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Türkiye Muay Thai Federasyonu Disiplin Kurulu'nun 03/07/2020 tarihli toplantısında 

aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

 

1) Antalya ili sporcularından Ayşe TAŞ hakkında; Türkiye Muay Thai 

Federasyonu tarafından Uluslararası Muay Thai Antalya Açık Kupası 10-15 Aralık 2019 

tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu müsabakalarda 14 Aralık 2019 

tarihinde müsabakaların devamı esnasında C ringinde 28. Müsabaka Yıldız Bayan 40 kg maçı 

kazanan köşe ilan edildikten sonra Antalya ili sporcularından Ayşe TAŞ nedensiz bir şekilde 

müsabaka sonucunu protesto etmek amacıyla hakaret, yuhalama şeklinde yüksek sesle 

tezahürat sonrası protokol tribünü önünde eline geçirmiş olduğu, yabancı cisimler ile fazla 

miktarda buz parçalarını C ringi jüri masasına fırlatmak suretiyle müsabakaları ahengini 

bozmuş gayri ahlaki davranışları ile sükûnet ve huzur ortamını provoke ettiği gerekçeleriyle 

Federasyon Asbaşkanları, Federasyon Genel Sekreteri, Saha Koordinatörü ve Uluslararası 

Hakem tarafından tutanak tutulmuş ve adı geçen Disiplin Kurulumuza sevkedilmiştir. 

 

Sporcu Ayşe TAŞ’ın 18.12.2019 tarihli savunmasında özetle; söz konusu müsabakada 

sporcusu Yasemin ASLAN’ın maç yaptığı, kendisinin de yarı final maçından çıktığını, 

doktordan buz alıp gelen kadar sporcusunun maça çıktığını, kendi gözüne aldığı darbe sonucu 

gözüne buz tuttuğunu, maçı seyircilerin önünden izlediğini, 3 rauntta bariz sporcusunun üstün 

olmasına rağmen maçı karşı tarafa verdiklerini, o sırada maç sırasını bekleyen Abdülkerim 

CESUR ve sporcularının “yuh” diye bağırmaya başladığını, o sinirle buz tuttuğu elini 

kaldırdığını “olur mu böyle şey” dediğin an poşetin yırtıldığını ve hakem masasına doğru 

düştüğünü, fakat hakemlere buzun ulaşmadığını, bilerek ve isteyerek buzu hakemlere 

atmadığını, bu durumu hakemlere anlatmasına rağmen hakemlerin yine de hakkında tutanak 

tuttuğunu, hakaret içeren bir şey söylemediğini, yanlış anlaşılmadan dolayı özür dilediğini, 

yıllardır Muay Thai ailesinin ferdi olarak Milli takım adına dövüştüğünü, 2. Kademe Muay Thai 

antrenörü olduğunu, milli takıma çok sporcu yetiştireceğini belirtmiştir. 

 

Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde sporcu Ayşe TAŞ 

hakkında;  

- Türkiye Muay Thai Federasyonu Disiplin ve Ceza Talimatının 17’nci maddesi 

uyarınca takdiren 2 (İKİ) AY SÜREYLE MÜSABAKALARDAN MEN 

CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, adı geçenin spor yaşamı göz önünde 

tutulduğunda Türkiye Muay Thai Federasyonu Disiplin ve Ceza Talimatının 44’üncü 

maddesi uyarınca verilecek cezanın yarı oranında indirilerek 1 (BİR) AY SÜREYLE 

MÜSABAKALARDAN MEN CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, 

 

- Adı geçen hakkında her ne kadar Disiplin ve Ceza Talimatının Saha Olayları (m. 29) 

ve Suça Teşvik (m. 30) suçlarından savunması istenmiş ise de bu suçların unsurlarının 

oluşmadığı kanaatine varıldığından Saha Olayları ve Suça Teşvik suçlarından AYRI 

AYRI CEZA VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞINA, 

 

- İşbu karara karşı adı geçene kararın tebliğini izleyen on gün içerisinde Spor Genel 

Müdürlüğü Tahkim Kurulu'na itiraz hakkının bulunduğunun ihtarına, 

 

2) Ankara ili antrenörlerinden Kürşad Serkan ÇİÇEK hakkında; Türkiye 

Muay Thai Federasyonu tarafından Uluslararası Muay Thai Antalya Açık Kupası 10-15 Aralık 

2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu müsabakalarda 14 Aralık 
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2019 tarihinde müsabakaların devamı esnasında 519 numaralı müsabaka 2. Maç Alt Genç 

kategorisi + 71 kg sıklet müsabakası 3. Raund tamamlanmak üzere iken kırmızı köşe sporcusu 

Nazar KÜÇÜK’ün Antrenöruü Kürşad Serkan ÇİÇEK sporcusuna orta hakem tarafından 2. kez 

sayılması ve zorunlu sayma limiti ile müsabakayı kaybetmesi sonucu 2 rauntta da karşı tarafın 

önde olması üzerine sesli şekilde ring kenarında sonucu protesto ederek henüz sporcusu ringden 

inmeden aşağıya inmiş ve ardından “sizin yöneteceğiniz maçı da sizin şerefinizi de …” (sinkaflı 

sözler söyleyip) yanında bulunan yardımcı antrenöre köşesini bırakarak salondan çıktığı bir 

kısım Uluslararası Hakemler tarafından tutanak tutulmuş ve adı geçen Disiplin Kurulumuza 

sevkedilmiştir. 

 

Antrenör Kürşad Serkan ÇİÇEK’in 30.12.2019 tarihli savunmasında özetle; söz konusu 

müsabaka +71 kg sporcusu Nazar KÜÇÜK’ün müsabakasında antrenör olarak müsabakada 

görev yaptığını, orta hakemin 2 kez saymasından sonra sayma limiti ile müsabakanın bittiğini, 

sporcusunun kaybetmesine istinaden ve sporcusunun herhangi bir kroki durumu olmamasına 

rağmen orta hakemin zorunlu saymayla maçı bitirdiğini, müsabaka sonucu haksız nedenle 

sporcusuna sayılıp orta maç bitirildiği için o anki maçın stresi ve haksız yere maçı kaybetmesini 

düşünerek sporcusuna bağırıp kızdığını, fkat hakkında tutulan tutanakta hakemlere karşı ya da 

jüri veya jüri üyelerine karşı bu şekilde tutanakta belirtilen sinkaf içerikli sözler veya kelimeler 

söylemediğini, hiçbir şekilde hakemleri rencide edecek, kıracak sinkaflı sözler söylemediğini, 

müsabaka esnasında heyecanla ve sporcusunun haksız yere sayılarak maçın bitirilmesine 

istinaden yüksek sesle uyarı anlamında bağırmış olduysa hakemlerden özür dilediğini 

belirtmiştir. 

  

 Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde antrenör Kürşat 

Serkan ÇİÇEK 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, 

 

3) Teknik Direktör Yılmaz ÇEKEN hakkında; Türkiye Muay Thai  

Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler-U23 Türkiye Muay Thai 

Şampiyonası 03-08 Şubat 2020 tarihlerinde Nevşehir’in Kozalı ilçesinde düzenlenmiştir. 

Türkiye Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Asbaşkan Aydin ŞENTÜRK, 

Asbaşkan Şakir BAYRAMOĞLU, Asbaşkan Halil DEMİR ve Federasyon Başkan Vekili 

Hasan YILDIZ tarafından tutulan tutanakta; söz konusu müsabakalarda 06.02.2020 tarihinde 

saat 14.35’te Müsabaka Koordinatörlerinden Yaşar Cuma KILIÇ müsabaka alanından sorumlu 

olduğu, konu ile ilgili olarak Teknik Direktör Yılmaz ÇEKEN‘in müdahalede bulunduğunu 

Federasyon Yönetim Kurulu Üyelerine arz ettiği, bunun üzerine Protokolde yer alan Yönetim 

Kurulu Üyelerinin Yaşar Cuma KILIÇ’ı dinledikten sonra ismi geçen Teknik Direktör Yılmaz 

ÇEKEN'i çağırdığı, Yılmaz ÇEKEN Protokole geldiğinde yüksek sesle ve el hareketleri ile 

olayı anlatmaya başlattığı, Yılmaz ÇEKEN’e bağırmaması sakin olması gerektiğinin 

söylendiği, buna rağmen Federasyon Genel Sekreterine dönerek yine yüksek sesle bağırarak 

“bunlar mafyalaştı” diyerek ortamı iyice gerdiği, bunun üzerine sakinleşmesi için Protokol 

kürsüsünden aşağıya indirilmiş protokolde oturan Yönetim Kuruluna karşı saygılı olması 

gerektiği ve bağırmaması hakkında uyarıldığı, Yılmaz ÇEKEN’in tekrardan protokol kürsüsüne 

çıkarak Federasyon Yönetim Kurulu Üyelerinin yanında ve müsabaka yapan sporcu, antrenör 

ve seyircilerin önünde agresif tavırlar sergileyerek müsabakanın ahengini bozduğu belirtilmiş 

ve bu sebeplerle Teknik Direktör Yılmaz ÇEKEN Disiplin Kurulumuza sevkedilmiştir. 
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Teknik Direktör Yılmaz ÇEKEN’in 13.02.2020 tarihli savunmasında özetle; 06.02.2020 

tarihinde saat 14.35’de oynanan Hüseyin UZUNALİ (Samsun)-Samet KARTAL (Kayseri) 54 

Kg müsabakası bitiminde Hüseyin UZUNALİ eldivenlerini çıkartarak kendi köşesine attığı ve 

ringden inmeye yöneldiği o esnada kendisinin Teknik Kurul Masasında görevli iken sporcuya 

“Oğlum bekle biraz arkadaşın galip ilan edildikten sonra ringten in” dediğini, o esnada 

sporcunun burnunun kanadığını farkettiğini, sporcu burnunu tutarak hızla ringden indiğini 

gördüğünü, bu arada sahada görevli olan Yaşar Cuma KILIÇ’ın hızlı bir şekilde gelip sporcuyu 

ittirerek ringe girmeye zorladığını, olayın uzamaması için “Yaşar Hocam fazla zorlama 

girmiyorsa tutanak tutalım, herkes sizi izliyor, gerek yok” dediğini, o da kendisine “sen 

karışma” dediğini ve olay kapandığını, olayı gören Teknik Kurul Masasında bulunan görevli 

Teknik Kurul üyeleri Serdar ŞANLI, Mehmet ERDEM, Hakan ŞAHADE olaya tanık olduğunu, 

bu olaydan yarım saat sonra Asbaşkanlardan Şakir BAYRAMOĞLU’nun yanına gelerek 

kendisini Protokolden çağırdıklarını söylediğini, kendisinin de görev yerinden kalkarak 

Protokole gittiğini, protokol dolu olduğu için Federasyon Başkan Vekili Hasan YILDIZ’ın 

önüne çömeldiğini, kendisinin bir şey demeden kendisine yüksek bir sesle “sen bu işlere niye 

karışıyorsun” dediğini, kendisinin de “Başkanım olayı bir de benden dinleyin” dediğini, fakat 

öncesinde Yaşar Cuma KILIÇ’ın dinledikleri için kendisine önyargı ile davranıldığını, 

kendisinin serzenişte bulunduğunu, sporcuya bu yapılanın doğru olmadığının, mafyavari 

tavırların camiaya zarar vereceğini anlatırken yan tarafta oturan Federasyon Genel Sekreteri 

Korkmaz ATALAY yüksek sesle “ne mafyası” falan diyerek ayağa kalktığını, olay karşısında 

kendisinin çömeldiği yerden ayağa kalkarak kendisini ifade etmeye çalıştığını, herhangi bir 

suçunun olmadığı halde olayın bu şekilde olmasının kendisini üzdüğünü, Federasyona karşı 

herhangi bir saygısızlığının olamayacağını, olayla ilgili herhangi bir yanlış anlaşılma varsa tüm 

Protokolden özür dilediğini belirtmiştir.  

 Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde Teknik Direktör 

Yılmaz ÇEKEN’in hakkında;  

- Disiplin ve Ceza Talimatının 19'uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca 4 (DÖRT) 

AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, adı 

geçenin spora katkısı ve spor yaşamı göz önünde tutulduğunda Türkiye Muay Thai 

Federasyonu Disiplin ve Ceza Talimatının 44’üncü maddesi uyarınca verilecek 

cezanın yarı oranında indirilerek 2 (İKİ) AY SÜREYLE HAK MAHRUMİYETİ 

CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, işbu karara karşı adı geçene kararın 

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

hakkının bulunduğunun ihtarına, 

 

4) Konya ili antrenörlerinden M. A. A. hakkında; 11.03.2020 tarih ve saat 15.00 

sıralarında Türkiye Muay Thai Federasyonuna gelen telefon ihbarına istinaden 5. Kademe 

Muay Thai antrenörü M. A. A.’ın sporcusuna karşı cinsel istismar iddiasıyla Konya Emniyet 

Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı, daha sonra ise adı geçenin tutuklandığı bilgisi 

alınmıştır. Adı geçen hakkında adli yargıdaki kararın beklenmesine ve 16.03.2020 tarihinde 

ANTRENÖR M. A. A. HAKKINDA VERİLEN İDARİ TEDBİR KARARININ 

DEVAMINA, 

 

5) 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 
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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.  

 

Sporcu Anıl GENÇAY’ın savunmasında özetle; bahsi geçen faaliyetin Cem 

BOSTANLI tarafından Muay Thai sporunu tanıtım amaçlı düzenlendiğini, herhangi bir şekilde 

spora aykırı bir unsurun bulunmadığını, bu faaliyetin kesinlikle özel gala gecesi vs. olmadığını, 

suçlamaları kabul etmediğini belirtmiştir. 

 

Antrenör Cem BOSTANCI’nın savunmasında özetle; Bomonti Muay Thai Spor 

Eğitim, Danışmanlık ve Organizasyon Tic. Ltd. şirketine ait spor tesisinde düzenlendiği iddia 

edilen “Profesyonel Organizasyon veya Gala Gecesi”nin kesinlikle yersiz ve asılsız olduğunu, 

bu organizasyonun sosyal medya ve benzeri hiçbir yayın organında reklam ve afişe 

edilmediğini, tanıtımı ve daveti yapılmadığını, tamamen eğlence, tanıtım, gösteri ve şov amaçlı 

olduğunu, tek amacının Muay Thai sporunu olabildiğince güzel göstermek ve tanıtmak 

amacıyla spor tesisi içerisinde düzenlenmiş basit bir tanıtım etkinliği olduğunu, amacının 

muhtemel sponsorlara bu sporun güzelliklerini tanımak ve sevdirmek olduğunu, Wai Kru Dans 

şovlarının da olduğu profesyonel görünümlü gösteri müsabakalarından ve şovlardan ibaret 

olduğunu, görüntü ve ambiyans itibariyle son derece kaliteli bir sunum yapılmaya çalışıldığını, 

gösteri müsabakaları esnasında Muay Thai dövüş sporu kural ve kaidelerinden asla ödn 

verilmediğini, tüm faaliyette içlerinde üst düzey yöneticilerin ve nüfuzlu misafirlerin de 

bulunduğu bir kitleye tamamen tanıtım ve şov amaçlı yapıldığını, kesinlikle profesyonel maç 

organizasyonu veya gala gecesi statüsünde olmadığını, 03-05 Ocak 2020 tarihleri arasında 

Antalya’da düzenlenen Antrenör Vize Seminerinde konuyla ilgili olarak Halis AVŞAR ile 

görüştüğünü, bu tarz etkinliği yazılı bir izin almadan kendi spor tesisinin içerisinde 

düzenleyebileceği konusunda sözlü bilgi aldığını, bu nedenle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 

organlarına herhangi bir yazılı ve resmi talepte bulunmaya gereksinim duymadığını, aksi halde 

kesinlikle gerekli resmi işlemleri yerine getirmeden izinsiz bir şekilde faaliyet yapmayacağını, 

suçlamaları kabul etmediğini, etkinliğin sosyal medyadaki yansımaları ve asıl dedikodular 

nedeniyle şikayet konusu olduğunu, bunların tamamen yersiz ve asılsız olduğunu, suçlamaları 

kabul etmediğini belirtmiştir. 

 

Sporcu Cemil ERTÜRK’ün savunmasında özetle; bahsi geçen faaliyetin Cem 

BOSTANLI tarafından Muay Thai sporunu tanıtım amaçlı düzenlendiğini, antrenman amaçlı 

salonda bulunduğunu, Wai Kuru gösterisinin yapıldığını, korumalıklar eşliğinde gösteri maçı 

yaptığını, maçı bitince salondan ayrıldığını belirtmiştir. 
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Antrenör Davut ÇELENK’in savunmasında özetle; bahsi geçen faaliyetin Cem 

BOSTANCI’nın kendi salonunda düzenlemiş olduğu amatör bir organizasyon olduğunu, özel 

gala veya profesyonel maç gecesi olmadığını, Cem BOSTANCI ile sohbet ederken kendi 

salonunda Muay Thai tanıtımı amaçlı yakın çevresi ve tanıdık iş adamlarına özel bir yapmak 

istediğini, bununla ilgili olarak da ilgili makamlarla görüştüğünü ve kendisini de davet ettiğini, 

lisanslı sporcusu Anıl GENÇAY ile faaliyete katıldığını, faaliyet sırasında Batı Marmara Bölge 

Başkanı Hacı TÜRK’ün de orada olduğunu görünce gerekli izinlerin alındığını düşündüğünü, 

Wai Kru dansı sonrasında sporcusunun Muay Thai kurallarına uygun bir gösteri maçı yaptığını, 

sonrasında Cem BOSTANCI’nın salonundan ayrıldıklarını, suçlamaları kabul etmediğini 

belirtmiştir. 

 

Sporcu Dilan BAYCAN’ın savunmasında özetle; bahsi geçen faaliyetin Cem 

BOSTANLI tarafından Muay Thai sporunu tanıtım amaçlı düzenlendiğini, antrenman amaçlı 

salonda bulunduğunu, korumalıklar eşliğinde gösteri maçı yaptığını, maçı bitince salondan 

ayrıldığını belirtmiştir. 

 

Antrenör Günay ÇİMEN’in savunmasında özetle; Cem BOSTANCI ve Marid DIEL 

tarafından düzenlenen organizasyona Cem BOSTANCI’nın velilerini davet etmesi üzerine, 

Türkiye Muay Thai Federasyonu, Muay Thai İstanbul İI Temsilciliği ile İstanbul Gençlik ve 

Spor İl Müdürlüğünden izin alınmadan düzenlendiğini bilmeden ve sporcuları ile katıldığını, 

yasal olmadığını bilseydi kesinlikle katılmayacağını, suçsuz olduğunu belirtmiştir. 

 

Hakem Hacı TÜRK’ün savunmasında özetle; İstanbul antrenörlerinden Cem 

BOSTANCI’nın kendisini aradığını, 31 Ocak 2020 tarihinde kendi spor kulübü içinde Muay 

Thai branşını az sayıda seçkin katılımcının olacağı kendi sosyal çevresine tanıtmak amacıyla, 

5 maçlık bir tanıtım düzenleyeceğini tanıtımın kendi spor kulübünde bulunan 4x4 metre 

antrenman ringinde yapılacağını ama bu maçların çok kaliteli ve göze hitap etmesi açısından 

da gerçek bir hakemin maçları yönetmesini kendisinden istediğini, TV’de yayınlanacak ya da 

çok daha büyük kitleye hitap edecek ve spor kulübü dışında planlanmış bir organizasyon 

olsaydı, kesinlikle Muay Thai Federasyonundan izin alması gerektiğini kendisinin de Cem 

BOSTANCI’nın da bildiğini, fakat bu Cem BOSTANCI’nın kulübü içindeki bir tanıtım 

faaliyeti olduğu için eski tanıdığı bir antrenör arkadaşı olması sebebiyle destek olmak amacıyla 

yardımcı olduğunu, normal şartlarda bir Muay Thai müsabakasının 3 Yan, 1 Orta, 2 juri hakemi, 

Gong hakemi ve 1 Baş hakem minimum 8 hakem ile yönetilmesine rağmen oraya 3 hakem 

olarak gittiklerini, oraya giderken kendisine yakın bölgede oturmaları sebebiyle evlerinden alıp 

tekrar evlerine bırakabileceği İstanbul Hakemi Kasım İSLAM ve Kocaeli Hakemi Sonay 

KAYIKÇI’yı çağırdığını, bir spor kulübü içinde tanıtım amaçlı bir maça gittikleri için 

Federasyonun resmi hakem kıyafetini dahi giyinmediklerini, kendisinin siyah kot pantolonla 

gittiğini ve orada Cem BOSTANCI’nın kendilerine kulüp tişörtlerinden verdiğini, maçları o 

şekilde yönettiklerini, salona girdiklerinde Cem BOSTANCI’nın antrenman salonuna yemek 

masaları yerleştirmiş ikramlı bir tanıtım gecesi düzenlemiş olduğunu orada gördüklerini, spor 

salonu görüntü olarak çok kaliteli dizayn edilmiş kendi içinde ringi ve ringin çevresinde 

spotlarla aydınlatılmış kaliteli görüntü veren bir ortamın olduğunu, gelen misafirleri de 

İstanbul’un seçkin iş adamları ve medyada tanınmış kişiler olduğunu orada gözlemlediklerini, 

Muay Thai tanıtımı adına güzel bir ortam oluşturulduğunu ve gerçekten bir spor salonu 

havasında değil kaliteli bir organizasyon havası olarak göründüğünü, 4 adet Muay Thai maçı 1 

adet MMA maçı yapıldığını, 5 maçı da kendilerinin yönettiklerini, onun dışında Gamze 

ÇİMEN’in önderliğinde Muay Thai sporcuları Wai Kru gösterileri gerçekleştirdiğini, maçlar 
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sırasında hiçbir şekilde Muay Thai branşına yönelik uygunsuz bir davranış ya da görüntü 

oluşmadığını, maçlar dışında başka şovlar ve gösteriler yapılmış olsa da maçlar haricinde ve 

kendilerinin kontrolü dışında ringde görev yapmadıkları, maçların bitiminden sonra dans 

gösterileri gerçekleştiğini, Kulüp içerisinde yapılan bu tip bir faaliyet için Federasyondan izin 

alınması gerektiğini bilmediğini, uygulama değiştirildiyse de bundan haberinin olmadığını, bu 

sebeple Cem BOSTANCI’ya izin alıp almadığını sormadığını, antrenör bir arkadaşının ricası 

üzerine katıldığı bu faaliyetle ilgili iddiaları kabul etmediğini suç teşkil edecek hiçbir oluşumun 

içinde bulunmadığını belirtmiştir. 

 

Sporcu Leman GEZGİN’in savunmasında özetle; sporcu annesi Emine Hanım’ın 

davet etmesi üzerine, Türkiye Muay Thai Federasyonu, Muay Thai İstanbul İl Temsilciliği ile 

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdülüğünden izin alınmadan düzenlendiğini bilmeden seyirci 

olarak katıldığını, kupa ile sadece fotoğraf çektirdiğini, yasal olmadığını bilseydi kesinlikle 

katılmayacağını, suçsuz olduğunu belirtmiştir. 

 

Antrenör Serdar BEKTAŞ’ın savunmasında özetle; Cem BOSTANCI’nın daveti 

üzerine Bomonti’deki Kulübünde Muay Thai Tanıtım Gösterisi yapmak için kendisinden teknik 

bir sporcu davet ettiğini, daveti üzerine sporcuyla antrenman amaçlı salonunda bulunduğunu, 

güzel bir tanıtım Wai Kru gösterisi yapıldığını, sporcusu Hatice ALAGÖZ'ün korumalıkları 

eşliğinde gösteri maçı yaptığını belirtmiştir.  

 

Sporcu Yiğitcan KARADENİZ’in savunmasında özetle; bahsi geçen faaliyetin Cem 

BOSTANLI tarafından Muay Thai sporunu tanıtım amaçlı düzenlendiğini, antrenman amaçlı 

salonda bulunduğunu belirtmiştir. 

 

Sporcu Yılmaz CALAYIR’ın savunmasında özetle; bahsi geçen faaliyete Cem 

BOSTANLI tarafından davet edildiğini, gösteri maçlarına hastalığı sebebiyle katılamadığını, 

faaliyet tarihinde doktora raporuyla evde istirahat ettiğini, o gece hiçbir faaliyette yer 

almadığını belirtmiştir. 

 

Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; şikayete konu 

olan faaliyeti düzenleyen Antrenör Cem BOSTANCI’nın faaliyet düzenlemesi için gerekli 

izinleri gerek Türkiye Muay Thai Federasyonundan ve gerekse ilgili Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğünden almadığı anlaşılmakla birlikte faaliyete sporcu, antrenör ve hakem olarak 

katılan kişilerin savunmalarından da anlaşılacağı üzere şikayete konu faaliyetin tamamen Muay 

Thai sporunu tanıtma, gösteri amacı güttüğü ve profesyonel gala müsabakaları şeklinde 

olmadığı ile kasten işlenen bir suçun bulunmadığı kanaatine varılmıştır.    

 

Faaliyete iştirak edip maçlarda hakemlik yapan Batı Marmara Bölge Başkanı Hacı 

TÜRK’ün bu tür faaliyetlerin gerek Türkiye Muaythai Federasyonundan ve gerekse ilgili 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden izin alınması gerektiğini bilmesine ve Hacı TÜRK’ün 

federasyonda hakemlikte üst düzeyde yer alması nedeniyle bu prosedürlerin kendisi tarafından 

bilinmesine rağmen dikkatsiz ve özensiz davrandığı kanaatine varılmıştır. 

 

- Antrenör Cem BOSTANCI 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, 
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- Hakem Hacı TÜRK 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, 

 

- Sporcu Anıl GENÇAY’ın, Sporcu Cemil ERTÜRK’ün, Antrenör Davut ÇELENK’in, 

Sporcu Dilan BAYCAN’ın, Antrenör Günay ÇİMEN’in, Sporcu Leman GEZGİN’in, Antrenör 

Serdar BEKTAŞ’ın, Sporcu Yiğitcan KARADENİZ’in ve Sporcu Yılmaz CALAYIR’ın 

haklarında herhangi bir suçun unsurlarının oluşmadığı kanaatine varıldığından AYRI AYRI 

CEZA VERİLMESİNE GEREK OLMADIĞINA, 
 

 

Toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 

 

  

 

İMZALI              İMZALI                İMZALI 

Murat ÖNDER        Av.Kaan ÖZGÜR KAYICI                             Osman ÖCAL 

Başkan                Başkan Yardımcısı                              Üye 

 


