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BÖLÜM 1 

AMAÇ-KAPSAM-DAYANAK 

1. Amaç  : 

Bu talimatın amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 

Derneği(İBBGSK) bünyesindeki branşlarda yer alacak ve yarışmalara katılacak olan lisans, 

vize ve transferi işlemi tamamlanmış sporcuların lisanslı olduğu süre içerisinde uyması 

gereken kurallara ilişkin usul ve esasları, sorumlulukları ve uyulmaması durumunda 

verilecek cezaları belirlemek 

2. Kapsam  : 

Bu talimat İBBGSK bünyesindeki branşlarda yer alacak ve yarışmalara katılacak olan 

lisans, vize ve transferi işlemi tamamlanmış sporcuları kapsar.  

3. Dayanak  : 

Bu talimat, İBBGSK bünyesindeki branşların bağlı bulunduğu ilgili Federasyonlar 

tarafından yayınlanan talimatlara dayanılarak hazırlanmıştır. 

4. Tanımlar : 

Genel Sekreter :   İBBGSK Genel Sekreteri, 

Direktör  : Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, bünyesinde bulunan tüm 

branşlar ile ilgili yetkili ve sorumlu kişiyi, 

Branş Sorumlusu: Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Direktöre bağlı olarak görev 

yapan, bünyesinde bulunan branşlar ile ilgili sorumlu ve yetkili kişi, 

Antrenör  : Sözleşme imzalanmış ve branşı ile ilgili belgeye sahip kişi, 

Sporcu  : İBBGSK bünyesindeki branşlarda yer alacak ve yarışmalara katılacak 

olan lisans, vize ve transferi işlemi tamamlanmış sporcuları, 

BÖLÜM 2 

UYGULAMA ESASLARI VE CEZALAR 

5. Sporcu deplasman/seyahat, antrenman, resmi ve özel müsabakalarda kulübün ve/veya 

Federasyonların talimat/yönetmelikler ile belirlediği kurallara uymak, malzemeleri 

kullanmak ve kıyafetleri giymek zorundadır. Aksi bir davranış halinde aşağıda belirtilen 

cezai işlemler yapılır; 

a- İlk seferinde yazılı ihtar/uyarı,  

b- Tekrarı halinde almakta oldukları yıllık toplam primin %10 oranında kesinti yapılır. 
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6. Sporcu antrenman, kamp ve deplasmanlarda kendilerine daha önce belirlenen  

programlara uymak zorundadır. Özel durumlar dışında kahvaltı ve yemekler birlikte yenir 

ve birlikte kalkılır. Kamp, deplasmanlar ve antrenmanlarda sporcular kulübe yakışan 

davranış ve disiplini içerisinde bulunmak zorundadır. Aksi bir davranış halinde aşağıda 

belirtilen cezai işlemler yapılır;  

a- İlk seferinde yazılı ihtar/uyarı, 

b- Tekrarı halinde almakta oldukları yıllık toplam primin %10 oranında kesinti yapılır. 

7. Sporcular, toplantılara yönetim ve antrenörlerin belirleyeceği gün ve saatte katılmak 

mecburiyetindedirler. Aksi bir davranış halinde aşağıda belirtilen cezai işlemler yapılır; 

a- İlk seferinde yazılı ihtar/uyarı, 

b- Tekrarı halinde almakta oldukları yıllık toplam primin %10 oranında kesinti yapılır. 

8. Sporcular antrenmanlardan en geç 30 dakika önce antrenmanın belirlendiği yere  

gelerek öngörülen saatte hazır durumda olmaları gerekmektedir. Geç gelen veya 

mazeretsiz katılmayanlara aşağıda belirtilen cezai işlemler yapılır; 

a-1(Bir) gün katılmaması durumunda yazılı ihtar/uyarı, 

b-2(İki) gün katılmaması durumunda almakta oldukları yıllık toplam primin %5 oranında 

kesinti yapılır, 

c-3(Üç) gün veya daha fazla katılmaması durumunda almakta oldukları yıllık toplam 

primin %10 oranında kesinti yapılır.  

9. Sporcular antrenman süresince hiçbir şekilde belirlenen antrenman programının dışına  

çıkamazlar. Aksi bir davranış halinde aşağıda belirtilen cezai işlemler yapılır; 

a-İlk seferinde yazılı ihtar/uyarı, 

b-Tekrarı halinde almakta oldukları yıllık toplam primin %10 oranında kesinti yapılır. 

10. Sporcular sözlü ve/veya fiziki olarak yönetici, antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve  

kulüp çalışanlarına saygısız ve sportmenlik dışı davranışlarda bulunamazlar. Aksi bir 

davranış halinde lisans iptal edilir ve/veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilir. 

11. Disiplinsiz davranışı nedeniyle kadro dışı kalan sporcudan o sezon aldığı yıllık toplam  

primin %10 oranında kesinti yapılır. Kadro dışı kalan sporcular Branş Sorumlusu tarafından 

belirtilen alt takım ile çalışmalarına devam etmek zorundadır. Ayrıca kadro dışı kaldığı süre 

içerisinde bu cezaya ek olarak katılmadığı her antrenman için veya oynayamadığı sezon 

için verilen yıllık toplam primin %10 oranında kesinti yapılır. 
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12. Maç içerisinde takım birliği ve beraberliğini bozucu tutumda bulunan, oyuna girip  

çıkarken çirkin davranışlar içerisinde olan, devre arasında maçtan önce ve/veya sonra 

soyunma odasında takım arkadaşları veya antrenörü ile ilgili aleyhte davranış ve 

yorumlarda bulunan sporcuya aşağıda belirtilen cezai işlem yapılır.  

a- Almakta oldukları yıllık toplam primin %10 oranında kesinti yapılır. 

13. Herhangi bir nedenle maçtan ihraç/diskalifiye edilen sporcunun ilgili ayda almakta  

oldukları yıllık toplam primin %10 oranında kesintisi yapılır. (Teknik faul, sportmenlik dışı 

faul vb. durumlarda verilecek cezaya yönetim kurulu karar verir.) 

14. Bireysel ve takım sporcularının Federasyonca belirlenen lig maçlarında çok kötü  

performans göstermesi halinde Antrenör, Branş Sorumlusu, Direktörün teklifi, Genel 

Sekreterin onayı ile almış oldukları yıllık toplam primlerden %10 oranında kesinti yapılabilir. 

15. Sporcunun kendi kusuru ve ihmali sonucu (Alkollü araç kullanımı, kavga etme, kavgaya  

karışma v.s.) sakatlanması halinde; 

a- İlk seferinde almış oldukları yıllık toplam primin %10 oranında kesinti yapılır. 

b- Tekrarı halinde ihraç edilebilinir. 

16. Sporcu kulübün izni olmaksızın kulüp dışındaki antrenman ve maç mahiyetinde hiçbir  

organizasyona katılamaz, sporcu izinsiz olarak bu tip organizasyonlara katılması 

durumunda almış oldukları primin yıllık toplam %10 oranında kesinti yapılır.  

17. Sporcular her türlü Basın ve medya kuruluşlarına kulüp Genel Sekreteri veya  

yetkilendirdiği yöneticinin bilgisi dışında demeç veremezler. Aksi takdirde almış oldukları 

yıllık toplam primin %10 oranında kesinti yapılır. 

18. Sporcu saha içi veya saha dışı yaşantısında kulüp ilkelerine ve üyesine yakışan  

davranış içinde bulunmak zorundadır. Aksi takdirde almış oldukları yıllık toplam primin %10 

oranında kesinti yapılır. 

19. Sporcu yasadışı madde ve/veya yasaklı madde kullanamaz. Sporcuların doping ve  

yasaklı madde kullanması veya yüz kızartıcı suç işlemelerinde lisansları iptal edilerek 

ve/veya sözleşmesi tek taraflı fesh edilerek kulüpten ilişikleri kesilir. Sporcu Dünya Dopingle 

Mücadele Yasası ( CODE ) ve Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı hükümlerine uygun 

hareket edecektir. Sporcu tarafından yapılacak Doping Kural ihlallerinde kulübümüzün 

uğrayacağı tüm zararlar ve masraflar sporcu tarafından karşılanacaktır. 

20. Sporcuların almış oldukları primler brüt ücret üzerinden ödeme yapılır. 



 

Değişim No: 1 

 

Sayfa 4 / 18.08.2022 
 

21. Sporcuların müsabaka ve/veya antrenmanlarında sakatlanması ve rapor almaları veya  

ameliyat olmaları durumunda prim almaya devam edilir. Ancak müsabaka veya antrenman 

dışında rapor alınması durumunda raporlu olduğu sürelerde prim verilmez. 

22. Bir spor müsabakasının sonucundan maddi kazanç elde etmek amacı ile yarışanlar; bu  

maksatla kulüplere, teşekküllere, kişi veya zümrelere maddi menfaat adayanlar veya temin 

veya ita edenlerin lisansları iptal edilip kulüple ilişkisi kesilir. Bir daha kulübe alınmazlar. 

23. Sporcu her hangi bir şekilde oynanacak müsabakalara dayalı sabit ihtimalli ve/veya  

müşterek bahis ve/veya şans oyunların oynayamaz, herhangi bir bahis firması ve/veya 

bahis oynayan kişi/ler ile bir ilişkinin olamaz, aksi takdirde bahis oynandığı ve/veya bahis 

oynayan kişi ve/veya kurumlar ile bir ilişkinin bulunduğunun anlaşılması durumunda kulüp 

ile ilişkinin derhal kesilecek, lisansın iptal edilecek, varsa sözleşmesi fesih edilecek, kulüp 

yönetim kurulu tarafından sporcuya verilecek para cezasını belirlenecek tarihe kadar 

ödeyecek, kulüp konu ile ilgili olarak sporcu hakkında savcılığı suç duyurusunda 

bulunulacaktır. 

24. Sporcunun 15 gün habersiz antrenmanlara, müsabakalara katılmaması ve kendisinden  

hiç bir şekilde haber alınamaması ve bu durumunu kulübe yazılı olarak bildirmemesi 

durumunda sporcunun lisansı iptal edilir ve/veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilir. 

25. Sporcunun kendi kusur ve ihmalinden kaynaklı federasyonca kulübe kesilen tüm maddi  

cezalar sporcunun toplam priminden kesilir. 

26. Sporcunun şahsi ve özel spor ve müsabakada oynayıp, kendi kusuru ve ihmali sonucu  

sakatlanması halinde rapor alınması durumunda, raporlu olduğu sürelerde prim 

verilmez. 

27. Sporcuya kulübün resmi ve özel faaliyetleri dışında sakatlanması durumunda herhangi  

bir maaş ve/veya prim ödenmez, hak ve talep edemez. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile 

lisansı iptal ve/veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilebilir.   

28. Sporcular kulübün anlaşmalı olduğu hastane, hekim, hemşire, fizyoterapist, masör vb.  

Tarafından tedavi olması zorunludur. Buna rağmen sporcu, ek muayene ve tedavi talep 

ederse masrafları kendisi karşılar. 

29. Ulusal/Uluslararası resmi bayramlara ait günlerde dahil olmak üzere, kulübün  

belirleyeceği özel günlerde yapılacak tüm etkinliklere katılım zorunludur. Aksi takdirde 

yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda para cezası verilir. 
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30. Yukarıda belirtilen maddelerde yazılı prim yüzdelerinin yükseltilmesi veya indirim 

yapılması Genel Sekreter’in oluru ile yapılabilir. 

31. Sporcuları, kulübün sponsorları ile kulüp aracılığı ile iletişim kurabilir. Sporcular, kulüp  

yönetiminin talep ettiği durumlarda kulübün sponsorları ile toplantı, imza töreni, fotoğraf 

çekimi vb. etkinliklere katılmak ile yükümlüdür. 

32. Sporcular bireysel sponsorlarını, sponsorluklarının kapsamını ve süresini kulübe  

bildirmek zorundadırlar. Bireysel sponsor(lar)a sahip sporcular, yarış ya da turnuvalarda 

kupa, madalya almaları durumunda ödül töreninde kulüp logolu tişört vb. bir giysi ile törene 

çıkacaklarını kabul ve taahhüt eder. Kupa ya da madalya alan sporcu, sadece sponsor 

logolu giysi ile ödül törenine katılamaz. 

33. Sporcular, kişisel sosyal medya hesaplarından sporun eşitlikçi, sportmen ve adil oyun  

ruhuna aykırı davranışlar sergileyen, kulübün ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kamuoyu 

nezdindeki itibarını zedeleyecek siyasi içerikler dahil olmak üzere, fotoğraf, video, ses kaydı 

vb. hiçbir görsel, işitsel içerik paylaşmamayı ya da bu tür içerikleri destekleyici faaliyetlerde 

bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. 

34. Bahsedilen tüm kurallara uyulmaması cezayı gerektirir. Bu kurallar sınırlı olmayıp,  

günün ve durumun koşullarına göre bunların dışında hangi davranışların cezaya mucip 

olacağına, yönetim kurulu karar verir. 

BÖLÜM 3 

SORUMLULUK, YETKİ VE GÖREVLER 

Yetki Yürürlük 

35. Yürürlük Kaldırma 

21.01.2022 onay tarihli “Sporcu Disiplin Talimatı” yürürlükten kaldırılmıştır. 

36. Yürürlük 

Bu talimat, 18.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile sporcunun tescil lisans ve transfer 

işlemi tamamlandıktan ve ilgili kurumlardan lisans belgesinin alınması ve kayıt yapılmasını 

müteakip yürürlüğe girer.  

37. Yetki  

Bu talimatın yürütülmesinden Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Direktörler, Branş 

Sorumluları yetkili ve sorumludur.  


