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BİRİNCİ BÖLÜM SPOR TOTO SÜPER 

LİG MAÇLARI 

(1.1)  Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Aziz YILDIRIM 02-İlhan Yüksel EKŞİ OĞLU 

03-Serkan ACAR 04-Cemil TURHAN 
 

05-Semih ÖZSOY 06-Tamer YELKOVAN 
 

07-Hikmet KARAMAN 08-Kenan YARALI 
 

 

(1.4)   Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç itibarıyla, bu müsabakaya ilişkin olarak teşvik primi hususunda: Dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

- Aziz Yıldırım'ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Serkan Acar'ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Hikmet Karaman'ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- İlhan Yüksel  

- teşebbüsünde bulunduğu; 

- Kenan Yaralı'nın somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı; 

- Ekşioğlu'nun teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Cemil Turan'ın teşvik primi Tamer Yelkovan'ın somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı; 

- Semih Özsoy’un somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı; 

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun Fenerbahçe 

Yönetim Kurulu Üyesi olması nedeniyle teşvik primi teşebbüsünün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne izafe 

edilmesinin uygun olduğu; 

- Teknik direktör Hikmet Karaman teşvik primi teklifini uygun görmekle birlikte, bunu ancak kulüp 

başkanının onayıyla yapabileceğini belirttiğinden; Kenan Yaralı'nın somut olayla ilgisini gösteren yeterli 

delil olmadığından ve teşvik primi teklifinin oyunculara aktarıldığına dair bir delîl olmadığından, 

Manisaspor Kulübü’ne izafe edilebilecek bir fiil bulunmadığı; 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 

 

 

 

 



Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Aziz YILDIRIM 02- İlhan Yüksel EKŞİOĞLU 
 

03- Cemil TURHAN 04- Tamer YELKOVAN 

05-S.Fırat KOCAOĞLU 
 

 

(2.4)   Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç itibarıyla, bu müsabakaya İlişkin olarak şike hususunda: Dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın 

soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve belgelerle 

sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

- Aziz Yıldırım hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Cemil Turhan hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Tamer Yelkovan hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- S. Fırat Kocaoğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Anılan kişilerin bilgisine başvurulması gerektiği, 

- Belirtilen kişilerin bilgisine başvurulduktan sonra, hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil 

bulunmayan kişiler hakkında yeniden inceleme yapılması gerektiği, 
 

 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 

 



Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Aziz YILDIRIM 

03-Doğan ERCAN 

02-İhan Yüksel EKŞİOĞLU 04-

04-Önder TURACI 

 

 

(3.4)  Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç itibarıyla, bu müsabakaya ilişkin olarak şike ve teşvik primi hususunda: Dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle ve 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

- Aziz Yıldırım hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Doğan Ercan hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Önder Turacı hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı 

- Anılan kişilerin bilgisine başvurulması gerektiği, 

- Belirtilen kişilerin bilgisine başvurulduktan sonra, hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil 

bulunmayan kişiler hakkında yeniden inceleme yapılması gerektiği, 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 
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06.03.2011 Tarihli Bursa - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Müsabakası (1-1) 
 

(4.1)  Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Aziz YILDIRIM 02-İlhan Yüksel EKŞİOĞLU 

03-Ali KIRATLI 04-Yusuf TURANLI 

05-İbrahim AKIN 06-İskender ALIN 

07-Zeki KORKMAZ 08-Metin DEPE 

09-Can ARAT 10-Necati ATEŞ 

11-Halil KÖNTEK 
 

 

(4.4)   Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç itibarıyla, bu müsabakaya İlişkin olarak teşvik primi verilmesi hususunda: Dosyadaki bilgi 

ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle ve 

- Aziz Yıldırım'ın teşvik primi verdiği; 

- İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun teşvik primi verdiği; 

- Ali Kıratlı'nın teşvik primi vermeye aracılık ettiği; 

- Yusuf Turanlı'nın teşvik primi vermeye aracılık ettiği; 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin karan nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden; 

- İbrahim Akın hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı; 

- İskender Alın hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı; 

- Zeki Korkmaz hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı; 

- Metin Depe hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı; 

- Can Arat hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıt bulunmadığı; 

Bu futbolculardan Zeki Korkmaz, Metin Depe ve Can Arat'ın bilgilerine başvurulmasının gerektiği; 

- Belirtilen kişilerin bilgisine başvurulduktan sonra, hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil 

bulunmayan kişiler hakkında yeniden inceleme yapılması gerektiği, 

oybirliği ile mütalaa olunur. 



Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Aziz YILDIRIM 02-İlhan Yüksel EKŞİOĞLU 

03-AIi KIRATLI 04-Yusuf TURANLI 

05-Serkan BALCI 
 

 

(5.4)  Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç itibarıyla, bu müsabakaya ilişkin olarak şike veya teşvik primi hususunda: Dosyadaki bilgi 

ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle ve 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

- Aziz Yıldırım hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Ali Kıratlı hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Yusuf Turanlı hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Serkan Balcı hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; Anılan kişilerin 

bilgisine başvurulması gerektiği; 

- Belirtilen kişilerin bilgisine başvurulduktan sonra, hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil 

bulunmayan kişiler hakkında yeniden inceleme yapılması gerektiği; 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 
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Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Aziz YILDIRIM 

03-Doğan ERCAN  

05-Murat ÖZTÜRK  

07-Tuğrul ÇAĞRI ÜZER  

09-Serdar KULBİLGE 

02-İlhan YÜKSEL EKŞİOĞLU  

04-Mehmet ŞEN  

06-Cengiz DEMİREL  

08-Halil KÖNTEK 

10-Zafer önder İPEK 

11-Serkan ÇALIK  

13-Hurşut MERİÇ  

15-Mehmet AKGÜN  

17-Michael JEDİNAK 

12-Labinot HARBUTZİ 

14-Orhan ŞAM 

16-Aykut DEMİR 

18-Randall Azofeifa CORRALES 

19-Tamer YELKOVAN 
 

(6.4)   Değerlendirme ve Sonuç 

(İki ayrı başlık altında değerlendirme yapılmış, sonuç ise tek olarak yazılmıştır) 

(6.4.1) GençJerbirliği Sporcularına Doğan Ercan Üzerinden Şike Eylemi bakımından 

(6.4.2) Gençlerbirliği Kalecisi Serdar Kulbilge ile İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Murat Öztürk aracılığıyla şike yapılması 

bakımından 
 

Sonuç itibariyle, bu müsabaka ilgili olarak, şike hususunda; 

Dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

- Aziz Yıldırım'ın şike yaptığı; 

- Serdar Kulbilge'nin şike yaptığı;  

- Murat Öztürk'ün şike yaptığı;  

- Cengiz Demirel'in şike yaptığı: 

- İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun şike yaptığı; 

- Doğan Ercan'ın şike yaptığı; 

- Tamer Yelkovan'ın şike yaptığı; 

- Mehmet Şen'in şike yaptığı; 

- Tuğrul Çağrı Üzer’in şike yaptığı; 

- Murat Öztürk'ün şike yaptığı; 

- Zafer Önder İpek'in şike yaptığı; 

- Cengiz Demirel'in şike yaptığı; 

 



- Serdar Kulbilge'nin şike yaptığı; 

- Aziz Yıidırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun Fenerbahçe Yönetim 

Kurulu Üyesi olması nedeniyle şike faaliyetinin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne izafe edilmesinin uygun 

olduğu; 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

- Serkan Çalı hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Hurşut Meriç hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;  

- Mehmet Akgün hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;  

- Michael Jedenik hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Labinot Harbutzi hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; Orhan Şam 

hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Randfall Azofeifa Corrales hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;  

- oybirliğiyle mütalaa olunur. 
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Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Aziz YILDIRIM 02-llhan Yüksel EKŞİOĞLU 

03-Cemll TURHAN 04-Serkan ACAR 

05-Faruk YAŞAR 06-Yılmaz VURAL 

 

 

(7.4)   Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç itibarıyla, bu müsabakaya ilişkin olarak şike hususunda: Dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle ve 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

- Aziz Yıldırım hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- ilhan Yüksel Ekşioğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Cemil Turhan hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Serkan Acar hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Faruk Yaşar hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Yılmaz Vural hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Anılan kişilerin bilgisine başvurulması gerektiği; 

- Belirtilen kişilerin bilgisine başvurulduktan sonra, hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil 

bulunmayan kişiler hakkında yeniden inceleme yapılması gerektiği; 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 

 



18.03.2011 Tarihli Galatasaray-Fenerbahçe Futbol Müsabakası (1-2) 
 

 

(8.1)   Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

Fezlekede bu müsabakaya ilişkin olarak şüpheli belirtilmemiştir. 
 

 

(8.4)   Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç itibarıyla, bu müsabakaya ilişkin olarak şike hususunda: Dosyadaki 

bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

- Alaeddin Yıldırım'ın şike veya şike teşebbüsü niteliğinde herhangi bir fiilinin olmadığı, ancak Galatasaray 

takım kadrosunu öğrenmeye çalışması ve İlhan Yüksel Ekşioğlu'na Fenerbahçe'yi ilgilendiren diğer müsabakaları 

halletmeleri telkininde bulunması nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'na aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere 

Kurulumuza sevk edilmesinin uygun olacağı; 

- İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun şike veya şike teşebbüsü niteliğinde herhangi bir fiilinin olmadığı, ancak şike isteği 

nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'na aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere Kurulumuza sevk edilmesinin uygun 

olacağı; 

- Doğan Ercan'ın şike veya şike teşebbüsü niteliğinde herhangi bir fiilinin olmadığı, ancak kendisine bağlı 

futbolcudan öğrenmiş olduğu takım kadrosunu rakip takım yöneticisine bildirmesi nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'na 

aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere Kurulumuza sevk edilmesinin uygun olacağı; 

- Barış Özbek'in şike veya şike teşebbüsü niteliğinde herhangi bir fiilinin olmadığı, ancak gerek kendi takımı 

aleyhine kullanmış olduğu ifadeler ve gerekse de takım kadrosunu üçüncü kişilere sızdırması nedeniyle Etik Kurulu 

Talimatına aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere Kurulumuza sevk edilmesinin uygun olacağı; 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 
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(9.1)   Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Aziz YILDIRIM 

03-Faruk YAŞAR  

05-Mehmet ŞEN  

07-Serdar KULBİLGE 

02-İlhan Yüksel EKŞİ OĞLU 

04-Cengiz DEMİREL  

06-Zafer Önder İPEK 

08-Mahmut BOZ 

09-Tamer YELKOVAN 10-Halil KÖNTEK 

11-Hasan ÇETİNKAYA 
 

(9.4)   Değerlendirme ve Sonuç 

Sonuç itibarıyla, bu müsabakaya ilişkin olarak teşvik primi verilmesi hususunda: Dosyadaki bilgi ve belgelerle 

sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

- Aziz Yıldırım'ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Serdar Kulbilge'nin teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Cengiz Demirel'in teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Zafer Önder İpek'in teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun ise Fenerbahçe Spor Kulübü 

Yönetim Kurulu Üyesi olması nedeniyle teşvik primi teşebbüsünün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne izafe 

edilmesinin uygun olduğu; 

- Mahmut Boz'un eylemiyle ilgili olarak teşvik primi aldığına dair kanıtın bulunmadığı;  

- oybirliğiyle mütalaa olunur. 
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09.04.2011 Tarihli Eskişehirspor - Fenerbahçe Müsabakası (1-3) 
 

 

(10.1) Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Aziz YILDIRIM 02-İlhan Yüksel EKŞİOĞLU 

03-Mehmet Sekip MOSTUROĞLU  

5-Ümit KARAN  

07-Sezer ÖZTÜRK  

09-Muhammet ŞENYÜZ 

04-AIİ KIRATLI 

06-Sami DİNÇ  

08-Zafer DEMİRAY 

10-Şükrü ONGAN 

11-Bülent UYGUN 12-Tamer YELKOVAN 

13-Halil KÖNTEK 14-Alaeddin YILDIRIM 

15-Mehmet Levent KIZIL 16-Mustafa ANLI 
 

 

(10.4) Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç itibariyle, bu müsabakaya ilişkin olarak şike hususunda;  

Dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

- Aziz Yıldırım'ın şike yaptığı; 

- İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun şike yaptığı;  

- Ali Kıratlı'nın şike yaptığı; 

- Ümit Karan'ın şike yaptığı; 

- Bülent Uygun'un şike yaptığı; 

- Tamer Yelkovan'ın şike yaptığı; 

- Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun Fenerbahçe Yönetim 

Kurulu Üyesi olması nedeniyle şike faaliyetinin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne izafe edilmesinin uygun 

olduğu; 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin karan nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

- Mehmet Sekip Mosturoğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Alaeddin Yıldırım hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Sami Dinç hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Sezer Öztürk hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Anılan kişilerin bilgisine başvurulması gerektiği; 

- Belirtilen kişilerin bilgisine başvurulduktan sonra, hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil 

bulunmayan kişiler hakkında yeniden inceleme yapılması gerektiği; 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 



Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01- Aziz Yıldırım 

03- Ali Kıratlı 

05- Doğan Ercan 

02-M. Sekip Mosturoğlu  

04- İlhan Yüksel Ekşioğlu  

06- Adnan Sezgin 

 

 

(11.4) Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç itibariyle, bu müsabakaya ilişkin olarak teşvik primi hususunda; Dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

- Adnan Sezgin'in teşvik primi verme/alma fiilini işlemediği; 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmanın gizliliğine İlişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

- Aziz Yıldırım hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Mehmet Şekip Mosturoğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Ali Kıratlı hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Doğan Ercan hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;  

- oybirliğiyle mütalaa olunur. 

 



(12.1) Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Aziz YILDIRIM 

03-Alaeddin YILDIRIM 

02-İlhan Yüksel EKŞİOĞLU  

04-Hasan ÇETİN KAYA 

05-Samet GÜZEL 06-Ali KIRATLI 
 

07-Sercan YILDIRIM 08-Gökçek VEDERSON 

09-Alexandro De SOUZA 
 

 

(12.4) Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç itibariyle, bu müsabaka hakkında teşvik primi hususunda; Dosyadaki 

bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

- Aziz Yıldırım'ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Alaeddin Yıldırım'ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Hasan Çetinkaya'nın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Samet Güzel'in teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Ali Kıratlı'nın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Gökçek Vederson'un teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun Fenerbahçe Yönetim 

Kurulu Üyesi olması nedeniyle teşvik primi teşebbüsünün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne izafe edilmesinin 

uygun olduğu; 

- Alexandra de Souza'nın teşvik primi fiiliyle ilgisini gösteren delil bulunmadığı; 

istanbul Cumhuriyet Savctlığı'nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin karan nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

- Sercan Yıldırım hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 

 



(A) Teşvik Primi İddiaları 
 

 

Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Aziz YILDIRIM 02-İlhan Yüksel EKŞİOĞLU 

03-Mehmet Sekip MOSTUROĞLU 05-

Ümlt KARAN 07-SezeröZTÜRK 09-

Muhammet ŞENYÜZ 

04-Ali KIRATLI 

06-Sami DİNÇ 08-

ZaferTÜZÜN 

10-Şükrü ONGAN 

11-Bülent UYGUN 12-Tamer YELKOVAN 
 

 

(13.A.4)      Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç itibariyle, bu müsabaka hakkında teşvik primi hususunda; Dosyadaki 

bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

- Aziz Yıldırım'ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- ilhan Yüksel Ekşioğlu'nun teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Mehmet Sekip Mosturoğlu'nun teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Ümit Karan'ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Bülent Uygun'un teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Ali Kıratlı'nın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Sami Dinç'in teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Zafer Tüzün'ün teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun Fenerbahçe Yönetim 

Kurulu Üyesi olması nedeniyle teşvik primi teşebbüsünün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne izafe 

edilmesinin uygun olduğu; 

- Şükrü Ongan'ın somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı; 

- Tamer Yelkovan'ın somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı; oybirliğiyle 

mütalaa olunur. 
 

 

(B) Şike İddiaları 

(13.B.1)       Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

Fezlekede şüpheli belirtilmemiştir. Ancak iletişim tespit tutanaklarında Zeki Mazlum, Bülent Uygun ve Halil 

Ünal'ın adları geçmektedir. 
 

 

(13.B.4)       Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç olarak, bu müsabaka hakkında şike hususunda:  

Dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

Zeki Mazlum hakkında herhangi bir şüphe olmadığı;  

Bülent Uygun hakkında herhangi bir şüphe olmadığı;  

Halil Ünal hakkında herhangi bir şüphe olmadığı;  

oybiriiğiyle mütalaa olunur. 

24.04.2011 Tarihli Bucaspor - Fenerbahçe Futbol MÜSABAKASI (3-5) 
 

 

 

 

 



(14.1) Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Aziz YILDIRIM 

 

03-Ali KIRATLI 

05-Ahmet ÇELEBİ 

02-İlhan Yüksel EKŞİOĞLU  

04-Bülent İbrahim İŞÇEN  

06-Abdullah BAŞAK 

07-Cemil TURHAN 08-Bülent UYGUN 
 

09-Özkan DOĞAN 10-Güde Fazıl ÖZDEMİR 

11-Cengiz... 12-Musa AYDIN 

13-Mecnun OTYAKMAZ 
 

 

(14.4) Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç itibariyle, bu müsabaka hakkında şike hususunda; Dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

- Aziz Yıldırım'ın şike teşebbüsünde bulunduğu; 

- İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun şike teşebbüsünde bulunduğu; 

- Ali Kıratlı'nın şike teşebbüsünde bulunduğu; 

- Bülent ibrahim İşçen'in şike teşebbüsünde bulunduğu; 

- Ahmet Çelebi'nin şike teşebbüsünde bulunduğu; 

- Bülent Uygun'un şike teşebbüsünde bulunduğu; 

- Güde Fazıl Özdemir'in şike teşebbüsünde bulunduğu; 

- Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun Fenerbahçe Yönetim 

Kurulu Üyesi olması nedeniyle şike teşebbüsünün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne izafe edilmesinin uygun 

olduğu; 

Mecnun Otyakmaz'ın somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı; 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

- Cemil Turhan hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Musa Aydın hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;  

oybirliğiyle mütalaa olunur. 

01.05.2011 Tarihli Fenerbahçe - Büyükşehir Belediyespor Futbol Müsabakası (2-0) 
 

(15.1) Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Aziz YILDIRIM 02-Bülent İbrahim İŞÇEN 

03-Ahmet ÇELEBİ 04-Yusuf TURANLI 

05-Abdullah BAŞAK 06- İlhan Yüksel EKŞİOĞLU 

07-İbrahim AKIN 08-İskender ALIN 

09-Cemil TURHAN 10-Tamer YELKOVAN 

11-Serkan ACAR 12- Ali KIRATLI 

12- Can ARAT 
 

(15.4) Değerlendirme ve Sonuç 

Sonuç itibariyle, bu müsabaka hakkında şike hususunda; Dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

-        Aziz Yıldırım'm şike yaptığı; 

- Bülent İbrahim İşçen'in şike yaptığı;  

- Ahmet Çelebi'nin şike yaptığı;  



- Yusuf Turanlı'nın şike yaptığı;  

- İbrahim Akın'ın şike yaptığı; 

- Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olması nedeniyle şike teşebbüsünün Fenerbahçe Spor 

Kulübü'ne izafe edilmesinin uygun olduğu; 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

-        İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Abdullah Başak hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Cemil Turhan hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Taner Yelkovan hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Serkan Acar hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;  

- Ali Kıratlı hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- İskender Alın hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Anılan kişilerin ve kolluk belgelerinde adı geçip iletişim tespitleri bulunan Can Arat ve Metin Depe'nin 

bilgilerine başvurulması gerektiği; 

- Belirtilen kişilerin bilgisine başvurulduktan sonra, hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil 

bulunmayan kişiler hakkında yeniden inceleme yapılması gerektiği; 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 

 

(A) Şike İddiaları 
 

 

Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Aziz YILDIRIM 02- M.Şekip MOSTUROĞLU 

03-Sami DİNÇ 04-Alaeddin YILDIRIM 
 

05- Erdem KONYAR 06- Mehmet ŞEN 

07- M.Ayhan ÇOPUROĞLU  

09- Seyit ibrahim KALENDER  

11- Emmanuel EMENİKE 

08-Tamer YELKOVAN 

10- Hasan ÇETİNKAYA 

12-Batur ALTIPARMAK 

 

(16.A.4) Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç olarak, bu müsabakaya ilişkin olarak: 

Dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

Emmanuel Emenike'nln transferine ilişkin şike iddiası hususunda; 

- Sami Dinç'in şike teşebbüsünde bulunduğu; Erdem Konyar'ın 

şike teşebbüsünde bulunduğu; 

- Sami Dinç ve Erdem Konyar'ın şike teşebbüsünün Fenerbahçe veya Karabükspor'a izafe edilemeyeceği; 

Diğer şike iddiaları hususunda; 

- Seyit İbrahim Kalenderin bu müsabakaya ilişkin şike iddialarıyla ilgisinin olmadığı; 

- Tamer Yelkovan'ın bu müsabakaya ilişkin şike iddialarıyla ilgisinin olmadığı; 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, diğer şike iddiaları hususunda, halihazırda; 

- Aziz Yıldırım hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Alaeddin (Ali) Yıldırım hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

 



- Ayhan Çopuroğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Batur Altıparmak hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Hasan Çetin kaya hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 
 

- Mehmet Şen hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 
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- Osman Murat Özaydınlı hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Sekip Mosturoğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Anılan kişilerin bilgisine başvurulması gerektiği; 

- Belirtilen kişilerin bilgisine başvurulduktan sonra, hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil 

bulunmayan kişiler hakkında yeniden inceleme yapılması gerektiği; 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 
 

 

(B) Teşvik Primi İddiaları 
 

 

(16.B.1)       Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

Fezlekede şüpheli belirtilmemiştir. 
 

 

(16.B.4)       Değerlendirme ve Sonuç 
 

 

Sonuç olarak, Karabükspor-Fenerbahçe müsabakasına ilişkin olarak, teşvik primine teşebbüs hususunda: 

Dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

Nevzat Sakar hakkında herhangi bir şüphe olmadığı; 

Cener Çuvalcıoğlu hakkında herhangi bir şüphe olmadığı; 

Muhammet Özdin hakkında herhangi bir şüphe olmadığı;; 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 



15.05.2011 Tarihli Trabzonspor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Müsabakası (3-1) 
 

(17.1) Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Aziz YILDIRIM 02-İlhan Yüksel EKŞİOĞLU 

03-Abdullah BAŞAK 04-Yusuf TURANLI 

05-İbrahim AKIN 06-İskender ALIN 

07-Bülent İbrahim İŞÇEN 08- Cihan HASPOLATLI 

09- Metin DEPE 10- Mahmut TEKDEMİR 

11- Samuel Tobias HOLMEN 

 

 

(17.4) Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç itibariyle, bu müsabaka hakkında teşvik primi hususunda; Dosyadaki 

bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

- Aziz Yıldırımdın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Bülent İbrahim İşçen'in teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Abdullah Başak'ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Yusuf Turanlı'nın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- İbrahim Akın'ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- İskender Alın'ın teşvik primi teşebbüsünde bulunduğu; 

- Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun Fenerbahçe Yönetim 

Kurulu Üyesi olması nedeniyle teşvik primi teşebbüsünün Fenerbahçe Spor Kulübü'ne izafe edilmesinin 

uygun olduğu; 

- Cihan Haspolatlı'nın somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı; 

- Mahmut Tekdemir'in somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı; 

- Metin Depe'nın somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı; 

- Samuel Tobias Holmen'in somut olayla ilgisini gösteren yeterli delil bulunmadığı; oybirliğiyle mütalaa 

olunur. 

15.05.2011 Tarihli Fenerbahçe - MKE Ankaragücü Müsabakası (6-0) 
 

 

(A) Şike İddiaları 

(18.A.1) Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Aziz YILDIRIM 

03-Cemil TURHAN 

05-Sami DİNÇ  

07-Mehmet YENİCE  

09-Bülent İbrahim İŞCEN 

11-Yusuf TURANLI 

13-T.Doğan ŞAHİN 

02-İlhan YÜKSEL EKŞİOĞLU  

04-M.Şekip MOSTUROĞLU  

06-Yavuz AĞIRGÖL  

08-Yadigar BOĞA  

10-Abdullah BAŞAK  

12-Ümit AYDIN  

14-Emre BELÖZOĞLU 

15-Ekrem OKUMUŞ 16-Ahmet BULUT 
 

 

(18.A.4)       Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç itibarıyla, bu müsabakaya ilişkin olarak, şike yapıldığı hususunda; Dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 



Aziz Yıldırım'ın şike yaptığı;  

İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun şike yaptığı;  

Cemil Turhan'ın şike yaptığı;  

Yavuz Ağırgöl'ün şike yaptığı;  

Mehmet Yenice'nin şike yaptığı;  

Yadigar Boğa'nın şike yaptığı;  

Bülent İbrahim İşçen'in şike yaptığı; 

Abdullah Başak'ın şike yaptığı; 

Mehmet Şekip Mosturoğlu'nun şike teşebbüsünde bulunduğu;  

Sami Dinç'in şike teşebbüsünde bulunduğu;  

Yusuf Turanlı'nın şike teşebbüsünde bulunduğu;  

Ümit Aydın'ın şike teşebbüsünde bulunduğu; 

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü 

Yönetim Kurulu Üyesi olması nedeniyle şike fiillerinin ve Mehmet Şekip 



Mosturoğlu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı olması nedeniyle şike teşebbüsünün Fenerbahçe 

Spor Kulübü'ne izafe edilmesinin uygun olduğu; 

Turgut Doğan Şahin'in şike teşebbüsünü bildirmemesi nedeniyle Etik Kurulu Talimatına aykırılık 

yönünden değerlendirilmek üzere Kurulumuza sevk edilmesinin uygun olacağı; 

Uğur Uçar’ın şike teşebbüsünü bildirmemesi nedeniyle Etik Kurulu Talimatına aykırılık yönünden 

değerlendirilmek üzere Kurulumuza sevk edilmesinin uygun olacağı; 

Ekrem Okumuş'un müsabakaya ilişkin psikolojik baskı yapması nedeniyle Etik Kurulu Talimatına 

aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere Kurulumuza sevk edilmesinin uygun olacağı; 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

Emre Belözoğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

Ahmet Bulut hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 
 

 

(B) Teşvik Primi İddialan 
 

(18.B.1)       Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Sadri ŞENER 02- Nevzat ŞAKAR 

03-Mithat HALİS 04- Recep DENİZER 
 

 

(18.B.4)       Değerlendirme ve Sonuç 
 

 

Sonuç olarak, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü müsabakasına İlişkin olarak teşvik primi verme hususunda: 

Dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı İnceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

Sadri Şener hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

Nevzat Sakar hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

Mithat Halis hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

Recep Denizer hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(A) Şike iddiaları 
 

 

Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Aziz YILDIRIM 

03-Mecnun OTYAKMAZ 

02-İlhan Yüksel EKŞİOĞLU 

04-Ahmet ÇELEBİ 

05-Bülent İbrahim İŞÇEN 06-Ali KIRATLI 

07-Abdullah BAŞAK 

09-Faruk TAŞSETEN 

11-Korcan ÇELİKAY 

08-Yusuf TURANLI 

10-Mehmet YILDIZ 

12-Bülent UYGUN 

13-Fatih AKBABA 14-Mehmet OFLAZ 

15-Rıza ÇALIMBAY 16-Cemil TURHAN 

17-Ahmet BULUT 18-Tamer YELKOVAN 

 

(19.A.4) Değerlendirme ve Sonuç 

 



 

Sonuç itibarıyla, bu müsabakaya ilişkin olarak şike yapılması hususunda: Dosyadaki bilgi 

ve belgelerle sınırlı olarak yapılan İncelemeyle; 

- Aziz Yıldırım'ın şike yaptığı; 

- İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun şike yaptığı; 

- Mecnun Otyakmaz'ın şike yaptığı; 

- Ahmet Çelebi'nin şike yaptığı; aynca yöneticisi olduğu Sivasspor'un sahaya çıkacak ilk onbirini üçüncü 

kişilere açıklamasının Etik Kurulu Talimatına aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere Kurulumuza 

sevkedilmesinin yerinde olacağı; 

- Bülent İbrahim İşçen'in şike yaptığı;  

- Ali Kıratlı'nın şike yaptığı; 

- Abdullah Başak'ın şike yaptığı; 

- Yusuf Turanlı'nın şike yaptığı; 

- Korcan Çelikay'ın şike yaptığı; 

- Fatih Akbaba'nın şike yaptığı; 

- Tamer Yelkovan'ın şike yaptığı; 

- Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi 

olması nedeniyle şike fiillerinin Fenerbahçe Spor Kulübü'ne izafe edilmesinin uygun olduğu; 

- Mecnun Otyakmaz'ın Sivasspor Kulübü Başkanı ve Ahmet Çelebi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olması 

nedeniyle şike fiillerinin Sivasspor Kulübü'ne izafe edilmesinin uygun olduğu; 

- Cemil Turhan'ın, şike yapıldığını bilmesine rağmen bunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmemiş 

olması nedeniyle Etik Kurulu Talimatına aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere Kurulumuza 

sevkedilmesinin yerinde olacağı; 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

-       Faruk Taşseten hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı; 

- Mehmet Yıldız hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı;  

- Mehmet Oflaz hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı; 

- Rıza Çalımbay hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı; 

- Ahmet Bulut hakkında kanaat oluşturmaya yetecek kanıtın bulunmadığı; 

- Rıza Çalımbay ve Ahmet Bulut'un bilgilerine başvurulması gerektiği; 

- Belirtilen kişilerin bilgisine başvurulduktan sonra, hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil 

bulunmayan kişiler hakkında yeniden inceleme yapılması gerektiği; 

oybirliği ile mütalaa olunur. 
 

 

(B) Teşvik Primi İddiaları 
 

(19.B.1)       Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01- Sadri ŞENER 02- Zeki MAZLUM 

03-Nevzat ŞAKAR 04-Mithat HALİS 

05- Renad SEZER 06- Recep DENİZER 
 

 

(19.B.4)       Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç olarak, Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasına ilişkin olarak, teşvik primi hususunda: Dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 
 

 

Zeki Mazlum'un teşvik primi teşebbüsünde (üçüncü kişi girişimi) bulunduğu; 

Zeki Mazlum'un Trabzonspor'da yetkili bir konumda olmaması sebebiyle, teşvik primi teşebbüsünün 
kulübe izafe edilemeyeceği; 

Sadri Şener'in somut olayla ilgisinin bulunmadığı; 

Mithat Halis'in somut olayla ilgisinin bulunmadığı; 

Recep Denizer'in somut olayla ilgisinin bulunmadığı; 



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin karan nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

Nevzat Şakar hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

Renad Sezer hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 



08.05.2011 Tarihli Bucaspor-Trabzonspor Müsabakası (1-2) 
 

 

(20.1) Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

Fezlekede şüpheli belirtilmemiştir. 
 

 

(20.4) Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç itibarıyla, bu müsabakaya ilişkin olarak şike teşebbüsü hususunda: Dosyadaki 

bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

Sadri Şener hakkındaki şike iddiasının doğru olmadığı; Nevzat Şakar 

hakkındaki şike iddiasının doğru olmadığı; oybirliğiyle mütalaa olunur. 
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22.05.2011 Tarihli Karabükspor-Trabzonspor Müsabakası (0-4) 
 

 

(21.1) Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

Fezlekede şüpheli belirtilmemiştir. 
 

 

(21.4) Değerlendirme ve Sonuç 
 

 

Sonuç itibarıyla Karabükspor-Trabzonspor müsabakasına ilişkin olarak şike teşebbüsü hususunda: 

Dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

Nevzat Sakar hakkındaki iddianın doğru olmadığı;  

Caner Çuvalcıoğlu hakkındaki iddianın doğru olmadığı;  

Muhammet Özdin hakkındaki iddianın doğru olmadığı;  

oybirliğiyle mütalaa olunur. 

BİRİNCİ BÖLÜM ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 

FİNAL MAÇI 
 

 

(22) 

11.05.2011 TARİHİNDE KAYSERİ'DE OYNANAN 49.ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI BEŞİKTAŞ JK - 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ (6-5) 
 

(22.1) Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

1- Serdal ADALI 2- Tayfur HAVUTÇU 

3- Ahmet ATEŞ 4- Yusuf TURANLI 

5- İbrahim AKIN 6- İskender ALIN 
 

 

(22.4) Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç itibarıyla, bu müsabakaya ilişkin olarak şike yapıldığı hususunda: Dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

- Serdar Adalı'nın şike yapmadığı; 

- Cengiz Zülfikaroğlu'nun şike yapmadığı; 

- Tayfur Havutçu'nun şike yapmadığı; 

- Ahmet Ateş'in şike yapmadığı; 

- İbrahim Akın'ın şike yapmadığı; ancak menajerinden almış olduğu şike teklifini gizlemiş olması nedeniyle 

Etik Kurulu Talimatı'na aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere Kurulumuza sevk edilmesinin uygun 

olacağı; 

- İskender Alın'ın şike yapmadığı, ancak menajerinden almış olduğu şike teklifini gizlemiş olması nedeniyle 

Etik Kurulu Talimatı'na aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere Kurulumuza sevk edilmesinin uygun 

olacağı; 

- Lisanssız oyuncu temsilcisi Yusuf Turanlı'nın eyleminin, oynanacak olan kupa final karşılaşmasını fırsat 

bilerek, kendisine bağlı futbolcuların transferini bir an önce netleştirmek amacıyla, aynı futbolcular 

üzerinden şike teşebbüsü olduğu; 

oybirliği ile mütalaa olunur. 
 
 
 
 
 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BANKASYA 

BİRİNCİ LİG MAÇLARI 

 

 

 

 

 

(23.1) 

Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01- Ömer ÜLKÜ 

03- Abdurrahman YAKUT 

 

02-Serdar BERKİN 

04- Levent ERİŞ 

 

 

(23.2) Kolluk Belgelerinde Yer Alan İthamlar 
 

Sonuç itibarıyla, bu müsabakaya ilişkin olarak şike hususunda: Dosyadaki 

bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

- Ömer Ülkü'nün şike yaptığı; 

- Serdar Berkin'in şike yaptığı; 

- Abdurrahman Yakut'un şike yaptığı; 

- Ömer Ülkü'nün Giresunspor Başkanı olması nedeniyle şikenin Giresunspor'a izafe edilmesinin uygun 

olduğu; 

- Coşkun Çalık'ın şikeyi bildirmemesi nedeniyle Etik Kurulu Tallmatı'na aykırılık yönünden 

değerlendirilmek üzere Kurulumuza sevk edilmesinin uygun olacağı, 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

- Levent Eriş hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;  

- Hüseyin Adanur hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı;  

- Kürşat Ergun Aydın hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Osman Kurtuldu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Anılan kişilerin ve Diyarbakırspor'un belgelerde adı belirtilmemiş diğer kalecilerinin bilgisine 

başvurulması gerektiği; 

- Belirtilen kişilerin bilgisine başvurulduktan sonra, hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil 

bulunmayan kişiler hakkında ve ayrıca Diyarbakırspor'a izafe edilebilecek bir şike olup olmadığı 

hususunda yeniden inceleme yapılması gerektiği; 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 

10.04.2011 Tarihli Giresunspor - Altay Spor Kulübü Müsabakası (1-0) 
 

 

(24.1) Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

Kolluk belgelerinde şüpheli gösterilmemiştir. Fezlekede bu müsabakaya ilişkin olarak adı geçenler şunlardır: 

- Ömer ÜLKÜ, 

- Fatih Hocaoğlu 

- Coşkun Çalık 
 

 

 

 

 

 

 

 



(24.4) Değerlendirme ve Sonuç 
 

 

Sonuç itibarıyla, bu müsabakaya ilişkin olarak şike hususunda: 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

- Ömer Ülkü hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı, 

- Fatih Hocaoğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı, 

- Coşkun  Çalık'ın  davranışı  Diyarbakırspor - Giresunspor müsabakası  kapsamında değerlendirildiğinden 

burada yeniden değerlendirilmesine gerek olmadığı, 

- Anılan kişilerin bilgisine başvurulması gerektiği, 

- Belirtilen kişilerin bilgisine başvurulduktan sonra, hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil 

bulunmayan kişiler hakkında yeniden inceleme yapılması gerektiği, 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 



18.04.2011 Tarihli Karşıyaka Spor Kulübü - Giresunspor Müsabakası (0-1) 

(2S.1) Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01- Ömer ÜLKÜ 
 

02- Abdurrahman YAKUT 

03-Mustafa Ulaş ORTAKAYA  

(25.4) Değerlendirme ve Sonuç 

 

Sonuç olarak, bu müsabakaya ilişkin olarak şike hususunda: Dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

- Ömer Ülkü'nün şike teşebbüsünde bulunduğu; 

- Abdurrahman Yakut'un şike teşebbüsünde bulunduğu; 

- Ömer Ülkü'nün Giresunspor Başkanı olması nedeniyle şike teşebbüsünün Giresunspor'a izafe 
edilmesinin uygun olduğu; 

- Coşkun  Çalık'ın davranışı  Diyarbakırspor - Giresunspor  müsabakası   kapsamında değerlendirildiğinden 

burada yeniden değerlendirilmesine gerek olmadığı, 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

- Futbolcu Mustafa Ulaş Ortakaya hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Anılan kişinin bilgisine başvurulması ve bundan sonra, hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil 

bulunmayan kişi hakkında yeniden inceleme yapılması gerektiği; 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 
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24.04.2011 Tarihli Giresunspor - Mersin İdman Yurdu Futbol Müsabakası (1-2)  

(26.1) Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01- Ömer ÜLKÜ  

03- Özden TÜTÜNCÜ 

02- Beşir ACAR  

04-Murat TANIŞ 
 

 

(26.4) Değerlendirme ve Sonuç 
 

 

Sonuç itibarıyla, bu müsabakaya ilişkin olarak şike hususunda: 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

- Ömer Ülkü hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı, 

- Beşir Acar hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı, 

- Özden Tütüncü hakkında değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığı, 

- Murat Tanış hakkında değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığı, oybirliğiyle 

mütalaa olunur. 



(27.1) Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01-Ömer ÜLKÜ 

 

02-Abdurrahman YAKUT 

03-Nedim TÜRKMEN  

(27.4) Değerlendirme ve Sonuç 

Sonuç itibarıyla, bu müsabakaya İlişkin olarak şike hususunda: 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki bilgi ve 

belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

- Ömer Ülkü hakkında şike veya şike teşebbüsü hususunda kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı; 

- Nedim Türkmen hakkında şike veya şike teşebbüsü hususunda kanaat oluşturmaya yetecek delil 

bulunmadığı; 

- Abdurrahman Yakut hakkında şike veya şike teşebbüsü hususunda kanaat oluşturmaya yetecek delil 
bulunmadığı; 

- Anılan kişilerin bilgisine başvurulması gerektiği, 

- Belirtilen kişilerin bilgisine başvurulduktan sonra, hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil 

bulunmayan kişiler hakkında yeniden inceleme yapılması gerektiği; 

- Ömer Ülkü'nün, Nedim Türkmen'le olan görüşmesindeki sözleri nedeniyle, Etik Kurulu Talimatı'na 

aykırılık yönünden değerlendirilmek üzere Kurulumuza sevk edilmesinin uygun olacağı; 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 
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08.05.2011 Tarihli Kartalspor - Giresunspor Müsabakası (1-0) 
 

 

(28.1) Kolluk Belgelerine Göre Şüpheliler 

01- Ömer ÜLKÜ 02- Emin Korur Kalender 
 

 

(28.4) Değerlendirme ve Sonuç 
 

Sonuç itibarıyla, bu müsabakada şike hususunda: 

Dosyadaki bilgi ve belgelerle sınırlı olarak yapılan incelemeyle; 

- Ömer Ülkü'nün şike yaptığı; 

- Ömer Ülkü'nün Giresunspor Başkanı olması nedeniyle şikenin Giresunspor'a izafe edilmesinin 

uygun olduğu; 

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmanın gizliliğine ilişkin kararı nedeniyle sadece dosyadaki 

bilgi ve belgelerle sınırlı inceleme yapılabildiğinden, halihazırda; 

- Emin Korur Kalender hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı, 

- Fatih Hocaoğlu hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil bulunmadığı, 

- Belirtilen kişilerin bilgisine başvurulduktan sonra, hakkında kanaat oluşturmaya yetecek delil 

bulunmayan kişiler hakkında yeniden inceleme yapılması gerektiği, 

oybirliğiyle mütalaa olunur. 

 


