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Futbolda şike soruşturması kapsamında 
teknik takip sonucu Đstanbul Büyükşehir 
Belediyespor ile oynanan final maçında şike 
yaptığı ileri sürülen Beşiktaş'ta yönetim 
kazanılan kupayı TFF'ye iade ediyor. 

Beşiktaş Kulübü, futbolda şike iddialarına 
yönelik soruşturmada asbaşkan Serdal 
Adalı, futbol takımı teknik direktörü Tayfur 
Havutçu ve protokol müdürü Ahmet Ateş'in 
tutuklanmasının ardından, geçen sezon kazandıkları Ziraat Türkiye Kupası'nı Futbol Federasyonu'na 
iade etme kararı alırken, federasyonun siyah-beyazlıların bu teklifine olumlu yanıt verdiği bildirildi.  

Kulüp ikinci başkanı Metin Keçeli ve genel sekreter Fahrettin Curoğlu ile birlikte Futbol 
Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ı Đstinye'deki federasyon binasında ziyaret eden Beşiktaş 
Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, çıkışta yaptığı açıklamada, bu taleplerine olumlu yanıt 
aldıklarını söyledi.  

Demirören'in açıklaması şöyle: ''Sayın Aydınlar ile arkadaşlarımızın durumunu değerlendirdik. 
Öncelikle şunu söylemek istiyorum, Beşiktaş camiası, Beşiktaş Kulübü olarak Türk adaletine ve 
hukukuna olan inancımız sonsuzdur. Beşiktaş Yönetim Kurulu olarak bütün arkadaşlarımızın suçsuz 
olduğuna inancımız sonsuzdur. Ancak bir hataları varsa zaman içinde ispat edilecektir, Beşiktaş da 
gerekli işlemleri yapacaktır. Biz bugün Sayın Mehmet Ali Aydınlar'a Beşiktaş Kulübü'nün kupasını 
iade etmek istediğimizi söyledik. Çünkü arkadaşlarımıza güvenim sonsuz. Bu süreç 
tamamlandığında, arkadaşlarımız aklandığında kupamızı geri alırız. Daha detaylı açıklamayı sonra 
yapacağız. Federasyon olumlu yanıt verdi.''  

Demirören, ''Tayfur Havutçu'nun sözleşmesi iptal edilecek mi'' sorusuna, ''Kendisinin müracaatı 
olması lazım, hukuki süreçte. Bir haftalık sürede onu değerlendirip, o süreçten sonra karar vereceğiz'' 
yanıtını verdi. Siyah beyazlı takım kazanılan kupa nedeniyle elde edilen UEFA Ligi'ne katılma hakkı 
devam ediyor.  

KULÜPTEN RESMĐ AÇIKLAMA YAPILDI  

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 
asbaşkan Serdal Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu ve protokol müdürü Ahmet Ateş'in yargılama 
sonunda aklanacaklarına olan güveninin tam olduğunu açıkladı.  

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Beşiktaş camiasını son derece 
üzen gelişmeler üzerine Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde olağanüstü toplandığı bildirildi.  

Açıklamada şöyle denildi:  

''Yönetim kurulumuzun, masumiyetlerine kalben inandığı arkadaşlarımızın gerçekleşecek yargılama 
sonunda aklanacaklarına güveni tamdır. Bu sürecin sonuna kadar 2010-2011 sezonu Ziraat Türkiye 
Kupası'nı camiamızın da duygu ve düşüncelerine tercüman olduğumuza inanarak, Türkiye Futbol 
Federasyonu'na iade edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.'' 
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