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Türkiye Muay Thai Federasyonu 

Disiplin Kurulu 
 

Türkiye Muay Thai Federasyonu Disiplin Kurulu'nun 04/12/2019 tarihli toplantısında 

aşağıdaki karar alınmıştır: 

 

1) Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen Çocuklar, Gençler 

Muaythai Dünya Şampiyonası 27 Eylül-06 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da 

gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen Dünya Şampiyonasında 04.10.2019 tarihli tutanakta, Antalya 

ili Milli Takım Antrenörlerinden Ertan AKDOĞAN’ ın ve Bolu ili Milli sporcuları Eda 

ERGELDİ’ nin ve Ceren YILMAZ’ ın müsabakalar boyunca Milli Takımla hareket etmediği, 

tezahürat yapmadıkları, ayrı bir yerde oturdukları, 03.10.2019 tarihinde yat saati 22.00 

olmasına rağmen otelin lobisinde 22.45’e kadar yukarıda adi geçen antrenör ve sporcuların 

oturduğu, tüm uyarılara rağmen oturmaya da devam ettikleri, kendi kuralları varmış gibi 

davrandıkları, ülke birliğini temsil eden Milli Takımımızdan ayrı bir grup gibi hareket ettikleri, 

bu durumun Milli Takım ruhunun ve ahenginin bozulmasına sebep olduğu, 2018 yılındaki 

Dünya Şampiyonasında da aynı davranışları sergiledikleri gerekçeleriyle Disiplin Kurulumuza 

sevkedilmişlerdir.  

 

Antrenör Ertan AKDOĞAN’ ın 20.11.2019 tarihli savunmasında özetle; tutanakta 

sporcularına ve kendisine itham edilen suçlamaların tamamen asılsız ve iftiradan ibaret 

olduğunu sporcusu Ceren YILMAZ ile 3 kez Dünya Şampiyonu; sporcusu Eda ERGELDİ’ nin 

Dünya 2.’si olduğunu böylelikle ülkesini ve Federasyonu tüm dünyada en iyi şekilde temsil 

ettiğini, sorumlusu olduğu 4 sporcudan 3 tanesinin Dünya Şampiyonu diğerinin ise Dünya 2.’si 

olduğunu, tutanakta sözü edilen lobide Milli Takım toplantısı gece bittiğinden sporcuları ile 

ertesi günkü yarı final maç videosu izleyip strateji ve plan taktiğini verdiği sırada bir hocanın 

gelip yat saati uyarısı yaptığını, buna karşılık “hocam taktik veriyorum 5 dakikaya bitecek 

göndereceğim” diyerek cevap verdiğini ve sporcularının 5 dakika sonra odalarına gittiğini, 

ikinci bir ikaza meydan vermediğini, iddiaların asılsız ve iftiradan ibaret olduğunu, suçlamaları 

kabul etmediğini belirtmiştir. 

 

Sporcu Eda ERGELDİ’ nin ve sporcu Ceren YILMAZ’ ın 22.11.2019 tarihli 

savunmalarında özetle; tutanakta itham edilen suçlamaların tamamen asılsız ve iftiradan ibaret 

olduğunu, Muay Thai Federasyonu çatısı altında sayısız başarılara imza attıklarını, ülkeyi en 

iyi şekilde temsil ettiklerini, tek hedeflerinin bayrağımızı göndere çekmek olduğunu, 

suçlamaları kabul etmediklerini belirtmişlerdir.  

  

Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde Antrenör Ertan 

AKDOĞAN ile sporcular Eda ERGELDİ ve Ceren YILMAZ hakkında; 

Soyut beyanlar dışında adı geçenlerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair 

savunmalarının aksine her türlü kuşkudan uzak, inandırıcı ve kesin kanıt bulunamayan Hakaret 

ve Talimatlara Aykırı Hareket, Milli Şerefi İhlal ve Görev Suçu suçlarından Disiplin ve Ceza 

Talimatının 52’nci maddesi uyarınca AYRI AYRI CEZA VERİLMESİNE GEREK 

OLMADIĞINA, bundan sonraki bu ve benzeri faaliyetlerde daha hassas davranılmasına, işbu 

karara karşı adı geçenlere kararın tebliğini izleyen on gün içerisinde Spor Genel Müdürlüğü 

Tahkim Kurulu'na itiraz haklarının bulunduğunun ihtarına, 
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2) İlgi tarihli Muay Thai Ulusal Hakemi Sunay KAYIKCI’ nın şikayet dilekçesine 

istinaden Muaythai Kocaeli Hakemi Oğuz KORKMAZ' ın 01-02 Ekim 2016 tarihinde 

Gebze/Kocaeli ilinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Muaythai Şampiyonasında 

görev alan ve 2016 yılında İl Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı olan Ulusal Hakem Oğuz 

KORKMAZ, sporculara başarı belgesi olarak dağıtılan belgenin üzerinde adı-soyadı ve 

ünvanının Uluslararası Hakem olarak belirtilmesi, ayrıca sehven olmaması bilerek daha sonraki 

şampiyonalarda da aynı belgelerin dağıtıldığı, kendisini Uluslararası Hakem olarak anons 

ettirdiği ve mavi gömlek renginin Muaythai’de Uluslararası Hakemlerin giydiği, görevli olarak 

Uluslararası Hakem yazılıp bu dereceden seans ücreti aldığı şikayet dilekçesinde belirtildiği ve 

ayrıca Muaythai Batı Marmara Bölge Başkanı Bülent ENİŞ ve Kocaeli Hakem Kurulu Başkanı 

Ramazan BAGLAN’ın Amatör Muaythai IFMA Hakem kurallarını bilmelerine rağmen bunlara 

göz yummaları ve müdahale etmemeleri gerekçeleriyle Disiplin Kurulumuza sevkedilmişlerdir. 

 

Hakem Oğuz KORKMAZ’ın 26.11.2019 havale tarihli savunmasında özetle; İl Hakem 

Kurulu Başkanı tarafından maçlara davet edildiğini fakat kendisinin gelemeyeceğini 

bildirdiğini, maç sabahı tekrar aranarak ısrarla tecrübeli hakem eksiğinin olduğunu ve diğer 

hakemlerin yeni olması sebebiyle kendisinin Hakem olarak görev alması istenmesi üzerine 

çalıştığı yerdeki müdüründen izin aldığını, gündelik kıyafetiyle salona geçtiğini, maçlarda 

hiçbir şekilde Uluslararası Hakem olarak anons edilmediğini, maçlarda dağıtılan belgelerin 

daha önceden matbaaya verildiğini, Ulusal Hakem yazması gerekirken Uluslararası Hakem 

olarak yazıldığını fakat ellerinde başka bir belge olmadığından o belgelerin kullanıldığını, 

Uluslararası Hakem harcırahının ise kendisi gibi başka hakemlerin de yanlış yazıldığını 

kendisinin de Uluslararası Hakem olarak yazıldığını, suçlamaları kabul etmediğini belirtmiştir. 

 

Hakem Ramazan BAĞLAN’ın 26.11.2019 havale tarihli savunmasında özetle; başarı 

belgelerinin altında yazılan isim ve ünvanların hatalı olduğunu, ellerinde başka bir belge 

bulunmadığından ve bu hatanın düzeltilemediğinden bir kereye mahsus olmak üzere bu 

belgelerin dağıtıldığını, daha sonraki müsabakalarda doğru şekilde basılan belgelerin 

dağıtıldığını, bunun tamamen matbaacının hatasından kaynaklandığını, Oğuz KORKMAZ’ın 

maçlara gelemeyeceğini kendisine bildirdiğini, maç sabahı tekrar arayıp katılımın fazla 

olduğunu ve tecrübeli hakeme ihtiyacının olduğunu, gelmesini istediğini, kendisinin de işten 

çıkıp günlük kıyafetiyle geldiğini, Bölge Hakem Kurul Başkanı Bülent ENİŞ’in onayı ile jüri 

ve hakem görevlendirme görevini ifa ettiğini, maç yönetmediğini ve orta hakemlik 

yapmadığını, Hakem harcırah çizelgelerinde bazı hataların olduğunu tespit ettiklerini, Oğuz 

KORKMAZ’ın Ulusal Hakem harcırahı aldığını, suçlamaları kabul etmediğini belirtmiştir. 

 

 Hakem Bülent ENİŞ’in 26.11.2019 havale tarihli savunmasında özetle;  başarı 

belgelerinin altında yazılan isim ve ünvanların hatalı olduğunu, ellerinde başka bir belge 

bulunmadığından ve bu hatanın düzeltilemediğinden bir kereye mahsus olmak üzere bu 

belgelerin dağıtıldığını, daha sonraki müsabakalarda doğru şekilde basılan belgelerin 

dağıtıldığını, bunun tamamen matbaacının hatasından kaynaklandığını, Oğuz KORKMAZ’ ın  

işten çıkıp günlük kıyafetiyle geldiğini, Hakem harcırah çizelgelerinde bazı hataların olduğunu 

tespit ettiklerini, Oğuz KORKMAZ’ ın Ulusal Hakem harcırahı aldığını, suçlamaları kabul 

etmediğini belirtmiştir. 

 

Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; Hakemler Oğuz 

KORKMAZ, Ramazan BAĞLAN ve Bülent ENİŞ hakkında Disiplin ve Ceza Talimatının 

9'uncu maddesi uyarınca adı geçenler hakkında AYRI AYRI UYARMA CEZASIYLA 

CEZALANDIRILMASINA,  bundan sonraki bu ve benzeri faaliyetlerde daha hassas 
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davranılmasına, işbu karara karşı adı geçenlere kararın tebliğini izleyen on gün içerisinde Spor 

Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na itiraz haklarının bulunduğunun ihtarına, 

 

3) Türkiye Muay Thai Federasyonu İl Temsilciğinin 16.10.2019 tarih ve 174756 

sayılı dilekçesine istinaden İstanbul’da Muay Thai Aday Hakem Kursu açılması ile ilgili 

başvurusu İstanbul Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü aracılığıyla Federasyonumuza 

ulaşmış ve buna istinaden 23-24 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da Aday Hakem kursunun 

açılması uygun görülmüş, 31.10.2019 tarih ve 1086 sayılı yazı ile kurs görevlileri belirtilerek 

uygunluk yazısı İstanbul Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Bu süreçte 

İstanbul ili Muay Thai Uluslararası Hakemlerinden Çetin ŞAHİN ve Ulusal Hakemlerden 

Muhammet ÖZYURT sosyal medya (whatsapp üzerinden hakemler grubuna) üzerinden 

Federasyonun görevlendirdiği görevliler hakkında spor ahlakına ve centilmenliğine uymayan 

söylemler ve hakaret içeren yazışmalarda bulunmaları üzerine adı geçenler Disiplin 

Kurulumuza sevkedilmişlerdir. 

Hakem Çetin ŞAHİN’in 11.11.2019 tarihli savunmasında özetle; kendisinin 30 yıllık 

Silahlı Kuvveler Personeli olarak devlet terbiyesi ile yetiştiğini, İstanbul hakemlerinin birlik 

beraberlik içerisinde hareket etmelerini istemesinden dolayı whatsapp grubuna şikayete konu 

olan yazıları yazdığını, hiçbir kimse hakkında isim belirtmediğini, onur kırıcı hareket 

etmediğini belirtmiştir. 

Hakem Muhammet ÖZYURT’ un 15.11.2019 tarihli savunmasında özetle; İstanbul 

Muay Thai İl Temsilciği Whatsapp grubuna istem dışı Hacı TÜRK’ e hakaretinin kasten 

yapılmadığını, Whatsapp grubunda bulunan hakemler ile Federasyon Yönetiminden özür 

dilediğini belirtmiştir. 

Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; Hakemler Çetin 

ŞAHİN ve Muhammet ÖZYURT hakkında Disiplin ve Ceza Talimatının 9'uncu maddesi 

uyarınca adı geçenler hakkında AYRI AYRI UYARMA CEZASIYLA 

CEZALANDIRILMASINA, işbu karara karşı adı geçenlere kararın tebliğini izleyen on gün 

içerisinde Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na itiraz haklarının bulunduğunun ihtarına, 

 

Toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. 
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