surette bireysel 
veya toplu saldırılarda bulunan kişiler, bir yıldan üç yıla kadar faaliyetten men veya o 
kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.  
 
Mahkûmiyet kararı almış olmak  
Madde 16 – (1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla bir süre ile hapis 
cezasına çarptırılanlar ya da Devletin güvenliğine veya anayasal düzene ve bu düzenin 
işleyişine veya milli savunmaya ya da Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, 
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, 
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olanlar sürekli hak mahrumiyeti 
veya faaliyetten men cezası ile cezalandırılır.  



Suça azmettirme  
Madde 17 – (1) Etkinlikler öncesinde, sırasında ve sonrasında sporcu veya seyircileri 
rakip sporcular, yöneticiler, etkinliği yönetenler veya görevliler aleyhine disiplin suçu 
işlemeye azmettirenler, bir yıldan az olmamak kaydı ile faaliyetten men veya o kadar süre 
ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.  
 
Etkinliğin yapılmasına engel olmak  
Madde 18 – (1) Etkinliğin (yarış, kamp, tören, klinik, şölen vs) planlandığı şekilde 
başlamasına, devamına veya tamamlanmasına engel olan kişi veya kuruluşlar, bir yıldan 
az olmamak kaydı ile faaliyetten men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılır.  
 
Tanıklıktan kaçınma  
Madde 19 – (1) Soruşturma sırasında tebligata rağmen, mazeretsiz olarak yazılı 
beyanda bulunmayan, tanıklıktan kaçınan, bildiklerini saklayan veya yalan tanıklık edenler 
eylemin ağırlığı dikkate alınarak üç aydan bir yıla kadar faaliyetten men veya o kadar 
süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.  
 
Hileli veya danışıklı yarış  
Madde 20 – (1) Hileli veya danışıklı yarışan, yarıştıran veya aynı kulüp sporcusuna yarışı 
kazanması için yol veren kişiler ve aracılar, en az bir yıl faaliyetten men veya o kadar 
süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Kuruluşlar bakımından ise eylemin 
ağırlığına göre, tescil-lisans ve yetki iptali cezası veya bir yıldan az olmamak üzere 
faaliyetten men cezası verilebilir.  
 
Doping  
Madde 21 – (1) Doping ve dopingle mücadele ile ilgili hususlar ve bunlara uygulanacak 
disiplin cezaları konusunda, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından hazırlanan 
“Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı” hükümleri uygulanır.  
 
Yarışlara katılmayı önlemek  
Madde 22- (1) Bir sporcunun, yarış hazırlığına, yarışa katılmasına engel olanlar üç 
aydan bir yıla kadar faaliyetten men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılır.  
 
Tek taraflı yönetim  
Madde 23 – (1) Yarışları kuruluş veya kişi lehine veya aleyhine hileli veya danışıklı 
yöneten hakemler, en az iki yıl hak mahrumiyeti veya lisans ve yetki iptali cezası ile 
cezalandırılır.  
 
Görevi ihmal ve suiistimal  
Madde 24- (1) Etkinlik alanına mazeretsiz olarak gelmeyen, yarış veya etkinliği geçerli 
bir neden olmaksızın geç başlatan veya yönetmeyen veya talimatlara aykırı tatil eden 
veya yöneten hakemler ile her ne suretle olursa olsun görevlerini ihmal veya suiistimal 
edenler, altı aydan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası veya lisans ve yetki iptali ile 
cezalandırılır.  
 
 
 
 
 
 
 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Usul Hükümleri 
BİRİNCİ KISIM 

Önlem Alma 
 
Yönetim önlemi  
Madde 25 – (1) Yönetim önlemi, Disiplin ihlalinin gerçekleştirildiği konusunda kuvvetli 
şüphelerin bulunduğu ve disiplin cezasının derhal uygulanmaması durumunda, 
amaçlanan sonuçlara ulaşılamayacağının anlaşıldığı hallerde, bir ceza hükmü tesis edilene 
veya söz konusu önlem kaldırılana kadar kişi veya kuruluşun faaliyetten men edilmesi, 
etkinliğe katılmasının, yönetmesinin, etkinlikte görev almasının önlenmesidir.  
 
Karar yetkisi  
Madde 26 – (1) Bu Talimat hükümleri doğrultusunda;  
a) Yönetim önlemi ve yönetim önleminin kaldırılması kararları;  
 
Federasyon başkanı veya yetkilendirilen kişi tarafından, olay anından soruşturmanın 
açılması kararına kadar geçen süre içinde,  
 
Disiplin kurulu tarafından, soruşturmanın açılmasından, soruşturmanın sonuçlanmasına 
kadar geçen süre içinde alınabilir.  
 
b) Yönetim önlemi kararına karşı, kararın ilgilisine tebliği tarihinden itibaren 3 gün içinde 
aleyhine önlem alınan kişi veya kuruluşun itiraz hakkı vardır. İtiraz yazılı usulde ve 
gerekçeleri belirtilerek, soruşturma açılmadan önceki dönemde Federasyona, soruşturma 
açılmışsa disiplin kuruluna yapılır. İtiraz gecikmeden incelenir ve en geç bir hafta içinde 
kabul veya ret konusunda karara bağlanır.  
 
Yönetim önleminin bildirilmesi  
Madde 27- (1) Yönetim önlemleri, faks, hızlı posta, elektronik posta veya Federasyonun 
resmi internet sitesinden yayınlanarak bildirilir. Sporculara yapılacak tebligatlar, 
sporcunun bağlı olduğu kulübe yapılır.  
 

İKİNCİ KISIM 
Cezanın Belirlenmesi, Cezanın Ağırlaştırılması ve Hafifletilmesi 

 
Cezanın belirlenmesi  
Madde 28- (1) Cezanın belirlenmesinde suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde 
kullanılan araç, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, 
meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını, failin kusurluluk derecesi ve güdülen 
amaç gibi objektif ve sübjektif tüm unsurlar göz önünde bulundurulur. Sonuç cezanın 
tespitinde öncelikle cezanın alt ve üst sınırı arasında temel ceza belirlenir; sonra 
ağırlaştırıcı nedenler, sonra hafifletici nedenler dikkate alınır.  
 
(2) Birden fazla cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı cezalandırılır. Bununla birlikte, fiillerin bir 
bütünlük arz etmesi halinde, en ağır cezayı gerektiren ihlal için öngörülen cezaya 
hükmedilir. Bu halde, öngörülen ceza yarısına kadar artırılabilir.  
 
Cezayı ağırlaştıran sebepler  
Madde 29 – (1) Kişi veya kuruluşun herhangi bir disiplin suçunu bir yıl içinde birden çok 
kez işlemesi halinde, ilk cezanın kesinleşmiş olması şartıyla, verilecek sonraki ceza yarı 
oranında arttırılır. İhtar cezası tekerrüre esas olmaz.  
 



(2) Bir disiplin suçunun Federasyonda, teşkilatta veya kuruluşlarda kabul edilen herhangi 
bir görevin ifası sırasında işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır.  
(3) Faaliyetten men ve hak mahrumiyeti cezasını gerektiren suçların, yabancı ülkelerde 
işlendiği durumlarda verilecek cezalar bir katına kadar arttırılabilir.  
 
Cezayı hafifleten Sebepler  
Madde 30 – (1) suç, teşebbüs halinde kalmışsa ceza yarısına kadar, tahrikin varlığı 
kabul ediliyorsa ceza üçte ikisine kadar indirilebilir.  
 
Takdiri hafifletici sebep  
Madde 31 – (1) Kurul cezayı hafifletecek nedenlerin varlığını dikkate alarak, gerekçesini 
açıkça belirtmek suretiyle cezayı üçte birden yarısına kadar indirebilir.  
 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Soruşturma, Karar ve İtiraz 

 
Soruşturmanın açılması  
Madde 32 – (1) Federasyon yönetim kurulunun veya görevlendirdiği kişinin, kişi veya 
kuruluşların eylemleri nedeniyle disiplin kuruluna sevk kararıyla soruşturma başlar.  
 
(2) Disiplin kuruluna sevk kararında; sevk edilen kişi veya kuruluşun (failin) kimlik ve 
iletişim bilgileri, varsa eylemden zarar görenin (mağdur) kimlik ve iletişim bilgileri, olayın 
tarihi ve özeti, varsa tanıkların kimlik ve iletişim bilgileri belirtilir, deliller eklenir.  
 
(3) Disiplin kurulu, bu talimatın kapsadığı kişi ve kuruluşların, bu talimatta disiplin suçu 
olarak tanımlanan eylemleri ve verilecek cezalarını bilmediği savunmasını dikkate alamaz, 
bu talimatta tanımlanmayan eylemleri suç sayamaz ve belirtilmemiş cezanın 
uygulanmasına karar veremez.  
 
Soruşturma  
Madde 33 – (1) Disiplin kurulu, sevk edilen evraka dosya numarası verir ve sevk 
tarihinden itibaren 7 gün içinde sevk edilen kişi veya kuruluşa atılan suçu, olay tarihi ve 
özetini anlatan yazıyı gönderir. Kurula sevk edilen kişi veya kuruluştan savunma ve 
delillerini 7 gün içinde bildirmesini ister. Kurul, gerekli gördüğü hallerde mağdurdan da 
beyan ve delillerini sunmasını isteyebilir.  
 
(2) Savunma istem yazısı iadeli taahhütlü posta, faks, e-posta veya federasyon görevlisi 
eli ile tebliğ edilebilir. Muhatap yazıyı tebliğ almaktan kaçınıyorsa bu yönde tutanak 
tutulur, tutanak tarihi tebliğ tarihi sayılır. Sporculara yapılacak tebligatlar, sporcunun 
bağlı olduğu kulübe yapılır.  
 
(3) Kurul müsabaka takvimini de dikkate alarak, sevk yazısı, savunma, iddia ve delillerin 
kendisine ulaşmasından, savunma ve savunma delilleri bildirilmemişse savunma süresinin 
bitmesinden itibaren en geç 15 gün içinde toplanır. Kurul, soruşturma evrakını inceler, 
yönetim tedbirine, yönetim tedbiri varsa devamına veya kaldırılmasına karar verebilir.  
 
(4) Kurul, gerek görmesi halinde tanıkların yazılı veya sözlü beyanlarını alır. Tebligat 
usulü savunma istem yazısı ile aynıdır. Tanık, çağrı üzerine beyanlarını 5 gün içinde yazılı 
olarak bildirmezse Madde 19 gereği işlem yapılacağı hatırlatılır.  
 
(5) Disiplin kurulunun yazışmaları kurul başkanı ve her dosya için ayrı ayrı seçilen 
raportör imzasını taşır.  
 



(6) Disiplin kurulu, kural olarak dosya üzerinden karar verir. Kurul gerek görürse 
duruşma açabilir.  
 
Karar  
Madde 34 – (1) Kurul en az üç üyenin katılımıyla toplanır. Toplantı için asıl üyelerin 
bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Kararlar, hazır bulunan üyelerin 
salt çoğunluğu ile alınır. Hazır bulunan her üye oy kullanır. Oy sayılarının eşit olması 
durumunda, başkanın oyu belirleyicidir.  
(2) Disiplin Kurulu yargılama sonunda ceza tayinine yer olmadığına veya bir ceza 
verilmesine hükmeder. Kurul kararlarında, cezaların gerekçesi, mahiyeti ve uygulanma 
biçimi gösterilir. Yönetim önlemi varsa bu süre cezanın infaz süresinden indirilir. Kararlar 
muhataplarına iadeli taahhütlü posta, faks ya da elektronik posta yoluyla veya imzası 
karşılığında elden tebliğ edilebilir. Muhatap yazıyı tebliğ almaktan kaçınıyorsa bu yönde 
tutanak tutulur, tutanak tarihi tebliğ tarihi sayılır. Sporculara yapılacak tebligatlar, 
sporcunun bağlı olduğu kulübe yapılır. 
  
Karara İtiraz  
Madde 35 – (1) Disiplin kurulu kararlarına karşı, kararın tebliğ tarihini takip eden on gün 
içinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz cezanın uygulamasını durdurmaz.  
 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Soruşturma, Ceza Zamanaşımı ve Erteleme 

 
Soruşturma zamanaşımı  
Madde 36 – (1) Soruşturma zamanaşımı, tamamlanmış ihlallerde ihlalin 
gerçekleştirildiği, teşebbüs halinde kalan ihlallerde son hareketin yapıldığı, zincirleme 
ihlallerde ise son ihlalin gerçekleştirildiği günden itibaren işler.  
 
(2) İhtar cezasını gerektiren suçlarda üç ay, faaliyetten men ve hak mahrumiyeti 
cezalarını gerektiren suçlarda bir yıl, tescil-lisans ve yetki iptali cezalarını gerektiren 
suçlarda eylem tarihinden üç yıl geçtikten sonra başlamayan veya sonuçlanmayan 
soruşturma zamanaşımına uğrar. Doping ile ilgili ihlallerde zamanaşımı ihlalin 
gerçekleştiğine ilişkin iddianın tarihini takiben sekiz yıldır. Birden fazla ceza tipinin 
öngörüldüğü suçlarda en ağır ceza tipine uygun zamanaşımı süresi uygulanır. 
  
Ceza zamanaşımı  
Madde 37 –(1) İhtar cezası altı ay, faaliyetten men ve hak mahrumiyeti cezaları bir yıl, 
tescil lisans ve yetki iptali cezaları üç yıl içinde infaz edilmezse zamanaşımına uğrar. Ceza 
zamanaşımı, kararın kesinleştiği günden işlemeye başlar.  
 
Soruşturma ve ceza zamanaşımının kesilmesi  
Madde 38 – (1) Disiplin kurulunun her işlemi, soruşturma zamanaşımı süresini, 
cezalandırma kararlarının uygulanmasına ilişkin her işlem ceza zamanaşımı süresini keser. 
Zamanaşımı süresi, son işlem tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlar, ancak kesilme 
halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak talimatta belirlenen sürenin en fazla 
yarısı kadar uzar.  
 
Ceza kararlarının genel niteliği ve yarış izni  
Madde 39- (1) Disiplin kurulunca verilen kesinleşmiş cezalar, bu talimatta öngörülen 
durumlar dışında hiçbir makam ve kişi tarafından affedilemez ve değiştirilemez. Ceza 
süresi kesintisiz olarak işler.  
 
 



Ceza uygulama evrakı  
Madde 40- (1) Ceza, Federasyon genel sekreteri tarafından cezalıya Madde 35.maddede 
belirtilen usule göre tebliğ edilir. Cezanın uygulanmaya başlandığı ve sona erdiği günleri 
kapsayan bir tutanak düzenlenir ve disiplin kuruluna gönderilir.  
 
Cezanın ertelenmesi:  
Madde 41- (1) Aşağıda belirtilenler disiplin cezaları disiplin kurulu tarafından 
ertelenebilir;  
  
a) İhtar,  
b) Faaliyetten men, 
c) Hak mahrumiyeti,   
 
(2) Yaptırımın uygulanması en az üç Ay ve en fazla bir yıl süreyle ertelenebilir. İstisnai 
durumlarda bu sürenin uzatılması veya ilgili kişinin Federasyonun yetki alanından çıkması 
halinde yaptırımın ertelenmesi mümkündür. 
  
(3) Erteleme süresi içerisinde, herhangi bir disiplin ihlali işlenmesi halinde disiplin kurulu, 
asıl yaptırımın uygulanmasına hükmeder. Bu yaptırıma ikinci ihlal için öngörülen yaptırım 
da eklenir. 
  
(4) Her halükarda, bir süreye veya sayıya bağlı olarak verilen cezaların 1/2’lik bölümü 
kesindir, ertelenemez ve derhal infaz edilir. 
  

BEŞİNCİ KISIM 
Soruşturmanın Yenilenmesi 

 
Soruşturmanın yenilenmesi  
Madde 42 – (1) Kesinleşen bir kararda dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları veya 
kararın verilmesinde esaslı bir hataya düşüldüğü veya kararı etkileyecek yeni bir delilin 
meydana çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce yazılı kurallarda 
ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; ilgili kişi veya kuruluşlar ile Federasyon 
Başkanı, Disiplin Kurulu’ndan yargılamanın yenilenmesini talep edebilirler.  
 
(2) Bu durumda, ilgililer disiplin kurulundan cezanın infazının inceleme sonuna kadar geri 
bırakılmasını isteyebilir.  
 
(3) Disiplin kurulu, cezanın yerine getirilmesinin geri bırakılıp bırakılmayacağını serbestçe 
takdir ettikten sonra, inceleme sonucuna göre önceki kararın değiştirilmesine yer 
olmadığına karar verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir.  
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

 
Talimatın bütünlüğü 
Madde 43- (1) Diğer talimatlara, bu talimattaki görev yetkileri kısıtlayan hükümler 
konulamaz. Bu kabil hükümler geçerli sayılmaz.  
 
Yürülükten kaldırma 
Madde 44- (1) Bu talimatın yayımlanması ile birlikte Federasyonun bu konuda 
yayımladığı talimat ve ekleri yürürlükten kalkar.  
 
 



Yürürlük:  
Madde 45- (1) Bu talimat icra kurulu veya yönetim kurulu tarafından onaylanması 
akabinde Spor Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.  
 
Yürütme:  
Madde 46 - Bu Talimatı Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür. 


