
Ragbi Lig Derneği Disiplin ve Ceza Yönergesi 

 

 

Birinci Kitap 

Tanımlar, Usul ve Uygulama 

Birinci Kısım 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1 – Bu yönerge Ragbi Lig Derneği’nin yaşantısındaki kuralları belirlemek ve bu kuralların 

geçerliliğini teminat altına almak için yazılı yaptırımları ile uygulamasını tanımlamayı amaçlar. 

 

Kapsam 

Madde 2 – Bu yönerge, kurul ve kişilerin yetki ve görevlerini, şikayetin yapılma ve yargılama 

usulü ile disiplinsizlik sayılacak eylemlerin tanımlarını düzenler. 

 

Tanımlar 

Madde 3 – Bu Yönergede geçen; 

Dernek; Ragbi Lig Derneğini 

Yönetim kurulu; Ragbi Lig Derneğinin yönetim kurulunu, 

Disiplin kurulu; Yetki ile atanan Denetim Kurulu Heyetini, 

Şikayet; Disiplin kuruluna veya yönetim kuruluna yapılacak yazılı başvuru ile bu yönergeye göre 

disiplinsizlik teşkil eden bir durumun ihbarını, 

Şikayetçi; Bir disiplinsizliğin ihbarını yapan kişi veya Dernek Organını, 

Şikayet Edilen; Şikayet edilen disiplinsizliği işlediği iddia edilen üyeyi, 

Mağdur; Disiplinsizlikten zarar gören üyeyi, 

Kovuşturma; Yapılacak şikayet üzerine, disiplin kurulunun yürüteceği inceleme ve delil toplama 

sürecinin başlamasından iddianamenin hazırlanmasına kadar geçen süreyi, 

Soruşturma; İddianamenin kabulünden sonra yapılacak açık yargılama sürecini, 

İddianame; Disiplin kurulunun toplayacağı deliller üzerine hazırlayacağı, disiplinsizliği gösteren 

kanıtlar varlığında uygulanmak istenen ceza işlemini gösteren talebi, 

 

 

 

İkinci Kısım 

Disiplin heyetinin kuruluşu, görev ve yetkileri 

 

Disiplin heyetinin kuruluşu 

Madde 4 – Disiplin heyeti, biri başkan olmak üzere üç asıl, iki yedek üyeden oluşur. Kurulun 

kararları oy çokluğu ile alınır. Alınan tüm kararlar, bu amaçla tutulacak bir deftere kaydedilir. Aksi 

oy kullanan kurul üyesinin şerhi deftere gerekçeli şekilde düşülür. 

 

Disiplin kurulunun görevi 

Madde 5 – Disiplin kurulu doğrudan veya yetkilendirilen üyelerinden birinin aracılığı ile söz 

konusu olan disiplinsizliğe ilişkin maddi gerçekliğe ulaşmak adına çaba göstermeye görevlidir. Bu 



görevi sırasında kurul, gerekli görülen tüm incelemeleri yapmaya, belge toplamaya, tanıklıklara 

başvurmaya, bilirkişi incelemesi yaptırmaya, keşifte bulunmaya, şikayet eden ve edilenden ifade 

istemeye yetkilidir. 

 

Yetkili disiplin kurulunun belirlenmesi 

Madde 6 – İnceleme ve karar verme yetkisi, disiplinsizliğin işlendiği yerdeki disiplin heyetine 

aittir. 

 Disiplinsizlik farklı şubelerde görev alan kişiler arasında işlendiyse disiplinsizliğin yöneldiği  

kişinin veya kişilerin bulunduğu şubenin disiplin kurulu yetkilidir. 

 Disiplinsizlik farklı şubelerde bulunan kişilere karşı veya kişilerce iştirak halinde işlendiyse 

merkez disiplin kurulu yetkilidir. 

 Disiplinsizlik Derneğe karşı işlendiyse merkez disiplin kurulu yetkilidir. 

 Olumlu veya olumsuz yetki uyuşmazlıklarının çözümünde merkez disiplin kurulu yetkilidir. 

Merkez disiplin kurulunun vereceği karar kesindir. 

 

Disiplin kurulu üyesinin işlem yapamayacağı haller ve reddi 

Madde 7 – Disiplin kurulu üyesi; 

a) Disiplinsizlik kendisine yönelikse veya mağdur olduysa, 

b) Taraflardan biri ile Dernek içinde aynı birimde çalışıyor ise, 

c) Taraflardan biri ile bağımsızlığına etki edebileceği düşünülen bir ilişkisi var ise, 

d) Bağımsızlığına gölge düşürecek bir işlemde bulunduysa, 

 Heyet dahilinde işlemde bulunamaz. 

 Disiplin kurulu üyelerinden birinin işlem yapmasına engel teşkil edecek durumun varlığında 

heyet re’sen veya bildirim üzerine derhal yaptığı işlemleri durdurur ve ilgili üye yerine yedek 

üyelerden birini göreve çağırır. 

 İşlem yasağının talebinde bulunan kişi kararın reddedilmesine karşı yönetim kuruluna derhal 

başvurabilir. Başvuru disiplin kurulunun ilgili dosya ile ilgili işlemlerini durdurur. Yönetim kurulu, 

kendisine yapılan başvuruyu ilk toplantısında karara bağlar. 

 Önceki işlemler hakkında yapılacak itirazlar heyetin toplanması üzerine öncelikli olarak 

karara bağlanır. 

 

 

Üçüncü Kısım 

Soruşturma 

Birinci Bölüm 

İfade, Tanıklık, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Delil Toplama Yetkisi 

 

İfade 

Madde 8 – Şikayet edilen kişinin soruşturma aşamasında, şikayet konusuna ilişkin ifadesi 

istenebilir. Şikayet edilen ifadesini yazılı veya sözlü vermeyi tercih edebileceği gibi ifade 

vermekten çekinebilir. Çekinme tüm iddiaların reddi olarak değerlendirilir. 

 

Tanıklık 

Madde 9 – Soruşturmaya konu disiplinsizlik ile ilgili detaylı bilgi edinilmek üzere tarafların 

sunduğu veya disiplin kurulunun re’sen uygun gördüğü kişilerin konuya ilişkin tanıklıklarına 

başvurulur.  



 Tanıklık esasen sözlü olarak yapılır ve tutanak altına alınır. Tanığın yetkili kurulun 

bulunduğu yer dışında olması durumunda yazılı tanıklık kabul edilir.  

 Disiplin kurulu üyelerinin işlem yapamayacağı hallerde tanık, tanıklıktan çekinebilir.  

 

Keşif 

Madde 10 – Soruşturmanın içeriği maddi olarak yerinde görülmesi gereken bir delilin 

incelenmesini gerektiriyorsa tarafların talebi üzerine veya re’sen disiplin kurulunun kararı ile 

inceleme, kurulca veya kurulun yetkilendireceği bir üyesi tarafından yapılır.  

 Yapılan incelemeye taraflar katılabilir. İncelenmesi istenen hususları belirterek incelemenin 

yapılmasına katılabilir. 

 Yapılan inceleme sonucu bir tutanakla inceleme yerinde bulunanların imzasıyla kayıt altına 

alınır, bulunan taraflara birer örneği verilir. 

 

Delil ve delil toplama yetkisi 

Madde 11 – İddia ve savunma için taraflar ile disiplin kurulu Dernek dahilindeki tüm bilgi ve 

belgelere ulaşabilir ve örnek talep edebilir. Elde edilecek tüm deliller için hukuka uygunluk şarttır. 

Dernek yönetim kurulundan Dernek haricinden talep edilecek deliller için yazışma yapılması talep 

edilebilir. 

 Şikayet eden veya iddia makamı, iddiasını delillerle kanıtlamakla yükümlüdür. 

 Maddi deliller tanıklıktan üstün gelir. 

 Maddi delillerin geçerlilikleri tartışmasız olan bir dosyada tanıklıklara dayalı olarak hüküm 

kurulamaz. 

 Üyelere karşı disiplinsizlikler bölümündeki hükümler ile ilgili disiplinsizliklerde mağdurun 

tanıklığı esas kabul edilir ve ispat yükü şikayet edilendedir. 

 

 

İkinci Bölüm 

Şikayet, Süreler, Soruşturma 

 

Soruşturmanın gizliliği 

Madde 12 – Soruşturma aşamasındaki usul işlemleri taraflar haricinde tüm üyelerden gizlidir. 

 Taraflar dosyayı ve delilleri diledikleri gibi inceleyebilir ve örnek alabilirler. Savunma 

hakkının kapsamı dışında dosya içerikleri üçüncü kişilere ifşa edilemez. 

 

Şikayet 

Madde 13 – Şikayetçi, şikayet konusu olan disiplinsizliği gösteren delilleri veya bu delillerin 

bulunabileceği imkanları belirten dilekçesi ile birlikte disiplin kuruluna verilmek üzere yönetim 

kuruluna hitaben yazacağı kapalı ve imzalı bir zarf ile sunacağı bir dilekçe ile başvurur. Dilekçe 

sadece ilgililerince açılır ve okunur. 

 Kovuşturulması şikayete bağlı disiplinsizlikler şikayet üzerine kovuşturulur. Tüm aşamalar 

dahilinde şikayetin geri alınması durumunda disiplinsizlik konusuz kalır. Dosya işlemden kaldırılır 

ve ilgili tüm kayıtlar silinir. 

 

Re’sen soruşturma 

Madde 14 – Disiplin kurulu, şikayete bağlı olmayan bir disiplinsizliği re’sen soruşturabilir. 

 



Disiplin kurulunun görevi 

Madde 15 – Disiplin kurulu, şikayet üzerine olayı maddi gerçekliğe ulaşmak adına soruşturmaya 

başlar. Soruşturma kapsamında, tarafların sundukları veya talep ettikleri delilleri toplar.  

 Toplanan delillere dayanarak ulaşılan gerçeklik üzerine dayanağı bu yönergede bulunan 

hükümler çerçevesinde iddianame hazırlayarak yönetim kuruluna sunar veya soruşturmaya yer 

olmadığına karar verir. 

 

Soruşturma süresi 

Madde 16 – Disiplin soruşturması en fazla 30 gün sürebilir. Bu süre sonunda bir karar verilmezse 

soruşturmaya yer olmadığı kararı alınmış sayılır. 

 

Güvenlik Tedbirleri 

Madde 17 – Disiplinsizliklerinden dolayı soruşturma kapsamında bulunan kişilere karşı soruşturma 

konusu disiplinsizliğin içeriğine bağlı olarak aşağıdaki tedbirleri alınabilir; 

 

a) Görevden geçici olarak uzaklaştırma, 

b) Dernek çalışmalarına katılmaktan men, 

c) Derneğe ait fiziki alanlara kısmen veya tamamen erişimden men, 

 

 Şube disiplin kurulunca alınan kararlara karşı merkez disiplin kuruluna, merkez disiplin 

kurulunca alınan kararlara karşı yönetim kuruluna karşı itiraz edilebilir. İtiraz ilgili kurulca, derhal 

değerlendirilir ve en geç 5 iş günü içinde sonuçlandırılır. 

 Fiziki alanlara kısmen veya tamamen erişimden men cezasına karşı kanun yolu açıktır. 

 

 

Dördüncü Kısım 

Karar, İtiraz 

 

 

Karar aşamasına geçilmesi 

Madde 18 – Disiplin kurulunca, incelenen disiplinsizlik hakkında iddianame hazırlanması ve 

yönetim kuruluna sunulması ile karar aşamasına geçilmiş olur. 

 İddianame yönetim kurulunca duruşmadan 15 gün önce şikayet edilene kayıtlı e-posta ve 

telefon aracılığı ile duruşma tarihi ve katılımın yazılı veya sözlü olarak yapılabileceği belirtilerek 

bildirilir. 

 

Karar verilmesi 

Madde 19 – Karar, sunulan iddianame ile herkese açık şekilde yönetim kurulunun hazır bulunduğu 

bir yerde açıkça verilir. 

 Disiplin kurulunca hazırlanan iddianame açıkça sesli olarak okunur. 

 Karar verilmeden önce, Şikayet edilene söz hakkı verilir veya gönderilmiş olan savunma 

sesli olarak okunur. Şikayet edilenin savunması kesilmeden sonuna kadar dinlenir veya okunur. 

 Karar yönetim kurulunca açık oylama usulü ile oy çoğunluğu ile alınır. Alınan karara 

itirazlar karar metnine gerekçeli olarak işlenir. 

 Verilen karar gerekçeli olarak yazılır ve Dernek dahilinde herkesin görebileceği bir yerde bir 

ay süre ile askıda kalır. Kararlar disiplin kurulunca dosya dahilinde saklanır. 



 

Düzeltme 

Madde 20 – Karara ilişkin yapılan maddi hatalar için kararın sahibi yönetim kuruluna gerekçeler 

gösterilerek dilekçe ile başvurulur. Yapılan başvuru olağan dilekçe süresi içinde cevaplandırılır. 

 Düzeltme başvurusu verilen cezanın icrasını durdurmaz. 

 

İtiraz 

Madde 21 – Şube tarafından verilen kararlara itiraz merkez disiplin kuruluna 10 gün içinde yazılı 

olarak yapılır.  

 Zamanında yapılmayan itiraz sonucunda karar kesinleşir. 

 Merkez disiplin kurulu aracılığı ile merkez yönetim kurulunun alacağı karar kesindir.  

 

Kanun yolu 

Madde 22 – Dernek yönetim kurulunca verilmiş disiplin cezalarına karşı ilgili mevzuatın verdiği 

tüm hukuki yollar açıktır.  

 

 

 

İkinci Kitap 

Suçlar ve Cezalar 

 

Madde 23 –  

1) Aşağıda disiplin cezasını gerektiren fiiller ve bu fiillere verilecek cezalar ayrı ayrı belirtilmiştir. 

Kurul, bu Talimatta yer almayan eylemler hakkında Ulusal ve Uluslararası Ragbi Lig Derneği 

yönetmelik ve kurallarını esas alarak karar verir. 

2) İş bu talimatta ve Ulusal ve Uluslararası   Ragbi Lig Derneği yönetmelik ve kurallarında belirtilen 

kuralların ihlalinin, bilmeme veya ihmal sonucu olduğu savı geçerli bir mazeret olarak kabul 

edilemez. İhlal edeni cesaretlendiren, yardım ve yataklık eden de ihlal eden gibi cezalandırılır. 

      

            Uyarı Cezası    : İlgililerin dikkatinin çekilmesidir. 

Yarışmadan Men Cezası : Kurumun ve/veya sporcunun yarışmalara katılmaktan 

menedilmesidir. Yarışmadan men cezaları, 

Tek Yarışmadan Men Cezası, Kurumların veya sporcuların 1 (bir) resmî yarışmadan 

menedilmesidir.  

Resmî yarışmalarda, oyun disiplini veya cezayı gerektiren nitelikteki fiili nedeniyle oyundan çıkarılan 

sporcu, o yarışmayı takip eden ilk resmî yarışmaya, branşı farklı olsa dahi katılamaz.  

Sürekli Yarışmadan Men Cezası  

Kurumların veya sporcuların yirmi günden az ve üç yıldan çok olmamak üzere yarışmadan 

menedilmesidir. 

Resmî Yarışma Adedi ile Men Cezası  

Resmî Yarışma Adedi ile Men Cezası; üç ay ve daha az süreli yarışmadan men cezalarının resmî 

yarışma adedi ile ifade edilmesinden ibarettir.  

Dernek Disiplin Kurulu, görevli olduğu konularda sporculara bu talimatın ilgili maddeleri 

uygulanmak suretiyle verdiği süreli yarışmadan men cezalarını, aşağıdaki esaslara göre yarışma adedi 

ile resmî yarışmadan men cezası olarak ta belirleyebilir. 

1) On beş (1–14) güne kadar süreli yarışmadan men cezasını bir resmî yarışmadan men, 

2) Yirmi bir (1–20) güne kadar süreli yarışmadan men cezasını iki resmî yarışmadan men, 



3) Yirmi sekiz (1–27) güne kadar süreli yarışmadan men cezasını üç resmî yarışmadan men, 

4) Otuz beş (1–34) güne kadar süreli yarışmadan men cezasını dört resmî yarışmadan men, 

5) Kırk altı (1–45) güne kadar süreli yarışmadan men cezasını beş resmî yarışmadan men, 

6) Altmış (1–59) güne kadar süreli yarışmadan men cezasını altı resmî yarışmadan men, 

 

7) Yetmiş altı (1–75) güne kadar süreli yarışmadan men cezasını yedi resmî yarışmadan men, 

8) Doksan bir (1–90) güne kadar süreli yarışmadan men cezasını sekiz resmî yarışmadan men 

cezasına çevrilebilir.  

Ulusal ve Uluslararası Yarışmadan Men Cezası 

Ulusal ve Uluslararası yarışmalardan çıkarılma hâlinde, Uluslararası kurallar uygulanır. Ayrıca, gerek 

görülürse çıkarma nedeni olan suçun mahiyetine göre kişi, Dernek tarafından hazırlanan evraklar ile 

Dernek Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

Hak Mahrumiyeti Cezası  

Derneğin düzenlemiş olduğu her branşta kişinin yarışmalara iştirak etmekten; hakemlik, temsilcilik, 

gözlemcilik, yapmaktan; Dernek veya kurumun yöneticisi, idari ve teknik görevlisi olarak 

yarışmalarda görev almaktan; kurumun mensubu olarak Dernekle resmi ilişkide bulunmak ve 

yarışmaktan menedilmesidir. Hak Mahrumiyeti Cezaları 

Süreli Hak Mahrumiyeti;  

Bir aydan az, beş yıldan fazla olamaz.  

Sürekli Hak Mahrumiyeti;  

Kişilerin Dernek faaliyetlerinden sürekli olarak menedilmesidir.   

Para Cezası : Derneğin faaliyetleri ile ilgili olarak, asgari ve azami hadleri disiplin suçu 

oluşturan eylemler bölümünde gösterilen ve gerektiğinde her yıl Dernek Yönetim Kurulunca 

saptanacak olan miktarın gelir olarak  Ragbi Lig Derneği hesabına ödenen maddi ceza  

Puan Silme Cezası : Kurumun yarıştığı müsabakalar sonucundan belirlenen miktarda puan 

silinmesi, bu ceza Disiplin Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile verilir. 

Alt Lige İndirme Cezası : Bir takımın bir alt lige/gruba indirilmesidir. Bu ceza, Disiplin 

Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile verilir. 

Etkinlik Dışı Bırakma Cezası : Kurumun  Ragbi Lig  Derneğinin etkinliklerinin dışında 

bırakılmasıdır. Bu ceza Disiplin Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile verilir. 

Seyircisiz Oynatma Cezası : Seyircilerin tutum ve davranışlarından doğan saha olayları ve 

müessir fiil nedeniyle (veya genel güvenliğin zorunlu kıldığı hallerde) seyircisiz oynatmaya elverişli 

mutat sahadaki resmi müsabakaların aynı saha veya salonda seyircisiz oynatılmasıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Madde 24 – Disiplin Suçu Oluşturan Eylemler ve Verilecek Cezalar 

 

 SUÇUN NİTELİĞİ VERİLECEK CEZA 

 

1 
Derneğe karşı yapmakla yükümlü olduğu işlemi 

kayıtsız kalarak yerine getirmemek, eksik veya 

yanlış yerine getirmek, 

 

 

 

 

 

Uyarı 

 

2 
Derneğin yetkili kurulları tarafından sorulan 

sorulara, gerekli yanıtları kayıtsız kalarak 

süresinde cevap vermemek, eksik veya yanlış 

cevap vermek, 

 

3 

Yetkili makam ve mercilerine karşı yerine 

getirdikleri görevlerinden dolayı çirkin veya 

nazik olmayan şekilde hareket etmek, 

 

4 

 

Onur kırıcı, spor ahlâkına ve centilmenliğe 

aykırı harekette bulunmak, 

Bir yıla kadar yarışmalardan men veya 

o kadar süre ile hak mahrumiyeti ile 

cezalandırılır. 

 

 

5 

 

Derneğin ana statü ve talimatlarına aykırı 

harekette bulunmak (kişi veya kulüp), 

İki aydan iki yıla kadar yarışmalardan 

men veya o kadar süre ile hak 

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

Ayrıca, ilgili kişi veya kulübe en üst 

sınırdan para cezası verilir. 

 

 

 

 

6 

Derneğin çalışma usul ve esaslarına ait ana 

statüde açıklanan merkez ve taşra teşkilâtına 

veya bu teşkilâtın bir mensubuna ve sporculara 

huzurunda veya gıyabında; yazılı, sözlü, fiilen 

veya yayın yolu veya internet üzerinden veya 

madde-i mahsusa tayini suretiyle yaptığı 

görevden dolayı veya görevi sırasında hakaret 

etmek, 

 

Bir aydan bir yıla kadar resmi 

yarışmalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile 

Derneğin çalışma usul ve esaslarına ait ana 

statüde açıklanan merkez ve taşra teşkilâtının 

mensuplarına ve diğer tüm ilgililere görevlerini 

yaparken veya yaptıkları görevden dolayı taciz 

ve saldırıda bulunmak ve cismen eza verecek 

etkili eylemde bulunmak, 

Altı aydan üç yıla kadar resmi 

yarışmalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır, 

 

Etkili eylem ile tecavüz birden fazla 

kişi tarafından birlikte işlenirse her 

birine verilecek ceza bir katı artırılır, 

 

Etkili eylem ile tecavüz, reşit ve/veya 

mümeyyiz olmayan kişiler üzerinde 

işlenmişse verilecek ceza bir katı 

artırılır. 



 

 

 

8 

Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan hırsızlık 

fiili, bu talimata tabi olan kişiler tarafından, bu 

talimatın uygulanması söz konusu olan 

mahallerde, bu talimata tabi olan kişilerin 

malvarlığı değerlerine karşı işlenecek olur ise, 

bu tür bir fiili işlemek, 

 

İki aydan iki yıla kadar resmi 

yarışmalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

 

 

 

 

9 

 

 

Lisans veya herhangi bir belge üzerinde 

değişiklik veya sahtecilik yapan veya hak sahibi 

olmadığı lisansı kullanarak Derneği kandırmak 

veya gerçek olmayan evrak düzenleyerek, 

bunları bilerek kullanmak ve/veya 

kullandırmak, 

Bir yıldan üç yıla kadar resmi 

yarışmalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası verilir, 

Söz konusu eylemin aynı zamanda 

Ceza Kanunu anlamında suç teşkil 

ettiği durumlarda, ayrıca Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda 

bulunulur. 

 

 

 

10 

Tek yarışmadan men cezasına rağmen 

yarışmaya katılmak, beklemesi gereken cezalı 

süreyi doldurmadan veya yönetim önleminin 

(idari tedbir) bildirilmesine karşın bu önlem 

kaldırılmadan yarışmalara katılmak veya bunu 

sağlamak, 

 

Üç aydan bir yıla kadar resmi 

yarışmalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası verilir. 

 

 

11 

Yabancı bir ülkenin ulusal veya temsili bir 

takımında, Dernekten izin almaksızın görev 

kabul etmek yarışmaya katılmak (kişi veya 

kulüp)  

Üç aydan altı aya kadar resmi 

yarışmalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası verilir. 

 

 

 

12 

Yetkili makamlardan izin alınarak yapılması 

gereken yarışmayı izinsiz yapmak, yaptırmak 

ve/veya böyle bir yarışmayı yönetmek; Dernek 

müsabakalarına katılması gerektiği halde 

mazeretsiz katılmamak veya katıldığı yarışmayı 

mazeretsiz olarak terk etmek, 

 

1 Aydan 3 aya kadar yarışmalardan 

men veya altı aydan bir yıla kadar hak 

mahrumiyeti cezası verilir. 

 

 

 

 

 

13 

 

 

Yayın yolu ile veya yazılı bildirime karşın 

özürsüz olarak özel veya ulusal yarışmalara 

veya hazırlık çalışmalarına katılmak, geç 

katılmak veya çalışma ve yarışma yerini terk 

etmek, 

Üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan 

men cezası verilir 

Bu fiilin kulübe mensup kişi veya 

kişiler tarafından münferiden 

gerçekleştirilmesi durumunda, ilgili 

kulübe olayın mahiyetine göre en fazla 

altı aya kadar yarışmalardan men 

cezası verilebilir. 

 

 

 

14 

 

Yurt içinde veya yurt dışında her ne surette 

olursa olsun kendi takım arkadaşlarına veya 

yabancı takımların sporcularına karşı onur kırıcı 

davranışlarda bulunmak veya ulusal onuru 

zedeleyici davranışlarda bulunmak, 

Bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan 

men veya o kadar süre ile hak 

mahrumiyeti cezası verilir 

Ağır hallerde sürekli hak mahrumiyeti 

cezası verilir. 

15 Çalışma ve müsabakaların yapıldığı tesislerde 

güvenliği bozmak, olay çıkarmak, yaralamak, 

yakıp yıkmak, tahrip etmek gibi münferit veya 

toplu tecavüzlerde bulunmak, 

Üç aydan bir yıla kadar resmi 

yarışmalardan men veya o kadar süre 

ile hak mahrumiyeti cezası verilir. 



16 Dernek yarışması sırasında veya dışında sporcu 

veya seyircileri rakip sporcular, yöneticiler veya 

yarışmayı yönetenler aleyhine suça teşvik 

etmek, 

Üç aydan bir yıla kadar resmi 

yarışmalardan men veya o kadar süre 

ile hak mahrumiyeti cezası verilir. 

 

17 

Dernek yarışmasının her ne suretle olursa olsun, 

iyi bir şekilde başlamasına, devamına veya 

tamamlanmasına engel olmak, 

Üç aydan bir yıla kadar resmi 

yarışmalardan men veya o kadar süre 

ile hak mahrumiyeti cezası verilir. 

 

 

18 

Soruşturma sırasında bildirime karşın özürsüz 

olarak tanık sıfatı ile yazılı veya sözlü beyanda 

bulunmak, tanıklıktan kaçmak, bildiklerini 

saklamak, yalan tanıklık yapmak veya ceza 

karşılığı olan hareketleri bir ay içinde merciine 

duyurmamak, 

 

Üç aydan bir yıla kadar resmi 

yarışmalardan men veya o kadar süre 

ile hak mahrumiyeti cezası verilir. 

 

19 

 

Hileli ve danışıklı Dernek yarışması yapmak 

veya yaptırmak, 

En az bir yıl yarışmadan men cezası 

veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti 

ile cezalandırılır. 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Doping Yapmak veya Doping Kontrolünden 

Kaçmak, 

Dopingle ilgili kurallar ve bu kurallara 

aykırı hareket edilmesinin 

müeyyideleri “Ragbi Lig Derneği 

Dopingle Mücadele Talimatı” ile 

düzenlenmiştir. Bu Talimatta belirtilen 

eylemler hakkında Disiplin Kurulunca 

Talimatta belirtilen disiplin cezaları 

uygulanır. 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

Bir Dernek yarışmasının sonuçlarından 

faydalanması mümkün olan kulüp ve kişilerden 

maddi karşılık sağlayarak yarışmak veya bu 

suretle yarışanlara maddi karşılık sağlamak, 

Altı aydan iki yıla kadar resmi 

yarışmalardan men veya o kadar süre 

ile hak mahrumiyeti cezası verilir 

Bir kulüp veya sporcunun çıkarına 

yarışmalara katılmayan kişi veya 

kulüplere üç aydan bir yıla kadar resmi 

yarışmalardan men veya o kadar süre 

ile hak mahrumiyeti cezası verilir. 

 

22 

Kabul edilen herhangi bir görevin yerine 

getirilmesinde şeref ve onura, spor terbiye ve 

disiplinine, yazılı kurallara veya yazılı bildirime 

aykırı hareket etmek, 

Üç aydan bir yıla kadar resmi 

yarışmalardan men veya o kadar süre 

ile hak mahrumiyeti cezası verilir. 

 

23 

Yarışma hazırlıklarında, yarışmalarda ve spor 

yolculuklarında yöneticilerin emirlerine 

uymamak, alaylı, kaba ve çirkin hareketlerde 

bulunmak, 

İki aya kadar yarışmadan men veya bir 

aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti 

cezası verilir. 

 

 

24 

Spor yolculuklarında disipline aykırı 

hareketlerde bulunmak, kafilenin huzurunu 

bozmak, spor ahlakına aykırı hareket etmek, 

huzursuzluk çıkartmak, çevreyi rahatsız edecek 

tavır ve davranışlar sergilemek, 

Bir aydan üç aya kadar resmi 

yarışmalardan men veya iki aydan bir 

yıla kadar hak mahrumiyeti cezası 

verilir. 

 

 

 

Dernek yarışmasından önce, yarışma sırasında 

ve yarışmadan sonra görevli hakemlere, Dernek 

görevlileri ve çalışanlarına, sporculara, kulüp 

 



25 yöneticilerine, Genel Müdürlük merkez ve taşra 

teşkilatı mensuplarına, seyircilere kaba, çirkin 

ve küçük düşürücü söz sarf etmek veya bu tür 

hareketlerde bulunmak, 

Üç aydan üç yıla kadar resmi 

yarışmalardan men veya o kadar süre 

ile hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılırlar. 

 

 

 

 

26 

Yarışmaları kulüp veya kişi lehine veya 

aleyhine hileli ve danışıklı yönetmek, maddi 

veya manevi çıkar temin etmek, yarışmaya ait 

raporu kasten vermemek veya gerçeğe aykırı 

rapor düzenlemek, yarışma yerine özürsüz 

olarak gelmemek, yarışmayı mazeretsiz olarak 

geç başlatmak veya yönetmemek, talimatlara 

aykırı yönetmek veya tatil etmek ve her ne 

suretle olursa olsun görevini ihmal veya 

suiistimal etmek (hakem, gözlemci ve diğer 

görevliler), 

 

 

Altı aydan beş yıla kadar resmi 

yarışmalardan men veya o kadar süre 

ile hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılırlar. 

 

 

 

27 

Kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlar veya adabı 

umumiye aleyhinde işlenen suçlardan mahkûm 

olmak, taksirli suçlar dışında genel olarak hapis 

veya bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü 

olmak, 

Sürekli hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılırlar. İlgilinin müracaatı 

üzerine cezanın kaldırılmasına veya 

kısaltılmasına yönetim kurulu 

tarafından karar verilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


