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İstanbul'da şok gözaltı 
Futbol Federasyonu ve Emniyet birimlerince yasa dışı bahis 

soruşturmasına 
devam edilirken 
şüpheli 
Belediyespor-
Gençlerbirliği 
maçına yönelik 
olarak; şu anki 
Konyaspor kalecisi
Recep Öztürk 
Konya'da, İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Antrenörü Arif 
Erdem ise 
İstanbul'da 
gözaltına alınarak 
sorgulandı. Bir 

süre aranan İstanbul Büyükşehir Belediyespor kalecisi Hasagiç'in de 
emniyete götürüldüğü öğrenildi. KONYA'da polisin yaptığı operasyonda 
Konyaspor kalecisi Recep Öztürk bu sabah gözaltına alındı. 

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah kaleci Recep Öztürk'ü 
evinde gözaltına aldı. Salğık kontrolundan geçirilen kaleci Öztürk, 
sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Şuçlar Müdürlüğü'ne 
götürüldü. 

Geçen sezon Gençlerbirliği'nden Konyaspor'a transfer olan kaleci Recep 
Öztürk'ün adı geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 
Gençlerbirliği maçındaki 30 bin euroluk bahis iddalarına karışmıştı. O 
maçta Recep Öztürk Gençlerbirliği kalesini koruyordu 

Erman da gözaltında 

Sivasspor futbolcusu Erman Kılıç, İstanbul'da başlatılan bahis ve şike 
soruşturması nedeniyle bu sabah Sivas'ta gözaltına alındı.Sivas Emniyet 
Müdürlüğü ekiplerince sabah Sivasspor Tesisleri'ne çağrılan Erman Kılıç, 
sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne 
götürüldü. Geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Gençlerbirliği 
takımları arasında yapılan maçta bahis ve şike yapıldığı iddiaları üzerine 
başlatılana soruşturma kapsamında Erman Kılıç'ın da gözaltına alındığı 
belirtildi.Erman Kılıç bu sezon başında İstanbul Büyükşehir Belediyespor 
takımından Sivasspor'a transfer olmuştu. 

Kayserispor'dan iki oyuncu 

Kayserispor'un iki gurbetçi futbolcusu, İstanbul'da yürütülen şike 
soruşturması kapsamında bu sabah polis tarafından gözaltına alındı. 
Kayserispor'lu Durmuş Bayram ile Umut Koçin, ilk uçakla İstanbul'a 
gönderilecek.İstanbul'da bugün başlatılan eşzamanlı şike operasyonunda 
biri teknik direktör 3 oyuncu gözaltına alınırken, operasyonun bir ayağı da 
Kayseri'ye uzandı. Kayserispor'un 15.03.1986 Almanya doğumlu defans 
oyuncusu Durmuş Bayram ile yine 02.06.1988 Almanya doğumlu 
gurbetçilerinden Umut Koçin, İstanbul Cumhariyet Savcılığı'ndan gelen 
talimat üzerine Kayseri Organize Suçlar Şubesi polisleri tarafından 
kaldıkları Karpuzatan'daki Kayserispor Tesisleri'nden saat 09.00 itibarıyla 
gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne alınan sarı kırmızılı iki oyuncu ilk 
uçakla İstanbul'a götürülecek. Kayseri polisi, her iki oyuncunun gözaltında 
tutulduğunu ve ifadelerini de almadıklarını, tüm işlemlerin İstanbul'da 
yapılacağını ifade ettiler. Durmuş Bayram, son olarak , Kayserispor'un 3-0 
yenildiği Ankaragücü maçında sağbek olarak görev almıştı. Umut Koçin 
ise uzun süreden beri Kayserispor'un onbirinde forma şansı 
bulamıyordu.ADI MANÜPÜLASYONA KARIŞAN BİLAL AZİZ İLE İLİŞKİ 
KESİLMİŞTİ Kayserispor da ikinci yarı için Antalya'da kamp yaparken 
yine gurbetçi oyunculardan Bilal Aziz, adı iddiayla ilgili manüplasyona 
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oyuncu Almanya'ya dönmüştü. Bilal Aziz hakkında halen Almanya ve 
Türkiye'de şike söylentileri yüzünden soruşturma sürüyor. 

Samsun'da 7 kişi gözaltında 

Futboldaki şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 
Samsun’da 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.Edinilen bilgiye göre, 
yürütülen soruşturma kapsamında aralarında amatör futbolcuların da 
bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ise arandığı 
öğrenildi.Gözaltına alınanlarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 
Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen söz konusu kişilerin işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından İstanbul’a gönderilecekleri belirtildi. 

Öte yandan şike soruşturması kapsamında futbolcu Taner Gülleri de 
İstanbul Emniyeti'ne getirildi 

Gözaltına alınan Kayserisporlu oyuncular İstanbul'da 

Futboldaki şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 
gözaltına alınan üç kişi İstanbul'a getirildi.Kayserisporlu futbolcular Umut 
Koçin ile Durmuş Bayram, polis eşliğinde Türk Hava Yolları'nın TK 263 
sefer sayılı uçağı ile saat 16.45'te Kayseri'den İstanbul'a getirildi. Koçin ve 
Bayram sivil polisler eşliğinde Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Erman Kılıç serbest bırakıldı 

Bu sabah bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan Sivassporlu 
futbolcu Erman Kılıç ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sivas Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne 
götürülerek ifadesi alınan futbolcunun alınan ifadesi İstanbul Cumhuriyet 
Savcılığı'na gönderildi. Akşam saatlerine kadar Emniyet Müdürlüğü'nde 
tutulan Erman Kılıç, daha sonra savcılığın talimatı ile saat 18.00 itibariyle 
serbest bırakıldı. Futbolcunın verdiği ifadede bahse konu olan maçla ilgili 
şike iddialarını ve suçlamaları kabul etmediği ve olayla ilgisinin 
bulunmadığını dile getirdiği öğrenildi. 

 FUTBOL FEDERASYONU'NDAN ŞİKE AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ 
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karıştığı gerekçesiyle kulüp tarafından takımla ilişkisi kesilmiş, genç 
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