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1-Türkiye Ragbi FederasyonuAna Statüsünün 7/2-ğ maddesinin; (1) numaralı alt 

bendinde; Federasyon bünyesinde yer alan beyzbol, softbol, korumalı futbol ve 
ragbibranşlarında Federasyonun en üst liglerine katılan spor kulüplerine üçer üye; aynı 
maddenin (2) numaralı alt bendinde ise söz konusu branşların alt liglerinde faaliyet gösteren 

kulüplere ikişer delege verileceği öngörülmüş olup; 2014-2015 sezonunda Korumalı Futbol 1. 
Liginde ve 2015-2016 sezonunda ise Korumalı Futbol 2. Liginde yer alan Hacettepe Gençlik 
ve Spor Kulübüne 3 delege; genel kurul tarihinden önce biten her iki sezonda da Korumalı 
Futbol 2. Liginde yer alan İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Spor Kulübüne 2 delege 
verilmiştir. 

Başka bir deyişle; İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Spor Kulübü; genel kurul tarihinden 

önce biten her iki sezonda da Korumalı Futbol 2. Liginde yer almakta iken; Hacettepe 

Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ise biten iki sezonun birinde ikinci ligde, diğerinde de 

birinci ligde yer almıştır. 
Belirtilen nedenlerle; İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı Spor Kulübünün; korumalı futbol 

ligleri itibariyle Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ile benzer konumda 

bulunmalarına rağmen her iki kulübe farklı sayıda delege verildiğine ilişkin hukuki dayanağı 
bulunmayan 29/12/2016 tarihli itirazının reddine,    

2-Her ne kadar Komisyonumuzun 19/12/2016 tarihli ve (1) sayılı kararının 6.2 

maddesi ile Korumalı Futbol 1. Ligindeyer alan ve genel kurul tarihinden önce tamamlanmış 
iki sezon üst üste Federasyon liglerine katılarak tamamlaması sebebiyleYeşiltepe Ortaokulu 
Gençlik ve Spor Kulübüne Türkiye Ragbi Federasyonu Ana Statüsünün 7/2-ğ maddesinin (1) 
numaralı alt bendine göre 3 delege verilmiş ise de ilgili bilgi ve belgelerin yeniden 
incelenmesi sonucunda; Korumalı Futbol 1. Lig müsabakalarının 15-16 Kasım 2014 tarihinde 

başlaması, Yeşiltepe Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübünün 28/11/2014 tarihinde tescil 

edilmesi, 2014-2015 sezonuna ilişkin fikstürde Yeşiltepe İlköğretim Okulu Spor Kulübünün 
yer alması ve Federasyonun internet sitesinde bulunan bu sezona ilişkin müsabaka sonuç 
çizelgesinde “Yeşiltepe SK” olarak yer alan kulübün yukarıda anılan hangi kulüp olduğunun 

tam anlaşılamaması sebepleriyleYeşiltepe Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübüne korumalı 
futbol 1. ligi kapsamında verilen 3 delege ile 19/12/2016 tarihli ve (1) sayılı kararın 7. 

maddesi kapsamında verilen ilave 2 delege olmak üzere toplam 5 delegesinin iptal edilmesine, 
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3-Her ne kadar Komisyonumuzun 19/12/2016 tarihli ve (1) sayılı kararının 6.4 
maddesi ile Korumalı Futbol 2. Ligindeyer alan ve genel kurul tarihinden önce tamamlanmış 
iki sezon üst üste Federasyon liglerine katılarak tamamlaması sebebiyle Guts Spor Kulübüne 

Türkiye Ragbi Federasyonu Ana Statüsünün 7/2-ğ maddesinin (2) numaralı alt bendine göre 2 
delege verilmiş ise de ilgili bilgi ve belgelerin yeniden incelenmesi sonucunda; söz konusu 
kulübün 3/4/2015 tarihinde tescil edildiği ve Korumalı Futbol 2. Liginin 2014-2015 

sezonunda herhangi bir müsabakaya çıkmadığı anlaşıldığından; Guts Spor Kulübüne korumalı 
futbol 2. ligi kapsamında verilen 2 delege ile 19/12/2016 tarihli ve (1) sayılı kararın 7 nci 

maddesi kapsamında verilen ilave 1 delege olmak üzere toplam 3 delegesinin iptal edilmesine, 

4-Her ne kadar Komisyonumuzun 19/12/2016 tarihli ve (1) sayılı kararının 6.2 

maddesi ile Korumalı Futbol 1. Ligindeyer alan ve genel kurul tarihinden önce tamamlanmış 
iki sezon üst üste Federasyon liglerine katılarak tamamlaması sebebiyle Boğaziçi Sultan Spor 

Kulübüne Türkiye Ragbi Federasyonu Ana Statüsünün 7/2-ğ maddesinin (1) numaralı alt 
bendine göre 3 delege verilmiş ise de ilgili bilgi ve belgelerin yeniden incelenmesi sonucunda; 
söz konusu kulübün 10/7/2015 tarihinde tescil edildiği ve 2014-2015 sezonunda korumalı 
futbol 1. veya 2. Liginde ya da Federasyonun diğer herhangi bir lig veya faaliyeti kapsamında   
herhangi bir müsabakaya çıkmadığı anlaşıldığından; Boğaziçi Spor Kulübüne korumalı futbol 
1. ligi kapsamında verilen 3 delege ile 19/12/2016 tarihli ve (1) sayılı kararın 7 nci maddesi 

kapsamında verilen ilave 2 delege olmak üzere toplam 5 delegesinin iptal edilmesine, 

5-Her ne kadar Komisyonumuzun 19/12/2016 tarihli ve (1) sayılı kararının 6.2 

maddesi ile Korumalı Futbol 1. Ligindeyer alan ve genel kurul tarihinden önce tamamlanmış 
iki sezon üst üste Federasyon liglerine katılarak tamamlaması sebebiyle SoliSpor Kulübüne 

Türkiye Ragbi Federasyonu Ana Statüsünün 7/2-ğ maddesinin (1) numaralı alt bendine göre 3 

delege verilmiş ise de ilgili bilgi ve belgelerin yeniden incelenmesi sonucunda; söz konusu 
kulübün 22/01/2016 tarihinde tescil edildiği ve 2014-2015 sezonunda korumalı futbol 1. veya 

2. liginde ya da Federasyonun diğer herhangi bir lig veya faaliyeti kapsamında herhangi bir 

müsabakaya çıkmadığı anlaşıldığından; SoliSpor Kulübüne korumalı futbol 1. ligi 
kapsamında verilen 3 delege ile 19/12/2016 tarihli ve (1) sayılı kararın 7 nci maddesi 

kapsamında verilen ilave 2 delege olmak üzere toplam 5 delegesinin iptal edilmesine, 

6-Türkiye Ragbi Federasyonu Ana Statüsünün 21 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası  
uyarınca; bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebileceğine,  

7-İşbu kararımızın Türkiye Ragbi Federasyonu ile Spor Genel Müdürlüğünün internet 
sitelerinde ilan edilmesine, 

8/01/2017 tarihinde katılanların oybirliği ile karar verildi.     
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