
 
TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU 

Disiplin Kurulu 
 

 

 

Türkiye Muay Thai Federasyonu Disiplin Kurulu'nun 11/03/2022 tarihli toplantısında 
aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 

1) ……. ili antrenörlerinden Ö.Y. hakkında; 19.01.2022 tarihinde Türkiye Muay 
Thai Federasyonuna ulaşan gazete haberleri ile telefon ihbarına istinaden 2. Kademe Muay Thai 
Antrenörü Ö.Y.’nin sporcusu E.I.’ya karşı cinsel istismar iddiasıyla ……. Emniyet Müdürlüğü 
tarafından ifadesinin alındığı, daha sonra ise adı geçenin serbest bırakıldığı bilgisi alınmıştır. 
Adı geçen hakkında Disiplin Kurulumuzca; adli yargıdaki nihai kararın beklenmesine ve 
Antrenör Ö.Y. hakkında 24.01.2022 tarihinde verilen İDARİ TEDBİR KARARININ 
DEVAMINA toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.  

 
 
2) Türkiye Muay Thai Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 

Çocuklar - Gençler - Büyükler (Bay - Bayan) Muaythai Avrupa Şampiyonası 13 – 20 Şubat 
tarihinde İstanbul'da düzenlenmiştir. Muay Thai Antrenörü E. A.'nın Federasyonun WhatsApp 
Antrenör grubundaki ve sosyal medya hesaplarında "Bir şahsa yapılan haksızlık herkese karşı 
yapılmış  bir  tehdit  demektir.  İstediğiniz kadar tehdit edin H. Y.. Muay Thai Federasyonu 
kimsenin babasının malı değildir. Alayınız FETÖCÜSÜNÜZ, Yandaşsınız. Milli Takım 
Antrenörleri ve Sporcuları resmen kulüp ve kişi ayrımcılığı yapmaktadır. Bir sporcuya 
tezahürat var iken diğer sporcuya asla tezahürat yok neden?" ve "Muaythai federasyonu çocuk 
oyuncağı olmuş adam seçer olmuş ne zamandır bi federasyon birinin etkisi altına girmiş a ringi 
5'ıncı maç K. M. Ş. maçındaki tezahürata bakın birde hemen peşinde Türkiye sporcusu olan Y. 
C. Ç.'nin tezahuratına bakın sayın yetkili federasyon kuklaları canlı yayın görüntülerinden  ne  
demek  istediğimizi  anlamak  isterseniz  bir  zahmet  o   görüntüleri   izleyin kimse kimsenin 
kuklası değildir. Federasyon kimsenin babasının mali değildir bilginize milli takım antrenörleri 
ve milli takım kafilesi boşsunuz ayrıca milli takım antrenörü bile adamı antrenörleri 
görevlendirmişler diye kendisi şikâyete bulunup gündeme getirmiştir. Canlı görüntüler vardır 
ama federasyonda ikili oynayan çok insan var. @ab*********in seninle alakalı bir durum 
değildir. Bunu anlayan anlasın yarası olan gocunsun ama senin de yazman etik değil bana 
federasyon yetkilileri yazsın beni gerekirse bu gruptan atsınlar ama beni susturamazlar" 
açıklamalarında bulunmuştur. Antrenör E.A. hakkında Disiplin Kurulumuz tarafından 
soruşturma başlatılmıştır. 

 

 

 



Antrenör E. A. yazılı savunmasında özetle; 19 Şubat günü Mert Akın galasında cep 
telefonunu çaldırdığını, aradan yarım saat geçtiğinde telefonunu kaybettiğini anladığını, 
arkadaşından kendisini aramasını istediğini, telefonunu açan şahsın “abi şu an orada değilim, 
sana yarın getiririm” dediğini, ertesi gün telefonunu aradığını fakat açılmadığını, kendisinin bu 
olaylarla ilgisinin ve alakasının bulunmadığını, hiç kimseyle bir probleminin olmadığını, 
instagram hesabının da o gün çalındığını belirtmiştir.  

Disiplin Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; olayların 
akışı ile Antrenör E.A.’nın savunması göz önünde tutulduğunda Antrenör E.A.’nın 
savunmasının olayın hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve Antrenör E. A.’nın Türkiye Muay 
Thai Federasyonu Başkanı ile Federasyon yetkililerine internet ve sosyal medya üzerinden 
kişilik haklarını zedeleyecek derecede ithamlarda bulunarak hakaret ettiği kanaatine varılmıştır.  

Disiplin ve Ceza Talimatının 19'uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca 3 (ÜÇ) AY 
HAK MAHRUMİYETİ CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, eylemin internet 
üzerinden ve sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle Disiplin ve Ceza 
Talimatının 19'uncu maddesinin 4’üncü fıkrası uyarınca cezanın üçte biri oranında arttırılarak 
4 (DÖRT) AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 
Türkiye Muay Thai Federasyonu Disiplin ve Ceza Talimatının 44’üncü maddesi uyarınca 
takdiri azaltıcı sebebin bulunmadığına, işbu karara karşı adı geçene kararın tebliğini izleyen on 
gün içerisinde Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na itiraz hakkının bulunduğunun ihtarına 
toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. 
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