8-9 OCAK 2022 ANTALYA
TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
MUAYTHAİ ÇALIŞTAYI VE
KURULLAR TOPLANTISI SONUÇLAR RAPORLAR
MUAYTHAI BÖLGE BAŞKANLARI VE KOORDİNATÖRLERİ ÇALIŞTAY RAPORU
1-Bölge şampiyonaları bütün iller faaliyet programına iller arası şampiyona yazarak illerin
bütçesinden yapılabilir.
2- Lig maçları federasyonun bütçesinden yapılır ise bölgelerde bizler üzerimize düşeni yapılır.
-Federasyon bütçesi kullanmadan lig maçları nasıl yapılabilir?
-Özel gala maçlarından önce alt maçlar olarak yapılabilir.
-İllerde yapılan festivallerin programına alınarak yapılabilir.
-Valiliklerin il tanıtım fonu kullanılarak yapılabilir.
-Büyük şehir olan illerde İl Kültür Müdürlüklerine gidilebilir.
-Üniversitelerde Rektörlerin desteği ile Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığıyla yapılabilir.
3-İllerde Lisanslı sporcuları arttırmak, Muaythai canlandırmak için Bölge Başkanı ve
Koordinatörün sponsorluğunda gidilen ilin antrenörüne maddi külfet olmadan her ay bir ilde üst
düzey sporcularla birlikte ortak antrenman yapılabilir.
4- Hakem ihtiyacı olan illerde hakem kursu açılabilir.
5- 10. Khan sınavı açılmalı,
6- Bölge başkanları bölgelerindeki illerde yapılacak faaliyetlerde ve çıkan problemleri çözebilmek
için yetkilerinin artırılarak federasyon başkanından izin alarak ve istişare ederek; Bölge Yürütme
Kurulu, Bölge Teknik Kurulları, Bölge Organizasyon Kurulu, Profesyonel kurul kurarak
çalışmalıdır.
7-Khan denkliklerinin yapılmaması gereklidir , khan denkliği olmuyorsa, Müsabakalara girebilmek
için khan denkliği yerine vizeli antrenör ve veli izniyle müsabakalara sporcular federasyonun
izniyle alınabilir. Ancak Denklik illerde antrenörlerin sporcularını denkliğe güvenerek sınavdan
sonra bildirmemelerine sebep olabilir.
8-Yılda federasyon tarafından bir sayı belirlenip örneğin 60 khan bildirimi yapan antrenörlerden
vize ücreti alınmayabilir bu da khan bildirimini illerde artırır.
9-İllerde yapılan faaliyetlere Bölge başkanları ve koordinatörleri protokolde desteklemek, kupa,
madalya, pilaket vermek için yönetim kurulu üyelerinden müsait olanlar yönetim tarafından
görevlendirilmelidir.
10-Federasyon süper lig, özel maçlar için kaliteli tanıtım kataloğu hazırlayarak bölge başkanlarına
veya ihtiyacı olan antrenör, organizatörlere verilebilir.
11-Organizasyon hazırlık rehberi hazırlanmalıdır. Maçların yapılabilmesi için kalem kalem
listelenip organizasyon kurulu tarafından maçtan önce kontrol edilmelidir.

TEKNİK KURULLAR RAPORLARI
BÜYÜKLER A CLASS TEKNİK KURUL ÖNERİLERİ
1- Dünyadan önce Türkiye'deki başarımız.
2- Her sıklette her sporcunun alternatifi.
3- Her Sıkletteki elit sporcu sayısını arttırma.
4- Erken yaşta sporu bırakan elit sporcunun problemiyle ilgilenmek
5- Kalitenin arttırılması için bölge ve ligleri mutlak geri getirilmesi.
6- Maçlarda görevlendirilen teknik kurulun sporcu hakkında görüşlerinin kaideye alınması.
7- Teknik kurulun belirlediği başarılı ama kazaya uğrayan sporcuların kamplara çağrılması.
8- Dünya şampiyonasın da dövüşmeyen sporcular için görüş bildirilmesi.
9- Sıkletlerdeki elit sporcuları çoğaltmak, için Uluslararası temas kamp ve ikili müsabakaların
yapılması,
10- 2-3-3 ve teknik kurulun belirlediği bir sporcu eklenerek o şekilde seçme yapılması rapor
edilmiştir.
KADINLAR TEKNİK KURULU RAPORU;
Merkez bayanlar teknik kurulundan toplantıya başkan, başkan yardımcısı ve üyelerden Teslime
Çelik, Elif Sarı Güney, Nesrin Yıldız, Gamze Çimen, Songül Ayten Arslan, Esin Aslan, Perihan
Önder Ant, Zehra Gürgen katılım sağlamıştır öneriler ve görüşler oylamamaya sunularak toplantı
tutanağına yazılmıştır çalıştay gündemimize ilk olarak erkek egemen bir toplumda yaşamanın
neticelerinden biri olarak cinsiyet eşitsizliği konusunun spora yansıması ele alınmıştır üyelerimizi
görüşlerinde kurulumuzda erkeklerinde olması gerektiğini kadınlarında diğer kurullarda olması
gerektiğini vurgulamışlardır hatta üyelerden biri cinsiyet eşitsizliğinin en büyük kanıtı tüm
kadınların tek kurula hapsedilmesi böyle bir fotoğraf olimpik bir branşta büyük bir çelişki yaratır
ifadesi kullanmıştır başkanlığını yaptığım bu kurul da şampiyonalarda diğer kurullarda istişare
ederek başarılı bir şekilde çalışmakta ve katkı sağlamaktadır bayanlar kurulu gibi dar bir
pencereden bakmak yerine
daha geniş bir bakmak gerekir diye düşünüyorum Dünya
federasyonunda da var olan kurul oluşumu ve gelişimi ile olimpik branş olma yolunda büyük fayda
sağlamaktadır olimpik olma yolunda kadın katılımının kriter sayıldığı bir ortamda Ülkemizde
Federasyonun
çatısına baktığımızda yönetimde ve koordinatörlük gibi üst düzey
görevlendirmelerde kaç tane kadın var bu pencereden bakalım tüm kadınlar olarak cinsiyet
eşitsizliği kavramının kendi Federasyonumuzda eşit temsil ile belini kırmayı ümit ediyoruz,
◼ Çocuk koruma programında aktif görev almak istiyoruz
◼ Devlet kurumlarını sporumuzu sporcumuzu tanımak adına ziyaret etmek için
görevlendirilmek istiyoruz
◼ İstanbul’da yapılacak Avrupa şampiyonasında kadın Antrenör katılımında rekor bir artış
talep ediyoruz (bugüne kadar bir veya iki antrenör olarak görevlendirildik)
◼ Askeri alanda Muaythai çalışmalarının yaygınlaştırılması,
◼ Sporcularımızın başarısı için faaliyetlerde kamplarda spor psikoloğu Beslenme uzmanı spor
masörü ve Kondisyoner talep ediyoruz
◼ 8 Mart Dünya Kadınlar gününe özel faaliyet talep ediyoruz
◼ Khan Affı veya Denklik uygulanmasının Muaythai branşına yakın diğer spor dallarında üst
kuşak sahibi sporcuların faydalanması ile ilgili teklifte bulundum kabul etmeyen

üyelerimizde oldu hatta federasyon yetkilileri de Toplantıda khan affının kesinlikle
yapılmacağını söylediler

◼ 3 ana branşta sporcu yetiştiren antrenör veya 3 branşta müsabık olan sporcularda var şahsi
düşüncem bir defaya mahsus üst kuşakta ( farklı branşta) yer almak şartı ile Antrenörün
kuşak parası kazanması yerine sporcu kazanma yoluna gidilebilir bir defaya mahsus genel af
uygulanabilir kriter belirtilerek
◼ Bazı kurul üyelerimizin illerinde kurul üyeleri olduklarını beyan etmelerine rağmen zorluk
yaşayabildiklerini belirttiler bu nedenle görevlendirilmelerle ilgili Mazbata
( Belge ) talep ediyoruz,
Cinsiyeti dili dini ırkı rengi olmayan tüm insanlığı kucaklayan sporun onurlu bir branşı olan
Muaythai sporumuzun Ülkemizde Federasyon olarak gelenek saygı ve adil olma
çerçevesinde mükemmelliği yakalama dileği ile saygılar sunuyor camiamıza başarılar
diliyoruz. 13.01.2022
U23 TEKNİK KURUL RAPORU:
En son Thailand da gerçekleştirilen Muaythai Dünya Şampiyonasında 3 altın, 3 gümüş, 7 bronz
olmak üzere toplamda 13 madalya U23 sporcularımızdan geldi.
Elite A Classı besleyecek olan U23 ün sağlam adımlarla geldiğinin göstergesidir. Bizler U23 teknik
olarak bu başarının sürdürülebilir olması için yaptığımız istişarelerde aldığımız kararlar
federasyonumuza tavsiye niteliğindedir.
1-Öncelikle U23 ün cazip hale getirilmesi için Elite Class dan negatif ayrıştırılmaması için çalışma
yapılması C millilik verilmemesi için isminin Elite B olarak değiştirilmesi
2-Kamplarda Suplement ve diyetisyen desteği ile beslenme bilincinin oluşturulması
3-Kamplardaki antrenmanların Genetik tarama ( Genetik Trainer ) ve performans testleri
sonuçlarına göre programlanması
4-Kamp ve maçlarda Spor Psikoloğu , Spor Masörü bulundurulması
5-U 23 teknik kurul antrenör ve sporcuları arasında iletişimin kuvvetlendirilmesi sporcuların
psikolojik , fiziksel ve biyokimyasal takibinin yapılması. Milli takım kamplarında kurul üylerinin
görev yapması
6-Antrenör gelişim seminerlerinde Üst Gençlerden Büyüklere geçecek sporcuların öncelikle U23
kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğinin anlatılması
7-Sporcuların antrenman sırasında U23 maç ekipmanları ile antrenman yaptırılması böylelikle
ekipmanla uyumlu maç performansı sergilenmesinin sağlanması. Bu sporcularımıza ekipman
desteği sağlanması
8-Milli takımda sporcu ile gereken bilgiler için antrenörleri iletişime geçilmesi
9-U23 milli takım kamplarının ayrı programlanması yada imkanlar dahilinde ayrı bir kamp
yapılması
10-Antrenör ve sporculara kişisel başarı ve motivasyon seminerinin verilmesi bu sayede aidiyet
duygusunun oluşturulması
GENÇLER TEKNİK KURUL RAPORU:
08-09 Ocak 2022 Tarihlerinde Antalya Kemer’de gerçekleşen, Türkiye Muay Thai Federasyonu
Muay Thai Çalıştayı ve Kurullar Toplantısında Muay Thai Gençler Teknik Kurulu olarak yapmış
olduğumuz istişare ve değerlendirme toplantılarımız sonucunda görüş ve önerilerimiz aşağıdadır.

1-Geleceğimizin teminatı olan ve uzun yıllar Muay Thai Milli Takımımızda Ülkemizi temsil
edecek, Bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı söyleterek göğsümüzü kabartacak olan

gençlerimizin sadece sportif başarıları ile değil bu asil milletin Milli ve Manevi değerleri ile örf ve
adetleri ile gelenek ve görenekleri ile velhasıl kendine has değerleri ile de yetişmesi ve bu değerler
ile barışık olması için de gerekli eğitim ve destek verilmelidir.
2-Gençlerimizin fiziksel olarak gelişme dönemlerinde oldukları için sürekli boy verip kilo
aldıklarından dolayı uzun süre aynı kilolarında kalmaları mümkün olmadığından Türkiye
Şampiyonalarını katılacakları Uluslararası (Dünya-Avrupa vs.) müsabakalarına yakın bir tarihte
maksimum iki ay öncesinde yapılması uygun olacaktır.
3-Büyükler Ligi gibi Gençler Ligi de kurulmalı, Türkiye Şampiyonalarında derece yapan ilk dört
sporculara arasında düzenli olarak müsabakalar yapılmalıdır. Gençlerimizin sürekli formda
kalmaları ve eksiklerini kapatmaları açısından önem taşımaktadır.
4-Yapılacak olan Profesyonel maçlarda Türkiye Şampiyonalarında dereceye giren ilk dört sporcular
alt maçlarda yarıştırılarak değerlendirilmelidir, kendilerine olan öz güvenlerini artırmaları ve
tecrübe kazanmaları açısından önem taşımaktadır.
5-Milli Takım kamplarında gençlerin endişe kaygı ve motivasyon eksiklerinin gidermelerine
yardımcı olmaları için psikolog, doğru beslenmeleri ve kilo kontrolleri için diyetisyen ve sağlıklı
olma ve ani sakatlanmalarda müdahele ederek hasarın büyümeden önüne geçme adına doktor
bulundurulması uygun olacaktır.
6-Milli Takım kamplarında ve Teknik Kurullarda mutlaka bayan Antrenör bulundurulması
gerekmektedir.
7-Gençler ve Büyükler Uluslararası(Dünya-Avrupa vs.) müsabakaları aynı yer ve tarihte yapılacak
ise Türkiye Şampiyonalarının birlikte yapılmasına
ya da ayrı yapılarak Büyüklerin erken
Gençlerin sonradan Uluslararası müsabakaya yakın tarihlerde yapılması uygun olacaktır.
8-Büyüklerde olduğu gibi Uluslararası ikili müsabakalara mutlaka Gençlerinde götürülmesi
gerekmektedir, bu müsabakalar Gençlerimizin hem kendilerini geliştirmeleri, hem tecrübe
edinmeleri hem de kendilerine olan öz güvenlerini pekiştirmeleri açısından büyük önem arz
etmektedir.
9-Büyükler kampına Gençlerinde çağrılarak aynı kilolarda olan sporcu abileri ve ablaları ile ortak
antrenman ve onlara partnerlik yapmaları sağlanmalıdır.
10-Türkiye Şampiyonaların da şampiyon olan sporcularımızın, nasıl olsa Milli Takıma ben
gideceğim diyerek kilo ve performanslarını koruyamadıkları her Milli Takım Kampında
görüldüğü için, Milli Takım kampına gelen sporcuların kampa katıldığı ilk gün kilo ve
performans testine tabi tutularak uygun olanların kampta tutulması değilse gönderilerek
yerlerine yedeklerinin çağrılacağı talimat ile bildirilmesi uygun olacaktır.
11-İmkanlar doğrultusunda Uluslararası maçlar öncesi birden fazla kamplar yapılması ve bu
kamplara tecrübeli antrenörlerimiz ile birlikte yeni yetenekli tecrübe kazanacak ve Milli
Takımımıza katkı sağlayacak uzun yıllar hizmet edecek yeni antrenörlerimizin de katılması uygun
olacaktır.

12- Gençler Milli Takım belirlendikten sonra büyükler de olduğu gibi bu kategorideki Milli Takım
için de birden fazla kamp yapılması talebimizdir.
Diğer ortak konuları diğer kurullardaki arkadaşlar dile getirdikleri ve rapor ettiklerinden dolayı
tekrar rapor etmeyip kısa ve öz olan görüş ve önerilerimiz dile getirmiş bulunmaktayız. Görüş ve
önerilerimizin dikkate alınmasını temenni eder gereği bilgilerinize arz ederiz. 01.01.2022
ÇOCUKLAR TEKNİK KURULU RAPORU:
Projemiz: Çocuklar Muaythai yapıyor sağlıklı kalıyor geleceğin sporu Muaythai yapmak
istediğimiz projede geleceğimiz olan çocuklarımızı Muaythai spor dalı ile tanıştırmak onları hem
bir spor yapmasını sağlamak hem de bu amaçla sağlıklı olan bir yaşamın ilk adımı olan sporu
hayatlarına empoze etmektir.
Daha önce Muaythai spor dalı yapmamış olan çocuklarımıza ulaşarak onların içerisinden yeni
yeteneklerini keşfederek musabık sporcu olarak yarışmalara katılmalarına sağlanması
hedeflerimizin arasındadır.
Teknolojinin bu kadar hayatımızla iç içe geçtiği bu zamanda özellikle ortaöğretimdeki
çocuklarımızın bir spor dalı ile uğraşması oldukça sıklıkla bilim insanları tarafından ifade
edilmektedir.
Bu bağlamda çocuklarımıza sporu hayatın bir noktasında değil bir yaşam şekline dönüşümünü
kazandırmak istiyoruz.
Geleceğimiz olan çocuklarımızın Muaythai sporunu kazandırmak en büyük hedefimizdir
Hedef Projede; Türkiye Muaythai Federasyonu, Halk Eğitim Merkezleri, Ortaokullar, Spor Liseleri
ve diğer liseler ve üniversiteler oluşturmaktadır. Projemize Türkiye Muaythai Federasyonundaki
tüm antrenörlerimizin illerinde ortak bir şekilde birlik beraberlik vatan bayrak sevgisini aşılayarak
çalışılmasını arz ediyoruz.
ÇOCUKLAR TEKNİK KURULU ÇALIŞTAY RAPORU:
1. Geleceğin Sporu Sporu Muaythai Projesi yapılması,
2. Minik ve Yıldızlarda 1.lere kemer verilmesi, çocukları sevindirmek-teşvik. Spora bağlılığı
kazanmak.
3. Minik ve Yıldızlarda üç khan dengliği
4. Yıldız Kadın-Erkek kupa ve dünya şampiyonalarında değerlendirmek
5. Minik Yıldız müsabakalarında sporculara baskı, şiddet v.b olaylarda Antrenörün
cezalandırılması
6. Minik ve Yıldız sporcularından derece yapan çocukları mili eğitim kanalı ile sertifika ve
başarı belgesi verilmesi,
7. Minik ve Yıldızlarda 15 tatilde ülkemizin 7. bölgede teşvik maçları her bölge masrafını
karşılayacak festival şeklinde yapılması,
8. Milli eğitim ile protokol ile yetenek taraması,
9. Türkiye minik yıldız şampiyonasında 1. maçı yerel tv de verilmesi için çalışma yapılması.
PROFESYONEL
KARARLAR;

MUAYTHAİ

YÜRÜTME

KURULU

1. A-B-C Class Profesyonel Sporcu Kartı alma kriterleri

TOPLANTISINDA

ALINAN

A Class Elite Büyükler Dünya, Avrupa Şampiyonalarında derece yapmış, Süper Lig ve Milli
Takımda yarışmış sporcular
B Class: Avrupa Kupası,EMF ‘de Derece yapmış ve yarışmış sporcular , Türkiye
Şampiyonasında derece yapmış sporcular
C Class: Türkiye Şampiyonasında yarışmış sporcular,
2. Süper Lig’e katılma kriteri
Türkiye Şampiyonasında Final oynayan Dereceye giren sporcular ve Profesyonel Teknik
Kurulun belirlediği sporcular,
3. Süper Lig ve Özel Gala’da Canlı yayında ve Alt maçta kaç maç yapılması planlanmalıdır.
Tv’de Canlı yayında En Fazla 8 Maç, Alt maç olarak en fazla 3 maç yapılacaktır. Alt maçı
daha fazla yapmak isteyen organizatör Canlı yayından 4 saat önce bitirmesi kaydı ile gündüz
istediği kadar alt maç yapabilir, alt maçları Federasyonun görevlendirdiği Canlı yayın
Hakemleri ile değil yerel Hakemler ile yapacaktır.
4. Yurt dışından davet edilen Gala maçlarına gitme kriteri
Davetler Federasyonumuza yapılmalı Federasyon Profesyonel Yürütme Kuruluna
yönlendirmeli, Seçilecek sporcuları Yürütme Kurulumuz Milli Takımda derece yapmış ve
Milli olmuş sporculardan seçerek Federasyon Başkanımıza bilgi vermeli,
5. Yurt Dışına giden sporcunun yanında giden Antrenör Sporcunun aldığı paranın Yüzde 30’nu
alacaktır.
6. Özel Gala maçları ve Uluslar arası maçlarda görev alacak Kadın Erkek Hakemlerimiz çok
Kilolu olmayacak şekilde Fit olmalı ve İngilizce terimleri bilmiş olmalı
7. Canlı Yayında görev alacak Hakemlerin Harcırahları kişi başı günlük 250 TL. , 5 Saat’e
kadar yol mesafesinden gelen Hakemlere Otobüs bileti, daha uzun mesafeden gelen
Hakemlere Uçak bileti ücreti ödenecektir.
8. Federasyonumuzdan maç izin alacak Organizatör Federasyonumuzun belirlediği maç
ücretini Federasyona yatırmalı, Federasyonumuzun görevlendirdiği Yürütme Kurulu
Başkanı, Hakemler ve diğer görevli kişilerin yol ücreti ve Harcırahı Federasyon tarafından
karşılanmalı.
9. Federasyonumuzun sitesinde Profesyonel Yürütme Kurulunun Linki olmalı ve Linkin içinde
Profesyonel Yürütme Kurulu, Profesyonel Hakemler, Profesyonel sporcular, Organizatörler,
Profesyonel Teknik Kurulu isimleri olmalı
10. Süper Lig Tarihleri ve yerleri belirlenmeli, Süper Lig için Tv ile anlaşma yapılmalıdır.
11. Sosyal Medya, Tanıtım ve Sponsorluk birimi kurulmalıdır.
12. Yurt dışı Temsilcileri ile daha çok irtibatta olarak daha aktif hale getirilerek maçlar
ayarlanmalı,
13. Profesyonel Sporcu Kart ücreti belirlenmeli ve Kartı olmayan sporcu maça alınmamalı
14. Yapılacak Özel Gala’da ve Süper Lig’de bazı iş kalemlerin Federasyonun Profesyonel
Yürütme Kurulunun takip ederek Organizatöre Farklı paketler sunarak teklifte bulunmalıdır.
1.PAKET: TV, Canlı Yayın aracı, Ses Işık Sistemi, Yönetmen, Spiker, Sunucu, Hakem
Ücretleri,
2.PAKET: TV, Canlı Yayın aracı, Hakem, Yönetmen, Spiker, Sunucu Ücreti
3.PAKET: TV, Canlı yayın aracı, Hakem Ücreti
4.PAKET: TV, Hakem Ücreti Şeklinde yapılabilir.
MİLLİ KÜLTÜR KURULUNDA ALINAN KARARLAR

1-Federasyonumuzun her yıl ‘’Bir gün spor bir gün siper’’ parolasıyla minik-yıldız baybayan çocuklarımıza düzenlediği sosyal sorumluluk , milli birlik projelerine devam
edilecektir.
Yapılan bu projelerin medyada daha fazla yer alması için fedarasyonumuzun medya
ayağının daha da güçlendirilmesi önem arzetmektedir.
2- Türk Devletleri ile ortak şampiyona düzenlenmesi, milli birlik ve beraberliğimizin
pekişmesi açısından büyük önem arzetmektedir.
3-Balkanlarda stratejik öneme sahip Bosna Hersek-Arnavutluk-Kosava vb ülkeler ile ortak
kamplar şampiyonalar düzenlemek ,
4-islam Oyunları organizasyonuna üye olmak için IFMA ile üst düzey görüşmelerde
bulunarak organizasyona Muaythai sporunu ekletmek önem arzetmektedir.
Stratejik Hedef ve Taslak Program Ektedir.
EK- Stratejik Hedef ve Taslak Program
RAPORLARIN DEĞERLENDİRMESİ;
Raporlar okunmuştur, bir kısım öneriler önerilmiş olsada, Ülkemiz ve Federasyonumuz
sosyal ekonomik stratejik durumları gözetilerek uygulanabilir, yapılabilir, yürütülebilir
öneriler not alınarak stratejik plan yapılmıştır. Bir kısım proje ve faaliyet yürütmeye
konulmuştur.
CAMİAMIZDAN ÇALIŞTAYIMIZA KATILARAK VEYA KATILMAK İSTEYİP
MAZERETLERİ NEDENİYLE GELEMEYEN YÜREKLERİ MUAYTHAİ AŞKI İLE
ATAN KATKIDA BULUNAN HERKESE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ.
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MUAYTHAİ ÇALIŞTAYI VE KURULLAR
TOPLANTISI SONUCU
STARTEJİK HEDEF VE TASLAK PROGRAMI
-BÖLGE YÜRÜTME KURULLARI TEŞKİLATLANDIRIMIŞTIR.
-MUAYTHAİ LİSANSLI SPORCU SAYISININ ARTTIRILMASI İÇİN YEREL VE
BÖLGESEL ŞAMPİYONALAR TEŞVİK EDİLECEKTİR.
-İL TEMSİLCİLİKLERİ YILLIK FAALİYET PLANLARI ÇERÇEVESİNDE EN AZ 2
AYDA BİR MUSABAKA DÜZENLEMELİDİR.
-BÖLGE VE İLLERİİN GELŞMESİ İÇİN İHTİYAÇ HALİNDE HAKEM KURSLARI
AÇILACAKTIR.
-İHTİYAÇ OLAN İLLERDE 9.KHAN’DAN 10. KHAN GEÇİŞ SINAVLARI
AÇILACAKTIR.
-SÜPER LİG KATALOĞU YAPILMIŞ OLUP İSTEYEN BÖLGE VE İLLER YEREL
ÇALIŞMALAR YAPABİLECEKTİR.
-TÜRKİYE ŞAMPİYONALARINDA İLK İKİ SPORCUYA VE GENELGEYE GÖRE
ANTRENÖR VE İDARECİYE HARCIRAH VERİLECEKTİR. HEDEF GELECEKTE
İLK DÖRD’E VERMEK,
-ŞAMPİYONALARIN RSPORZT ONLİNE KAYITLA YAPILMASI PLANLANMIŞTIR.
-KHAN SİSİTEMİ’NİN DÜZENLİ İŞLENMESİ SAĞLANACAKTIR. KHAN DERECESİ
TUTMAYAN MUSABAKALARA ALINMAYACAKTIR.
-ELİTE A SPORCULARIMIZIN ZİRVEDE KALMASI VE ZİRVEYİ ELE GEÇİRMESİ
İÇİN ÖZEL BİR PLAN YAPMIŞTIR. YÖNETİM KURULUMUZ U23 KATEGORİSİNİ
İNCELEDİĞİNDE; U 23’TEN ÇIKIP, BÜYÜKLER ELİTE BİR KATKI SAĞLAYAN
SPORCULAR OLMADIĞI İSTATİSTİKİ YAPILMIŞ, VE U23 KATEGORİSİNİN
ŞAMPİYONASI YAPILMAYARAK BÜYÜKLER ELİTLE MUSABAKAYA
KATILMALARI KARARI ALINMIŞTIR.
-ELİTE A SPORCULARIMIZ İÇİN ELİTE A SPOR TOTO LİGİ
OLUŞTURULMUŞTUR.
-ULUSLAR ARASI ÜLKELER İLE İKİLİ ŞAMPİYONA YAPILMASI KARARI
ALINMIŞTIR.
-BALKAN ŞAMPİYONASININ YAPILMASI İÇİN ALTYAPI ÇALIŞMASI
YAPILCAKTIR.
-TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA İLK DÖRDE GİREN SPORCULAR YETİŞTİRİLMESİ
PLANI YAPILACAKTIR.

MUAYTALAY ŞAMPİYONASI TÜM KATEGORİLERDE VETERAN DAHİL
YAPILACAKTIR.
-KADINLAR İÇİN POZİTİF VEYA NEGATİF BİR AYIRIM YAPILMAYACAKTIR,
GÖREVLENDİRMELER BAŞARI KRİTERLERİNE GÖRE YAPILACAKTIR.
-ÇOCUK KORUMA PROGRAMI VE PROJESİ YAPILMIŞTIR YÜRÜTÜLECEKTİR.
-MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI GÜNCELENMİŞTİR, İYİ HAKEM, İYİ
MÜSABAKA, KALİTELİ ORGANİZASYON, KALİTELİ SPOR, ANTRENÖR İÇİN
KALİTELİ KAZANÇ STRATEJİSİNİ SÜRDÜRECEĞİZ.
-100 KİŞİLİK BÜYÜKLER SPORCUSU VE ANTRENÖRLER İLE SARIKAMIŞ
ŞEHİTLERİNİ ANMA PROJESİNİ PLANLAYACAĞIZ.
-MUAYTHAİ ULUSLARARASI FEDERASYONLA İŞBİRLİĞİ, DÜNYA OYUNLARI,
ÜNİVERSİTE OYUNLARI, OLİMPİYAT OYUNLARI, AVRUPA OYUNLARI
HAZIRLIKLARINA İŞTİRAK EDİLMESİ İÇİN PLANLAMA YAPILACAKTIR
-VETERANLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MUAYTALAY OLARAK
YAPILACAKTIR.
-IFMA, EMF ANTALYA KUPASI BALKAN VE ULUSLAR ARASI ŞAMPİYONALAR
İÇİN PLAN YAPILMAKTADIR.
-FİNANS KAYNAKLAR İÇİN ÇALIŞMA YAPILMIŞTIR. SPOR TOTO SÜPER LİG VE
SPONSORLAR İLE GELİRLER ARTIRILMASI PLANLANMAKTADIR.
-ALINABİLECEK SPONSORLUKLAR; YEREL, BÖLGESEL, ULUSAL
ŞAMPİYONALAR, AVRUPA VE DÜNYA MİLLİ TAKIMLARI, ULUSLARARASI
DÜZENLEDİĞİMİZ MÜSABAKALAR, MALZEME MARKA TESCİL
SPONSORLUĞU, SPOR TOTO SÜPER LİG SPONSORLUĞU ALINMASI İÇİN ÖZEL
BİR TAKIM OLUŞTURULACAKTIR.
‘’BİR GÜN SPOR BİR GÜN SİPER’’ PAROLASIYLA HER YIL MİNİK-YILDIZ
ÇOÇUKLARIMIZA DÜZENLEDİĞİMİZ MİLLİ BİRLİK SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİMİZE DEVAM EDİLECEKTİR.
İSLAMİ OYUNLARA MUAYTHAİ SPORUNUN GİRMESİ İÇİN IFMA İLE
GÖRÜŞMLER YAPILARAK GELİŞMLERDEN CAMİAMIZ HABERDAR
EDİLECEKTİR.
TÜRK DEVLETLERİ VE BALKAN DEVLETLERİNDEN MİLLİ KÜLTÜR
BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİREREK ORTAK KAMP, ŞAMPİYONA DÜZENLEYEREK
COĞRAFYAMIZDA YÖN ÇİZMEK HEDEFLERİMİZ ARASINDADIR.
ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORUMUZ ŞİMDİDEN HAYIRLI UĞURLU OLSUN…
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