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1. BAŞVURU KONUSU 

1.1 Başvuruya neden olan olay ve bilgiler 

Muğla Yelken İl Temsilciliği Faaliyet programına göre, 20-23 Nisan 2017 tarihinde Muğla-

Fethiye Çalış'ta yapılan GSHİM Muğla H.Salma İl Yarışı 2. Ayak ve Okul Sporları İl Birinciliği 

Yelken Yarışlarında, 22 Nisan Cumartesi saat 19.30-20.00 sıralarında kalınan otelin yemek 

salonunda sporcular, antrenörler ve hakemler hep beraber yemek yerken Yalıkavak Yelken 

Kulübü Balkanı Erkan Yıldırım, yemek salonuna girdikten sonra, ilk önce hakemlere, 'NE 

BİÇİM İŞ, BİZİM OTELE NEDEN SONUÇ ASMIYORSUNUZ, BEN BURAYA GELMEK 

ZORUNDAMIYIM, NE BİÇİM SEKRETERLİK BU, GERİ ZEKALILAR, GERİ ZEKALI 

HAKEMLER' diyerek bağırmasını takiben sporcuları ile yemek yemekte olan Era Yelken 

Kulübü Antrenörüne bağırmaya devam ettiğinden, sporcular bir anda dehşet içinde korkuya 

kapıldığında, 'Sorun nedir?' diye soran diğer antrenör ve kafile başkanlarına da hakarete devam 

ederek, hakemlerin yemek yediği kısma dönerek, 'SATILMIŞ HAKEMLER, BODRUM 

KULUPLERİ SİZLERİ SATIN ALMIŞ,' diye hakaretine devam etmiştir. 

 

Ayrı bir masada yemek yemekte olan hakemler bu tartışmaya katılmadan, kendi aralarında, 'Ne 

oluyor, anlamaya çalışalım.' diye görüşürken, Erkan Yıldırım, tekrar sporcuların bulunduğu 

masalara dönerek bağırmaya devam etmesi ve masalardan bir şeyler alıp fırlatması ve masaların 

devirdiğini, Yalıkavak Kulübü sporcu velisi olan bir kişinin antrenör Volkan Acele'nin arkasına 

geçip sıkıştırıp kolunu büktüğünü, hakemler yemek salonunda bukunan sporcuları dışarı 
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çıkarmaya çalışırken, Fethiye Yelken Kulübü Başkanı ve antrnör Ali Osman Ayan Erkan 

Yıldırım'ı dışarı çıkarıldı ve otel yönetici hakemleri polis çağırılmasının önüne geçerek 

ErkanYıldırım'a müdahale ettiler 

 

Bu olayın nedeni öğrenmek için, 23 Nisan 2017 günü, Protesto Kurulu Başkanı Tuba Uca, 

Erkan Yıldırım'ı çağırarak olay hakkında yazılı beyanın istemiş ve Erkan Yıldırım, bu isteğe 

karşılık çok sinirlenerek tehdit içeren konuşmasına devam ederek, BANA BİR ŞEY 

YAPAMAZSINIZ, BU YARIŞTA BENİM İMZAM YOK, EN OTELE ZİYARETE OTELE 

GELDİM, BENİM ARKAM SAĞLAM, İSTEDİĞİNİZ YERE ŞİKAYET EDİN.' diye 

bağırarak hakaretini sürdürmüştür. 

 

Erkan Yıldırım'a bu olayda destek veren velini isminin İSHAK olduğu sonradan öğrenilmiştir. 

 

Şikayetçi Sevinç Tuncalı Emek, yarış kurulu başkanı olarak, kendisine ve görevli hakemlere 

hakaret eden, yarış alanının huzurunu bozan, hiddet ve şiddet içinde saldırgan davranışlarından 

dolayı Yalıkavak Yelken Kulübü Başkanı Erkan Yıldırım'dan şikayetçi olmuştur. 

 

2. Şikayetin Disiplin Kurulu'na intikali ve İncelenmesine ilişkin sonuç 

 

Şikayet konusu TYF Yönetim Kurulu'nun 06.07.2017 tarih ve 09 s. kararı ile Disiplin Kuruluna 

06.10.2017 tarihinde intikal etmiş ve soruşturma safhasına geçilmiş, yapılan soruşturma ile 

Disiplin Kurulu 18.02.2018 tarih ve 2018/03 s. ile karar vermiştir. 

 

2. ŞİKAYETÇİ  ve ŞİKAYET EDİLENİN ve TANIKLARIN ORTAYA KOYDUĞU 

MADDİ ve HUKUKİ DELİLLER 

2.1 Şikayetçinin iddia ve delilleri 

 

Şikayetçi olayın yukarıdaki anlatımı içinde, Yalıkavak Yelken Kulübü Başkanı'nın hakemlere 

hakaret ettiği, yarış alanının huzuru bozduğu, ve saldırgan davranışlarından dolayı, olayın 

içinde olan antrenörlerin ifadelerinin alınması sonu olayın aydınlanacağı açıklanmıştır. 

 

2.2 Şikayet edilenin iddia ve delilleri 

Yukarıda konu olan Protesto Kurulu Başkanı Tuba Uca'nın şikayet edilen Erkan Yıldırım ile 

görüşmesi sonucu, 23.04.2017 tarihli yazılı beyanında özetle, yarışlarda hiçbir sıfatla yer 

almadığını, yarış mahalline gezmek için geldiğini, ifadesini Merkez Ceza Heyetine yazılı 

olarak, sorulduğunda sözlü olarak vereceğini ayrıca Disiplin Kurulu Başkanlığımızın 

16.10.2017 tarihli e-postasına verdiği cevapta, iddia edildiği gibi küfür ve hakaret fiillerinin 

yapmadığını, ayrıca fiziki her hangi bir eyleme karşılıklı olarak yaşanmadığını savunmasının 

desteklenmesi için olayın vukuu bulduğu otelin güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesini 

talep etmiştir. 

 

3.  DİSİPLİN SORUŞTURMASINA UYGULANACAK HÜKÜMLER 

 

WS, Yelken Yarış Kuralları 2017-2020 

Türkiye Yelken Federasyonu Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı 

Türkiye Yelken Federasyonu Genel Yarış Talimatı 

Türkiye Yelken Federasyonu 2017 İlke Kararları 

 

4. DEĞERLENDİRME ve GEREKÇELİ KARAR 

 

4.1 Değerlendirme 
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Disiplin Kurulumuz gönderilen olay ile ilgili hakem ve yöneticilerin vermiş olduğu ifadeleri 

aşağıda değerlendirilmiştir. 

 

* Bu olayla Era Yelken Kulübü Yöneticisi, Ayşe Dalgacı, yarışı protesto kurulu başkanlığına 

vermiş olduğu yazılı beyanında, şikayet edilen Erkan Yıldırım'ın kalınan Kerim Otel de kurulu 

bulunan yarış sekreterliğine gelerek ilan tahtasındaki sonuçlara baktıktan sonra antrenör 

İbrahim Mutlu'nun yanına giderek tartışmaya başlaması üzerine diğer antrenör Kaan Urul'u 

yanlarına gönderdiğini, Erkan Yıldırım haksız ithamlarına devam ettiğinden, kendisine, 

'Çocuklar var burada, tartışmayalım.' dediğimde, bana, 'Her şey çocuklar önünde yaşanacak, 

Era'yı bitireceğim, benim devrim.' diye cevap vermiş, tartışmanın uzamaması için sporcularımı 

alarak yemek salonuna geçtik. 

Yemek salonunda B.B. Bodrum Spor Yelken Kulübü antrenörü Volkan Acele ile tartışmaya 

devam etti ve Yalıkavak Kulübü'nden bir sporcu velisi Volkan Acele'nin kolunu kıvırdığını 

gördüğünü ve ErkanYıldırım'ın masadan peçeteliyi alıp Volkan Acele'ye doğru fırlattığını 

gördüm. 

Bu olaylara sebep olan Yalıkavak Yelken Kulübü Başkanı Erkan Yııldırım ve Yalıkavak 

Kulübü velisi olan kişi hakkında gerekli işlemin yapılmasını beyan ve arz etmiştir. 

 

* Bu olayda Era Yelken Kulübü antrenörü Kağan Urul,  22. Nisan 2017 günü Kerim Otel'deki 

yemek salonundaki bulunan yarış sekreterliğine gelerek,  bağırıp çağırmış, Era Yelken Kulübü 

antrenörü İbrahim Mutlu'ya, 'Sizi bitireceğim, siz hep böyle benim çocuklarımı eziyorsunuz, 

hayvan herifler' diye bağırmış ve ben ve İbrahim Mutlu, 'Erkan Ağabey, sorun nedir, dışarı 

çıkalım, konuşalım, çocukların yanında bağırma.'dedim. bana cevaben. 'Dışarı çıkmıyorum, 

konuşacaksa çocukların önünde olacak.' diye bağırmaya devam etti ve hakemlerin yemek 

yediği tarafa giderek, 'Hakemler birleşip beni yemeğe çalışıyorsunuz, hepiniz bitireceğim.' diye 

bağırmaya devam etmiştir. 

Bunun üzerine  Ali Osman Ayan ve Hüseyin Tarakçı Erkan Yıldırım'ı sakinleştirmek için bir 

masaya oturttular ve oturduğu yerden,' Osman Sanlı (sporcu) benim sporcumun üzerine 

oynuyor diye bağırdı, ve BB Bodrum Spor Yelken Kulübü antrenörü Volkan Acele, kendi 

sporcusunun adı geçiyor diye, 'Ne oldu Erkan Ağabey.' dedi. Bunun üzerine Erkan Yıldırım, ' 

Siktir git vb.' gibi hakaret edip, 'Seninle muhatap olmuyorum.' dedi ve ISHAK isimli sporcu 

velisi Volkan Acele'nin kolunu kıvırdı ve Erkan Yıldırım peçeteliyi Volkan Acele'ye fırlattı. 

beyanını  vermiş ve gereğinin yapılmasını arz etmiştir. 

 

* Bu olayda BB Bordum Spor Yelken Kulübü antrenörü Volkan Acele, kalınan otelin 

restoranında akşam yemeği sırasında Yalıkavak Yelken Kulübü Başkanı Erkan Yıldırım ve bir 

veli restorana geldiler ve Erkan Yıldırım, diğer tarafta bulunan hakem masasına yüksek ses ile 

bağırdı ve Fethiye Kulübü Başkanı Hüseyin Tarakçı Erkan Yıldırım'ı sakinleştirmek için 

oturttu, susması için masası gittim, bana 'Yavşak, Piç vb.' diyerek küfür ve hakaret etti. O anda 

veli olarak, tanımadığım aynı zamanda, sanırım Yalıkavak Yelken Kulübü'nün şoförü olarak 

gördüğüm birisi sağ kolumu arkaya büktü ve Erkan Yıldırım benim üzerime peçetelik attı ve 

araya girenler Erkan Yıldırım'ı dışarı çıkardılar. 

 

* Bu olayda Era Bodrum Yelken Kulübü antrenörü  Kağan Urul, yarış sekreterliğinin 

bulunduğu otelde akşam yemeği sırasında gelen Yalıkavak Yelken Kulübü Başkanı Erkan 

Yıldırım bağırıp çağırmaya başlaması üzerine, ben Erkan Yıldırım'ın yanına gittim ve 'Erkan 

Ağabey sorun nedir? Neden bağırıyorsun? Bir problem mi var? Var ise konuşalım, çözelim, 

burada bağırma çocuklar var, dışarı çıkıp konuşalım.'dedim. Cevaben, 'Dışarı çıkmıyorum, 

yaşanacak ise çocukların önünde olacak.' diye bağırmaya devam etti. Hakemlerin yemek yediği 

masalara doğru giderek, ' Satılmış Hakemler, Era Yelken Kulübü'nün ve BB Bodrumspor 
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Yelken Kulübü Hakemleri birleşip beni yemeye çalışıyorsunuz, hepiniz bitireceğim diye 

bağırdı ve tehdit etti. 

Hüseyin Tarakçı ve Ali Osman Ayan Erkan Yıldırım'ı sakinleştirmeye çalıştılar, masaya 

oturttular, Erkan Yıldırım, 'Osman Sanlı benim sporcunun üzerine oynuyor.' diye bağırmaya 

devam etti. Bunun üzerine kendi sporcusunun adı geçiyor diye, 'Ne oldu, Erkan Ağabey?' diye 

sordu. Bunun üzerine Erkan Yıldırım, 'Siktir git. vb. gibi.' sözlerle hakaret edip, ' Seninle 

muhatap olmuyorum.' dedi. Erkan Yıldırım'ın yanında gelen ISHAK isimli sporcu velisi 

Volkan Acele'nin kolunu kıvırdı ve Erkan Yıldırım masadan aldığı peçeteliyi Volkan Acele'ye 

attı. beyanı ile gereğini arz etmiştir. 

 

olarak değerlendirilmiş ve yargılamaya son verilmiştir. 

 

4.2 Gerekçeli Karar 

 

*  Disiplin Kurulumuza intikal eden konu şikayet için yukarıdaki değerlendirmeler ışığında, 

Yalıkavak Yelken Kulübü Başkanı Erkan Yıldırım, Muğla Yelken İl Temsilciliğinin faaliyet 

programında, 20-23 Nisan 2017 tarihleri arasında Muğla-Fethiye Çalış'ta yapılan, GHSİM, 

Muğla H.Salma İl Yarışı ve 2. Ayak ve Okul Spor İl Birinciliği Yelken yarışları sırasında, 

görevli hakemlere, kulüp antrenörlerine hakaret ettiği ve bir kulüp antrenörüne peçetelik 

fırlattığı fiilini işlediği, olayın içinde bulunan hakemler ve antrenörlerin ifadeleri doğrultusunda 

anlaşıldığından Yalıkavak Yelken Kulübü Başkanı Erkan Yıldırım'ın cezalandırılmalıdır. 

 

KARAR  

 

Yapılan değerlendirilmeler ve belirtilen gerekçeler sonucunda; 

 

* Yalıkavak Yelken Kulubü Başkanı Erkan Yıldırım'ın Türkiye Yelken Federasyonu, 

Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı'nın Md. 5 (3) ve Md. 7 (1) göre 1 (bir) yıl faaliyetten 

men ve hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, 

 

* Kararın taraflara bildirilmesi için TYF Başkanlığına bildirilmesine, 

 

toplantıya katılanların oy birliği ile 05.03.2018 tarihinde karar verilmiştir. 

 

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU 

 

     HÜSNÜ LEVENT            Av. M.ALP BOLEVİN        Av. MURAT MORALI 

              Başkan                                 Başkan Yardımcısı         Raportör Üye 

                

                                                      

                        

                           

                          Av. BERK BATUR   Av. Dr. Hakan Kızılarslan 

                                        Üye         Üye 

                 (Mazeretinden dolayı katılmamıştır.)                  (Mazeretin dolayı katılmamıştır:) 

 


