DĐSĐPLĐN TALĐMATI

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı
Disiplin Talimatı
BĐRĐNCĐ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde-1:
Bu Talimatın amacı, spor ahlakına, disiplinine sahip sağlıklı nesillerin
yetişmesine yardımcı olmak ve yüzme faaliyetlerinde disiplini sağlamak, için Disiplin
Kurulunun oluşturulması, Uluslararası esaslara ve teamüllere uygun olarak disiplin
suçu oluşturan fiiller ile yaptırımlarının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde-2:
Bu Talimat, Yüzme Federasyonu’nun faaliyetleri kapsamında yer alan
Milli Takım kampları, resmi ve özel yarışmaları, Federasyon yurtiçi Organizasyon
Faaliyetlerine katılan kuruluşlar, sporcular, hakemler, antrenörler, yöneticiler ve
yüzmede görevli diğer kişileri kapsar.
Dayanak
Madde-3:
Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanununun Ek 9. maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 30 Mayıs 2007 tarihli ve 26537 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme Federasyonu Ana
Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde-4:
Bu Talimatda geçen;
Federasyon
:Türkiye Yüzme Federasyonu’nu
FINA
:Tüm Dünyada Yüzmeyi yöneten ve bağlı
olduğumuz kuruluşu Dünya Yüzme Birliğini,
LEN
:Tüm Avrupada Yüzmeyi yöneten ve bağlı
olduğumuz kuruluşu Dünya Yüzme Birliğini,
Avrupa
Yüzme Birliğini,
Yurtiçi Faaliyetler
:Federasyon tarafından belirlenen yönerge
ve
statüye uygun olarak düzenlenen Türkiye
Şampiyonaları ve bunlara ait bölgesel
yarışmaları,
Kurum Faaliyetleri
:Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversite Oyunları
Federasyonu ve diğer kurumlar arasında
federasyonun
onayı
ve
bilgisi
dahilinde düzenlenen
yüzme yarışlarını,
Kuruluş/Kulüp
:Genel Müdürlük veya Türkiye Yüzme Federasyonu
tarafından tescil edilmiş spor kulübünü,

Resmi Temsilci
Kulüp Görevli ve
Temsilcileri
Sporcu
Federasyon Đç Organizasyon
Faaliyetleri
düzenlenen
Đfade eder.

:Yüzme Federasyonu tarafından görevlendirilen
kişileri,
:Kulüpleri temsil eden veya kulüpler tarafından
belirlenmiş kişileri,
:Kulüplerde/Kuruluşlarda tescilli olarak yüzen kişiyi,
:Türkiye

Yüzme
Federasyonu
yurtiçi tüm faaliyetleri,

tarafından

Disiplin Hukuku Đlkeleri
Madde-5:
Yüzme Federasyonu’nun yönetmeliği, talimatları ve kararları;yüzme
etkinliklerinde bulunan kulüp, kulüp görevlisi ve temsilcisi, sporcu, hakem,
antrenör, yönetici, resmi temsilci ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve eylemleri
için bağlayıcıdır.
Bu kuruluş ve kişiler Yüzme Federasyonunun Disiplin Hukukuna
tabidirler.
Davranış Kaideleri
Madde-6:
Kulüpler, sporcular, resmi temsilciler ve kulüp görevli ve temsilcileri
sadakat, bütünlük ve spor zihniyeti çerçevesi ve kurallarına uygun davranmakla
yükümlüdürler.
Sorumluluk
Madde-7:
Kulüpler, kendilerinin, resmi temsilcilerin, kulüp görevli ve temsilcilerinin,
taraftarlarının ve kulübün temsilcisi olarak müsabakayla herhangi bir fonksiyon
üstlenen kişilerin sorumluluğunu üstlenirler. Kulüplerin kendi adlarına tahsis
edilmiş havuzlarda yapılan organizasyonlarda Federasyon talimatlarına uymak
zorundadırlar. Havuzla ilgili düzen ve diğer hususlar için federasyon tarafından
görevlendirilen hakemlere, federasyon temsilcilerine ve diğer görevlilere
müsabaka için gerekli her türlü donanımın kullanılmasında yardımcı olmak
zorundadır.
ĐKĐNCĐ BÖLÜM
Disiplin Kurulu
Disiplin Kurulunun Kuruluşu
Madde-8:
8.1. Yüzme Disiplin Kurulu, Özerk Yüzme Federasyonu Olağan Genel
Kurulu tarafından TYF Ana Statüsü uyarınca seçilen 1 Başkan ve 4 asil, 5 yedek
üyeden oluşur.
8.2. Kurulun süresi 4 yıldır. Eski üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.
8.3. Yüzme Disiplin Kurulu, yüzme kamuoyu tarafından benimsenen ve
güvenilen kişiler ile hakem, faal olmayan antrenör, ve yüzücüler arasından
oluşturulur.

8.4. Disiplin Kurulu asil üyelerinden en az ikisinin Hukuk Fakültesi
mezunu olması zorunludur.
8.5. Yüzme Disiplin Kurulu ilk toplantısında bir başkan vekili ve bir raportör
seçer.
8.6. Kurulda, vefat, istifa ve başka nedenle eksilme olması halinde, boşalan
göreve atama kararındaki sıra takip edilerek yedek üye davet edilir.
8.7. Yüzme Disiplin Kurulu üyesi olabilmek için Türkiye Yüzme Federasyonu
Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (f) bentlerinde
belirtilen şartları taşımak zorundadır.

Disiplin Kurulunun Görevleri
Madde-9:
9.1. Yüzme Disiplin Kurulu, kapsamı alanına giren yüzme faaliyetlerinde
meydana gelen disiplin olaylarını incelemek ve gerekli hallerde olaylara neden
olan kişi ve kuruluşları Talimat çerçevesinde cezalandırmakla görevlidir.
9.2. Yüzme Disiplin Kurulu görevlerinde ve verdikleri kararlarda
bağımsızdırlar.
Disiplin Kurulunun Toplantı ve Çalışma Yöntemi
Madde-10:
10.1. Yüzme Disiplin kurulu, gündeme alınan konuları görüşüp karara
bağlamak üzere Yüzme Faaliyetleri programı ile eş zamanlı gerekli tarihlerde
toplanır.
10.2. Toplantı, en az 3 üyenin katılması ile yapılır. Kararlar; toplantıda hazır
bulunanların salt çoğunluğu ile verilir. Kararlarda eşitlik olması halinde başkanın
oyu iki oy sayılır ve bu durumda başkan çekimser oy kullanamaz.
10.3. Alınan kararlar karar defterine işlenir. Kararların uygulamaya sokulması,
takibi ve arşiv işleri için Disiplin Kurulu bünyesinde görev yapacak bir kadro
oluşturulur.
10.4. Aralıksız üç toplantıya mazeretsiz katılmayan üye istifa etmiş sayılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezalar
Birinci Kısım
Cezaların Tarifi
Cezalar
Madde-11:
Bu talimata göre belirlenen disiplin suçlarına aşağıda belirtilen cezalar
uygulanır. Uygulanacak para cezaları her yıl Federasyon Yönetim Kurulunca
D.Đ.E’nin artış oranında arttırılabilir.
11.1. Đhtar Cezası
Kulüp veya ilgililerin ceza konusu işlemlerde daha dikkatli davranmaları
ve aynı davranışı tekrarlamamaları için yazılı olarak yapılan bildirimdir.
11.2. Yarışmadan Men Cezası

Kulübün, antrenörün veya sporcunun yarışmalara katılmaktan men
edilmesidir.
11.3. Hak Mahrumiyeti
Kişinin her türlü yüzme müsabakasında; yöneticilik, hakemlik,
temsilcilik, gözlemcilik veya müsabaka direktörlüğü gibi görevini yapmasından ve
kulüp mensubu olarak Federasyonla resmi ilişkide bulunmasından men edilmesidir.

11.4. Para Cezası
Yüzme müsabakaları içerisinde yer alan kişi ve kuruluşlarla ilgili olarak
disiplin suçu oluşturan fiillerden dolayı belirlenmiş tutarın gelir olarak Yüzme
Federasyonu hesabına ödenmesidir.
Đkinci Kısım
Cezayı Azaltan ve Çoğaltan Sebepler
Teşebbüs
Madde-12:
Fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde tayin olunan ceza yarısına
kadar indirilebilir.

Tahrik
Madde-13:
Fiilin tahrik sonucu işlendiği anlaşıldığı hallerde tayin olunan cezalar
yarısından 2/3 üne kadar indirilebilir. Tahrik sonucu işlenen fiillere ait sürekli hak
mahrumiyeti cezaları 2 yıla çevrilebilir.
Takdiri Azaltıcı veya Arttırıcı Sebep
Madde-14:
Yüzme Disiplin Kurulu tahrik sebebiyle azaltmadan ayrı olarak, kuruluş
ile kişi lehine, cezayı azaltacak ya da arttırılacak takdiri sebepler kabul edilirse,
ceza 2/3 oranına kadar indirilebilir veya arttırılabilir.
Tekerrür
Madde-15:
Cezasına ait infazın tamamlandığı faal sezon içinde aynı tür suçu
tekrarlaması halinde verilen ceza bir misli kadar arttırılır.
Cezada Đçtimai
Madde-16:
Aynı zamanda ve birden çok cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı
cezalandırılıp hükme bağlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Suçu Oluşturan Fiiller
Birinci Kısım
Federasyona ve Kulüplere Karşı Đşlenen Suçlar

Kasıtsız Fiiller
Madde-17:
Federasyon’a karşı yapmakla yükümlü olduğu işlemi kasıtsız yerine
getirmeyen veya yanlış yerine getirenler, Federasyon yetkili kurulları tarafından
sorulan konulara, açıklamalara kasıtsız olarak süresinde cevap vermeyen veya
eksik veya yanlış cevap verenler ile yerine getirdikleri görevlerden dolayı müstehzi
veya nazik olmayan şekilde hareket edenler, Đhtar Cezası ile cezalandırılır.
Tekerrürü halinde işlenen suç, kasıtsız fiil kapsamından çıkar.
Sportmenliğe Aykırı Hareket
Madde-18:
Onur kırıcı ve spor ahlakına ve sportmenliğe aykırı harekette bulunan
kişiler, bu konuda ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde işlenen suçun ağırlığına
göre ĐHTAR veya 1.000.00-YTL’ye kadar para cezası verilir. Olayın her tekerrüründe
ceza ikiye katlanır.
Talimatlara Aykırı Hareket
Madde-19:
Yüzme Federasyonu’nun Talimatlarına kasten aykırı harekette bulunan
kişiler, bu konuda ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde işlenen suçun ağırlığına
göre ĐHTAR veya 2.000.00-YTL’ye kadar para cezası verilir. Olayın her tekerrüründe
ceza ikiye katlanır.
Hakaret ve Küfür
Madde-20:
20.1.
Hakaret veya küfür teşkil eden fiil; Genel Müdürlük görevlilerine, Tahkim
Kurulu üyelerine, diğer federasyonların görevlilerine, Yönetim Kurulu, Denetleme
Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerine, Federasyon görevlilerine ve Federasyona karşı
yapıldığında;üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men, aynı süre ile hak
mahrumiyeti veya 5.000.00-YTL’ye kadar para cezası verilir.
20.2.
Hakaret veya küfür teşkil eden fiil; hakem, antrenör, gözlemci veya
temsilciye karşı yapıldığında bir aydan bir yıla kadar müsabakalardan men, aynı süre
ile hak mahrumiyeti veya 5.000.00-YTL’ye kadar para cezası verilir.
20.3.
Hakaret veya küfür teşkil eden fiil; kulüp yöneticilerine veya sporculara
karşı yapıldığında bir aydan altı aya kadar resmi müsabakalardan men veya aynı
süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.
20.4.
Hakaret veya küfür teşkil eden fiil; yüzücülerin bulunduğu bir ortamda
veya internet üzerinden, fiilen veya yayın yolu ile yapılırsa veya yaptığı görevden
dolayı veya görevi sırasında hakaret veya küfür eden kişilere, üç aydan bir yıla kadar
müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti veya 5.000.00-YTL’ye
kadar para cezası verilir.
Müessir Fiil
Madde-21:
21.1.
Genel Müdürlük görevlilerine, Tahkim Kurulu üyelerine,diğer
federasyonların görevlilerine, Federasyon Başkanına, Yönetim Kurulu, Denetleme
Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri ile Federasyon tarafından atanmış kişilere karşı
müessir fiil işlendiğinde, bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men, aynı süre ile
hak mahrumiyeti cezası veya 5.000.00-YTL’ye kadar para cezası verilir.

21.2.
Kulüp Yöneticisi veya yüzücülere karşı müessir fiil işlendiğinde; altı
aydan iki yıla kadar müsabakalardan men, aynı süre ile hak mahrumiyeti veya
5.000.00-YTL’ye kadar para cezası cezası verilir.
21.3.
Hakem, teknik direktör,gözlemci veya temsilciye karşı işlendiğinde; bir
yıldan üç yıla kadar müsabakalardan menve aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası
verilir.
21.4.
Müessir fiil yüzme sporu ile ilgisi bulunmayan kişiler aleyhine işlenirse
üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.
21.5.
Saldırı birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek
ceza bir kat arttırılır.

Sahtecilik ve Federasyonu Kandırmak
Madde-22:
22.1.
Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan
veya hak sahibi olmadığı bir belgeyi kullanarak Federasyonu kandıran veya gerçek
olmayan evrak düzenleyen ve bunları bilerek kullanan ve/veya kullandıran kişiler bir
yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası
ile cezalandırılır.
22.2.
Ayrıca; Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Ceza Süresini Beklememek
Madde-23:
Aldığı cezalı süreyi doldurmadan veya idari tedbirin tebliğine rağmen
bu tedbir kaldırılmadan faaliyetlere katılanlara, hak mahrumiyeti cezası bulunduğu
halde veya idari tedbir ile katılmaktan, yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen bu
işlemleri yapanlara, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile
hak mahrumiyeti veya 5.000.00-YTL’ye kadar para cezası verilir.
Faaliyete Katılmamak
Madde-24:
Federasyonca düzenlenen seminer, panel, kurs ve benzeri eğitim
faaliyetlerine davet edildikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan veya geç katılan
veya faaliyet alanını izinsiz terk eden veya faaliyetten üç gün önce yazılı olarak
mazeret bildirmeyen kulüp, yüzücü, hakem ve diğer kişiler üç aydan altı aya kadar
müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti veya 500.00-YTL para
cezası verilir.
Tanıklıktan Kaçınmak ve Đhbarda Bulunmamak
Madde-25:
Soruşturma sırasında, tebligata rağmen mazeretsiz olarak tanık sıfatı ile
yazılı beyanda bulunmayan, tanıklıktan kaçınan, bildiklerini saklayan, yalan tanıklık
eden, ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde yetkili merciye duyurmayanlara, üç
aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası
verilir.
Đzinsiz Müsabaka Yapmak veya Katılmak
Madde-26:
Yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken müsabakaları
izinsiz yapanlara, yaptıranlara, böyle bir müsabakayı yönetenlere, katılanlara bir

aydan üç aya kadar müsabakalardan men veya altı aydan bir yıla kadar hak
mahrumiyeti cezası verilir.
Menfaat Sağlamak
Madde-27:
27.1.
Yüzme müsabakaları sırasında, öncesinde veya sonrasında yüzme
müsabakalarını kullanarak, kurum ve kişilerden kendi çıkarı için maddi menfaat
temin edenlere, altı aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile
hak mahrumiyeti cezası verilir.
27.2.
Müsabakaları kasıtlı olarak yanlış yöneten hakemlere bir yıldan beş yıla
kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu eylemleri nedeniyle maddi veya manevi
menfaat temin edenlere daimi hak mahrumiyeti cezası verilir.
27.3.
Ayrıca, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Kamp Alanları ve Tesis Olayları
Madde-28:
28.1.
Yüzme çalışmalarının yapıldığı kamp alanları ve tesislerde veya
çalışma veya müsabaka seyahatlerinde; emirlere uymayan, alaylı, kaba ve çirkin
hareketlerde bulunanlara, güvenliği bozan, olay çıkaran, yakıp yıkan, eşyaları ve
çevreyi tahrip etmek gibi saldırgan hareketlerde bulunan veya kafilenin huzurunu
bozan yüzücülere, antrenörlere, kulüplere, mensuplara, velilere veya taraftarlara bir
aydan üç yıla kadar müsabakalardan men, hak mahrumiyeti veya 2.000.00 YTL’ye
kadar para cezası verilir.
28.2.
Ayrıca ortaya çıkan zarar bu kişilere veya bağlı oldukları kulüplere
tazmin ettirilir.
Faaliyet Raporunu Vermemek
Madde-29:
Kamp, kurs, müsabaka gibi yüzme faaliyetlerinde görevlendirilen ve bu
konuda rapor düzenleyip verme zorunluluğu olanlardan; ilgili talimatında öngörülen
sürede raporunu vermeyenlere veya gerçeğe aykırı rapor verenlere bir yıldan beş yıla
kadar hak mahrumiyeti cezası verilir.

Disiplin Kurulu Kararlarının Yerine Getirilmemesi
Madde-30:
Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirmeyenler bu fiil nedeniyle Disiplin
Kurulu’na sevk edilerek cezaları bir misli ile arttırılır.
Đkinci Kısım
Temsil Görevi veya Milli Müsabakalarla Đlgili Suçlar
Đzinsiz Dış Görev
Madde-31:
Türkiye Yüzme Federasyonundan izin almaksızın yabancı bir
memleketin milli veya temsili takımında görev kabul eden veya yarışmaya katılan
kişiler 3 aydan 6 aya kadar süreli hak mahrumiyeti cezası ve 5.000.00-YTL’ye kadar
para cezası ile cezalandırılırlar.
Temsili ve Milli Yarışmaya Katılmamak
Madde-32:

32.1. Tebligata rağmen mazeretsiz olarak temsili ve milli yarışmalara veya
bunlara ait hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve
yarışma yerini terk eden sporcular 1 aydan 1 yıla kadar Müsabakalardan men cezası
ile cezalandırılır. Ayrıca olayın içeriğine göre ilgili kişilere 6 aya kadar hak
mahrumiyeti cezası verilebilir.
32.2.
Sakatlık veya diğer sağlık sorunları nedeniyle temsili ve milli
yarışmalara veya bunlara ait hazırlık çalışmaları için mazeret beyan eden sporcu
Federasyon tarafından belirlenecek bir sağlık kuruluşundan rapor getirmek
zorundadır. Federasyon tarafından belirlenenlerden başka kuruluşlardan alınacak
raporlar mazeret için geçerli sayılmaz.
Üçüncü Kısım
Organizasyon, Đdari Konular, Saha ve Seyirci Olayları
Organizasyon ve Đdari Konular
Madde-33:
33.1. Organizasyon öncesinde sırasında ve sonrasında kulüpler, antrenörler
ve sporcular havuz alanı ve havuz dışı düzene uymak zorundadırlar.
33.2. Müsabaka sırasında Kulüp görevlileri ve temsilcilerinin havuz sahası ile
sınırlanmış alana girmesi, Đlk ihlal için 500.00-YTL para cezası, Đkinci ihlal için
1.000.00-YTL para cezası verilir.
33.3. Sporcuların seremoni esnasında kulüple ilgili kıyafet giymemesi ve
seremoniye zamanında gelmemesi durumunda sporcuya 500.00-YTL para cezası
verilir.
33.4. Salonda davul, borazan gibi gürültü kirliliğine neden olan enstrümanları
çalan kişilere 500.00-YTL para cezası verilir.
33.5. Kulüplerden istenilen belge, yazı ve dokümanları verilen son tarihe
kadar ulaştırılmaması durumunda klübe 500.00-YTL para cezası verilir.
Millî Şerefi Đhlal
Madde-34:
34.1. Yüzme müsabakalarına katılanlardan, yurt içinde veya yurt dışında, her
ne suretle olursa olsun, Türk Bayrağına ve Türklüğün örf ve ananelerine hakarette
bulunanlar ile yabancı bir ülke veya milletin onurunu kırıcı bir harekette bulunanlara,
bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti
cezası verilir.
34.2. Fiilin niteliğine göre ceza daimi hak mahrumiyetine kadar arttırılabilir.
Ayrıca; Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Suça Teşvik
Madde-35:
Yüzme müsabakaları öncesinde, müsabaka sırasında veya müsabaka
dışında sporcu ve seyircileri, rakip sporcular veya müsabakayı yönetenler aleyhine
suç işlemeye teşvik eden kişilere üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya
aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.
Doping
Madde-36:

36.1. Federasyon tarafından FĐNA uygulamaları çerçevesinde düzenlenen
Doping Mevzuatında yazılı şekil ve şartlara aykırı davrananlara doping mevzuatında
yazılı müeyyideler yanında, iki yıla kadar hak mahrumiyeti ve 10.000.00-YT’ye kadar
Para cezası veya aynı süre ile müsabakalardan men cezası ve 10.000.00-YTL’ye
kadar Para cezası verilir.
36.2. Söz konusu suçun tekrarı halinde ömür boyu hak mahrumiyeti ya da
aynı süre ile müsabakalardan men cezaları verilir

Dördüncü Kısım
Görev Suçları
Görev Suçu
Madde-37:
Federasyon yada kulüplerde yürütülen herhangi bir görevin
ifasında müsabaka öncesi veya müsabaka sonrası, spor terbiye ve disiplinine veya
Yönergeleri veya yazılı tebligata aykırı hareket edenler üç aydan bir yıla kadar
yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve 1.000.00-YTL
para cezası ile cezalandırılır.
BEŞĐNCĐ BÖLÜM
YÖNTEM HÜKÜMLERĐ
Birinci Kısım
Đdari Tedbirler
Đdari Tedbirler
Madde-38:
Đdari tedbir, kişi ya da kuruluş hakkında henüz kesin bir ceza
hükmü bulunmadığı durumlarda, kuruluşu resmi yüzme yarışmalarında kişiye hak
mahrumiyeti cezası vermek veya kişiyi her türlü yarışmalardan ve yarışmaları
yönetmekten yasaklamaktır.
Đdari Tedbir Yetkileri
Madde-39:
Bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili olarak;
39.1. Yüzme Disiplin Kurulu görevlerine giren konularda, soruşturma
sonuna kadar her zaman kuruluş ve kişiler hakkında,
39.2. Yönetim Kurulu, Federasyona bağlı tüm kuruluşlar ve kişiler
hakkında, idari tedbir koymaya yetkilidir.
Đdari Tedbirin Başlaması
Madde-40:
Đdari Tedbir;
40.1. Bu Yönetmelikte yazılı disiplin suçunu oluşturan fiili nedeniyle
hakem tarafından yarışmadan çıkarılan sporcu için yarışmadan çıkarıldığı andan,
40.2. Olayın önemine göre yetkili kurullarca soruşturma evrakının
tamamlanması sırasında ve olayı takiben karar alınması anında, yürürlüğe girer.

Yüzme Disiplin Kurulu, görevlerine giren konulardaki soruşturmanın
sonuna kadar, idari tedbirin kapsamını yeniden belirleyebilir veya idari tedbiri
kaldırabilir.
Đdari Tedbirin Tebliği
Madde-42:
Tebliği gereken idari tedbirler yıldırım telgraf, telefaksla, hızlı posta,
elektronik posta ile ilgililere Federasyonca tebliğ edilir.

Đkinci Kısım
Soruşturma
Soruşturmanın Açılması
Madde-43:
43.1. Disiplin suçu teşkil eden fiil ve eylemler Federasyon Yönetim
Kurulu ya da yetkilendireceği kişiler tarafından belirlenir ve Disiplin Kuruluna sevk
edilirler.
43.2. Disiplin Kuruluna sevk yazılarında olayın özeti, tarihi, yarışmanın
çeşidi, cezalandırılması istenilen kişi ve kuruluşların isimleri belirtilir.
Soruşturma
Madde-44:
Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının disiplin kuruluna
verilmesi üzerine soruşturma başlar. Kurul önce idari tedbir ve savunma konularını
inceler, Kurul soruşturması başlatılan işlemleri takip ve eksik kalan noktaları
tamamlar. Kurul, kuruluş veya kişilerle ilgili olan hakem, gözlemci raporlarına
dayanarak veya kendisine Federasyon tarafından sunulan ve kendisince önemli
bulduğu dokümanlara dayanarak kararını verir.

Savunma
Madde-45:
45.1. Kurul, aleyhine disiplin soruşturması açılan kuruluş veya
kişilerden Hakem ve gözlemci raporlarının Disiplin Kuruluna sevkinden itibaren 7 gün
içinde yazılı olarak savunma ister.
45.2. Kurul gerek görürse sözlü savunmanın da alınması için bir
üyesini görevlendirebilir.
45.3. Kuruluşlar, kuruluşun Başkanı veya Başkanın görevlendireceği
kuruluş yetkilileri tarafından savunulur.
45.4. Yüzme Disiplin Kurulunun görevlerine giren işlerde savunma
istemi yıldırım telgraf veya faks ile yapılır.
45.5. Telgrafın veya faksın kişiye veya kuruluş başkanlığına ulaştığı
tarih tebliğ tarihi sayılır ve takip eden 7 gün içinde savunma vermeyen kişi veya
kuruluş savunmasından vazgeçmiş sayılır.
Karar
Madde-46:

Disiplin Kurulu raporlara soruşturma ve incelemeden edineceği
kanaate göre takdir ederek kararını verir. Kararın tebliği yıldırım telgraf, acele posta
veya faks ile yapılır.
Disiplin Kurulunca verilen kararlara karşı kararın tebliği tarihinden
itibaren 10 gün içerisinde GSGM Tahkim Kurulu’nda, Tahkim Yönetmeliğine uygun
şekilde itirazda bulunulabilir. Yapılan itiraz nihai hüküm alınıncaya kadar infazı
durdurmaz.

Üçüncü Kısım
Soruşturmanın ve Cezanın düşmesi
Soruşturma Zamanaşımı
Madde-47:
Đhtar cezasını gerektiren hallerde 3 ayın, yarışmadan men ve
süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren fiillerde bir yılın, süreli hak mahrumiyeti
cezasını gerektiren fiillerde 1 yılın geçmesi ile soruşturma ortadan kalkar. Genel
zamanaşımı süresi bir yıldır. Soruşturma zaman aşımının başlangıcı olay günüdür.
Ceza Zaman aşımı
Madde-48:
Đhtar cezası 6 ay, yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti
48.1.
cezaları 1 yıl içinde infaz edilemezse, ortadan kalkar.
48.2.
Ceza kararlarında zaman aşımı, kararın kesinleştiği veya
ceza infazının herhangi bir suretle durduğu günden işlemeye başlar.
Soruşturma ve Ceza Zaman aşımı Kesilmesi
Madde-49:
Disiplin Kurulunun soruşturma ile ilgili işlemleri ve ceza kararı
verilmesi soruşturma zaman aşımı, kararın infazına dair her işlem ceza zaman
aşımını keser. Zaman aşımı kesilme gününden itibaren yeniden işlemeye başlar.
Soruşturma zamanaşımı veya ceza zaman aşımı doğrudan uygulanır.

Dördüncü Kısım
Tebligat ve Đnfaz
Tebligat
Madde-50:
Yüzme Disiplin Kurulunca verilen kararların hüküm fıkrası ilgili
kişi ve kuruluşlara yıldırım telgraf, iadeli taahhütlü acele posta veya faks ile tebliğ
edilir. Kişilerin Bağlı bulunduğu kuruluşlara gönderilen tebligatlar kişiye yapılmış
sayılır. Gerekçeli kararlar faks ile veya iadeli taahhütlü olarak ayrıca gönderilir. Bağlı
oldukları kulüple ilişkisini kesen kişiler, tebligata esas adres yada faks numarası
bırakmamaları halinde, her türlü tebligat, savunma istemi veya kararın TYF internet
sayfasına asılması tebligat yerine geçer.

Đnfaz
Madde-51:
Yüzme Disiplin Kurulunca verilen kararların hüküm fıkrası ilgili
kişi ve kuruluşlar açısından bağlayıcıdır. Para cezalarının kararın tebliğinden itibaren
30 gün içerisinde Türkiye Yüzme Federasyonuna irat kaydedilmek üzere yatırılması
zorunludur. Aksi takdirde ilgili kuruluş veya kişi Disiplin Kuruluna sevk edilerek ceza
bir misli arttırılır. Disiplin Kurulunun bu kararının da yerine getirilmemesi halinde
ilgililerin lisansları askıya alınarak müsabakaya iştirakleri önlenir, nihayetinde kulübe
yarışlardan men cezası verilebilir.

Beşinci Kısım
Tahkim Kurulu’na Nezdinde Đtiraz
Tahkim Kurulu’na başvuru
Madde-52:
Disiplin Kurulu Kararlarına karşı TYF Ana Statüsü çerçevesinde,
GSGM Tahkim Kurulu Yönetmeliği gereğince Tahkim Kurulu nezdinde gerekçeleriyle
birlikte yazılı itirazda bulunulabilir.
ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞĐTLĐ HÜKÜMLER
Disiplin Yönetmeliğinin Bütünlüğü
Madde-53:
Diğer Talimatlara, bu Talimattaki görev ve yetkileri kısıtlayan,
tedbirleri ve cezaları etkileyen hükümler konulmaz. Bu gibi hükümler geçerli olmaz.
Diğer Haller
Madde-54:
Disiplin Talimatınca düzenlenmeyen fiillerin işlenmesi halinde
kıyasen fiile en yakın disiplin suçu esas alınarak ceza takdir olunur.
Farklı Hüküm Halinde Uygulama
Madde-55:
Fiilin işlendiği zamanın Talimatı ile sonradan yayınlanan
Talimatların hükümleri birbirinden farklı ise, kuruluş ve kişinin lehine olan hüküm
uygulanır.
Yarışmadan Men Cezasının Uygulanması
Madde-56:
Yarışmadan men cezası 3'e ayrılır.
56.1. Tek Yarışmadan Men Cezası ;
Kuruluşların, Antrenörlerin ve Sporcuların bir resmi yarışmadan
men edilmeleridir. Resmi yarışmalarda, oyun disiplini veya cezai nitelikteki fiil
nedeniyle, oyundan çıkarılan sporcu, o yarışmayı takip eden ilk resmi yarışmaya
katılamaz.
56.2. Süreli Yarışmadan Men Cezası ;

Kuruluşların, Antrenörlerin ve Sporcuların 20 günden az, 3 yıldan
çok olmamak üzere yarışmadan men edilmeleridir.
Resmi Yarışma Adedi ile Men Cezası; 3 ay ve daha az süreli
yarışmalardan men cezalarının, resmi yarışma adedi ile ifade edilmesinden ibarettir.
56.3. Temsili, Milli ve Uluslararası Yarışmadan Men;
Temsili, Milli ve Uluslararası yarışmadan çıkarılma halinde,
uluslararası kuruluşun kendi kuralları uygulanır. Ayrıca gerek görülürse Yüzme
Federasyonu çıkarma nedeni olan suçun mahiyetine göre evrakı disiplin kuruluna
sevk edebilir.
Hak Mahrumiyeti Cezasının Çeşitleri
Madde-57:
Hak mahrumiyeti cezası iki türlüdür.
57.1. Süreli hak mahrumiyeti; 15 günden az, 5 yıldan fazla olamaz.
57.2. Sürekli hak mahrumiyeti; Kişilerin Bakanlık, Genel Müdürlük,
Federasyon ve spor Teşkilatı faaliyetlerinden sürekli olarak çıkarılmasıdır.
Ceza Sürelerine Ait Esaslar
Madde-58:
Süreli yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları, gün,
ay ve yıl hesabı ile uygulanır. Bir gün 24 saat, bir ay 30 gündür. Yıl resmi takvime
göre hesap edilir.
YEDĐNCĐ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Yürürlük
Madde-59:
TYF Ana Statüsüne göre hazırlanan iş bu talimat TYF Yönetim
Kurulu’nun kararı ve Federasyonun internet sitesininde ilanı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde-60:
Bu talimat Türkiye Yüzme Federasyonunca yürütülür.

