
AGK DİSİPLİN (CEZA) YÖNETMELİĞİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
AMAÇ 
 
Madde  1.  Bu yönetmeliğin amacı, Ankara Golf Spor Kulübü Derneğini (AGK) üyelerinin, ulusal 
ve uluslararası esaslara ve uygulamalara göre disiplin suçu oluşturan eylemlerine uyan cezaların 
belirlenmesi, disiplin işlemleri ve AGK Yönetim Kurulunca oluşturulabilecek Disiplin Kurulunun çalışma 
usul ve esaslarını düzenlemektir. 
 
KAPSAM 
 
Madde 2.            Bu yönetmelik Ankara Golf Spor Kulübü Derneği üyelerinin tümünü kapsamaktadır.   
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Disiplin Cezaları ve Suçları 

 
DİSİPLİN CEZALARI 
 
Madde 3. Disiplin suçları ve bunlara uygulanacak cezalar aşağıda sıralanmıştır. Disiplin cezaları: 
 

a- Uyarı ( Sözlü ya da yazılı) 
b- Kınama 
c- Uzaklaştırma (1 aydan 1 yıla kadar) 
d- Dernekten İhraç  

 
Yukarıdaki disiplin cezalarından Uyarı ve Kınama cezaları (23. madde hükümleri dışında) Disiplin 
Kurulu tarafından verilir, Uzaklaştırma ve İhraç cezaları için ise yönetim kuruluna tavsiye kararı alınır.  

 
Uzaklaştırma cezasında üye derneğe ait faaliyetlerin hiçbirine katılamaz, üyelik haklarından 
yararlanamaz. 
 
UYARI CEZASI 
 
Madde 4. Uyarı cezası üyeye, görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin sözlü 
veya yazılı biçimde bildirilmesidir. Uyarı cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:  
 

a) Üyelik sıfatının gerektirdiği ciddiyete, centilmenliğe yakışmayan tutum ve davranışta 
bulunmak; 

b) Golf etiketine uymayan davranışlarda bulunmak; 
c) Ankara Golf Kulübüne karşı yapmakla yükümlü olduğu işlemleri kayıtsız yerine 

getirmemek, eksik veya yanlış yerine getirmek; 
d) AGK yetkililerine karşı yapmakla yükümlü oldukları işlemlerden dolayı çirkin ve 

nezaket kuralları dışında hareket etmek; 
e) Huzursuzluk çıkarmak. 
 

KINAMA CEZASI 
 
Madde 5. Kınama cezası, üyeye görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile 
bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
 

a) Üyelik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda 
bulunmak, spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunmak; 

b) Kulübün düzenlediği bir yarışma sırasında görevli yarışma komitesi üyeleri ile 
tartışmak, yarışma komitesi üyelerinin söylem ve kararlarına uymamak; 

c)  Kulübün düzenlediği yarışmalarda, diğer üye ya da misafirlere her ne sebeple olursa 
olsun nezaket dışı, iyiniyet kavramı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, hakaret 



etmek, kulübün ve üyelerinin prestijini sarsacak eylemde ya da söylemde bulunmak, 
kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak; 

d) AGK Yarışma ve Disiplin Yönetmeliklerine aykırı davranmak; 
e) AGK Ana Tüzüğü ve Yönetim kurulu kararlarına uymamak; 
f) Golf yarışmalarının devamına engel olmak, düzeni bozmak; 
g) Yarışma saatinde, özürsüz olarak yarışma yerinde bulunmamak, yarışma yerini terk 

etmek; 
h) Yetkili mercilerce istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek; 
i) Uyarı cezası gerektiren fiil ve halleri tekrarlamak. 
 

UZAKLAŞTIRMA (BİR AYDAN BİR YILA KADAR) 
 
Madde 6. Bir aydan bir yıla kadar dernekten uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
  

a) Kulüp yöneticileri veya diğer üyeleri tehdit etmek veya hakaret etmek; 
b) Kulüp, yöneticileri veya üyeleri hakkında saldırgan nitelikte veya küçük düşürücü 

konuşmak, yayınlar yapmak ve bunlar aleyhine üyeleri kışkırtmak ve benzeri fiillere 
teşebbüs etmek; 

c) Yönetim Kurulundan izin almadan dernek içinde toplantılar düzenlemek, bu tür 
toplantılara katılmak, kulübü temsil yetkisi olmadığı halde bu sıfatı takınarak beyanatta 
bulunmak, toplantılara katılmak; 

d) Kulüp yöneticileri ve üyelere fiili tecavüzde bulunmak; 
e) AGK Yarışma ve Disiplin Yönetmeliğine kasten aykırı davranmak; 
f) AGK Ana Tüzüğü ve Yönetim kurulu kararlarına kasten itaatsizlik etmek; 
g) Golf yarışması sırasında veya dışında sporcuları, rakip sporcular, yöneticiler    
     veya yarışmayı yönetenler aleyhine suça teşvik etmek; 
h) Yönetimce asılmış duyuruları kopartmak, karalamak veya değiştirmek; 
i) Dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı faaliyetlerde 

bulunmak; 
j) Kulübü bilerek maddi zarara uğratmak; 
k) Kulüp içinde hizipçilik yapmak; 
l) Kulübün düzenini bozacak büyük tartışmaları teşvik etmek; 
m) AGK Yarışma Yönetmeliğine aykırı davranmakta uyarıya rağmen ısrar etmek; 
n) AGK Ana Tüzüğü ve Yönetim kurulu kararlarına itaatsizliğe uyarıya rağmen devam 

etmek; 
o) Kınama cezasını gerektiren fiil ve halleri tekrarlamak. 

 
DERNEKTEN İHRAÇ CEZASI 
 
Madde 7. Dernekten Çıkarma Cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: 

 
a) İdeolojik ve siyasi amaçlara huzur, sükun ve kulüp çalışma düzenini bozmak ve bu 

amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek, 
b) Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle 

eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya 
suçu yüklenmeye zorlamak, 

c) Kulübü bilgilendirmeden ve onayını almadan kulüple veya faaliyetlerle ilgili basın 
açıklaması yapmak, kulüp adını izinsiz şekilde kullanarak yurtiçi veya yurtdışı 
faaliyetler organize etmek, kişisel veya toplu etkinlikler yapmak,     

d) Kulübün resmi kimliğini kulanarak kişisel maddi kazanç sağlamak ,  
e) Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak 

veya tehditle engellemek, 
f) Lisans, handikap kartı, skor kartı veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya 

sahtecilik yapmak, 
g) Uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve halleri tekrarlamak, 
h) T.C. Kanunlarına göre yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek.  

 
ÖNGÖRÜLMEMiŞ DİSİPLİN SUÇLARI 
 
Madde 8. Disiplin Kurulu bu yönetmelikte yer almayan eylemler hakkında R&A, EGA ve USGA' nın 
yönetmelik ve kurallarına göre karar verebilir. Söz konusu kuralların ihlalinin, bilmeme veya ihmal 



neticesi olduğu savı geçerli bir mazeret olarak kabul edilemez. İhlal edeni cesaretlendiren, yardım 
eden de ihlal eden gibi cezalandırılır. 
 
TOPLU OLARAK İŞLENEN DİSİPLİN SUÇLARI 
 
Madde 9. Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferinden tesbit edilemediği 
durumlarda, topluluğu oluşturan üyelerin herbirine ceza verilir. 
 
CEZALARDA AĞIRLAŞTIRICI VE HAFİFLETCİ SEBEPLER 
 
Madde 10. Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir fiil veya halin tekrarında bir derece ağır ceza 
uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının 
üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.Toplu suç işleme ağırlaştırıcı sebep sayılır ve bu 
durumda bir derece ağır ceza verilir. 
 
Madde 11. Disiplin cezalarının verilmesinde tahrik ve suç işleme kastının bulunmaması gibi durumlar 
hafifletici neden sayılabilir ve bir derece hafif ceza verilebilir. 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Disiplin Soruşturması 

 
SORUŞTURMA 
Madde 13. Disiplin soruşturması Disiplin Kurulu üyeleri tarafından resen veya yönetim kurulunun veya 
bir dernek üyesinin yazılı talebi üzerine başlatılır.  
 
SORUŞTURMA SÜRESİ 
 
Madde 14. Disiplin Soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip en kısa süre içerisinde başlanır 
Disiplin Kurulu Başkanı kurul üyelerinden birini soruşturmacı olarak görevlendirebilir. Soruşturma 
engelleyici özel bir durum yoksa en geç bir ay içerisinde sonuçlandırılır. 
 
SORUŞTURMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ 
 
Madde 15. Disiplin Kurulu veya görevlendirilen soruşturmacı, soruşturulan üyeyi ve tanıkları 
dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de 
yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur.  
 
SAVUNMA HAKKI 
 
Madde 16.   Soruşturma, üyenin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülür. 
Üye, savunma çağrısına özürsüz uymadığı veya özürünü zamanında bildirmediği veya savunmasını 
15 gün içerisinde yapmadığı takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılır ve diğer delillere dayanılarak 
hakkında gerekli  karar verilir. 
 
SORUŞTURMA RAPORU 
 
Madde 17. Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda, soruşturma tarihi, 
soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma özetlenir. Her 
suç maddesi ayrı ayrı değerlendirilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı tartışılır, suçun 
işlendiği hususunda kurul bir kanaate varır ise  uygulanacak disiplin cezası karara bağlanır. Varsa, 
belgelerin asıl veya suretleri rapora eklenir. Soruşturma raporu dosya ile birlikte Kulüp Genel 
Sekreterine teslim edilir.  
  
CEZA KOVUŞTURMASI İLE DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ BİR ARADA YÜRÜTÜLMESİ 
 
Madde 18. Aynı olaydan dolayı üye hakkında ceza kovuşturmasının başlanış olması, disiplin 
kovuşturmasını geciktirmez. 
Sanığın, ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının uygulanmasına engel 
teşkil etmez. 
  



DİSİPLİN KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ 
 
Madde 19. Disiplin Kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır. 
 
Toplantı gündeminin hazırlanması ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, 
başkan tarafından sağlanır. 
 
Disiplin kurulu toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır. 

 
Kurulda, savunmalar, açıklamalar dinledikten sonra konunun görüşülmesine geçilir. Kurul gerek 
görürse soruşturulan üyeyi ve bilgi verebeilecek diğer kişileri dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve 
görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır. 
     
Disiplin kurullarında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy 
kullanılmaz. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

 
Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti üyeler tarafından 
imzalanan bir tutanakla saptanır. 
 
KARAR SÜRESİ 
 
Madde 20.  Disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde konu derhal disiplin kuruluna havale 
edilir. Disiplin kurulu, soruşturmaya başladığı tarihten itibaren makul süre uzatılmaları hariç en geç bir 
ay içerisinde karar vermek zorundadır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Uygulama ve İtiraz 

 
CEZALARIN BİLDİRİLMESİ 
 
Madde 21. Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, Disiplin Kurulu’nun kararı incelendikten sonra 
Yönetim Kurulu tarafından  hakkında disiplin soruşturması yapılan üyeye yazılı (mektup, fax veya e-
posta) olarak bildirilir. Disiplin cezaları, gerekirse kulüp binasında  ilan yoluyla da tebliğ edilebilir. 
 
CEZALARIN UYGULANMASI 
 
Madde 22. Disiplin cezaları, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.   
 
İTİRAZ VE YARGI YOLU 
 
Madde 23. Yönetmelikte belirtilen disiplin cezalarından birine bizzat şahit olan Kulüp Başkanının 
re’sen verdiği uyarma ve kınama cezaları kesin olup bunlara karşı itiraz edilemez.   

 
Disiplin kurulu tarafından verilen İhraç kararına karşı onbeş gün içinde Yönetim Kurulu’na itiraz 
edilebilir. İtiraz halinde, Yönetim Kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen veya değiştirerek kabul 
veya reddeder. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda gerekli işlemleri yapar, dosya 
genel sekretere teslim edilir.   
 
Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak, itirazı 
karara bağlar. 

 
Üye aleyhine sonuçlanan kararlara karşı yargı yolu açıktır. 
 
ZAMAN AŞIMI 
 
Madde 24. Bu disiplin yönetmeliğinde sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyen üyeler 
hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren: 
a) Uyarma, kınama, 1 aydan 1 yıla kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde, 
b) İhraç cezalarında altı ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası 
verme yetkisi zaman aşımına uğrar. 
 



Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren, nihayet iki yıl içinde disiplin cezası 
verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar. 
 
CEZALARIN SİLİNMESİ 
 
Madde 25.  Çıkarma cezası hariç, diğer cezalardan birini alan üyenin , cezasını çektikten sonra en az 
bir yıl süre içinde davranışları kusursuz olursa, üyenin başvurusu üzerine disiplin kurulunun görüşü ile 
cezasının silinmesi Yönetim Kuruluna teklif edilebilir. Kurul’un uygun görmesi halinde ceza silinir. 
 
TEBLİGAT VE ADRES BİLDİRME 
 
Madde 26. a) Disiplin kovuşturması dolayısıyla her türlü tebligat, üyenin kulübe kaydı sırasında 
bildirdiği adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ evrağı Kulüp Binasında ilan edilmek, e-
posta yoluyla veya elden tebliğ edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.  
 
b) Derneğe kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu bildirmeyen veya yanlış veya 
eksik adres vermiş olan üyeler, mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine 
tebligat yapılmadığını iddia edemezler. 
 
UYGULAMA 
 
Madde 27.  Disiplin Kurulu oluşturulmadığı dönemlerde bu Yönetmelik hükümleri Yönetim Kurulu 
tarafından uygulanır. 
 


