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TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

DİSİPLİN KURULU KARARI 

 

Türkiye Muay Thai Federasyonu Disiplin Kurulu'nun 07/11/2019 tarihli toplantısında 

aşağıdaki karar alınmıştır: 

 

Muay Thai Federasyonu Milli Sporcularından Erhan DENİZ ve Nurhayat DENİZ  

tarafından 30 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Ataşehir’de düzenlenen ve Ulusal bir kanalda 

naklen olarak yayınlanan bir organizasyonda; günün ikinci maçı olan 79 kg Kostas 

PAPODOPOULOS (Yunanistan) – Haris BİBER (Bosna Hersek) arasındaki maçın Bosna 

Hersekli sporcu Haris BİBER lehine sonuçlanması için müsabakada görevli hakemleri 

yönlendirmeye çalıştıkları ve bu müsabakanın tarafsız şekilde yürütülmesine mani oldukları, 

bu müsabakanın normal durumda rakip sporcu olan Kostas PAPODOPOULOS’un kazanması 

gerektiği fakat bu maçın Bosnak Hersekli sporcu Haris BİBER’e kazandırıldığı; diğer maç olan 

91 kg Bruno SUSANO (Portekiz) – Serkan ÖZÇAĞLAYAN (Tükiye) müsabakasında ise 

normal maç sonucuna göre Portekizli sporcunun maçı kazanması gerekirken Milli 

Sporcularından Erhan DENİZ ve Nurhayat DENİZ’in müsabakada görevli hakemlere 

müdahaleleri ile ekstra round oynattırılarak müsabakanın Serkan ÖZÇAĞLAYAN’a 

kazandırıldığı; adı geçenlerce yapılan müdahalelerin sonlandırılması için Türkiye Muay Thai 

Federasyonu Teknik Direktörü Yılmaz ÇEKEN tarafından yapılan uyarılara rağmen Muay Thai 

Milli Sporcularından Erhan DENİZ ve Nurhayat DENİZ ’in “sen hakem değilsin karışma, 

canımızı sıkmayın biz çıkar yönetiriz” şeklinde cevap verdikleri; müsabaka öncesi organizatör 

olarak müsabaka talimatlarına uyacakları konusunda ve müsabakalarda Muay Thai 

yaptıracaklarına dair garanti vermelerine rağmen müsabakaların hakkaniyetten uzak, kişisel 

ihtiras ve şahsi kazanç ön planda tutularak Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun vermiş olduğu 

yetkiyi suistimal ettikleri gerekçeleriyle Milli Sporcularından Erhan DENİZ ve Nurhayat 

DENİZ ’in ve haklarında soruşturma başlatılarak Türkiye Muay Thai Federasyonu Disiplin 

Kuruluna sevkedilmişlerdir. Ayrıca; Kahir ASLAN’ın Türkiye Muay Thai Federasyonu 

Profesyonel Hakem Kurulu Başkanı olarak organizasyonda görevli olduğu ve müsabakada 

görevlendirilen hakemlerden de sorumlu olduğu soruşturma dosyasından anlaşıldığından 

Profesyonel Hakem Kurulu Başkanı Kahir ASLAN, Türkiye Muay Thai Federasyonu Disiplin 

Kuruluna sevkedilmiştir.  

Muay Thai Milli Sporcularından Erhan DENİZ’in 21.10.2019 havale tarihli 

savunmasında özetle; hiçbir hakeme ya da Federasyon yetkilisine maç yönetimi konusunda 

itirazda bulunmadığını, yakın giden maçlar ile ilgili canlı yayında karar merciinin Federasyon 

Hakemleri olduğunu ve kazananın belirlenmesinin zor olacağından “Allah yardımcıları olsun” 

cümlesini canlı yayında söylediğini, organizasyonda görevli hakemlerin başında Kahir 

ASLAN’dan dosya kapsamında bilgi alınarak dosyanın karara bağlanması gerektiğini, bu 

soruşturmanın başlamasına kıskançlığın sebep olduğunu, şahsi çıkarlar uğruna düşünmeden 

kişiye yönelik bu tip saldırıların spora zarar verdiğini belirtmiştir. 

Muay Thai Milli Sporcularından Nurhayat DENİZ’in 23.10.2019 tarihli savunmasında 

özetle; organizasyonda hiçbir kimsenin hakem veya Federasyon yetkilisine müdahalede 

bulunmadığını, bahsi geçen maçların karar kağıtlarının Hakem Kurulu Başkanı Kahir 

ASLAN’da bulunduğu, Kahir ASLAN’ın bu konuda kendilerine şahit olduğunu, Avrupa ve 

Dünya Şampiyonu olmuş bir sporcu olarak Federasyon yetkililerinden çirkin bir hakaret 

görmek kendisini maddi ve manevi yıprattığını, kendileri hakkında ithamda bulunan Halil 
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DEMİR’in spora ve camiaya yararından çok zararı olduğunu, devlet görevinin kötüye 

kullanarak hırs ve emelleri uğruna Türk sporuna zarar verdiğini, kendisinin de Halil 

DEMİR’den şikayetçi olduğunu belirtmiştir. 

Profesyonel Hakem Kurulu Başkanı Kahir ASLAN’ın 30.10.2019 tarihli savunmasında 

özetle; organizasyonun ikinci maçı olan 79 kg Kostas PAPODOPOULOS (Yunanistan) – Haris 

BİBER (Bosna Hersek) arasındaki maç yan hakemlerin kararı ile 3-0 olduğu, bu sonuca 

varılmasında hiçbir baskı, itiraz ve değişimin olmadığını, organizasyonda görev yapan 

hakemlerin Uluslararası hakem ve bölge başkanı olduğunu, organizasyonun diğer maçı olan 91 

kg Bruno SUSANO (Portekiz) – Serkan ÖZÇAĞLAYAN (Türkiye) müsabakasında yan 

hakemlerden ikisinin puandan düşmeyi unutması sebebiyle kendisinin baş hakem olarak bu 

hatayı düzeltmesi üzerine beraberlik sonucunun oluştuğu, bunların dilekçe ekinde sunmuş 

olduğu maç kartlarından anlaşılabileceğini, kimsenin baskısına ve müdahalesine uğramadan 

tarafsız olarak kural gereği işlemler yaptığını, suçlamaların tümünün asılsız olduğunu, 

organizasyonda görevli olan tüm hakemlerin kurallara uygun müsabakaları yönettiklerini, 18 

yıldır Muay Thai Federasyonunda hakem olarak şerefiyle ve onuruyla görev yaptığını, 

organizasyonu düzenleyen taraflarla ve sporcularla ilgisinin bulunmadığını suçlamaları kabul 

etmediğini belirtmiştir. 

Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; Milli Sporcular 

ve aynı zamanda organizasyonu düzenleyen Erhan DENİZ’in ve Nurhayat DENİZ’in 

müsabakaları etkileyecek bir eylemlerinin bulunmadığı fakat daha fazla şeffaf ve tarafsız 

davranmaları gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. Profesyonel Hakem Kurulu Başkanı Kahir 

ASLAN’ın ise kendisi tarafından teknik bir hatanın düzeltilmesinde yanlış anlaşılmalara neden 

olduğu, müsabakaların sonuçlarının değişmesine sebep olmadığı aksine oluşabilecek bir hak 

kaybını önlediği fakat Muay Thai sporunda ekstra raund oynatılmadan sonucu doğrudan  

düzeltmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Bu nedenle;  

1) Milli Sporculardan Erhan DENİZ ve Nurhayat DENİZ hakkında Disiplin ve Ceza 

Talimatının 9'uncu maddesi uyarınca adı geçenlerin AYRI AYRI UYARMA 

CEZASIYLA CEZALANDIRILMALARINA, işbu karara karşı kararın adı 

geçenlere tebliğini izleyen on gün içerisinde Spor Genel Müdürlüğü Tahkim 

Kurulu'na itiraz haklarının bulunduğunun ihtarına, 

 

2) Profesyonel Hakem Kurulu Başkanı Kahir ASLAN hakkında Disiplin ve Ceza 

Talimatının 9'uncu maddesi uyarınca adı geçenin UYARMA CEZASIYLA 

CEZALANDIRILMASINA, işbu karara karşı kararın adı geçene tebliğini izleyen 

on gün içerisinde Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na itiraz hakkının 

bulunduğunun ihtarına, 

 

Toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 

İMZALI                                  İMZALI                   İMZALI           

Murat ÖNDER        Av.Kaan Özgür KAYICI       Av.Sebahattin ÇETİN 

        Başkan        Başkan Yrd.                 Üye 


