
MÜSABAKAYA İTİRAZ 

 

Oynanan müsabaka ile ilgili itirazlar müsabakanın bitiminden itibaren ertesi gün saat 

12.00’ ye kadar 200.00 TL itiraz bedelini ilgili görevliye ve itiraz dilekçesi ile teslim etmek 

zorundadırlar. Eğer itirazın haklı bulunması halinde ise bu bedel kulübe iade edilir.   

 

D. KARARLARA İTİRAZ ve YARGILAMANIN İADESİ  

MADDE 71 – OLGUNLAR TURNUVASI DİSİPLİN KURULU KARARLARINA 

İTİRAZ  

(1)  Disiplin Kurulu tarafından kişilere verilen ihtar kınama, iki veya daha az, 

müsabakadan men, saha ve yedek kulübesine giriş yasağı ile on beş gün (on beş dahil) 

stadyuma giriş yasağı veya hak mahrumiyeti cezası ve kulüplere verilen bir müsabaka için 

cezaları kesin olup bu ceza kararlarına itiraz edilemez.  

(2) Yukarıdaki ceza miktarlarını aşan Disiplin Kurulu kararlarına, tebliğ tarihinden 

itibaren 2 gün içinde itiraz edilebilir.  

(3) Sürekli hak mahrumiyeti cezaları itiraz konusu yapılmasa dahi Olgunlar Turnuvası 

Tertip Kurulu tarafından kendiliğinden incelenir.  

MADDE 72 – İTİRAZ USULÜ  

(1) Disiplin Kurullunun itiraza tabi kararlarına, cezalandırılan kişi veya bağlı olduğu 

kulüp itiraz edebilir. Karar, kulüp hakkında verilmişse, itiraz, kulüp başkanı veya 

görevlendireceği kulüp yetkilisi tarafından yapılır.  

(2) Disiplin Kurullarının kararlarına itiraz, Olgunlar Turnuvası Tertip Kuruluna 

verilecek dilekçe ile yapılır. 

MADDE 73 – OFDK TARAFINDAN İTİRAZIN İNCELENMESİ  

(1) İtiraz incelemesi dosya üzerinden yapılır. Disiplin Kurulu öncelikle itirazın 

usulüne uygun ve süresinde olup olmadığını ve Tertip Kuruluna itiraz bedelinin süresinde 

yatırılıp yatırılmadığını inceler.  

(2) Usulüne uygun olmayan dilekçeler iki gün içinde yeniden düzenlenip verilmek 

üzere geri gönderilir. Dilekçenin usulüne uygun şekilde yenilenmemesi halinde itiraz 

yapılmamış sayılır. İtiraz süresinin geçirildiği veya itiraz için gerekli bedelin depo edilmediği 

tespit edildiğinde, esasa girilmez ve dilekçe bu gerekçe ile reddedilir.  

(3) Usulüne uygun ve süresinde yapıldığı anlaşılan itirazlar, varsa, öncelikle 

uygulamanın durdurulması isteği yönünden incelenip karara bağlanır. İvedi olarak verilecek 

bu konudaki kararlar ilgililere tebliğ edilir.  

(4) İtirazın incelenmesinde taraf teşekkül ettirilmez. İtiraz dilekçesi ve ekleri ile itiraz 

konusu kararı veren disiplin kurulundan gelen veya getirtilen dosya esas alınarak, dosyanın 

tekemmülünden itibaren en geç üç gün içerisinde karar verilir. Disiplin Kurulu gerek görürse, 

soruşturmanın genişletilmesine karar verebilir.  

 (5) Kararlar gerekçeli olarak yazılır ve usulüne uygun olarak taraflara tebliğ edilir.  

MADDE 74 – DİSİPLİN YARGILAMASININ İADESİ  

Disiplin Kurullarının, kesinleşen bir kararında dayanılan delillerin gerçeğe aykırı 

oldukları veya kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın yerine 

getirilmesi tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; 

ilgili kişi veya kulüpler ile soruşturma mercileri, kararı veren Disiplin Kurulu’ndan 

yargılamanın iadesini talep edebilirler. Bu talep üzerine ilgili Disiplin Kurulu, inceleme 

sonucuna göre, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar verebileceği gibi yeni bir 

karar da verebilir.  

 


