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TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU 

DİSİPLİN KURULU KARARI 

 

 

 Türkiye Muay Thai Federasyonu Disiplin Kurulu'nun 16/04/2019 tarihli toplantısında 

aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 

 1) Uluslararası Hakem Ayhan ÖZBALKANLI hakkında; Büyükler-Gençler 

Türkiye Muaythai Şampiyonası 18-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da 

gerçekleştirilmiştir. Bu müsabakalarda 21.02.2019 tarihinde tutulan tutanağa istinaden G 

ringin’de (Alt Gençler) 11. Maçın devamı sırasında Kırmızı köşe sporcusunu galip ilan 

etmeleri üzerine Antrenör Mustafa Ersin ŞİMŞEK tarafından itiraz edilmesi üzerine 

Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Şakir BAYRAMOĞLU olaya müdahale etmiş, 

masada bulunan Uluslararası Hakem Ayhan ÖZBALKANLI’nın yanlış puanlama yaptığı, 

müsabakayı mavi köşe sporcusunun kazanması gerektiği uyarısında bulunulmuştur. 

Puanlamanın kontrol edilmesi üzerine maçın galibinin mavi köşe sporcusu olarak düzeltildiği, 

yarışmanın seyrini ve gidişatı değiştirecek şekilde karar alan Antalya Bölgesi Uluslararası 

Hakemi Ayhan ÖZBALKANLI hakkında 21.02.2019 tarihli Muhsin TÜRK, Mustafa Ersin 

ŞİMŞEK ve Zafer AKSUOĞLU tarafından tutanak tutulmuştur. Ayrıca Merkez Hakem Üst 

Kurul Başkanı Hamit DURMAZ ve Merkez Hakem Üst Kurul Başkan Yardımcısı Erdoğan 

AYDIN tarafından imza altına alınan tutanakta Uluslararası Hakem Ayhan 

ÖZBALKANLI’nın kural hataları yaptığı ve Disiplin Kuruluna sevkinin uygun görüldüğü 

bildirilmiştir.  

 

            Uluslararası Hakem Ayhan ÖZBALKANLI’nın 25.03.2019 tarihli savunmasında 

özetle; 21.02.2019 tarihinde G ringinde (Alt Gençler) ring amiri olarak görev yaptığını, 

oynanan 11’inci maçla ilgili gelen sonuçları kendisinin anons hakemine kazanan kim 

olduğunu söylemeden anons hakeminin kırmızı köşeyi kazanan olarak ilan edince kendisinin 

olaya hemen müdahale ettiğini ve anons hakemine tepki verdiğini, sonuçları kontrol ettiğinde 

kazanan köşenin Mavi köşe olduğunu tespit ettiğini, anons hakemine Mavi köşenin 

kazandığını söylediğinde kazananın Mavi köşe olduğunun anons edildiğini, yarışmanın 

seyrini ve gidişatını değiştirecek bir yetkisinin ve gücünün olmadığını, kendisinin ne Kırmızı 

köşenin ne de Mavi köşenin tarafı olduğunu, her iki tarafı da tanımadığını, Antalya ili 

Antrenörü Muhsin TÜRK’ün neden böyle bir iftirada bulunduğunu anlam veremediğini, 

kendisine hakaretlerde bulunan Muhsin TÜRK hakkında gereğinin yapılmasını belirtmiştir.  

 

            Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; dosya 

kapsamında daha dikkatli davranması ve aynı davranışı tekrarlamaması için Antalya İli 

Uluslararası Hakem Ayhan ÖZBALKANLI hakkında Disiplin ve Ceza Talimatının 9'uncu 

maddesi uyarınca UYARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

 

 2) Uluslararası Hakem Hacı TÜRK hakkında; Büyükler-Gençler Üniversitelerarası 

Türkiye Muaythai Şampiyonası 23 Şubat-01 Mart 2019 tarihleri arasında Antalya’da 
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gerçekleştirilmiştir. Müsabakalar sırasında Final müsabakasında Antrenör Selçuk YENER 

sporcusunun sakatlanması sebebiyle maça çıkamayacağını, A ringi masasında görevli Hakem 

Hacı TÜRK’e bildirdiğini ve kendisine “Hocam sen iyi misin sen gelip söyleyeceksin” gibi 

bozuk havada ve ses tonu ağır bir şekilde cevap verdiği gerekçesiyle Uluslararası Hakem Hacı 

TÜRK hakkında 01.03.2019 tarihli bir kısım hakem tarafından tutulan tutanak ve 01.03.2019 

tarihli Selçuk YENER tarafından imzalanan şikayet dilekçesi nedeniyle Uluslararası Hakem 

Hacı TÜRK Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. 

 

            Uluslararası Hakem Hacı TÜRK’ün 26.03.2019 tarihli savunmasında özetle; 

01.03.2019 tarihinde A ringi sorumlu Baş Hakemi olarak görev yaptığını, Final maçları 

listesindeki 1. Maç ile müsabakalara başlandığı sırada  Şampiyona Koordinatörü Talip 

ŞENOLMUŞ Baş Hakem masasına gelerek 2 numaralı müsabaka, Mavi köşe Erzincan Binali 

Yıldırım Üniversitesi Sporcusu Emrullah GÜNEŞ’in maça çıkamayacağını bildirdiğini, bunun 

üzerine kendisinin sporcunun hocası kim ise onun gelip söylemesi gerektiğini söylediğini, 

bunun üzerine Antrenör Selçuk YENER’ in Baş Hakem masasına gelerek “ben haber 

gönderiyorum beni daha ne diye çağırıyorsun lan” dediğini, Antrenör Selçuk YENER 

tarafından sarfedilen kelimeyi şaşkınlıkla karşıladığını ve üslubunun yanlış olduğunu, 

kendisinin işini yaptığını, terbiyesizlik yapmaması gerektiğini söylediğini, Antrenör Selçuk 

YENER’ in kendisine “sen benim kim olduğumu biliyor musun ben Teknik Kurul 

Başkanıyım lan” dediğini, üzerine saldırdığı ve araya girenler tarafından fiziki saldırının 

engellendiğini, Antrenör Selçuk YENER uzaklaşırken bile “seni bir daha hiçbir şampiyonada 

görmeyeceğim sakın gözüme görünme bittin sen” diyerek parmak sallayarak tehditlere devam 

ettiğini, hiç kimseye karşı hakaret ve aşağılayıcı üslup kullanmadığını, aksine kendisine karşı 

hakaret, saldırı, tehdit yapıldığını belirtmiştir. 

 

 Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; dosya 

kapsamında daha dikkatli davranması ve aynı davranışı tekrarlamaması için Antalya İli 

Uluslararası Hakem Hacı TÜRK hakkında Disiplin ve Ceza Talimatının 9'uncu maddesi 

uyarınca UYARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

 

 3) Bolu İli Antrenörlerinden Ertan AKDOĞAN hakkında; Büyükler-Gençler 

Türkiye Muaythai Şampiyonası 18-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da 

gerçekleştirilmiştir. 20.02.2019 tarihinde D ringinde devam eden müsabakalar sırasında 

Antrenör Ertan AKDOĞAN’ ın spor ahlakına ve centilmenliğine aykırı hareket ettiği 

iddiasıyla 20.02.2019 tarihli bir kısım hakem tarafından tutulan tutanak nedeniyle Disiplin 

Kuruluna sevk edilmiştir. 

 

  Antrenör Ertan AKDOĞAN’ın 14.03.2019 tarihli savunmasında özetle; final maçının 

1. dakikasında rakip sporcunun aldığı darbe ile yere düştüğünü, yerden kalkamadığını, D 

Ringi amiri orta hakemi tarafından maçın bitirildiğini, rakip sporcunun o sırada hocasıyla 

birlikte ringden indiğini, o sırada Cüneyt KÖSE’nin hakemlere bakarak “red” dediğini, 

kendisinin bu terimi anlamadığını, sporcusunun diskalifiye edildiğini düşündüğünü, “red” 

teriminin ne olduğunu sorduğunda ise maçı kendi sporcusunun kazandığını söylediklerini, 

fakat o heyecanla “böyle bir şey yapmaya, bizi diskalifiye etmeye hakkınız yok” dediğini, 
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Cüneyt KÖSE’ nin kendisine “karşı taraf maçtan çekildiği için onlara ret diyoruz, siz 

kazandınız” dediğini, kendisinin olayı yanlış algıladığını belirtmiştir.  

       Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; dosya 

kapsamında daha dikkatli davranması ve aynı davranışı tekrarlamaması için Bolu İli 

antrenörlerinden Ertan AKDOĞAN hakkında Disiplin ve Ceza Talimatının 9'uncu maddesi 

uyarınca UYARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

 

 4) Kayseri İli Antrenörlerinden Talip ŞENOLMUŞ hakkında; Büyükler-Gençler 

Türkiye Muaythai Şampiyonası 18-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da 

gerçekleştirilmiştir. 21.02.2019 tarihinde bir kısım hakem tarafından tutulan tutanakta G 

Ringinde müsabakaların devamı sırasında Antrenör Talip ŞENOLMUŞ’ un bağırarak 

“Allahtan korkun yuh sizlere” diyerek centilmenlik dışı hareketi nedeniyle Disiplin Kurulan 

sevk edilmiştir. 

 

 Antrenör Talip ŞENOLMUŞ’ un savunmasında özetle; sporcunun kazandığı halde 

hakemlerin taraflı davrandığını düşünerek duygusal olarak hatalı bir şekilde davrandığını 

itiraz ettiğini ve itirazının kabul edildiğini, müsabakanın tekrar oynandığını, ringin tüm 

hakemlerinden davranışı sebebiyle özür dilediğini, herhangi bir hakaret, küfür veya 

aşağılayıcı bir eyleminin olmadığını belirtmiştir. 

 

 Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; dosya 

kapsamında daha dikkatli davranması ve aynı davranışı tekrarlamaması için Kayseri İli 

antrenörlerinden Talip ŞENOLMUŞ hakkında Disiplin ve Ceza Talimatının 9'uncu maddesi 

uyarınca UYARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

 

 

 5) Erzincan İli Antrenörlerinden Selçuk YENER hakkında; Büyükler-Gençler 

Üniversitelerarası Türkiye Muaythai Şampiyonası 23 Şubat-01 Mart 2019 tarihleri arasında 

Antalya’da gerçekleştirilmiştir. 01.03.2019 tarihinde bir kısım hakem tarafından tutulan 

tutanağa istinaden A Ringinde müsabakaların devamı sırasında final müsabakasında A 

ringinde 2 numaralı müsabaka sporcusu Mavi köşe Emrullah GÜNEŞ’ in maça 

çıkamayacağının bilgisi A ringi Baş Hakemi Uluslararası Hakem Hacı TÜRK’ e bildirildiği, 

bunun teyit edilmesi için Üniversitenin yetkili Antrenörü Selçuk YENER çağırılarak 

sporcusunun maça çıkıp çıkamayacağı bilgisi istendiği, Antrenör Selçuk YENER’ in Baş 

Hakeme “sana söyleniyor neden beni çağırıyorsun lan, ben Teknik Kurul Başkanıyım, seni 

bundan sonra hiçbir şampiyonada görmeyeceğim gözüme görünme” dediği, ve Baş Hakem 

Hacı TÜRK’ ün üzerine yürüdüğü fakat araya girenler tarafından fiziki müdahalenin 

engellendiği belirtilmiştir. Baş Hakem Hacı TÜRK’ ün 01.03.2019 tarihli dilekçe ve bir kısım 

hakem imzalı 01.03.2019 tarihli tutanak nedeniyle Antrenör Selçuk YENER, Disiplin 

Kurulana sevk edilmiştir. 

 

 Antrenör Selçuk YENER’in 15.03.2019 tarihli savunmasında özetle; Baş Hakem Hacı 

TÜRK’ün yanına gittiğini, Hacı TÜRK’ün kendisine “sen benim yanıma geleceksin” 

dediğini, kendisinin “Hocam bu arkadaşlar müsabaka koordinatörü işleri bu” dediğini, Hacı 
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TÜRK’ün aşağılayıcı bir tonla “sen iyi misin sen kimsin bana işimi öğretiyorsun” dediğini, bu 

konuşmalara Müsabaka Koordinatörü Talip ŞENOLMUŞ’un şahit olduğunu, kendisinin “ben 

bu camiada Kurul Başkanı ve Teknik Direktörüm, benimle böyle konuşamazsın böyle devam 

edersen bir daha buralara gelemezsin insanlar senin yüzünden senin masanda çalışma 

istemiyor” dediğini, Hacı TÜRK’ün masadaki acemi hakemlere ispat etmek için kendisine 

karşı aşağılayıcı ve azarlayıcı ses tonu ile konuştuğunu, kendisi tarafından tepki 

gösterildiğinde Hacı TÜRK’ün haklı çıkmak için tutanak tuttuğunu, onurunu kıracak şekilde 

kendisiyle konuştuğunu belirtmiştir. 

 

 Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; dosya 

kapsamında daha dikkatli davranması ve aynı davranışı tekrarlamaması için Erzincan İli 

antrenörlerinden Selçuk YENER hakkında Disiplin ve Ceza Talimatının 9'uncu maddesi 

uyarınca UYARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

 

 

  6) Kayseri İli Antrenörlerinden Bilal ATİLLE hakkında; Büyükler-Gençler 

Türkiye Muaythai Şampiyonası 18-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da 

gerçekleştirilmiştir. 23.02.2019 tarihinde F Ringindeki Final Müsabakasında Antrenör Bilal 

ATİLLE, müsabaka sırasında ringe havlu atıp, müsabakanın durmasına sebep olduğu ve aynı 

zamanda rakip sporcunun üzerine yürüdüğü 23.02.2019 tarihli bir kısım hakem tarafından 

tutulan tutanakta belirtilmiştir. Antrenör Bilal ATİLLE, Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. 

 

 Bilal ATİLLE’nin 25.03.2019 tarihli savunmasında özetle; F Ringindeki Final 

Müsabakasında sporcusunun stoptan sonra 2 defa vurduğunu gördüğünü ve rakibinin 

karşısında zayıf kaldığını, bu sebeple kural gereği havlu atıp sporcusunu çektiğini, diğer 

sporcunun tahrik etmesi sonucu final maçı atmosferiyle bir an bağırdığını, pişmanlık 

duyduğunu ve art niyetinin bulunmadığını belirtmiştir. 

 

  Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; dosya 

kapsamında daha dikkatli davranması ve aynı davranışı tekrarlamaması için Kayseri İli 

antrenörlerinden Bilal ATİLLE hakkında Disiplin ve Ceza Talimatının 9'uncu maddesi 

uyarınca UYARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

 

 

 7) Erzincan ili Sporcusu Remzi AKGÜL hakkında; Büyükler-Gençler Türkiye 

Muaythai Şampiyonası 18-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. 

20.02.2019 tarihinde B ringinde müsabakaların devamı sırasında sporcu Remzi AKGÜL’ ün 

rakibi İbrahim ALTINSÖZ’ e “geçen sefer bana şerefsizlik yapmıştın” dediğine dair sporcu 

İbrahim ALTINSÖZ ve bir kısım antrenör imzalı şikayet dilekçesi üzerine sporcu Remzi 

AKGÜL Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.  

 

 Remzi AKGÜL’ ün 18.03.2019 tarihli savunmasında özetle; final maçında rakibi 

İbrahim ALTINSÖZ’ ü üstünlükle mağlup ettiğini, müsabaka hakeminin galibi ilan etmeden 

önce rakibine sarıldığını, birbirlerini alkışladıklarını, Avrupa Kupasında da eşleştiklerini, ring 
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yanında hazır bulunmasına rağmen malzemeleri kendisine kavuşturulamayınca elendiğini, 

rakibinin ringin yanında hazır olduğunu bilmesine rağmen hakemlere süre geçiyor, zamanı 

başlatın deyip kendisini diskalifiye ettirdiğini, bu maçta “geçen müsabakada yaptığın hiç iyi 

bir şey değildi” dediğini belirtmiştir. 

 

 Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; dosya 

kapsamında daha dikkatli davranması ve aynı davranışı tekrarlamaması için Erzincan İli  

sporcusu Remzi AKGÜL hakkında Disiplin ve Ceza Talimatının 9'uncu maddesi uyarınca 

UYARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

 

 

 8) Mersin ili Sporcusu Mehmet ALKAYIŞ hakkında; Büyükler-Gençler Türkiye 

Muaythai Şampiyonası 18-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. 

18.02.2019 tarihinde kafile listesinde isminin yazılı olmaması sebebiyle Erdemli Belediye 

Spor Kulübü adına kayıtlı sporcu Mehmet ALKAYIŞ’ ın sabah tartısına alınmadığından 

elindeki evrakları parçalaması ve hakaret etmesi sebebiyle hakkında 18.02.2019 tarihli bir 

kısım hakem tarafından tutanak tutulmuş ve Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. 

 

 Sporcu Mehmet ALKAYIŞ’ ın 18.03.2019 tarihli savunmasında özetle; müsabakaya 

katılım için gerekli tüm evrakları alıp tartıya gittiğini, fakat Mersin ili kafile listesinde adının 

bulunmadığı için tartıya alınmadığını, bir senelik emeğinin boşa gideceğini hakemlere 

söylediğini, hakemlerin ise kafile listesinde adı bulunmayan sporcuyu tartıya 

alamayacaklarını söylediklerinde kendisinin sinirlendiğini ve elindeki kağıtları yırtıp yere 

attığını, pişman olduğunu belirtmiştir. 

 

 Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; dosya 

kapsamında daha dikkatli davranması ve aynı davranışı tekrarlamaması için Mersin İli 

sporcusu Mehmet ALKAYIŞ hakkında Disiplin ve Ceza Talimatının 9'uncu maddesi uyarınca 

UYARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

 

 9) Niğde ili Antrenörlerinden Mustafa Ersin ŞİMŞEK hakkında; Büyükler-

Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası 18-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da 

gerçekleştirilmiştir. 21.02.2019 tarihinde G ringinde müsabakaların devamı sırasında 

müsabaka jürisinin tam arkasına gelerek “bilmiyorsanız öğrenin, edepsizlik yapmayın” 

diyerek defalarca tribünde oturanları hakemlere karşı galeyana getirmeye çalıştığı ve 

müsabakanın bu tür davranışlarla devam etmesini engellemeye çalıştığına dair 21.02.2019 

tarihli bir kısım hakem tarafından imza altına alınan tutanağa istinaden adı geçen Disiplin 

Kuruluna sevk edilmiştir. 

 

 Antrenör Mustafa Ersin ŞİMŞEK’ in 18.03.2019 tarihli savunmasında özetle; hiçbir 

kimseye karşı ne hakaretinin ne de tribünleri galeyana getirecek provoke hareketlerinin 

olduğunu, suçlamaları kabul etmediğini, Muhsin TÜRK’ ün ve Zafer AKSOĞANOĞLU’ nun 

şahit olduğunu belirtmiştir.   
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Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; dosya 

kapsamında daha dikkatli davranması ve aynı davranışı tekrarlamaması için Niğde İli 

antrenörlerinden Mustafa Ersin ŞİMŞEK hakkında Disiplin ve Ceza Talimatının 9'uncu 

maddesi uyarınca UYARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

 

10) Antalya ili Antrenörlerinden Muhsin TÜRK hakkında; Büyükler-Gençler 

Türkiye Muaythai Şampiyonası 18-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da 

gerçekleştirilmiştir. 21.02.2019 tarihinde G ringinde müsabakaların devam ettiği sırada 

tribünde oturarak izlerken, hiçbir alakası olmadığı halde jüri masasının arkasına gelerek Ring 

Amiri Ayhan ÖZBALKANLI’ ya işaret parmağını sallayarak “sen haksızlık yapıyorsun, sana 

hakkımızı helal etmiyoruz, yazıklar olsun” diyerek yüksek sesle bağırarak insanları tahrik 

etmeye çalıştığına dair 21.02.2019 tarihli bir kısım hakem tarafından tutulan tutanağa 

istinaden adı geçen Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. 

 

Antrenör Muhsin TÜRK’ ün 23.03.2019 tarihli savunmasında özetle; kendisinin 

alakasının olmadığını söylenilen maçın çok sevdiği dostu antrenör Mustafa Ersin ŞİMŞEK’ in 

sporcusunun maçı olduğunu, maçta birçok yanlış karar verildiğini ve bunun herkes gibi 

kendisini de gerdiğini, hakemin defalarca aynı hatayı yaptığını,  kendisinin asla hakaret 

etmediğini, saygısını bozmadığını belirtmiştir. 

 

 Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; dosya 

kapsamında daha dikkatli davranması ve aynı davranışı tekrarlamaması için Antalya İli 

antrenörlerinden Muhsin TÜRK hakkında Disiplin ve Ceza Talimatının 9'uncu maddesi 

uyarınca UYARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

 

 

11) Kırklareli ili Antrenörlerinden Fatih ÇALIŞKAN hakkında; Büyükler-

Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası 18-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da 

gerçekleştirilmiştir. Görevli olmadığı halde müsabakaların yapıldığı otelde kaçak olarak 

konakladığı tespit edilen Antrenör Fatih ÇALIŞKAN, Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. 

 

Antrenör Fatih ÇALIŞKAN’ ın 27.03.2019 tarihli savunmasında özetle; Federasyon 

Disiplin ve Ceza Talimatlarına aykırı bir harekette bulunmadığını, durumun yanlış 

anlaşılmadan ibaret olduğunu, Federasyonu herhangi bir mağduriyete uğratmamak adına 

konakladığı aynı gece ödemesini yaptığını belirtmiştir. 

 

 Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; dosya 

kapsamında daha dikkatli davranması ve aynı davranışı tekrarlamaması için Kırklareli İli 

Antrenörlerinden Fatih ÇALIŞKAN hakkında Disiplin ve Ceza Talimatının 9'uncu maddesi 

uyarınca UYARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

 

 12) İstanbul ili Sporcularından Kerem DİNÇER hakkında; Büyükler-Gençler 

Türkiye Muaythai Şampiyonası 18-23 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya’da 

gerçekleştirilmiştir. Müsabakaların giriş ve rezervasyon işlemlerinin yapılması esnasında otele 
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giriş rezervasyon masasında parasını önceden yatırması sebebiyle akreditasyon çıkmadığı için 

olay çıkartıp, Federasyon Görevlisi Oğuzhan YILDIRIM’ a “maçım ve tartım olmasa halsiz 

olmasam kavga edilecek adamsın” diye sözlü sataşma ve hakaretinden dolayı tutanak 

tutulmuş ve buna istinaden adı geçen Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. 

 

 Sporcu Kerem DİNÇER’in 15.03.2019 tarihli savunmasında özetle; haftalar önce 

parasını ödediğini, parasını peşin ödemeyen kişilerin arkasına atılmak istenmediğini 

söylediğini, kavga etme potansiyeliyle kendisine çözümleyici yaklaşılmadığını, tamamen 

kavga etme potansiyeliyle üzerine gelindiğini, çok yorgun ve aç olması sebebiyle kavga 

edecek durumda olmadığını, Federasyon Personli Oğuzhan YILDIRIM’a kavga 

potansiyelinde bir adam olduğunu belirtmiştir. 

 

 Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; dosya 

kapsamında daha dikkatli davranması ve aynı davranışı tekrarlamaması için İstanbul İli 

Sporcusu Kerem DİNÇER hakkında Disiplin ve Ceza Talimatının 9'uncu maddesi uyarınca 

UYARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

 

 13) Bolu ile Antrenörlerinden Emrah SARICAER ve Sabri DAMAR ile Sporcu 

Zehra GÖK hakkında;  Türkiye Muaythai Federasyonunun bağlı bulunduğu Dünya 

Muayhai Konseyi – WMC Asbaşkanı ve Uluslararası Amatör Muaythai Federayonu (IFMA) 

Genel Sekreteri Stefan FOX tarafından Federasyonumuza gönderilen yazıda ve eklerinde 

yukarıda anılan ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınan üst kuruluşların 

yasakladığı, sözde WMF Dünye Muaythai Şampiyonasına katıldıklarını ve sözde Dünya 

Şampiyonu olduklarını beyan ettikleri paylaşımlar tespit edilmiştir. Söz konusu faaliyet 

Uluslararası Olimpiyat Komitesinde IOC tarafından tanınan ve Federasyonumuz Uluslararası 

Üst Kuruluşu olan WMC ve IFMA tarafından illegal kuruluş olarak görülmektedir. Katılan 

ülke Federasyonlarını Disiplin Kurullarında yargılayarak cezai müeyyideler uygulayacağını 

açıkça e-mail ve yazılarında ifade etmektedir. 

 

 Antrenörler Emrah SARICAER ve Sabri DAMAR, Muaythai Sporcusu Zehra GÖK 

faaliyet öncesi katılmamaları hususunda uyarılmalarına rağmen Federasyonumuz izni dışında 

Uluslararası illegal bir faaliyete katıldıkları, Federasyonun bir görevlendirilmesi olmamasına 

rağmen faaliyette Milli Takım gibi hareket ettikleri, toplumu yanıltarak sponsorluk maddi 

yardımları aldıkları, faaliyet sonrası 1 Antrenör, 1 sporcu ile döndükleri sözde Dünya 

Şampiyonasından birincilik aldıklarını söyleyerek sosyal medyada paylaştıkları tespit 

edilmiştir. Muaythai (vizesiz) Antrenörü Sabri DAMAR’ ın sözde WMF Türkiye Temsilcisi 

diye kendisini lanse ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine adı geçenler Disiplin Kuruluna sevk 

edilmiştir. 

 

 Antrenör Emrah SARICAER ’in 28.03.2019 tarihli savunmasında özetle; adı geçen 

turnuvaya iyi niyet dahilinde, Milli Takım seçmelerine hazırlanmak ve müsabaka 

tecrübelerini arttırmak amacıyla katıldıklarını, bu tür faaliyetlere Federasyondan izinsiz 

katılamayacaklarını bilmediklerini, maddi destek almadan katılamayacaklarına dair 

bilgilerinin olmadığını, faaliyete hiçbir sponsorun katkısı olmadan sporcuların kendi 
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imkanlarıyla katıldığını, turnuva başladığında Federasyonu bilgi verildiğini, Milli Takım 

olarak lanse edilmediklerini, Milli Takım gibi hareket edilmediğini, alınan başarının Dünya 

Şampiyonluğu değil, WMF Şampiyonluğu olduğunu, kasten veya kural dışı hareket 

etmediklerini belirtmiştir. 

 

 Sporcu Zehra GÖK’ ün 28.03.2019 tarihli savunmasında özetle; müsabakaya tecrübe 

kazanmak amacıyla katıldığını, sponsorla gidilmediğini, masraflarının bizzat ailesi tarafından 

karşılandığını, alınan başarının Dünya Şampiyonluğu değil, WMF Şampiyonluğu olduğu, 

Milli Takım adına dövüşmediğini, kasten veya kural dışı hareket etmediklerini belirtmiştir. 

 

 Antrenör Sabri DAMAR’ ın 28.03.2019 tarihli savunmasında özetle; adı geçen 

turnuvaya iyi niyet dahilinde, Milli Takım seçmelerine hazırlanmak ve müsabaka 

tecrübelerini arttırmak amacıyla katıldıklarını, bu tür faaliyetlere Federasyondan izinsiz 

katılamayacaklarını bilmediklerini, maddi destek almadan katılamayacaklarına dair 

bilgilerinin olmadığını, faaliyete hiçbir sponsorun katkısı olmadan sporcuların kendi 

imkanlarıyla katıldığını, turnuva başladığında Federasyonu bilgi verildiğini, Milli Takım 

olarak lanse edilmediklerini, Milli Takım gibi hareket edilmediğini, alınan başarının Dünya 

Şampiyonluğu değil, WMF Şampiyonluğu olduğunu, kasten veya kural dışı hareket 

etmediklerini belirtmiştir. 

 

 Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; anılan 

faaliyetin Tayland otoritesi dışında sokakta ve bir pazara kurulan ringlerde yapıldığı, Yerel 

Kültür ve Spor Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Tayland Uluslararası Spor ve Kültür 

Festivali izni adı altında yapıldığı, en fazla 8-10 ülkeden onlarca sporcu iştirak ettiği tespit 

edilmiştir. Muaythai sporu Kanun, Yönetmelik ve Ana Statünün verdiği yetki ile Muaythai 

sporunu Türkiye Muaythai Federasyonu dışında kimse temsil yetkisine sahip değildir. Bu 

nedenle; 

  a)  Antrenör Sabri DAMAR ve Antrenör Emrah SARICAER ’in şikayete 

konu eylemi sabit olduğu anlaşıldığından Disiplin ve Ceza Talimatının 18'inci maddesi 

uyarınca AYRI AYRI 1 (BİR) YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASIYLA 

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

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

 

              b) Sporcu Zehra GÖK ’ün şikayete konu eylemi sabit olduğu anlaşıldığından 

Disiplin ve Ceza Talimatının 18'inci maddesi uyarınca 4 (DÖRT) AY 

MÜSABAKALARDAN MEN CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, işbu karara 

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

Kurulu'na itiraz hakkının bulunduğunun ihtarına, 

 

  14) Mersin İli Sporcularından Umut ERYILMAZ, Ziya IŞIKDEMİR, Özge 

SARI, Emre KESKİCİ, İlknur FINDIK ve Mersin İli Antrenörlerinden Yeliz FINDIK 

hakkında; Büyükler-Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası 18-23 Şubat 2019 tarihleri 
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arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. 22.02.2019 tarihinde A Ringi sporcusu Hüseyin 

BARUT rakibi Ziya IŞIKDEMİR’ in hakaret, tahrik edici, spor ahlakına ve centilmenliğine 

aykırı hareket etmesi, Mersin ili sporcuları Umut ERYILMAZ ve Özge SARI’ nın olaya 

müdahil olmaları, Mersin ili Antrenörlerinden Yeliz FINDIK ve sporcuları İlknur FINDIK, 

Emre KESKİCİ olayı tahrik etmesi, sinkaflı sözler kullanması, suça teşvik etmeleri, olayların 

büyümesine sebebiyet vermeleri ayrıca Antrenör Yeliz FINDIK sporcu Kevser YAKŞAN’ ın 

yakasından tutarak İlknur FINDIK yumruk attığı ve Emre KESKİCİ’ nin karın bölgesine 

tekme attığına dair sporcu Hüseyin BARUT’ un dilekçesi ve eklerin sunduğu Kevser 

YAKŞAN’ a ait 22.02.2019 tarihli İstirahat Raporu, Kevser YAKŞAN’ a ait 22.02.2019 

tarihli Adli Raporu, Ural TAMAY’ a ait 22.02.2019 tarihli Adli Raporuna istinaden  Mersin 

İli Sporcularından Umur ERYILMAZ, Ziya IŞIKDEMİR, Özge SARI, Emre KESİCİ, İlknur 

FINDIK ve Mersin İli Antrenörlerinden Yeliz FINDIK Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. 

 

 Sporcu İlknur FINDIK’ ın 15.03.2019 tarihli savunmasında özetle; Hüseyin BARUT’ 

un maçı kaybetmeyi sindiremediği için Ziya IŞIKDEMİR’ e hakaret ettiğini, bunun üzerine 

Hüseyin BARUT’ un nişanlısı Kevser YAKŞAN’ ın Ziya IŞIKDEMİR’ e saldırdığını, 

Antrenör Yeliz FINDIK’ ın tartışmayı ayırmaya çalıştığını, Hüseyin BARUT’ un elindeki buz 

poşetini Antrenör Yeliz FINDIK’ a fırlatarak vurduğunu, haksız saldırıya engel olmaya 

çalışırken karşı tarafından saldırısına maruz kaldıklarını belirtmiştir. 

 

 Antrenör Yeliz FINDIK’ın 15.03.2019 tarihli savunmasında özetle; Hüseyin 

BARUT’un maçı kaybetmeyi sindiremediği için Ziya IŞIKDEMİR’e hakaret ettiğini, bunun 

üzerine Hüseyin BARUT’un nişanlısı Kevser YAKŞAN’ın Ziya IŞIKDEMİR’e saldırdığını, 

kendisinin tartışmayı ayırmaya çalıştığı sırada Hüseyin BARUT’un elindeki buz poşetini 

çenesine fırlatarak vurduğunu, bu sırada sporcularının kendisine yapılan haksız saldırıya engel 

olmaya çalışırken karşı tarafın saldırısına maruz kaldıklarını belirtmiştir. 

 

 Sporcu Emre KESKİCİ’ nin 15.03.2019 tarihli savunmasında özetle; Hüseyin 

BARUT’ un maçı kaybetmeyi sindiremediği için Ziya IŞIKDEMİR’ e hakaret ettiğini, bunun 

üzerine Hüseyin BARUT’ un nişanlısı Kevser YAKŞAN’ ın Ziya IŞIKDEMİR’ e saldırdığını, 

Antrenör Yeliz FINDIK’ ın tartışmayı ayırmaya çalıştığını, Hüseyin BARUT’ un elindeki buz 

poşetini Antrenör Yeliz FINDIK’ a fırlatarak vurduğunu, haksız saldırıya engel olmaya 

çalışırken karşı tarafından saldırısına maruz kaldıklarını belirtmiştir. 

 

 Sporcu Ziya IŞIKDEMİR’in 15.03.2019 tarihli savunmasında özetle; Hüseyin 

BARUT’un maçı kaybetmeyi sindiremediği için kendisine hakaret ettiğini, bunun üzerine 

Hüseyin BARUT’un nişanlısı Kevser YAKŞAN’ın kendisine saldırdığını, Antrenör Yeliz 

FINDIK’ın tartışmayı ayırmaya çalıştığını, Hüseyin BARUT’un elindeki buz poşetini 

Antrenör Yeliz FINDIK’a fırlatarak vurduğunu, haksız saldırıya engel olmaya çalışırken karşı 

tarafından saldırısına maruz kaldıklarını belirtmiştir. 

 

 Sporcu Özge SARI’nın 15.03.2019 tarihli savunmasında özetle; Hüseyin BARUT’un 

maçı kaybetmeyi sindiremediği için Ziya IŞIKDEMİR’e hakaret ettiğini, bunun üzerine 

Hüseyin BARUT’un nişanlısı Kevser YAKŞAN’ın Ziya IŞIKDEMİR’e saldırdığını, Antrenör 
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Yeliz FINDIK’ın tartışmayı ayırmaya çalıştığını, Hüseyin BARUT’un elindeki buz poşetini 

Antrenör Yeliz FINDIK’a fırlatarak vurduğunu, haksız saldırıya engel olmaya çalışırken karşı 

tarafından saldırısına maruz kaldıklarını belirtmiştir. 

 

 Sporcu Umut ERYILMAZ’ın 15.03.2019 tarihli savunmasında özetle; Hüseyin 

BARUT’un maçı kaybetmeyi sindiremediği için Ziya IŞIKDEMİR’e hakaret ettiğini, bunun 

üzerine Hüseyin BARUT’un nişanlısı Kevser YAKŞAN’ın Ziya IŞIKDEMİR’e saldırdığını, 

Antrenör Yeliz FINDIK’ın tartışmayı ayırmaya çalıştığını, Hüseyin BARUT’un elindeki buz 

poşetini Antrenör Yeliz FINDIK’a fırlatarak vurduğunu, haksız saldırıya engel olmaya 

çalışırken karşı tarafından saldırısına maruz kaldıklarını belirtmiştir. 

 

              Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; 

              a)  Antrenör Yeliz FINDIK’ın şikayete konu eylemi sabit olduğu 

anlaşıldığından Disiplin ve Ceza Talimatının 19'uncu maddesi uyarınca 3 (ÜÇ) AY HAK 

MAHRUMİYETİ CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, işbu karara karşı kararın adı 

geçene tebliğini izleyen on gün içerisinde Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na itiraz 

hakkının bulunduğunun ihtarına, 

 

              b) Sporcular İlknur FINDIK, Emre KESKİCİ, Ziya IŞIKDEMİR, Özge SARI 

ve Umut ERYILMAZ’ ın şikayete konu eylemi sabit olduğu anlaşıldığından Disiplin ve Ceza 

Talimatının 19'uncu maddesi uyarınca AYRI AYRI 3 (ÜÇ) AY MÜSABAKALARDAN 

MEN CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, işbu karara karşı kararın adı geçenlere 

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

bulunduğunun ihtarına, 

 

  Toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

İmzalı     İmzalı     İmzalı 

Murat ÖNDER  Av. Kaan Özgür KAYICI          Av. Sebahattin ÇETİN 

Başkan         Başkan Yardımcısı   Üye 


