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DİSİPLİN KURULU KARARI 

 
BAŞVURU TARİHİ ve SAYISI  :  26.01.2018 -  

 

TYF YÖNETİM KURULU SEVKİ :  21 03.2018 - No. 652 

 

KARAR TARİHİ ve SAYISI  : 05.04.2018 - 2018/05 

 

BAŞVURAN  (ŞİKAYETÇİ)  : MEHMET TÜRELİ 

        (TYF Görevlisi) 

 

ŞİKAYET EDİLENLER   : H. ALİ ZAYAN 

        (Didim Yelken Kulübü Antrenörü) 

 

DİSİPLİN KURULUÜYELERİ  : HÜSNÜ LEVENT (BAŞKAN) 

        Av. M. ALP BOLEVİN (BAŞKAN YRD.) 

        Av. SEDEF ÜSTÜNER (RAPORTÖR ÜYE) 

        Av. Dr. HAKAN KIZILARSLAN (ÜYE) 

        Av. BERK BATUR (ÜYE) 

          

1. BAŞVURU KONUSU 

1.1 Başvuruya neden olan olay ve bilgiler 

Başvuru sahibi Mehmet Türeli şikayet dilekçesinde, TYF 2018 yılı programında yer alan Kış 

Kupası Yelken Yarışlarında görevli olduğu konu yarışta kendisini taciz eden ve sürekli 

fotoğrafını çeken ve kendi web sayfasında yayımlayan 'Ali Zayan' adlı, kendi ifadesine göre, 

'kendini antrenör sanan şahıs', suda çocukları çektiği sırada fotoğrafını çekip taciz ettiğini, daha 

öncede evine kadar takip edip, federasyon ait olan aracı gece kullandığım için taciz ettiğini 

beyan etmiştir. 

Şikayetçi Mehmet Türeli olay günü yanına gidip 'Eğer bir sıkıntı var ise söyle ben yardımcı 

olurum', dediğini, şikayet edilen Ali Zayan, Mehmet Türeli'ye 'Sen orospu çocuğusun' kelimesini 

kullanarak büyük hakaret ettiğini, Mehmet Türeli şikayet dilekçesinde devamla, 'Bu camiada 

böyle bir adam yer verilmemesini ve TYF tarafından gereğini yapılmasını arz etmiş ve bu 

konuda şahit, Ali Zayan'ın botunda bulunan antrenör 'Tansu Pala' olduğunu beyan etmiştir. 

 

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

 

Şikayet konusu TYF Yönetim Kurulu'nun 06.07.2017 tarih ve 09 s. kararı dayanılarak, Başkan 

D. Özlem Akdurak'a verilen yetki ile 21.03.2018 tarih ve  TYF/652 s. ile Disiplin Kurulu'na 

iletilmiş ve 05.04.2018 tarih ve 2018/05 s. ile karar verilmiştir. 

 

2. ŞİKAYETÇİ  ve ŞİKAYET EDİLENİN ve TANIKLARIN ORTAYA KOYDUĞU 

MADDİ ve HUKUKİ DELİLLER 

 

2.1 Şikayetçinin iddia ve delilleri 

Şikayetçi TYF Görevlisi Mehmet Türeli, Didim Yelken Kulübü Antrenörü H.Ali Zayan'ı su 

üstünde devamlı taciz ettiğini ve devamlı fotoğrafını çektiğini, bu fotoğraflarını kendi web 

sitesinde yayımladığını ve TYF 2018 programı Kış Kupası yarışlarında yine fotoğraflarını 
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çektiğini, Mehmet Türeli'nin kendisine, 'Eğer bir sıkıntı var ise söyle ben yardımcı olurum', 

dediğini ve H. Ali Zayan'ın, Mehmet Türeli'ye, 'Sen orospu çocuğusun.' diye hakaret ettiğini, bu 

olaya tanık olarak da, H.Ali Zayan'ın botunda bulunan antrenör Tansu Pala olduğudur. 

 

2.2 Şikayet edilenin iddia ve delilleri 

 

Şikayet edilen H.Ali Zayan 26.01.2018 tarihli yarış sekreterliğine vermiş olduğu yazılı 

beyanında, TYF Kış Kupası yarışlarında, Didim Yelken Kulübü antrenörü olarak görevli 

olduğunu, yarış öncesi start alanına giderken fotoğraf çektiğini, TYF botunda görevli Mehmet 

Türeli, botuma gelerek hararet ile, 'Sen benden ne istiyorsun? Senin ile uğraşacağım.' dediğini 

kendisine konuyu sorduğumda, 'Federasyon Başkanı ile konuştuğunu, sürekli Didim Yelken 

Kulübü olarak fotoğraf çekerek şikayet ettiğimi,' söyledi, bende kendisine, 'İspat ermesini 

söyledim.' 'Sana göstereceğim.' diyerek Komite Botu'na giderek kendisini şikayet ettiğini, Yarış 

Kurulu Başkanı Turan Yılmazkoç'un kendisini çağırarak, konu hakkında bilgi verdiğini beyan 

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 

 

* TYF 2018 programına göre Kış Kupası Yelken Yarışlarında TYF görevlisi Mehmet Türeli'nin 

devamlı fotoğraflarını çeken ve kendi web sayfasında yayımlayan Didim Yelken Kulubü 

antrenörü H. Ali Zayan'dan Mehmet Türeli'yi bu hareketi ile taciz ettiği şikayet konusudur. 

 

* Ayrıca Mehmet Türeli, konu yarışta su üstünde aralarında geçen konuşmada, H.Ali Zayan'nın 

kendisine 'opospu çocuğu' dediğini, bu konuda tanık olarak, H.Ali Zayan'ın botunda bulunan 

antrenör Tansu Pala'nın bulunduğudur. 

 

* Mehmet Türeli, konu yarışın Yarış Kurulu Başkanı Turan Yılmazkoç'a H. Ali Zayan'ı sözlü 

olarak şikayet ettiğini beyan etmiştir. 

 

* Hasan Ali Zayan 26.03.2018 tarihli yazılı ifadesinde, Mehmet Türeli'nin TYF görevlisi olarak 

konu yarışta da TYF görevlisi olduğunu, ancak Mehmet Türeli'nin yarışta antrenörlük yaptığını, 

kendi yarışçıları ile ilgilenmesinin adil olmamakla beraber yasak olduğunu, TYF araçlarında 

sürücülük yaptığını, basın-fotoğrafçı botunu kullandığını, ekli görsellerde de, Mehmet Türeli'nin 

bağlı olduğu kulübün sporcularına antrenörlük yaptığını, tedarik ve destek vermek yolu ile adil 

yarışma kurallarına aykırı davrandığını, Mehmet Türeli konu yarışta, TYF görevlisi olduğundan, 

antrenör olarak Didim Yat ve Yelken Kulübü resmi olarak görevli olmadığını, başka bir 

antrenörün bu görevi üstlendiğini, bu nedenle hem TYF yi yanıltmak hem de TYF avantajlarını 

kullanarak, adil yarış ortamını bozduğunu, olay günü, velilerimize çocuklarının güvende 

olduklarını gösterebilmek için, internetten devamlı yayın yapmakta olduğunu, bunu göre 

Mehmet Türeli, su üstünde yanıma gelerek, 'Benden ne istiyorsun? Benim ile uğraşma, 

federasyona yaptığın 6-7 şikayetini gördüm, federasyonun içindeyim, bana bir şey olmaz ana 

senin ile uğraşacağım.'dediğini, kendisini bu sözlerle tehdit ettiğini, ve devamla, 'Seni 



 3 

uyarıyorum, seni mahvedeceğim, seni bitireceğim, federasyonda yerin olmayacak.' dediğini ve 

kendisini tehdit ettiğini, H. Ali Zayan'da o anda sinirli olarak, ' Bu söylediklerini ispat edersen 

ben kötüyüm, fakat yapmadığım bir şeyi iddia edip iftira ediyorsan sen kötüsün.' diye 

seslendiğini beyan etmiştir.  

 

* Konu yarışın Yarış Kurulu Başkanı Tutan Yılmazkoç, yarış sırasında antrenör Mehmet Türeli 

ile Ali Zayan arasında geçen bir olayda, Ali Zayan'ın kendisini tahrik ettiğini, uyarmamı 

istediğini, yarış sonunda karaya döndüğümde Ali Zayan'a tatsız bir olay olmamasını söylediğini,  

beyan etmiştir. 

 

* Konu yarışta şikayet edilen H. Ali Zayan ile aynı botta bulunan antrenör Tansu Pala, 

26.01.2018 günü saat 14.30 sıralarında Optimist parkuru start hattına doğru ilerlerken, kullandığı 

botta Ali Zayan'ın da olduğunu, Mehmet Türeli'nin su üstünde sporcusu ile ilgilenirken, Aşi 

Zayan'ın, Mehmet Türeli'nin basın ve kurtarma görevini yaptığından dolayı, fotoğrafı çekme 

amacının farklı bir niyeti olarak, Mehmet Türeli'nin fotoğrafını çektiğini, Mehmet Türeli'nin 

benim kullandığım bota gelerek, H.Ali Zayan'a, 'Hayırdır, Abi, Günlerdir fotoğrafımı 

çekiyorsun, nedir benimle sorunun.' dediğini, kendisinin her iki tarafa sakin olmalarını 

söylediğini, daha sonra Ali Zayan, geçmişteki bir olayı konu ederek, 'Sen böyle böyle yaptın, 

yaptıysan orospu çocuğusun eğer ben yaptı isem ben orospu çocuğuyum.' dediğini, Mehmet 

Türeli'nin hıza yarış kurulu botuna gittiğini, beyan etmiştir. 

 

olarak değerlendirilmiş ve yargılamaya son verilmiştir. 

 

4.2 Gerekçeli Karar 

 

Şikayete konu olan Didim Yelken Kulübü Antrenörü Hasan Ali Zayan'ın, TYF görevlisi Mehmet 

Türeli'ye, yarış sırasında hakaret ederek, 'Opospu çocuğu' diyerek küfür ettiği tanıkların ifadeleri 

sonucu saptandığından, Hasan Ali Zayan cezalandırılmalıdır. 

 

KARAR  

 

Yapılan değerlendirilmeler ve belirtilen gerekçeler sonucunda; 

 

* Didim Yelken Kulübü Antrenörü Hasan Ali Zayan'ın TYF Disiplin Suçları ve Ceza 

Talimatı'nın Md.7 (1) e göre 6 (altı) ay spor faaliyetinden men edilmesine, 

 

* Kararın taraflara bildirilmesi için TYF Başkanlığına bildirilmesine, 

 

toplantıya katılanların oy birliği ile 05.04.2018 tarihinde karar verilmiştir. 

 

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU 

 

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

        Başkan                                 Başkan Yardımcısı                Üye 

         (İmza)      (İmza)   (Mazeretinden dolayı katılmamıştır.) 

                                                                           

                           

                          Av. BERK BATUR           Av. SEDEF ÜSTÜNER 

          Üye                     Raportör Üye 

                 (Mazeretinden dolayı katılmamıştır.)               (İmza) 


