TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU
DİSİPLİN TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1- (1) Federasyon, kulüpler, organizatör kurum ve kişiler, tesis işletmecileri, üst düzey yarışma görevlileri, eğitmenler, gözetmenler, sporcular, yarışma direktörleri, spor komiserleri, teknik kontrol sorumluları, takım menajerleri, medya ve otomobil
sporları ile ilgili kişilerin kendi aralarında ve/veya üçüncü kişilerle ortaya çıkacak disiplin
ihlallerini düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Talimat, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlere ilişkin disiplin ihlallerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Talimat, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve 01/10/2014 tarihli ve 29136
(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
Ana Statüsü’nün 6 ncı ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Talimatta yer alan;
a) Disiplin Kurulu: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Disiplin Kurulunu,
b) Federasyon: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunu,
c) Genel Kurul: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Genel Kurulunu,
ç) Gözetmen: Federasyon tarafından atanan, yarışmalarda yarışma direktörüne
bağlı olarak çalışan, onaylanmış yarışma düzenlemeleri dâhilinde görevlendirildikleri
noktalarda yarışmacıların zaman tutulması, bayrak sinyalleri ve diğer kontrol işlemlerini
yapan, hal ve durumlarını gözleyerek, yarışma direktörüne rapor eden görevlileri,
d) Spor Komiseri: Yarışmanın işleyişine bizzat karışmadan talimatlar, kurallar kitabı ve yarışma reglemanına göre yarışmanın sonuçlarını onaylayan, ilan eden, gerekli
görülen hallerde zaman, para, ihraç cezaları veren, yapılan itirazları kurallara göre karara

bağlayan, sportif yargı ile ilgili kararları alan, gerekli hallerde yarışmanın bir kısmını veya tamamını durduran ya da erteleyen, sportif kararları verme yetkisine sahip görevliyi,
e) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,
f) Takım Menajeri: Federasyon tarafından ilan edilen şartlara göre, ilgili branşta
sporculara otomobil, yedek parça, servis ve benzeri hizmetleri veren lisanslı takımın sorumlu yöneticisini,
g) Talimat: Federasyon ana statüsüne uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
ğ) Teknik Kontrol Sorumlusu: Talimatlar, kurallar kitabı ve yarışma reglemanına
göre otomobillerin teknik, mekanik ve güvenlik yapılarıyla ilgili olarak kontrol edilmesinden sorumlu olan görevliyi,
h) Üst Düzey Yarışma Görevlileri: Yarışma direktörü, spor komiseri, teknik kontrol sorumlusu ve TOSFED Gözlemcisi gibi görevlilere verilen genel adı,
ı) Yarışma Direktörü: Talimatlar, kurallar kitabı ve yarışma reglemanına göre yarışmanın resmi programını uygulayan; parkur ve görevlilerin düzeni ile emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlayan, idari, sportif, teknik hazırlık ve uygulamalarda yarışın sorumlusu olan ve yarışı bizzat yöneten görevliyi,
i) Yönetim Kurulu: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Disiplin Kurulunun Oluşumu ve Görev Alanı
MADDE 5- (1) Disiplin Kurulu, Genel Kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve
üç asıl üye olmak üzere dört üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve
yedek ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarında bir başkan
vekili ve bir raportör seçerler.
(2) Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinde, Ana Statünün 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, Ana Statünün 9 uncu
maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya
çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl
üyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe oy
sırasına göre disiplin kurulu başkanı tarafından yedek üye çağrılarak kurul tamamlanır.
(4) Disiplin Kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve
kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, otomobil sporunda faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, direktör, mekaniker, yönetici,
yarışma direktörü, üst düzey yarışma görevlisi, gözetmen, takım menajeri, medya ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine
bakar.
(5) Kurula TOSFED tarafından bir koordinatör atanır ve atanan koordinatör kurulun tüm yazışma ve idari işlemlerini yerine getirir.
Toplantı ve Karar Alma Usulü
MADDE 6- (1) Disiplin Kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının
çağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula başkan vekili başkanlık eder.
(2) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır.
Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört
toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı
olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne
o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.
(4) Karar alınmadan önce taraflar dinlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın dinlenme talebinin yerine getirilmemesi veya tebliğden itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak
beyanların sunulmaması halinde ilgilinin gıyabında karar verilir.
(5) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen disiplin ihlalleri çerçevesinde kişiler
Disiplin Kuruluna sevk edilir. Disiplin Kurulu sevk işleminden sonra kişilerin sözlü veya
yazılı savunmasını aldıktan sonra kararını en geç 1 (bir) ay içinde verir.

Ceza Sorumluluğunu Azaltan ve Arttıran Nedenler
MADDE 7- (1) Teşebbüs: Fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde ceza 1/2
oranında indirilir.
(2) Tahrik: Fiilin tahrik sonucu işlendiği anlaşıldığı hallerde ceza 1/3 oranında indirilir.
(3) Takdiri İndirim Nedenleri: Tahrik ve teşebbüs nedeniyle yapılan ceza indirimlerinden ayrı olarak, kişi lehine Disiplin Kurulu tarafından cezayı azaltacak başkaca nedenler bulunduğu kabul edilirse; söz konusu nedenin kararda belirtilmesi koşuluyla ek
olarak 1/3 oranında cezada takdiri indirim yapılır.
(4) Tekerrür: Kişinin 1 yıl içerisinde aynı türden suçu yeniden işlemesi halinde verilen ceza bir katı oranında arttırılır.
(5) Cezada İçtima: Fiil birden çok cezayı gerektiriyorsa cezalar ayrı ayrı verilir.
Fiilin bir bütünlük göstermesi halinde en ağır ceza verilir.
(6) İhlallere teşvik edilmesi, azmettirilmesi veya iştirak edilmesi halinde asıl fiili
yapan gibi cezalandırılır.
Cezalar
MADDE 8- (1) İhtar: Kişinin kusurlu olduğunun belirtilerek söz konusu kusurlu
hareketinin tekrarlanmaması konusunda yazılı olarak uyarılmasıdır.
(2) Para Cezası: Fiil sonucu oluşan zarar miktarından az olmamak kaydıyla verilen
cezadır. Herhangi bir zarar oluşmamış olsa dahi para cezasına hükmedilebilir.
(3) Yarıştan Men: Belirli bir süre için yarış organize etmek, yarışa katılmak veya
yarışta görev almaktan yasaklanmadır.
(4) Lisans İptali: Belirli bir süre için tüm etkinlikleri organize etmekten, etkinliklerin tümüne katılmaktan ve tüm etkinliklerde görev almaktan yasaklanmadır.
(5) Hak Mahrumiyeti: Belirli bir süre için, otomobil sporlarında sahip olunan tüm
hak ve yetkilerin kullanılmasından yasaklanmadır. Söz konusu yasaklama kapsamında
kişi; Genel Kurul delegesi olabilme dâhil tüm hak ve yetkilerden yasaklıdır.
Disiplin İhlalleri ve Cezaları
MADDE 9- (1) Kasıtsız Fiiller: Yapmakla yükümlü olduğu fiili ihmali ile hiç veya gereği gibi yerine getirmeyenlere ihtar ve/veya 200 TL’den 1.000 TL’ye kadar para
cezası verilir.
(2) Sportmenliğe Aykırı Hareket: Spor ahlakına ve sportmenliğe aykırı harekette
bulunanlara, yazılı veya görsel basında, sosyal paylaşım sitelerinde ve/veya diğer mecra-

larda Federasyona veya otomobil sporunun diğer paydaşlarına yönelik onur kırıcı, rencide
edici veya sportmenliğe aykırı şekilde beyanda bulunanlara; 1.000 TL’den 10.000 TL’ye
kadar para cezası ve/veya 6 aydan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.
(3) Düzenlemelere Aykırı Hareket: Otomobil sporları mevzuatına aykırı hareket
edilmesi halinde 2.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar para cezası verilir.
(4) Hakaret: Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte
somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi halinde 1.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar para
cezası ve/veya 2 yarıştan 4 yarışa kadar yarıştan men cezası verilir.
(5) Tehdit: Kişinin, bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya
cinsel dokunulmazlığına veya mal varlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdidi halinde 1.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar para cezası ve/veya 2 yarıştan 10
yarışa kadar yarıştan men cezası verilir.
(6) Saldırı: Bir kimseye saldırıda bulunulması veya cismani zarar verilmesi halinde 2.000 TL’den 20.000 TL’ye kadar para cezası ve/veya 4 yarıştan 10 yarışa kadar yarıştan men cezası verilir.
(7) Geçersiz Lisans Kullanımı: Kullanma yeterliliği olmadığı halde geçerli bir lisansı olmadan yarışmalara katılan ve/veya katılmayı temin edenlere 1.000 TL’den 10.000
TL’ye kadar para cezası ve 2 yıldan 4 yıla kadar lisans iptali verilir.
(8) Sahtecilik: Beyan ve taahhütlerinde veya belgelerinde sahtecilik ve/veya değişiklik yapanlara 1.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar para cezası ile 2 yarıştan 5 yarışa kadar yarıştan men veya 2 yıldan 5 yıla kadar lisans iptali cezası verilir.
(9) Cezalara Uyulmaması: Verilen cezalara aykırı davranılması veya verilen cezaların 3 ay içerisinde yerine getirilmemesi halinde 1.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar para
cezası ve/veya 2 yıldan 5 yıla kadar lisans iptali cezası verilir.
(10) Disiplin Kurulu Kararlarının Yerine Getirilmemesi: Disiplin Kurulu tarafından verilen kararlara aykırı davranılması veya verilen cezaların 3 ay içerisinde yerine getirilmemesi halinde 5 yarıştan 10 yarışa kadar yarıştan men veya 2 yıldan 5 yıla kadar
lisans iptali cezası veya 1 yıldan 4 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.
(11) Yarış Düzenine Aykırı Hareket: Otomobil sporları yarışının düzenine aykırı
hareket edilmesi halinde 1.000 TL’den 5.000 TL’ye kadar para cezası verilir.
(12) İzinsiz Faaliyet: Federasyonun görev ve yetki alanında yer alan tüm faaliyetlerde izinsiz organizasyon yapılması, görev alınması veya faaliyetlere katılması halinde

2.000 TL’den 20.000 TL’ye kadar para cezası ve/veya 2 yıldan 5 yıla kadar lisans iptali
cezası verilir.
(13) Tanıklıktan Çekilme: Federasyon Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu veya görevlilerinin tanık olarak dinlenme talebinin yerine getirilmemesi halinde 1.000 TL’den
10.000 TL’ye kadar para cezası verilir.
(14) Hileli Hareket: Hileli veya danışıklı bir şekilde hareket edilerek düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde 1.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar para cezası ve/veya 1
yıldan 3 yıla kadar lisans iptali cezası verilir.
(15) Rüşvet ve İrtikâp: Rüşvet alınması veya verilmesi veya buna teşebbüs edilmesi ile irtikâp hallerinde 2.000 TL’den 30.000 TL’ye kadar para cezası ve/veya 4 yıldan
7 yıla kadar lisans iptali veya 2 yıldan 4 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.
(16) Şike: Yarışmanın sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair bir menfaat temin edilmesi veya teklifinde bulunulması veya bu teklifin kabul edilmesi
halinde 10.000 TL’den 50.000 TL’ye kadar para cezası ve/veya 5 yıldan 10 yıla kadar
lisans iptali veya 4 yıldan 7 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.
(17) Teşvik Primi Verilmesi veya Vaat Edilmesi: Yarışmanın sonucunu etkilemek
amacıyla bir başkasına kazanç veya sair bir menfaat temin edilmesi veya teklifinde bulunulması veya bu teklifin kabul edilmesi halinde 10.000 TL’den 30.000 TL’ye kadar para
cezası ve/veya 3 yıldan 5 yıla kadar lisans iptali veya 4 yıldan 7 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.
(18) Doping: Doping suçları ve bu suçlara uygulanacak disiplin cezaları konusunda, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı hükümleri uygulanır.
Tedbir
MADDE 10- (1) Disiplin Kurulu ya da Yönetim Kurulu tarafından kişiler hakkında henüz kesin bir ceza hükmü bulunmadığı durumlarda karar verilene kadar tedbir niteliğinde yarıştan men veya hak mahrumiyeti cezası verilebilir.
Soruşturma Zamanaşımı
MADDE 11- (1) İhtar cezasını gerektiren hallerde olayın gerçekleşme tarihinden
itibaren altı ayın; yarıştan men, lisans iptali ve hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren eylemlerde ise olayın gerçekleşme tarihinden itibaren bir yılın geçmesi ile soruşturma ortadan kalkar.

Ceza Zamanaşımı
MADDE 12- (1) İhtar cezalarının bir yılın, yarıştan men, lisans iptali ve hak mahrumiyeti cezaları ise iki yıl içinde infaz edilemez ise ortadan kalkar. Ceza kararlarında
zamanaşımı, kararın kesinleştiği veya ceza infazının herhangi bir suretle durduğu günden
işlemeye başlar.
Zamanaşımının Kesilmesi
MADDE 13- (1) Disiplin Kurulu’nun soruşturma ile ilgili yaptığı her işlemi, ceza
verilmesi ve kararın infazına dair her işlemi soruşturma ve ceza zamanaşımını keser. Kesilen zamanaşımı kesildiği günden itibaren yeniden işlemeye başlar. Zamanaşımının kesilmesi hallerinde dahi toplam zamanaşımı süresi 10 uncu ve 11 inci maddelerde belirtilen
sürelerin bir katından fazla olamaz.
Cezaların Uygulanması
MADDE 14- (1) Verilen cezalar TOSFED internet sitesinde yayınlanır ayrıca ilgisine imza karşılığı veya iadeli taahhütlü postayla gönderilir.
(2) Disiplin Kurulu Kararlarına karşı yazılı bildirimden itibaren 10 gün içerisinde
Tahkim Kuruluna başvurulabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Talimatta Yer Almayan Hususlar
MADDE 15- (1) Bu Talimatta yer almayan hususlar hakkında, 21/05/1986 tarihli
ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu;
19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ve 01/10/2014 tarihli ve
29136 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü ile genel hükümler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlandığı gün yürürlüğe girer.
(2) 25.01.2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Otomobil Sporları
Disiplin Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
Başkanı yürütür.

