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Amaç
MADDE 1 - Bu Sportif Ceza talimatı, Türkiye
Otomobil Federasyonun izniyle organize edilecek
her türlü yarışma ve faaliyetlerde Federasyon ile
sporcu, gözetmen, takım direktörü, takım görevlileri,
üst düzey görevliler, kulüpler ile sporcu,
gözetmen,takım direktörü,takım görevlileri,üst düzey
görevliler, üst düzey görevliler ile sporcu,takım
direktörü,takım görevlileri, gözetmenler ile sporcu,
takım direktörü, takım görevlileri ile sporcular
arasında çıkacak ihtilaflara ilişkin usul ve esasları
düzenlemek ve Federasyondan izin almaksızın
herhangi bir şekilde yarışma tariflerine uyan
organizasyonları yapan kulüp, kurum ve kişilerin
cezalandırılmalarına dair usul ve esasları kapsar.

Spor Kurulu,
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Spor Kurulunu
Organizatör Kulüp,
TOSFED’den Resmi Organizatör Lisans Belgesi alan
Kulübü
Üst Düzey Resmi Görevliler,
Spor Komiseri, Gözlemci, Yarışma Direktörü,
Teknik Kontrol Sorumlusu, Medya Delegesini
Gözetmen,
TOSFED’den Lisanslı Gözetmenleri
Ulusal Temyiz Kurulu
TOSFED tarafından atanan belirli sayıdaki kişileri

TOSFED Aynı zamanda, uygulamadan doğan
anlaşmazlıklardan sonra, ulusal, son sportif karar
noktasıdır ve sportif uygulamalar sırasında ortaya
çıkan uyuşmazlıklara karar vermekle yükümlü
temyiz mahkemesi hüviyetine de sahiptir.

CSI
Uluslararası Spor Yasasını

Uluslararası yarışmaların Türkiye şampiyonalarına
dahil edilmesi halinde Uluslararası spor yasası (CSI)
geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler, Kuralların İhlali ve Cezalar

Dayanak
Madde 2 - Bu Sportif Ceza talimatı, 5105 sayılı;
3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevlileri hakkında Kanun ile bazı
konularda değişiklik yapılmasına dair kanun ile
özerk olan Türkiye Otomobil Sporları
Federasyonunun Ana Statüsünün 40. maddesine
dayanılarak Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

MADDE – 4. Kuralların ihlali (CSI Madde 151):
Yönetmeliklerde öngörülen konular dışında aşağıdaki
durumlar yönetmeliklere aykırılık olarak kabul
edilecektir :
a) Bir yarışmada resmi olarak görev yapan veya bu
yarışmaya ilişkin herhangi bir görevi yerine getiren
şahsa doğrudan veya dolaylı olarak rüşvet verme veya
teşebbüs etme.
Rüşvet amaçlı bir armağan kabul eden veya yardımcı
olan resmi görevli veya sorumlular da yönetmeliğe
aykırı davranmakla suçlanacaktır.

Tanımlar
Madde 3 - Bu talimatta geçen;
Genel Müdürlük,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

b) Yeterli olmayan bir otomobili yarışmaya sokma,
sokturtma veya start verme amacıyla kasıtlı olarak
yapılan her teşebbüs.

Genel Müdür,
Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Federasyon,
Türkiye
Otomobil
Federasyonunu,(TOSFED)

tanımlar.

c) Yarışmanın dürüstlüğüne ve otomobil sporunun
çıkarlarına zarar verecek türden yasal olmayan her
türlü hilekar davranış veya teşebbüs.
Sporları

Federasyon Başkanı,
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanını,
ASN,
Uluslar arası Otomobil Sporları federasyonuna bağlı
ülkelerin Ulusal sportif otoritesi,
Yönetim Kurulu,
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim
Kurulunu

d) Yarışmalarda kurallara
bulunmak, bunları tekrarlamak

aykırı

davranışlarda

MADDE - 5. Cezalar (CSI Madde 152):
İşbu talimatlara ve eklerine, ulusal talimatlara ve
eklerine, ek yönetmeliklere karşı organizatörlerin,
resmi görevlilerin, yarışmacıların, sürücülerin veya
diğer şahıs ve kuruluşların aykırı davranması ceza
veya para cezasına sebep olacaktır. Ceza ve para
cezaları, aşağıdaki maddelerde belirtildiği gibi,
yarışmanın spor komiserleri veya TOSFED’in
oluşturacağı kurullar tarafından verilecektir
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Eğer güvenlikle ilgili veya yarışmaya katılan bir
yarışmacının kaydında tutarsızlık var ise temyize
tabii olmasına rağmen yarışmacının yarışmaya
katılıp katılmaması Komiserlerin kararlarına bağlıdır.
Fakat, korunmak amaçlı, eğer bir yarışmacı temyize
giderse, yukarda belirtilen konular dışında
(güvenlik,kayıt tutarsızlığı), söz konusu ceza,
sadece temyiz kuruluna gitmeden önce temyizi
kazanıp haklarını tekrar geri almaları haricinde,
yarışmacı ve sürücü ödül töreni veya podyuma
çıkmaması halinde, aynı zamanda cezanın
başvurusu haricinde hiçbir yerde ve yarışın son
resmi klasmanında gözükmediği takdirde, ancak
durdurulabilir.
Pit alanlarında durmadan geçme veya pit alanında
durma cezalarının verilmesi halinde temyize
başvurulamaz.
Dopingle savaş konusunda ise TOSFED Sağlık
kurulunun verdiği rapor çerçevesinde Spor
komiserlerinin öngöreceği cezalar uygulanacaktır.
Ayrıca TOSFED gözlemcilerinin veya TOSFED
tarafından atanan spor komiserlerinin öneri ve
raporları üzerine, TOSFED Madde 4. belirtilen
herhangi bir neden için, doğrudan ceza veya para
cezası verebileceği gibi, spor komiserlerinin vermiş
olduğu bir cezayı da arttırabilir veya azaltabilir. Bu
durumda TOSFED, ilgili kimselerin
TOSFED
Temyiz
Kuruluna
temyiz
başvurusunda
bulunmalarına karşı gelemez.
Cezalar gerekirse birleştirilebilir, veya ertelemeli
olarak uygulanabilir.
MADDE - 6. Cezaların kademesi
(CSI Madde 153):
Verilebilecek cezalar, en hafiften en ağırına kadar
şu kademelerde olabilir :
-- İhtar,
-- Para Cezası,
-- Zaman cezası,
-- İhraç,
-- Yarışmalardan men (Belli süre lisansın askıya
alınması)
-- Diskalifikasyon.
Zaman cezası dakika ve/veya saniye ile ifade edilen
bir cezadır. Bu cezalardan her biri kurallara uygun
bir soruşturmadan sonra ve yukarıdaki son üç ceza
konusu ise ilgilinin kendini kişisel olarak savunması
için davet edilmesinden sonra verilir.
MADDE - 7. Para cezaları (CSI Madde 154):
Para
cezası,
yönetmelik
hükümlerine
ve
yarışmadaki
görevlilerin
emirlerine
uymayan
yarışmacılara, sürücülere, yardımcılara ve takım
görevlilerine verilebilir Para cezaları yarışma spor
komiserleri ve TOSFED tarafından verilebilir.
Ayrıca bu cezalar; spor komiserlerinin birlikte
alacakları karar uyarınca uygulanacaktır. Tek bir
komiserin kararıyla ceza uygulanamaz.
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MADDE - 8. Bir yarışmada spor komiserleri
tarafından verilebilecek azami para cezası
(CSI Madde 155):
Spor Komiserleri tarafından verilecek para cezaları,
her yıl
TOSFED tarafından saptanan tutarları
geçmeyecektir.
MADDE - 9. Para cezası mükellefleri
(CSI Madde 156):
Yarışmacılar sürücülerine, yardımcılarına, personeline
vs. Verilecek para cezalarından sorumludurlar.
MADDE - 10. Para cezasını ödeme süresi
(CSI Madde 157):
Para cezaları, cezanın tebliğinden itibaren 48 saat
içinde ödenmelidir. Cezanın ödenmesinde olabilecek
her gecikme cezanın ödenmesine kadar lisansın en
azından askıya alınmasına neden olabilir.
MADDE - 11. İhraç (CSI Madde 158):
Yarışma Spor komiserleri yarışmalardan ihraç cezası
verme yetkisine sahiptir.
İhraç edilen yarışmacı yarışmanın bir veya birden çok
bölümüne katılamaz. Ayrıca organizasyon komitesine
ödenen kayıt ücreti de yanar.
MADDE - 12. Askıya alma (CSI Madde 159):
Askıya alma cezası, yalnızca TOSFED yönetim
kurulu tarafından, ağır suçlar için verilebilir.
Askıya alma cezası, cezayı alan şahsın gerek Türkiye
‘de ve gerekse (şayet TOSFED isterse) FIA kurallarına
tabi olan tüm ülkelerde düzenlenen ulusal veya
uluslararası her türlü yarışmaya herhangi bir sıfatla
katılmasını geçici olarak askıya alır.
Askıya alma cezası bu cezanın uygulandığı tarihlerde
olacak yarışmalar için daha önceden yapılan bütün
kayıt işlemlerinin iptaline neden olur. Ayrıca bu
yarışmalar için ödenen kayıt ücretleri de yanar.
MADDE - 13. Yarışmalardan men (lisansın askıya
alınması) (CSI Madde 160):
Ulusal yarışmalarda askıya alma cezası :
Ulusal yarışmalarda lisansı askıya alınan her
yarışmacı veya sürücü, lisansını TOSFED’e iade
edecektir.
TOSFED lisansın üzerine, açıkça
görülecek karakterde ve mühürlü olarak TÜRKİYE için
geçerli değildir” ibaresini vuracaktır.
Askıya alma cezasının süresi bittikten sonra , üzerinde
ibare olan lisans , temiz bir lisansla yenilenecektir.
MADDE - 14. Askıya alma cezalarının sonuçları
(CSI Madde 161):
TOSFED tarafından verilen askıya alma cezası
Türkiye için geçerlidir
Eğer TOSFED bu cezanın uluslararası bir nitelik
kazanmasını arzu ederse derhal FIA Sekreterliğine
başvurmalıdır. Sekreterlik bu cezanın uluslararası bir
nitelik kazandığını tüm diğer ASN’ lere bildirecektir.

Askıya alma cezası derhal her ASN tarafından
kayda alınacak ve uygulanacaktır.
MADDE - 15. Diskalifikasyon (CSI Madde 162):
Diskalifikasyon cezası ilgili şahsın
her türlü
yarışmaya herhangi bir sıfatla katılma hakkını
kaybetmesine sebep olur.
Diskalifikasyon cezası TOSFED yönetim kurulu
tarafından istisnai ağırlıkta bir suçtan dolayı verilir.
Daha önceden yapılan kayıt işlemlerinin iptal
edilmesine ve ödenen kayıt ücretinin yanmasına
neden olur.
MADDE -16. Diskalifikasyon cezasının sonuçları
(CSI Madde 163):
Diskalifikasyon cezası her zaman uluslararası
niteliktedir. Bütün ASN’ lere tebliğ edilecek ve
Madde 14’deki uluslararası askıya alma cezası için
öngörülen şartlar içerisinde kayda alınacaktır.
MADDE - 17. Cezaların Uluslararası Spor
Federasyonlarına tebliğ edilmesi
(CSI Madde 164):
Uluslararası nitelikte uygulanan askıya alma ve
diskalifikasyon cezaları, FIA tarafından uluslararası
cezaları karşılıklı olarak uygulamayı kabul eden
bütün
diğer
Uluslararası
Federasyonlara
bildirilecektir.
Yukarıda adı geçen Federasyonlardan biri
tarafından FIA’ ya bildirilen her askıya alma veya
diskalifikasyon cezaları da FIA tarafından aynı
şekilde uygulanacaktır.
MADDE - 18. Askıya alma ve diskalifikasyon
cezalarının nedenlerinin açıklaması (CSI Madde
165):
TOSFED askıya alma ve diskalifikasyon cezalarını
FIA Sekreterliğine ve cezanın verildiği şahıslara
bildirirken bu cezaları hangi nedenlerle aldıklarını
açıklayacaktır.
MADDE - 19. Bir otomobilin askıya alınması
veya diskalifiye edilmesi (CSI Madde 166):
Askıya alma veya diskalifikasyon cezaları CSI
Madde 129’da öngörülen şartlar - içerisinde belli bir
otomobil veya bir otomobil markası için verilebilir.
MADDE - 20. Ödül hakkını yitirme
(CSI Madde 167):
Bir yarışma sırasında ihraç olan , lisansı askıya
alınan veya diskalifiye edilen her yarışmacı bu
yarışma için belirlenen ödülü kazanmak hakkını da
yitirir.
MADDE - 21. Klasmanda ve ödüllerde
değişikliklerin yapılması (CSI Madde 168):
Madde 20’de öngörülen durumda spor komiserleri
klasmanda ve ödüllerde yapılacak değişiklikleri
açıklayacaklar ve bir sonraki yarışmacının bir üst
sıraya çıkıp çıkmayacağına karar vereceklerdir.
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MADDE - 22. Cezaların yayınlanması
(CSI Madde 169):
TOSFED, cezalandırılan herhangi bir şahıs, marka
veya otomobilin adını belirterek, cezayı yayınlama
veya yayınlatma hakkına sahiptir. Herhangi bir karara
itiraz etme hakkı olmadan; cezaya uğrayan şahıslar,
TOSFED’e veya cezayı yayınlayan tüm şahıslara karşı
hukuki işlemler yapmak için bu yayınlara gönderme
yapamazlar.
MADDE - 23. Cezanın bir kısmının affedilmesi
(CSI Madde 170):
TOSFED’in askıya alma veya diskalifikasyon
cezasının bir kısmını veya tümünü kaldırmaya hakkı
vardır. Ancak bunun için gerekli şartları belirtecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İtirazlar
MADDE - 24. İtiraz hakkı (CSI Madde 171):
İtiraz hakkı yalnızca yarışmacılara aittir; ancak, resmi
görevliler, bir itiraza maruz kalmadıkları durumlarda
bile, her zaman resen müdahale hakkını kullanabilirler.
Birden fazla yarışmacıya itiraz eden yarışmacı , ilgili
yarışmacı sayısı kadar itiraz beyan etmelidir.
MADDE - 25. İtiraz takdimi (CSI Madde 172):
Her itiraz tutarı TOSFED tarafından her yıl saptanan
ve yalnızca şikayetin haklılığı kabul edildiğinde veya
TOSFED’in kararı üzerine geri ödenebilen bir “İtiraz
Harcı” eşliğinde yazılı olarak yapılacaktır.
MADDE - 26. İtirazların muhatabı
(CSI Madde 173):
Bir yarışma ile ilgili itirazlar yarışma direktörü veya var
ise yardımcısına yapılmalıdır. Yarışma direktörünün
veya yardımcısının olmaması halinde bu itirazlar
yarışmanın spor komiserlerinden birine yapılmalıdır.
MADDE - 27. İtirazların süresi (CSI Madde 174):
a) Bir yarışmacı ve sürücünün bir yarışmaya
katılmasına veya bir parkur için belirtilen mesafeye
karşı verilecek itirazlar ilk teknik kontrolün bitiminden
itibaren en geç 2 saat içinde takdim edilmelidir.
b) Bir handikaba veya serilerin kompozisyonuna karşı
yapılan itirazlar her yarışmanın startından en geç 1
saat önce takdim edilmelidir.
c) Bir teknik kontrol komiseri veya tartı kontrol görevlisi
tarafından alınan bir karara karşı itirazlar kararların
açıklanmasından hemen sonra ilgili yarışmacı
tarafından yapılmalıdır.
d) Yarışma sırasında yapılan bir hata veya meydana
gelen kural dışı bir durumda, araçların yarışma
yönetmeliklerine uygun olmaması halinde, yarışma
sonunda oluşturulacak klasmana karşı yapılan itirazlar
(yarışmanın spor komiserleri tarafından kabul edilen
maddi imkansızlıklar haricinde) yarışmaların resmi
neticelerinin ilan edilmesinden en geç yarım saat
sonra takdim edilecektir.
Yarışmacılar daha önceden gerek ek yönetmelikten
gerek eklerinden birinden gerekse programdan
yarışmanın resmi neticelerinin açıklanacağı tam saat
ve yeri öğrenmiş olmalıdırlar. Organizatörler
yarışmanın resmi neticelerini öngörüldüğü şekilde ilan
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edememeleri halinde, açıklanan yerde, neticeleri
ilan etmeleri gereken sürenin içinde, Resmi ilan
panosunda,
resmi
neticeleri
ne
zaman
açıklayacaklarını belirtmelidirler.
e) Yukarıda belirtilen tüm itirazlar spor komiserleri
tarafından acilen görüşülüp değerlendirilecektir.
Oylamada eşitlik halinde Spor Komiserleri
Başkanının oyu belirleyici olacaktır.
MADDE - 28. Oturuma davet (CSI Madde 175):
İtiraz edenin ve itiraza muhatap olan her şahsın
dinlenilmesi için itirazın yapılmasını takip eden en
kısa süre içerisinde bir oturum tertip edilecektir. İlgili
şahıslar ve Yarışma Direktörü bu oturuma davet
edilmeli ve tanıklarını da beraber getirmelidirler.
Spor komiserleri davetin bütün ilgililere şahsen
ulaştığından emin olmalıdırlar.
İlgili taraflardan birinin veya şahitlerin oturumda
hazır bulunmaması halinde gıyaplarında karar
verilir.
İlgili tarafların dinlenmesinden sonra hemen bir
karara
varılamaması
durumunda
kararın
açıklanacağı yer ve zaman ilgililere bildirilmelidir.
MADDE - 29. Kabul edilmeyen itirazlar ,
(CSI Madde 176):
Finiş ve kontrol gözetmenlerinin CSI Madde 149’da
belirtilen görevleri sırasındaki verdikleri kararlara
karşı yapılacak itirazlar kabul edilemez.
Birden fazla yarışmacıya karşı tek bir itiraz kabul
edilmeyecektir.
MADDE - 30. Resmi neticelerin ilanı ve ödüllerin
dağıtımı (CSI Madde 177):
Ödül dağıtımı , resmi neticelerin ilanından en az
yarım saat sonra başlamalıdır.
Bir yarışmacının kazandığı ve bir itiraza konu olan
ödül bu itirazla ilgili kesin karar verilinceye kadar
tutulmalıdır.
Ayrıca sonucu klasmanı değiştirmeye neden
olabilecek her itiraz organizatörleri yalnızca geçici
bir klasmanı yayınlamaya ve kararın alınmasına
kadar ödülleri tutmaya zorunlu kılar. ( Bölüm 4’ de
öngörülen temyizler dahil).
Bununla birlikte itirazın klasmanın yalnızca bir
kısmını etkilemesi halinde etkilenmeyen kısım
kesinleşecek ve ödülleri dağıtılabilecektir.
MADDE - 31. Karar (CSI Madde 178):
Tüm ilgili şahıslar işbu talimatta öngörülen kurallar
uyarınca verilecek kararlara uymakla yükümlüdürler.
Ancak ne spor komiserleri ne de TOSFED’in bir
yarışmanın tekrarlatılmasına karar verme hakkı
bulunmaz. (Bak FIA/ CSI Madde 97).
MADDE - 32. Kabul edilmeyen itirazlar
(CSI Madde 179):
Eğer bir itirazın doğru olmadığına karar verilir ve
itiraz reddedilirse ödenen itiraz harcı kısmen veya
tamamen alıkonulacaktır. Eğer itiraz reddedilir ya da
geri çekilirse; itiraz harcı geri ödenmez . İtiraz
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kısmen haklı bulunursa harcın bir kısmı alıkonur;
doğru bulunursa tamamen iade edilir. Ayrıca şikayet
edenin kötü niyetli olduğu anlaşılırsa TOSFED iş bu
talimatta
öngörülen
cezalardan
birini
uygulayabilecektir.
MADDE - 33. Yeniden inceleme Hakkı
(CSI Madde 179b):
Türkiye Şampiyonası’nın parçası olan yarışmalarda,
yeni bir delil yada gelişme keşfedildiğinde, spor
komiserleri bir karar vermiş olsun yada olmasın; söz
konusu
yarışmadaki
spor
komiserleri
veya
bulunamamaları
halinde
TOSFED
tarafından
belirlenen kişiler, kendi aralarında bir toplantı tarihi
belirleyerek, ilgili parti yada partileri gerekli
açıklamaları yapmak üzere oturuma davet ederler ve
kendilerine sunulan yeni delilleri yada konuları
değerlendirip, inceleyerek bir karara varırlar. Alınan bu
yeni karar, zaten daha önceden
Ulusal Temyiz
Kuruluna götürülmüş bir karara karşı alınmışsa; bir
önceki kararlarını gözden geçirmeleri için Temyiz
kuruluna tekrar gönderilmelidir.
İlgili parti yada partilerin söz konusu kararı temyize
götürme hakları saklıdır.
Verilen bir temyiz kararının yeniden inceleme süresi,
içinde bulunulan yılın 30 Kasım tarihinde sona erer.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Temyiz Başvuruları
MADDE - 34. Yargılama yetkisi (CSI Madde 180):
TOSFED Madde 35. tanımlanan Ulusal Temyiz kurulu
kanalıyla kendi lisans sahibi sporcuları için otomobil
sporları geneliyle ilgili yarışmalar konusunda
Türkiye’de çıkan anlaşmazlıkları gidermeye yetkili bir
yargılama organı kuracaktır.
Birden fazla ülkenin topraklarından geçen bir
yarışmada, temyiz başvurusunun yapılacağı ASN,
yarışmanın uluslararası takvimde adına kayıtlı olduğu
ülkenin ASN’si olacaktır.
MADDE - 35. Ulusal Temyiz kurulu
(CSI Madde 181):
Ulusal Temyiz kurulu belirli sayıdaki TOSFED üyesi
olan yada olmayan kişilerin TOSFED ya da Spor
Komitesi tarafından atanmasıyla oluşur.
Eğer bu kurulun üyeleri, alınacak kararla ilgili
yarışmada, yarışmacı, sürücü veya görevli sıfatıyla
bulunmuşlarsa; ya da alınacak kararla direkt veya
dolaylı olarak ilgili, daha önceden alınan bir kararda
kurul üyeliği yapmışlarsa ; bu kararın alındığı
toplantıya katılamazlar.
MADDE - 36. Ulusal temyiz başvuru prosedürü
(CSI Madde 182):
Tüm yarışmacıların bir yarışmanın spor komiserleri
tarafından kendileri hakkında verilen tüm ceza veya
kararlara karşı
TOSFED’e temyiz için başvurma hakkı bulunmaktadır.
Bununla birlikte, spor komiserlerinin kendileri

hakkındaki kararlarını temyiz etmeyi hedefleyen
yarışmacılar, bahis konusu kararın kendilerine tebliğ
edilmesini takip eden 1 saat içinde spor
komiserlerinin kararına karşı TOSFED’e temyiz
başvurusunda bulunacaklarını yazılı olarak spor
komiserlerine bildirmelidirler. Aksi halde temyize
başvuru haklarını kaybederler.
Temyiz için TOSFED’e başvurma süresi, Komiserler
tarafından alınan kararı, Ulusal Temyize götürme
isteğinin (en geç bir saat içinde) komiserlere yazılı
olarak bildirim tarihinden, itibaren iki gündür. (Bkz.
Üst paragraf) Başvurunun kabul edildiğinin
onaylanması koşuluyla, temyiz için faks ya da
herhangi bir elektronik iletişim aracıyla başvuru
yapılabilir.
Bu başvuru, aynı tarihi taşıyan bir açıklama (onay)
mektubuyla TOSFED’e yollanmalıdır. Madde 37.de
belirtilen itiraz harcının da süresi içinde TOSFED’e
yatırılması zorunludur. TOSFED ilgili kararını en geç
otuz gün içerisinde açıklayacaktır.
Alınacak kararla ilgili tüm kişi ve taraflar, uygun bir
zaman bildirilerek oturuma davet edilirler. Taraflar
dilerlerse oturuma tanık çağırılabilirler; şöyle ki, bu
kişi ve tanıkların katılmaması durumunda oturum
kesilmez ve prosedür aynen işlemeye devam eder.

kadar
bazı
olabilecektir.

cezaların

‘Sportif Ceza Talimatı
uygulanmasına
neden

MADDE - 40. Kararın yayınlanması
(CSI Madde 191):
Herhangi bir karara itiraz etme hakkı olmadan,
TOSFED’in cezalandırılan şahısların adlarını belirterek
cezayı yayınlama veya yayınlatma hakkı vardır.
Cezalandırılan şahıslar TOSFED’e veya cezayı
yayınlayan tüm şahıslara karşı hukuki işlemler yapmak
için bu yayınlardan yararlanamazlar ve böyle bir
durumda diskalifiye edilirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük
MADDE - 41.
İşbu Ceza yönetmeliği 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe
girer.
MADDE - 42.
Bu yönetmelik hükümlerini Türkiye Otomobil Sporları
Federasyonu Başkanı yürütür.

MADDE - 37. Ulusal başvuru şekli
(CSI Madde 183):
Her başvuru, yazılı ve başvuru sahibi veya onun
yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış olarak
sunulmalıdır. Başvuru girişimi sırasında tutarı
TOSFED tarafından her yıl saptanan bir itiraz harcı
nakit olarak ödenecektir. Bu harç Madde 36.da
belirtildiği gibi başvuru sahibinin başvuru talebini
spor komiserlerine tebliğ ettiği anda veya takibeden
ilk iş günü 12.00’ ye kadar ödenecek ve başvuru
sahibi
başvurusunu
sürdürmezse
de
geri
ödenmeyecektir. Başvuru haksız bulunsa ya da geri
çekilse de harç geri ödenmeyecektir. Kısmen haklı
bulunduğunda harcın bir kısmı geri ödenir, tamamen
haklı bulunduğunda tamamı geri ödenir. Başvuran,
dürüst davranmaması halinde TOSFED tarafından
bu yasanın öngördüğü şekilde cezalandırılır.
MADDE - 38. Karar (CSI Madde 189):
Ulusal temyiz kurulu başvuruya konu olan kararın
iptal edilmesine karar verebilir; gerekirse cezayı
artırabilir veya azaltabilir. Ancak bir yarışmanın
tekrarlanmasına karar verme yetkisine sahip
değildir. TOSFED temyiz kurulu verdiği hükümlerin
nedenleri açıklayacaktır.
MADDE - 39. İtiraz harcının iadesi, giderler
(CSI Madde 190):
Ulusal temyiz kurulu başvuruyu karara bağlarken
harcın duruma göre kısmen veya tamamen iadesine
veya alıkonulmasına karar verecek; giderlerin
tutarını saptayacak ve bu tutarın ödenmesini veya
ilgili
taraflar arasında paylaştırılmasına karar
verecektir. Dava ile ilgili tarafların kendilerine düşen
gider payını ödememeleri bu giderlerin ödenmesine
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