GÜLTEPE ÖZGENCLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ÖDÜL VE DİSİPLİN İÇ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Dayanak
Kapsam
MADDE-1 (1)Bu yönetmelik, Gültepe Özgençlik Spor Kulübü Derneği’nin (bundan sonra kısaca
kulüp olarak anılacaktır) dernek üyeleri, dernek yönetimi, dernek çalışanları ve sportif
faaliyetleri yürüten hocaların ve sporcuların dernek faaliyetleri kapsamındaki görevleri ve
sportif faaliyetleri sonucunda
Dayanak
MADDE-2 (1)Bu iç yönetmelik kulüp yönetim kurulunun … tarih ve … sayılı yönetim kurulu
kararına istinaden hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kulüp Üyelerinin, Kulüp Yöneticilerinin, Görevliler, Hocalar ve Sporcuların Davranışları
ve Sporcuların Korunması
Uyulacak kurallar ve beklenen davranışlar
MADDE-3 (1) Üyeler, yöneticiler, görevliler ve hocalar, sporcuların; Atatürk inkılâp ve ilkeleriyle,
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerlerini
benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten, insan haklarına
saygılı, Cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu
bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir
dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak
yetişmeleri için yönetim, hocalar ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yapması istenir.
(2) Bu doğrultuda yöneticilerden, üyelerden, hocalardan ve sporculardan;
a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları,
b) Hukuka, toplum değerlerine ve kulüp kurallarına uymaları,
c) Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır
sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır,
özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri,
ç) Irk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları; insan
hak ve özgürlüğüyle onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri,
d) Tutumlu olmaları; millet malını, kulüp malı ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları ve zarar
vermemeleri,
e) Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin kullanıldığı
yerlerde bulunmamaları,

f) Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak
kalmaları,
g) Öğrenci olan sporcuların okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,
ğ) Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları,
h) Sporcuların birbirilerini sevmeleri ve korumaları, boş zamanlarını faydalı işler yaparak
geçirmeleri,
ı) Sporcuların hocaların emir ve talimatlarına ve toplum kurallarına uymaları ve de
davranışlarıyla örnek olmaları,
i) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini olumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve duygularıyla
bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı
öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve
insanlığın yararına sunmaları,
j) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü
muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları,
k) Toplam kalite yönetimi anlayışıyla ekip çalışmalarında rol almaları,
l) Kulüp sözleşmesine uygun davranmaları,
m) İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri,
n) Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine
gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları,
o) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili
amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları,
ö) Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları,
p) Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet
içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına
yardımcı olmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları,
r) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak bu konuda örnek davranışlar sergilemeleri,
beklenir.
(3) Uyulması gereken kuralların ve beklenen davranışların; antrenmanlarda, eğitimlerde,
müsabakalarda, törenlerde, toplantılarda, sportif çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde
sporculara ve üyelere kazandırılmasına çalışılır.
(4) Kulüp yönetimi, yukarıdaki hususlar ve bunlara uyulmaması durumunda sporcuların
karşılaşabilecekleri disiplin işlemleriyle ilgili olarak kendilerini ve velilerini bilgilendirir.
Sporcuların korunması
MADDE-4 (1) Yönetici ve hocaları tarafından;

a) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya zorlanarak kanunlarla
toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme ihtimali bulunan öğrencilerle ilgili gerekli
önlemlerin alınması,
b) Sporcuların her türlü madde bağımlılığından, uyuşturucu ve benzeri maddeleri
bulundurmaktan, kullanmaktan, bu tür maddelerin üretim ve kaçakçılığına alet olmaktan
korunması,
c) Sporcuların pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz
davranışlardan korunması,
ç) Sporcuların, diğer sporcular tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için
dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı
korunması,
konularında veli veya aileyle diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapılarak gerekli
tedbirler alınır.
(2) Bu tedbirler kapsamında, kulüp yönetimince; ödül ve disiplin kurulu kararına bağlı olarak
alınan ihbar, şikâyet, duyumla gerekli görülen hallerde, önceden tedbir almak, olumsuz
davranışlarının fiil ve suça dönüşmesini engellemek, eğitim ortamlarının güvenliğini sağlamak ve
sporcuların her türlü olumsuz ve zararlı davranışlardan korumak amacıyla kulüp, stat ve
eklentileri, dolap ve gerekli görülen diğer yerler aranır, tedbir amaçlı bu arama ve inceleme işleri
sporcunun kişilik ve onurunu rencide etmeden ödül ve disiplin kurulu üyeleriyle görevlendirilen
hocalar tarafından yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödül
Sporcuların ve diğer kişilerin ödüllendirilmesi
MADDE-5 (1)Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde
sporculara veya ödüle layık görülen diğer kişilere;
a) Takdir belgesi veya madalyası,
b) Üstün başarı belgesi veya madalyası,
c) Onur belgesi veya madalyası,
d) Para veya altın ödülü,
verilir.
Takdir ve üstün başarı belgesi veya madalya ile ödüllendirme
MADDE-6 (1) Ödül ve disiplin kurulu, sportif faaliyetlerde veya müsabakalarda gayret ve
başarılarıyla üstünlük gösteren, idmanlarda ve müsabakalarda başarılı olan sporculara veya
uygun görülen diğer kişilere;
a) …………. takdir belgesi veya madalyası,
b) …………..üstün başarı belgesi veya madalyası

ile ödüllendirilir.
(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan sporcular kulüp iftihar listesinde yer verilir.
Onur belgesi ile ödüllendirme
MADDE-7 (1) Ödül ve disiplin kurulu herhangi bir sportif başarı şartına bağlı kalmadan;
a) Hal, hareket ve tavırlarıyla örnek olmak,
b) Kulüp etkinliklerine katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde sportif
veya sosyal faaliyetlere katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Kulüp araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek
olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Toplum ahlak ve görgü kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) İdman ve müsabakalara düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen
toplum hizmetlerinde görev almak,
ğ) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi
davranışlardan, örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış göstermek,
suretiyle ödül ve disiplin kurulunun teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile onur belgesi verilir.
Para veya altın ödülü
MADDE-8 (1) Ödül ve disiplin kurulunun teklifi üzerine yönetim kurulunun onayı ile sporcu ve
hocalara yönetim kurulunca belirlenecek para ve altın ödülü verilir.
Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi
MADDE-9 (1) Ödül takdir edilirken sporcunun, üyenin veya ödül sahibinin;
a) Kulüp içinde ve dışında, idman, müsabaka ve sportif faaliyetler içindeki ve dışındaki genel
durumu,
b) idman ve müsabaka dışı faaliyetlerdeki başarısı,
c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı,
d) Disiplin cezası alıp almadığı,
gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
(2) Ödül belgeleri veya madalyaları; sporcu, veli, hoca ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda
törenle verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin
Disiplin cezaları
MADDE-10 (1) Üyelere, yöneticilere, hocalara, çalışanlara ve sporculara disiplin cezasını
gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre;
a) Uyarma,
b) Kulüpten kısa süreli uzaklaştırma,
c) Kulüpten çıkartma,
d) İdari para cezası,
cezalarından biri verilir.
(2) Disipline konu olan olaylar ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra;
a) Uyarma cezası ilgili takım hocası tarafından spordan sorumlu yönetim kurulu üyesinin
onayıyla,
b) Kısa süreliğine kulüpten uzaklaştırma cezaları ödül ve disiplin kurulunun,
c) Kulüpten çıkarma cezası, ödül ve disiplin kurulunun raporuna istinaden yönetim kurulunun,
onayıyla verilir ve uygulanır.
Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller
MADDE-11 (1) Uyarma cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır:
a) Kulüp binası, antrenman mahalli ve çevresini veya kulüp malına ve eşyasını kirletmek ve zarar
vermek,
b) Yönetici ve çalışanlar tarafından yapması gereken görevleri yapmamak, sporcular için
hocaları tarafından verilen talimatları yerine getirmemek,
c) Kılık-kıyafete, forma ve müsabakalara ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
ç) Sporcuların tütün ve tütün mamullerini bulundurmaları veya içmeleri,
d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
e) Yalan söylemek,
f) Özürsüz devamsızlık yapmak, kulüp, idman ve müsabakaya geldiği hâlde özürsüz sportif
faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamak, geç katılmak veya erken
ayrılmak,
g) Kaba ve saygısız davranmak,
h) Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak,
ı) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak.

(2) Kulüpten kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
a) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya başkalarını
bu gibi davranışlara kışkırtmak,
b) Kamp veya pansiyonu terk ederek gece izinsiz dışarıda kalmak,
c) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı,
kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller
taşımak,
ç) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu
amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,
d) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
e) Verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,
f) Başkalarına hakaret etmek,
g) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve
benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar için
okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak,
ğ) Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetleriyle kişilere zarar vermek,
h) Özürsüz devamsızlık yapmayı, eğitim ve antrenmana geldiği hâlde özürsüz eğitim
faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken
ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,
ı) Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak,
i) Kulüp binası, eklenti ve donanımlarına, arkadaşlarının araç-gerecine siyasi, ideolojik veya
müstehcen amaçlı yazılar yazmak, resim veya semboller çizmek,
j) Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak.
(3) Kulüpten uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,
b) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere
küfür ve hakaret etmek,
c) Kulüp çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak,
ç) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
d) Kulüp ile ilişkisi olmayan kişileri, kulüp veya eklentilerinde barındırmak,
e) Kulüp tarafından verilen belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde
değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve
başkalarını yararlandırmak,
f) Kulüp sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak eğitim amaçları dışında kullanmak veya
kullanılmasına yardımcı olmak,

g) Kulübe ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek,
ğ) Ders, sınav, antrenman, uygulama, müsabaka ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek
veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
h) Antrenman, eğitim, müsabaka ve öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı
madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,
i) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
k) Müsabaka, antrenman, eğitim ve öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan
kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri
doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak,
düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak,
l) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi yapmaya, böyle eylemlere katılmaya, yalan
bildirimde bulunmaya veya suçu yüklenmeye zorlamak,
m) Zor kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını bu işleri yapmaya
zorlamak,
(4) Kulüpten çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,
b) Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye
Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı
millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş,
yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak
ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,
c) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı,
kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu
eylemlerin organizasyonunda yer almak,
ç) Kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek,
d) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,
e) Kulüp binası ve eklentilerinde güvenlik güçlerince aranan kişileri saklamak ve barındırmak,
f) Kulüp binasını, antrenman sahasını ve müsabaka ortamını işgal etmek,
g) Kulüp içinde ve dışında tek veya toplu hâlde kulüp yönetici, hoca, eğitici personel, müsabaka
hakemleri ve stat amirlerine, rakip futbolculara ve diğer kulüp personeline karşı saldırıda
bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
ğ) Kulüp çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili saldırıda bulunmak ve
başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak,
h) Kulübün taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,
ı) Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle bir kimseyi
yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,

i) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak,
cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,
j) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve
haraç almak,
k) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda
yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş
eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve
bağışta bulunmaya zorlamak,
l) Bilişim araçları yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve
görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak.
(5) Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik
ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir.
İdari para cezası
Madde-12 (1) Disiplinsiz davranışları nedeniyle kulübe maddi zarar veren üye, yönetici, hocalar,
sporcular ve kulüp çalışanların yönetim kurulu kararıyla belirlenecek idari para cezası verilir.
Verilecek olan idari para cezası kulübe verilen maddi ve manevi zarar miktarı ile uyumlu olmak
zorundadır.
Cezaya neden olan davranış ve fiilin tekrarlanması
MADDE-13 (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya davranışın işlendiği tarihten
itibaren bir yılı içerisinde tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygulama ile İlgili Esaslar ve Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar
Uygulama ile ilgili esaslar
MADDE-14 (1) Şikâyetler, gerçek ve/veya tüzel kişilerce ödül ve disiplin kuruluna yazılı olarak
bildirilir. İsimsiz ve imzasız başvurular işleme alınmaz.
(2) Disiplin soruşturmasını gerektiren ve doğrudan ödül ve disiplin kuruluna duyurulan veya
bildirilen cezai soruşturmayı gerektiren şikâyetler, yazılı olarak ilgililere zamanında iletilir.
Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar
MADDE-15 (1) Disiplin cezaları takdir edilirken;
a) Sporcuların bir kısmının 18 yaşına kadar çocuk olduğu,
b) Sporcunun üstün yararı,
c) Soruşturma sürecinde gizlilik ilkesi,
ç) Hocalarının ve sporcu velisinin görüşleri,
d) Sporcunun ailesi ve çevresiyle ilgili bilgiler,
e) Sporcunun kişisel özellikleri ve psikolojik durumu,

f) Fiil ve davranışın hangi şartlar altında yapıldığı, tahrik unsurları,
g) Sporcunun ilgi ve başarısı,
h) Daha önce ceza alıp almadığı,
hususları göz önünde bulundurulur.
(2)Olayın mahkemeye intikal etmesi disiplin cezasının uygulanmasını engellemez.
Disiplin cezaları ile ilgili onay, itiraz ve tebliğ
MADDE-16 (1) Onay yetkisi ödül ve disiplin kurulunda bulunanların dışındaki disiplin
cezalarının onaylanmasıyla itiraza ilişkin dosya ve yazılar ödül ve disiplin kurulu aracılığıyla
yönetim kuruluna gönderilir.
(2) Ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlanan disiplin cezalarından;
a) Uyarma ve kısa süreli uzaklaştırma cezaları ödül ve disiplin, kurulunun,
b) Çıkarma cezası, idari para cezası ise yönetim kurulunun,
onayından sonra uygulanır.
(3) Cezalara itiraz; cezanın tebliğini izleyen beş iş günü içinde disiplin kuruluna, 18 yaşını
tamamlamış sporcu veya sporcui velisi tarafından ilgili sorumlu kanalıyla yapılır. Ödül ve disiplin
kurulu, yazılı başvuruyu ve itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini, gerekli belgelerle birlikte
başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itirazı değerlendirmek üzere
yönetim kuruluna gönderir.
(4) İtiraz sonucu verilen karar kesin olup yeniden itiraz edilemez.
(5) Bütün cezalar, 18 yaşını tamamlamış sporcu veya sporcu velisine elden tebliğ edilir ve
tebellüğ belgesi sporcular, hocalar ve çalışanların özlük dosyasında saklanır.
Cezaların uygulanması
MADDE-17 (1) İtiraz edilmemiş cezalar itiraz süresi sonunda, itiraz edilmiş cezalar ise itiraza
ilişkin yönetim kurulu kararının ilgilisine tebliğ tarihinde kesinleşmiş sayılır ve ceza derhal
tatbik edilir.
İdari para cezasının ödenmesi
MADDE-18 (1) Takdir edilen disiplin cezasının yanında kulüpl ve kişi mallarına verilen zararlar,
zarara yol açan sporcuların velilerine ödettirilir.
(2) Zararın ödenmesinde zorluk çıkaran veliler hakkında, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Kurullar, Düzenlenecek Belgeler ve Bilgi Toplama
Kurullar
MADDE-19 (1) Ödül ve disipline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere;

a) Onur kurulu,
b) Ödül ve disiplin kurulu,
c) İtiraza ilişkin disiplin kurulu,
oluşturulur. Onur kurulu ile ödül ve disiplin kurulu yönetim tarafından yönetim kurulunun
seçimine müteakip görev dağılımı kararında belirlenir.
(2)Onur kurulu, en az 5 yıllık kulüp üyeliği yanında, en az iki yıllık yönetim kurulu üyeliği yapmış
kulüp üyeleri arasından seçilen en az üç kişiden oluşur. Onur kuruluna üyeleri yönetim kurulu
seçer. Onur kurlu üyeleri iki yıl için seçilirler. Daha önce onur kuruluna seçilmiş üyeler yeniden
seçilebilirler. Gerekli şartları taşıyan üye bulunmaması halinde onur kurulu yönetim kurulunca
üyeler arasından belirlenir.
(3)Ödül ve disiplin kurulu, yönetim kurulu başkanı ve en az iki üyeden oluşur. Yönetim kurulu
görev dağılımı ile birlikte onur kurulu, ödül ve disiplin kurulu da belirlenir.
(4)İtiraza ilişkin disiplin kurulu ise ödül ve disiplin kurulunun kararlarına karşı yapılan itirazlara
müteakip mevcut ödül ve disiplin kurulu üyelerinden biri ile diğer yönetim kurulu üyelerinden
oluşur. Her bir itiraz için ayrı bir kurul oluşabilir veya seçilen kurul aksi kararlaştırılıncaya kadar
görev yapar.
Düzenlenecek belgeler
MADDE-19 (1) Olaylarıyla ilgili inceleme ve soruşturma dosyasında; yazılı ifadeler, savunma,
varsa mahkeme kararı veya safahatı, soruşturma ile ilgili diğer belgeler ve ilgili ödül ve disiplin
kurul kararı bulunur.
(2) Onaylanmak üzere ilgili kurullara gönderilecek dosyada, ödül ve disiplin kurulu kararıyla
soruşturma ile ilgili diğer belge örnekleri bulunur. İtiraz üzerine gönderilen dosyalara
yukarıdaki belgelere ilaveten itiraza ilişkin yazı veya dilekçeyle tebellüğ belgesi eklenir. Evrakın
aslı kulüpte muhafaza edilir.
(3) Ödül ve disiplin kurulu işlemlerinde kullanılacak standart form ve dilekçeler yönetim
kurulunca belirlenir ve uygulamaya konulur.

