
 1 

 

 

 

DİSİPLİN KURULU KARARI 

 
BAŞVURU TARİHİ ve SAYISI  :  22.09.2017 -  

 

TYF YÖNETİM KURULU SEVKİ :  06.10.2017 - No. 2636 

 

KARAR TARİHİ ve SAYISI  : 03.01.2018 - 2018/01 

 

BAŞVURAN  (ŞİKAYETÇİ)  : RAZİYE KÜTÜK 

        YARIŞ SEKRETERİ ve 

        MHK SEKRETER ÜYESİ 

 

ŞİKAYET EDİLENLER   : EGE SALMAN 

        (Karşıyaka Spor Kulübü Sporcusu) 

        ATAKAN AKYAZI 

        (İzmir Yelken ve Su Sporları Kulübü 

Sporcusu) 

 

DİSİPLİN KURULUÜYELERİ  : HÜSNÜ LEVENT (BAŞKAN) 

        Av.. M. ALP BOLEVİN (BAŞKAN YRD.) 

        Av. MURAT MORALI (RAPORTÖR ÜYE) 

        Av. Dr. HAKAN KIZILARSLAN (ÜYE) 

        Av. BERK BATUR (ÜYE) 

        

1. BAŞVURU KONUSU 

1.1 Başvuruya neden olan olay ve bilgiler 

 

22.09.2017 tarihinde Karşıyaka Yelken Tesisinde düzenlenen İBB Yelken Yarışları'na Laser 

Radial sınıfında kayıt yaptırmak isteyen Karşıyaka Spor Kulübü sporcusu Alp Salman ve Ege 

Salmam yarış sekreterliğine kayıt yaptırmak için başvuru yaptıklarında her ikisinde kaydı 

lisanslarının vizesi olmamasından dolayı kaydı yarış sekreterliğince alınmamıştır. 

 

İzmir Yelken ve Su Sporları Kulübü lisanslı sporcuları Atakan Akyazı (161912) ve Aykut 

Algüney'in (181912) de kayıtları yapıldı. Ayrıca Karşıyaka Spor Kulübü sporcusu M. Alp 

Bolevin'inde (176354) kaydı yapılmıştır. (Dosyadaki sporcu listesi bulunmaktadır.) 

Her üç sporcunun da lisans vizeleri TYF bilgisayar kayıtlarından  yarışmalarına kısıtlı halleri 

olmadığı yarış sekreterliğince kontrol edilmiştir. 

 

Yarışın Başhakemi Hakan Kütük sekreterliği arayarak parkurun hazır olduğunu, Laser Radial 

yarışçılarının ikaz edilerek gönderilmesini talep etmiş ve yarış sekreteri Raziye Kütük, 

katılımcıları starta göndermek için kıyıya gittiğinde Alp Salman'in bir tekne ile uğraştığını ve 

yanında genç birinin bulunduğunu gördüğünü ve Alp Salman'ın ve  bu gencin tekne ile suya 

açıldığını ve yelken numarasını not ederek kayıtları tetkik ettiğinde, 181912 nolu Laser Radail 

teknesinin kaydının Aykut Algüney olduğunu, Aykut Algüney'in teknede olmadığını, genç bir 

sporcunun olduğunu, 127786 nolu teknede Alp Salman'ın olduğunu, kaydı olmadığını, gerekli 

kontrolların yapılması için yarış kuruluna yarış sekreteri tarafından bildirilmiştir. 
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Birinci yarıştan sonra Laser Radial tekneleri karaya geldiğinde Yarış Kurulu Sekreteri Raziye 

Kütük  181912 nolu tekne sporcusuna ismini sorduğunda 'Aykut' olduğunu, ayrıca kaç 

doğumlu olduğu sorulduğunda genç sporcu (Ege Salman) Alp Salman'a dönerek, 'Baba benim 

yaşım kaç?' diye sorduğunu, bunun üzerine Alp Salman, oğlunun ve kendisinin vizelerinin 

olmadığını bu nedenle kendisinin yarışmadığını, oğlunun yarıştığını açıklamasında bulunmuş, 

bu açıklama üzerine, Yarış Sekreteri Raziye Kütük, bunun yanlış ve dürüst yarışmamak 

olduğunu ve günün diğer yarışlarına katılamamalarını ikaz etmiştir. 

 

Yukarıda açıklanan olaydan sonra Yarış Sekreteri Raziye Kütük şikayet yazısında, Atakan 

Akyazı'nın yanından geçerken yüksek sesle ve küçümseyerek,  'Ne olacak, canım, yarışsınlar.' 

gibi sözler sarf ettiğini, 'Raziye Kütük'ün de, 'Bunun disiplin suçu olduğunu.' bu sözünün 

üzerine Atakan Akkyazı'nın daha yüksek sözle bağırmaya başladığını ve 'Sizi kim dolduruyor 

böyle, kimler fişdekliyor, sanki ödülü size verecekler.'diyerek, 'Kişiliğime, hakemliğime, 

küçümseyici  ve aşağılayıcı bir çok söz söylediği, ve kendisine 'Benim bir kadın olduğumu ve 

yarış görevlisi olduğumu kendisine bağırmaması gerektiğini, söylediğini ve yanından 

ayrıldığını ifade etmiştir. 

 

 

Aynı ikinci yarış sırasında sporcu lokalinde yönetici Secder Akıncı ile oturmak olan Raziye 

Kütük'ün yanına M. Alp Bolevin ile gelen Atakan Akyazı, Raziye Kütük kendisinden özür 

dileyeceğini zan etmiş ancak Atakan Akyazı, 'Ben daha buradayım, yarın Voltram 

teknesindeyim, görürsünüz' demiştir.  

 

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 03.01.2018 tarih ve 2018/01 s. ile karar vermiştir. 

 

2. ŞİKAYETÇİ  ve ŞİKAYET EDİLENİN ve TANIKLARIN ORTAYA KOYDUĞU 

MADDİ ve HUKUKİ DELİLLER 

 

2.1 Şikayetçinin iddia ve delilleri 

 

Şikayetçi Raziye Kütük, yukarıdaki 1.1 nolu kısımda açıklandığını gibi 2017 yılı vizesi 

olmayan sporcu Alp Salman' ve Ege Salman'a yarışamayacaklarını bildirmiş, Alp Salman 

(127686) yarışa katılmamış, Ege Salman (181912) nılu tekne ile yarışa katılmış olduğunu 

bildirmektedir. 

 

Şikayetçi Raziye Kütük, yarışa kayıtlı olan Atakan Akyazı'nın (161912) sporcunun günün ilk 

yarışından sonra kendisine hakaret edici kelimeler kullanarak bağırdığını ifade etmiştir. 

 

2.2 Şikayet edilenin iddia ve delilleri 

 

Şikayet edilen Ege Salman savunmasında, Babası Alp Salman ile yarışa katılmak için 

Karşıyaka Yelken'e gittiklerinde kendisine yarışacak tekne olmadığını, Atakan Akyazı'nın 

kendisine tekne ayarladığını, Aykut Algüney'in yarışa gelemeyeceğini, isterse onun teknesi ile 

yarışa girebileceğini, kendisinin teklifi kabul ettiğini babam ile yarışa gireceğimden mutlu 

olduğunu, ancak lisansının vizesiz olmasından dolayı kaydının yapılamadığını, babasının 

kendisine tasnif dışı yarışacağını, ödül alamayacağını, bende Aykut Algüney'in (181912) in 
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teknesi ile denize çıktığını, daha sonraki olayların kendi insiyatifi dışında geliştiğini, amacının 

babası ile yarışmak olduğunu, beyan etmiştir. 

 

Şikayet edilen Atakan Akyazı savunmasında, bazı arkadaşımızın lisansının olmamasından 

dolayı yarışın Baş Hakemi Hakan Kütük'ten izin alarak yarışa çıkıldığını, ilk yarıştan sonra 

karaya gelindiğinde tanımadığı bir hanımın Ege Salman'a, 'Sen Aykut Algüney değilsin, sen 

başkasının adına yarışa girmişsin.' diye Ege Salman'ı azarladığını ve kendisine kim olduğunu, 

Aykut Algüney'i neden sorulduğunu, Ege Salman ve kendilerinin kayıt dışı yarıştıklarını, suda 

tekne olsun diye suya çıktıklarını, resmi olmasa da Baş Hakem Kütük'ün 'Size en son startı 

veririm.' dediğini, bu görüşmeye dayanarak suya çıktıklarını, bu hanıma çocuğu neden 

azarladığını sorduğunu ve lütfen sözlerine dikkate etmesi hatırlatıldığında kendisinin hoş 

olmayan tavrına devam etmekte olduğunu beyan etmiştir.   

Ayrıca hakaret ettiğinin tamamen yalan olduğunu ifade 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 

 

* 22.09.2017 tarihinde Karşıyaka Yelken Tesisinde ve parkurunda yapılan İBB Belediyesi 

Yelken yarışları yarış ilanına göre Laser Radial sınıfında üç tekne İzmir Yelken ve Su 

Sporları Kulübü sporcusu Atakan Akyazı (161912), İzmir Yelken ve Su Sporları Kulübü 

sporcusu Aykut Algüney (181912) ve Karşıyaka Spor Kulübü sporcusu M. Alp Bolevin 

(176354) kayıt yaptırmışlardır. 

 

* Akyut Algüney (181912) yarışa kaydı yapılmış olmasına rağmen yarış yerine gelmemiş, 

starter olmamıştır. 

 

* Lisansı vizeli olmadığından yarışa kaydı alınmayan Ege Salman, Aykut Algüney için 

hazırlanmış olan (181912) yelken nolu Laser Radial sınıfı teknesine binerek yarış yerine 

gitmiştir. 

 

* Sporcu Ege Salman ifadesinde babası Alp Salman'ın kendisine tasnif dışı yarışacağını 

söylediğini, bu nedenle yarış yerine gittiğini ve start ettiğini beyan etmektedir. 

 

* Dosyaya gelen Laser Radial sınıfının 1. yarışın start raporunda, yarışın saat 14.12 de 

startının verildiğini ve startı üç tekne (161912, 181912 ve 127789) yaptığı kayıt altına 

alınmıştır. 

 

* Görevli start kurulu, alışılmış uygulama gereği, yarış yerine gelen teknelerin sınıflarına göre 

yelken numaralarını kayıt etmekle görevlidir. bu yarışta da yukarıda belirtildiği gibi üç 

teknenin yelken numarası kayıt altına alınmıştır. 
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* Ege Salman, Aykut Algüney adına kayıt yapılan (181912) yelken no ile start hattında 

bulunduğundan start ve finiş kurulları yelken nosunu kayıt altına almıştır. Zaten görevi de 

budur. 

 

* Kaydı olmayan bir sporcu tasnif dışı da olsa start hattında bulunmamalıdır.. Böyle bir 

uygulamaya izin vermek yelken sporu ahlakına ters düşmektedir. Yarış talimatlarında, genel 

olarak, start yerinde, yarışmayan sınıflar, yarışan sınıflardan uzak duracaktır, cümlesi yer 

almaktadır. 

 

* Yarışın Baş Hakem Hakan Kütük, 22.09.2017 tarihli yazılı bayanında, kaydı yapılmış olan 

Aykut Algüney ismi ile vizesi ve lisansı olmayan Ege Salman yarışa girdiğini, kaydı alınan 

sporcu ile yarışan sporcunun farklı sporcu oldukları start hattında fark edildiğini beyan 

etmiştir. 

 

* Yarışın Baş Hakemi Hakan Kütük, 22.09.2017 tarihli yazılı ifadesinde, sporcu Atakan 

Akyazı'nın MHK Üyesi ve yarışın sekreteri Raziye Kütük'e tehditkâr, yarış kurulunu 

aşağılayıcı, saygısız ve WS kuralları aksine dürüst yarışmamak, dürüst yarışmamayı teşvik 

edici ve yarış kurulunu yanıltmak için sahte belge düzenleme konusunda yardımcı olma fiilini 

işlediğini beyan etmiştir. 

 

* Konu yarışa sporcu olarak katılan Karşıyaka Spor Kulübü Sporcusu ve Disiplin Kurulu asli 

üyesi M. Alp Bolevin (Disiplin Kurulumuzun bu olay ile ilgili kararına hiçbir şekilde 

katılmayacaktır.) yazılı ifadesinde, bu yarışa Laser Radial sınıfında yarışmak niyetinde olan 

sporcular kendisi ile birlikte Atakan Akyazı, Aykut Algüney, Alp Salman ve Ege Salman 

olduğu ancak Aykut Algüney'in işinden dolayı ve Alp Salman ile Ege Salman'ın lisanslarının 

vizesiz olmasından dolayı bu kategoride yarışın yapılması imkansız hale geldiğini, ancak 

yarış dışı olarak start hattından geçebileceklerini ve start verileceği açıklandığından bu yarış 

tasnif dışı olarak Aykut Algüney'in dışındakilerin katılımıyla gerçekleştiğini beyan etmiştir. 

 

* Aykut Algüney'in yazılı ifadesinde yarış günü işinden dolayı yarış yerine gitmediğini, olan 

olaylardan bir gün sonra haberden olduğunu beyan etmiştir. 

 

* Yarışta görevli yarış kurulu üyesi, Yelken Milli Hakemi S. Arzu Erkan yazılı ifadesine, 

suda görevli olduğundan bahse konu olayı (Atakan Akyazı'nın Raziye Kütük'e ne söylediğini) 

görmediğini, ancak ilgili şahsın agresif tavırları suya çıkmadan da vardı, ifadesini 

kullanmıştır.  

S. Arzu Erkan, 'Yarış günü yakın bir arkadaşımım oğlunun suda, yarış kayıtlarında belirtilen 

yelken numarası ve isimde yarışmadığını fark ettiğini, yelken numarası ile kaydedilen sporcu 

sudaki sporcu olmadığını, suda gördüğü garipliği Baş Hakeme ilettiğini, kendisin sporcuların 

birbirlerine protesto çekerek duruma itiraz edebileceklerini söylediğini, sporcuların böyle bir 

fiili yapmadıklarını beyan etmiştir. 

 

* WS Yelken Yarış Kuralları, Bölüm 5, Md. 60.1'e göre, 'Bir tekne (a)  Bölüm 2 kurallarının 

birinin veya kural 31'e karşı geldiği iddiası ile değil, kendinin olaya karışması ve bizzat 

görmesi ile, başka bir tekneyi protesto edebilir.' açıkça yazılı olmasına rağmen katılan 

sporcular kurala karşı geleni protesto etmemişlerdir. 

 

WS Yelken Yarış Kuralları, Bölüm 5, Md. 60.2 (c) 'ye göre, 'Bir yarış kurulu, kural 69.2 (b) 

'ye göre işlem yapılmasını protesto kuruluna rapor edebilir.' denilmesine rağmen, gerek 

kayıtta ve gerekse su üstünde oluşan olayı protesto etmemişlerdir. 
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* TYF 2017 İlke Kararları 5.2 Md si, ' Bir sınıfta kategori açılabilmesi için o kategoride en az 

üç starter olma şartı aranacaktır.' denilmektedir. Konu yarışta ve sınıfta üç kayıt alınmıştır 

ancak üç starter yoktur. Kaydı alınan 181912 yelken nolu (Ege Salman) tekne ile sporcunun 

kaydı olmadığı halde starter olmuştur. Kayıt Aykut Algüney adına yapılmıştır. Yarış kurulu 

üyesi start hakemi S. Arzu Erkan gerekli bilgiyi Yarış Kurulu Başkanı'na vermiş ancak 

Yelken Yarış Kuralları gereği o (Ege Salman) yarışçıyı start yerinden, hattından veya yarıştan 

durdurma veya yarış dışına çıkarma işleminin yapılması mümkün olmadığından, ki uygulama 

doğrudur, Ege Salman seyre devam etmiştir. 

 

* WS Yelken Yarış Kuralları Bölüm 5, Md. 60.2 (c) ye o yarışçıyı protesto etme yetkisi 

vermiş ise de o yarışçının (Ege Salman) kaydı olmadığından, Yarış Kurulu'nun böyle bir 

hakkı da bulunmamaktadır. 

 

olarak değerlendirilmiş ve yargılamaya son verilmiştir. 

 

4.2 Gerekçeli Karar 

 

* Yarış Kurulu o sporcuyu (Ege Salman) TYF Disiplin Kurulu'na sevk etmeli idi. Bu dosyada 

Ege Salman Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir ve Ege Salman 'Yarış (Spor) Disiplini'ne aykırı 

hareket ettiğinden cezalandırılmalıdır. 

 

* Atakan Akyazı'nın Yarış Sekreteri ve MHK Sekreter Üyesi Raziye Kütük'e küçük düşürücü 

söylemde bulunduğu, alınan ifadeler doğrultusunda, açıktır ve kişilik haklarına saldırı fiilini 

işlediğinden cezalandırılmalıdır. 

 

KARAR  

 

Yapılan değerlendirilmeler ve belirtilen gerekçeler sonucunda; 

 

* Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Sporcusu Ege Salman'a TYF Disiplin Suçları ve Ceza 

Talimatı'nın Md.5 (a) ya göre 3 (üç) ay spor faaliyetinden men edilmesine, 

 

* İzmir Yelken ve Su Sporları Kulübü Sporcusu Atakan Akyazı'ya TYF Disiplin Suçları 

ve Ceza Talimatı'nın Md. 5(1)c' ye göre 3 (üç) ay spor faaliyetlerinden men edilmesine, 

 

* Kararın taraflara bildirilmesi için TYF Başkanlığına bildirilmesine, 

 

toplantıya katılanların oy birliği ile 03.01.2018 tarihinde karar verilmiştir. 

 

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU 

 

 

 

HÜSNÜ LEVENT            Av. M.ALP BOLEVİN        Av. Dr. HAKAN KIZILARSLAN  

        Başkan                                 Başkan Yardımcısı                Üye 

         (İmza)              (Olayda tanık olduğundan  (İmza) 

                                                      karara katılmamıştır)                        

                           

                          Av. BERK BATUR   Av. MURAT MORALI 

          Üye             Raportör Üye 

                 (Mazeretinden dolayı katılmamıştır.)         (İmza) 


