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Türkiye Muay Thai Federasyonu Disiplin Kurulu'nun 13/07/2020 tarihli toplantısında 

aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 

Türkiye Muay Thai Federasyonu İstanbul İl Temsilciliğinin 03.02.2020 tarihli 

tutanağında ve 13.02.2020 tarihinde Türkiye Muay Thai Federasyonuna gönderdiği dilekçede 

31.01.2020 tarihinde Şişli Bomonti’de bulunan ve yeterli belgesi olmayan MT Bomonti Muay 

Thai Spor Salonunda izinsiz olarak “Muay Thai Fight Night” maçları düzenlendiği 

belirtilmiştir. Bahsi geçen organizasyonu düzenleyen Cem BOSTANCI’nın Muay Thai 

Federasyonu Profesyonel ve Özel Gala Müsabakaları ile talimatlarına aykırı davrandığı, yine 

aynı şekilde organizasyona katılan Türkiye Muay Thai Federasyonu sicil sistemine kayıtlı 

sporcular, hakemler ve antrenörler hakkında soruşturma başlatılması amacıyla konu Disiplin 

Kurulumuza sevkedilmiştir. 

 

Türkiye Muay Thai Federasyonu İstanbul İl Temsilciğinin 03.02.2020 tarihli dilekçe ve 

eklerinde İl Temsilciğinin faaliyet programı dışında izinsiz olarak organizasyon düzenlendiğine 

dair tutanağın, bu organizasyona katılan hakemlerin, sporcuların ve antrenörlerin isimlerinin ve 

bu izinsiz organizasyona ait ilişkin görsel, video ve fotoğrafların dilekçe ekinde olduğu 

anlaşılmıştır.  

 

Bahsi geçen konu hakkında Disiplin Kurulumuzca 03.07.2020 tarihinde karar verilmişse 

de aynı soruşturma kapsamında İstanbul ili Hakemi Kasım İSLAM’ın ve Kocaeli ili Hakemi 

Sunay KAYIKÇI’nın usulüne uygun ve süresinde verilen savunmalarının Kurulumuz dosyasına 

geç ulaşması sebebiyle ayrıca ek karar verilmesi lüzumu doğmuştur.  

 

Hakem Kasım İSLAM’ın savunmasında özetle; 01.02.2020 tarihinde kulüp içinde bir 

tanıtıma gittiğini, dört tane Muay Thai maçı yapılacağını, Bölge Başkanının kendisine “gelir 

misin? Bu bir kulüp içi maç, ödenek filan yok” dediğini, kendisinin ise tanıtıma destek vermek 

için gittiğini, dört Muay Thai maçının yapıldığını, faaliyete giderken hakem kıyafetini dahi 

yanına almadığını, orada tişört verdiklerini, bu tişörtleri giyip maçların oynandığını, Cem 

BOSTANCI’nın kulübünün alışılmış kulüpler gibi olmadığını, havalı bir kulüp olduğunu, şu 

ana kadar yapılan tüm faaliyetlerde Bölge Başkanları ve Hakem Kurul Başkanı tarafından 

whatsapptan veya sosyal medya üzerinden bilgi verilmesi durumunda görev yerine gittiğini, 

söz konusu faaliyette izin alınıp alınmadığını orada üst makamdan yetkililerin olduğunu 

görünce sorgulamadığını belirmiştir. 

 

Hakem Sunay KAYIKÇI’nın savunmasında özetle; müsabakadan önce 24.01.2020 

tarihinde saat 19.00 sıralarında Muay Thai Federasyonu Batı Marmara Bölge Başkanı Hacı 

TÜRK’ün kendisini aradığını, 31.01.2020 tarihinde MT Spor Salonunda Muay Thai Antrenörü 

Cem BOSTANCI’nın kendi kulübünde kendi sporcularıyla tanıtım ve gösteri müsabakası 

düzenlediğini ve kendi kulübü üyelerinden 60-70 kişinin iştirak edeceğini, İstanbul’dan 1 

hakemin ve bir de tecrübeli bayan hakemin kendisi olacağını, Muay Thai müsabakalarının ez 

az 7 hakemle yapılabileceğini kendisi hatırlattığında, müsabakaların tanıtım-gösteri müsabakası 

olduğunu, puanlama yapılmayacağını 3 hakem olarak orada müsabakaların yönetileceğini, Cem 

BOSTANCI’ya destek olmaları gerektiğini Hacı TÜRK’ün kendisine söylediğini, Hacı 

TÜRK’e Batı Marmama Bölgesi Hakemi olmadığını, kendisinin görevlendirilmesiyle ilgili 

Bülent ENİŞ’in onay vermesi durumunda müsabakalara katılabiliceğini Hacı TÜRK’e 

söylediğini, onun da kendisine Bülent ENİŞ ile daha önce konuştuğunu, bu tanıtım gösteri 
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müsabakasında Sunay KAYIKÇI’nın görev yapmasında hiçbir sakınca olmadığını söylediğini, 

organizasyonun henüz net olmadığını bu nedenle kimseye söyleyip dillendirmemesi gerektiği 

kendisinden haber beklemesi gerektiğini Hacı TÜRK’ün kendisine söylediğini, Bülent 

ENİŞ’ten izin alıp almadığını Hacı TÜRK’e sorduğunda onay aldığını, hiçbir mahsurun 

olmadığını söylediğini, 3. Hakemin kim olduğunu salona gidene kadar bilmediğini, Hacı 

TÜRK’ün kendisine Cem BOSTANCI’nın elit kesime hitap ettiğini üyelerinin belli 

konumlarda olduğunu bu nedenle nasıl bir ortam bilmediğini her şeye hazırlıklı olmaları 

gerektiğini söylediğini, MT Spor Salonuna giriş yaptıkları sırada ortamın çok hoş olmadığını 

gördüğünü ve o an orayı terk etmek istediğini fakat evinin uzak olması ve aracının da olmaması 

sebebiyle o saatte tek başına gidemeyecek olmasından kulüpten ayrılamadığını, ortamın spor 

yakışmadığını, başlarının belaya girebileceğini Hacı TÜRK’e söylediğini ve kendisinin ise 

“tüm sorumluluk bana ait, sizi buraya ben getirdim” şeklinde cevap verdiğini, ilk bayan maçını 

sporcuların koruyucu ekipmanlarını giyinmiş olarak 4x4 cm civarında salon tipi antrenman 

ringinde yönettiğini, bu maçın gösteri niteliğinde olduğunu, sporcuların birbirlerine zarar 

verecek darbelerden ziyade antrenman niteliğinde bir maç olduğunu, müsabakaya Hacı 

TÜRK’ün daveti ile katıldığını, müsabaka ile ilgili izinlerin alınıp alınmadığını sorgulamanın 

ve araştırmanın kendisinin görevi olmadığını, müsabakalarda hakemlere herhangi bir ücret 

verilmediğini, kendisi kusurunun bulunmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini, tüm 

sorumluluğun Cem BOSTANCI ile Hacı TÜRK’e ait olduğunu belirtmiştir.  

 

Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; faaliyete iştirak 

edip maçlarda hakemlik yapan Hakem Kasım İSLAM ile Hakem Sunay KAYIKÇI’nın bu tür 

faaliyetlerin gerek Türkiye Muaythai Federasyonundan ve gerekse ilgili Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğünden izin alınması gerektiğinin ve bu prosedürlerin kendileri tarafından bilinmesine 

rağmen dikkatsiz ve özensiz davrandığı kanaatine varılmıştır  

 

- Hakem Kasım İSLAM hakkında; Disiplin ve Ceza Talimatının 9'uncu maddesi 

uyarınca UYARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, işbu karara karşı adı geçene 

kararın tebliğini izleyen on gün içerisinde Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na itiraz 

hakkının bulunduğunun ihtarına, 

 

- Hakem Sunay KAYIKÇI hakkında; Disiplin ve Ceza Talimatının 9'uncu maddesi 

uyarınca UYARMA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 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. 

 

 

 

 

İMZALI              İMZALI                İMZALI 

Murat ÖNDER        Av.Kaan ÖZGÜR KAYICI                             Osman ÖCAL 

Başkan                Başkan Yardımcısı                              Üye 

 


