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Avrupa Kulüpler Birliği (UEFA) Beşiktaş'ı 1 yıl Avrupa kupalarından men ettiği kararının ardından Bursaspor ve 

Gaziantepspor'un da 1 yıl Avrupa kupalarından men edildiğini duyurdu. Avrupa Kupaları'ra Beşiktaş'ın yerine 

Eskişehirspor, Bursaspor'un yerine Đstanbul Büyükşehir Belediye gidecek

UEFA'nın, Beşiktaş kulübünü mali konularla ilgili Disiplin Komitesi'ne sevk etmesi nedeniyle başkan Fikret 

Orman ve beraberindeki heyetin UEFA yetkilileriyle yaptığı toplantı sona erdi. Alınan karar ile birlikte 

Beşiktaş, Avrupa kupalarından 1 yıl men edildi. UEFA Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'ne verilen 500 bin 

Euro'luk cezayı kaldırdı, 200 bin Euro'ya indirdi. 2 yıl men istemi ise Beşiktaş yönetiminin iyi savunması 

gerekçesiyle 1 yıla indirildi. 

 

BURSASPOR VE GAZĐANTEPSPOR'A DA KÖTÜ HABER 

Bursaspor da bonservis bedelinin geç ödenmesinden dolayı UEFA Disiplin Kurulu tarafından 200 bin Euro cezaya 

çarptırılmıştı. Yeşil beyazlı kulüp, UEFA Tahkim Kurulu'na taşıdığı konu karara bağlandı. UEFA, yeşil beyazlı 

kulübe 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi. Bursaspor'un Hukuk Đşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu 

Üyesi Öztürk Yazıcı, "Bugün bizim de UEFA'daki MBesuma ile ilgili davamız karara bağlandı. Aldığımız duyuma 

göre 1 yıl men cezası verildi. CAS süreci var. Bu süreç 15-20 gün sürüyor. UEFA'da oluşturulan disiplin 

müfettişliğinin yeni kararları. Yeni bir komitenin yeni uygulamaları. Dolayısıyla CAS net cevabı verecektir. Ama 

şunu söyleyelim bizim dosyamızla Beşiktaş'ın dosyası çok ayrı arasında çok fark var" dedi.  

 

FĐKRET ORMAN: ÇOK ÜZGÜNÜM  

Öte yandan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, UEFA Tahkim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda 

bulundu. Fikret Orman şunları söyledi: "Çok fazla şey söylemek istemiyorum. Heyet "Neler yapmak istediğinizi 

anladık" dese bile geçmişten gelen bu UEFA kurallarına uymayan durum nedeniyle bir ceza vermeleri 

gerektiğini söylediler. Gelecek sezon UEFA maçlarında olmayacağız. Ayrıca 200 bin Euro da ceza aldık. Bunun 

bir aşama sonrasında CAS'a gideceğiz. Şahsi olarak çok üzüntülüyüm. Beşiktaş böyle şeylerle muhattap 

olmamalı. Benim başkan olduğum yerde bir daha olmayacak."  
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EMĐN ÖZKURT: ÖNÜMÜZDE CAS VAR  

Beşiktaş Kulübü'nün Avukatı Emin Özkurt ise "Tahkim'in önündeydik, dosyamızı izah ettik. 1 Mayıs'ta da 

buradaydık zaten. Bugün, ertelemeli cezamızın 1 yıllık kısmı kaldırıldı. "Beşiktaş önümüzdeki ilk UEFA 

müsabakasına gitmesin" kararı çıktı. Bizim maddi talebimiz kısmen kabul edildi. 200 bin Euro ceza verildi. 

Beşiktaş, gelecek sezon Avrupa'dan men edildi. Önümüzde CAS var."�

Özkurt, evrakta sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine de, "Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Cezaların en 

büyük gerekçesi olarak da futbolculara yapılan ödemelerdeki büyük zaman aşımı gösterildi" diye konuştu. 

 

KARADENĐZ: ĐÇĐM KAN AĞLIYOR 

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, Siyah beyazlı takımın Avrupa kupalarından bir yıl men 

edilmesini değerlendirdi.� aradeniz, şunları söyledi: "Fevkalade üzüntülüyüm. Açıkçası böyle bir karar 

beklemiyordum. Şoktayım desem yeridir. Söylemek istemiyorum ama bundan böyle gelecek yönetimlerin mali 

tabloya dikkat etmesi konusunda fevkalade bir uyarıyı UEFA da verdi diye düşünüyorum. Ama içim kan ağlıyor."

LEVENT ERDOĞAN: ĐLK HEDEFĐMĐZ CAS'A GĐTMEK 

Beşiktaş Yöneticisi Av. Levent Erdoğan da�şunları söyledi:� "Kulübün haklarını sonuna kadar kovalayacağız. Đlk 

hedefimiz CAS'a gitmek. Bu durum bizi epey sarsacak ama yapacak da bir şey yok. Hazin bir karar olarak 

nitelendiriyorum."

Erdoğan, Beşiktaş'ın cezasının evrakta sahtecilikten dolayı mı verildiğinin sorulması üzerine, "Bize böyle bir 

bilgi gelmedi" şeklinde konuştu.

BURSASPOR KULÜBÜ BAŞKANI YAZICI: "BU KARAR KABUL EDĐLEMEZ VE HUKUK CĐNAYETĐDĐR"  

Bursaspor Kulübü Başkanı Đbrahim Yazıcı, UEFA'nın 1 yıl men cezasıyla ilgili basın mensuplarının sorularını 

yanıtladı.  

Başkan Yazıcı şunları söyledi:  

 

"Bugün UEFA Tahkim Komitesi'nin kulübümüze verdiği cezaları büyük bir şaşkınlık ile öğrenmiş bulunuyoruz. 

Hemen arkasından da diyoruz ki bu bir hukuk cinayetidir. UEFA Tahkim Komitesi tarafından tarafımıza verilen 

ceza ile ilgili detaylar şöyledi; Bir önceki yönetim döneminde kulübümüze transfer edilen futbolcu Colins 

Mbesuma'nın transfer bedeli ile ilgili FIFA nezdinde devam eden uyuşmazlık, FIFA henüz nihai kararını dahi 

vermeden önce kulübümüz tarafından 23 Kasım 2011 tarihinde ödenmiş ve sonuçlandırılmıştır. O paralar da 

sanıyorum 4-5 değişik rakam isteniyordu. Bilinemeyen bir rakamı, net olmayan bir rakamı sonunda ödedik ve 

bu davayı bitirdik. Kulübümüzün ödenmemiş borcu bulunmamasına rağmen, UEFA Kulüp Lisans komitesi 

tarafından, 'Parayı geç ödediniz' diye disiplin kuruluna sevkedilmiş ve 24 Şubat 2012 tarihli UEFA Disiplin 

Kurulu kararı ile kulübümüz aleyhine 200 bin Euro para cezası ve 1 yıl UEFA kupalarına katılmaktan men cezası 

çıktı. Verilen cezadan, UEFA kupalarına katılmaktan men cezası, kulübümüzün mali şartlarının son derece iyi 

olması ve borcunun olmaması nedeniyle 3 yıl süre ile ertelendi. Bu cezaya itiraz ettik. 200 bir Euro haksız bir 

cezaydı. Bizden önce UEFA'nın Disiplin Müfettişi tarafından tahkim kuruluna müracaat etmiş. Onlar, '1 yıl men' 

diyor, biz fazla diyoruz. UEFA Tahkim komitesinin 30 Mayıs 2012 tarihli kararı ile 200 bin Euro'luk cezanın 150 

bin Euro'su indirilmiş 50 bin Euro'luk kısmı da ertelenmiştir. Ancak 1 yıllık UEFA kupalarına katılımdan men 

cezasının ertelenmesi kararı kaldırılmıştır. Söz konusu men kararını kabul etmemiz mümkün değildir. 

Bursaspor'un hiçkimseye borcu yoktur. Kulübümüzün herhangi bir usul ya da başka bir hatasının olmadığı, bu 

olayda, hukuki açıdan kimsenin anlam veremediği karar karşısında, mali yönden son derece iyi konumda olan 

ve futbol ailesine hiçbir borcu bulunmayan kulübümüzce tedbir talepli olarak derhal Spor Tahkim Mankemesi 

CAS nezdinde dava açılacak ve kulübümüzün hakları en iyi şekiylde savunulacaktır. Bu karar UEFA'nın son 

dönemde Türk futbolunda yaşanan olumsuz süreçlere bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu kabul edilemez 

karar bir anlamda Türk futbolunun haklı haksız ayrımı yapılmaksızın top yekün cezalandırılması anlamını 

üretmektedir. Beşiktaş ile aynı gün davayı koymaları da işin farklı bir boyutu. Başka kulüpler hakkında 

konuşmamız doğru olmaz ama biz şunu söylüyoruz, bizim borcumuz yok. Belki onların kriterlerine göre hata 

2/3 ページRadikal - Haber, Türkiye, yaşam, ekonomi, spor, sağlık, sanat, sinema, müzik, DVD, e...

2012/06/01http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=HaberYazdir&ArticleID=1089571



olan bir şey olabilir. Ama bu hata sadece bir uyarıdır. Avrupa Kupaları'ndan men cezası vermeleri, sanki ülkeye 

bakış açılarını gösteriyor. Bunu her yere çekmek mümkün. Bu karar nihai bir karar değil. CAS'a müracaatımızı 

yapacağız ve yürütmeyi durdurmayı talep edeceğiz. Ümit ediyorum bizim lehimizde karar çıkacaktır. Çünkü 

bunun örneği dünyada yok. En kısa zamanda düzeleceğini ümit ediyorum."  

 

ŞAŞKINLIK ĐÇĐNDEYĐM  

Bir gazetecinin, "Şike davasından dolayı olabilir mi?" sorusuna Yazıcı, "Ben üstü kapalı söyledim. Ülkeye bakış 

açılarının ne kadar tesir ettiğini bilemiyorum. Hakikaten şaşkınlık içindeyim. Olmayan bir şeye nasıl ceza 

veriliyor" yanıtını verdi.  

 

HEMEN TEMASA GEÇTĐK  

"Karardan sonra UEFA'dan yetkililerle görüştünüz mü?" sorusuna Yazıcı, "Hemen temasa geçtik. Bir kere siz 

haksızsınız diyen de olmadı. Herkesle konuştum. Bunu isim bazında vermek doğru olmaz. Bizim yapacağımız, 

tüm evrakları verip CAS'a müracaat etmek" cevabını verdi.  

 

ONU DÜŞÜNMEK ĐSTEMĐYORUM  

Gelecek karar transferi etkiler mi?" sorusunu yanıtlayan Yazıcı, "Onu düşünmek istemiyorum. Yolumuza devam 

edeceğiz. Dünyanın sonu değil. Böyle bir şeyin uygulamaya geçeceğine inanmak istemiyorum" dedi.  

 

FEDERASYON KIYAMETĐ KOPARMALIYDI  

Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir açıklama yapmadığını ifade eden Yazıcı, "TFF'nin kıyameti 

koparması gerekiyordu. Böyle bir konuda eğer TFF Bursaspor haksız görüyorsa çıkıp beyanat versin. 

Bursaspor'un böyle haklı davasında çıkıp açıklama yapması gerekiyor. Ama onların önünde başka şeyler var. 

Bugün Yunus Egemoğlu açıklama yapmış. O gayet net bir şekilde haklılığımızı söylemiş" diye konuştu. (dha)
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