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İ S T A N B U L

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

(CMK’nın 250. Maddesi ile Yetkili Bölümü)

Soruşturma No : 2010/2287                               TUTUKLU İŞ

Esas No : 2011/813

İddianame No : 2011/598

İ  D  D  İ  A  N  A  M  E

İSTANBUL (       ).  AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

(CMK’nın 250. Maddesi ile Yetkili Bölümü)

DAVACI :K.H.

MÜŞTEKİLER :1-TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU, İstinye Mah. Darüşşafaka Cad. No:45  Sarıyer/ 
İstanbul adresli.

:2-MEVLÜT ENGİN, Recep ve Fatma oğlu, 1980 doğumlu, Giresun Bulancak Yalı nüf. ky. Çıtlak Kale 
Mah. 26 Evler Sok. Şirin Yapı Koop. A5 L Blok D:17 Giresun adresli.

:3-TURGAY DEMİRCAN, Nahit ve Makgüle oğlu, Ankara 1967 doğumlu, Ordu Merkez Karaca Ömer nüf. 
ky. Teyyare Düzü Mah. Mollaoğlu Sok. No:33/1 Giresun adresli.

:4-ALİ AKDAĞ, Mehmet ve Hürmüz oğlu, Giresun 1967 doğumlu, Giresun Merkez Lapa Köyü nüf. ky.  
Hacı Siyam Mah. Atatürk Bulvarı No:79/1 Giresun adresli.

:5-ŞENEL KAÇMAZ, Ahmet ve Emine oğlu, Çamlıca 1962 doğumlu, Giresun Çamlıca Keşan nüf. ky. 
Cemal Paşa Mah. Fırın Sok. No:7 D:3 Bayrampaşa İstanbul adresli.

:6-HÜSEYİN  VASFİ  YOLASIĞMAZ,  Ahmet  Zühtü  ve  Günseli  oğlu,  1962  doğumlu,  Giresun  Merkez 
Sultanselim nüf. ky. Sultanselim Mah. Osman Fikret Topallı Sok. No: 1/5 Merkez Giresun 
adresli.

:7-MUSTAFA CİCİ,  Osman  ve  Nazmiye  oğlu,  1971  doğumlu,  Fevziçakmak  Mah.  Taş  Sok.  No:  8/3 
Merkez Giresun adresli.

:8-HAKAN AKBAŞ, Bilenç ve Hatice oğlu, 1975 doğumlu, Hacı Miktat Mah. Suat Akgün Sok. No: 36/4  
Merkez Giresun adresli.

:9-YAKUP BEKDEMİR, Fehmi ve Emine oğlu, 1979 doğumlu, Burhaniye Köyü Merkez Giresun adresli.
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:10-AHMET BULUT, Mehmet ve Sevim oğlu, Adana1969 doğumlu, Elazığ Değirmenönü nüf. ky. Özlemli  
Sok. Köse oğlu Apt No:13/1 Küçükbebek İstanbul adresli.

ŞÜPHELİLER :1-OLGUN  PEKER, Celal  ve  Huri  oğlu,  22/01/1973  doğumlu,  Giresun  Bulancak 
Damudere  nüf.  ky.  Başak  Mh.  Mevlana  Celaleddini  Rumi  Cd.  No:4D  /17 
Başakşehir/İstanbul adresli. Halen atılı suçtan Silivri 4 Nolu L Tipi Cez. TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Bülent Kılıç, Av. Serdar Öktem, Av. Murat Polat, İst. Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :05.07.2011 

:2-AZİZ YILDIRIM, Şevki Şefik ve Sermet oğlu, 02/11/1952 doğumlu, İstanbul Çekmeköy 
Reşadiye köy/mahallesi, 14 cilt, 459 aile sıra no, 1 sıra no'da nüfusa kayıtlı Caddebostan 
Mah. Mehtap Sk. No:10 /6 Kadıköy/İstanbul adresli. Halen üzerine atılı suçtan Metris 1  
Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Ahmet Köksal Bayraktar, Av.Şeref Dede, Av. Yasemin Merçil, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011 (4 gün)

YAKALAMA K. TARİHİ :06.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :10.07.2011

:3-MEHMET ŞEKİP MOSTUROĞLU, Sabahattin ve Taliha oğlu, 20/04/1966 doğumlu, 
İstanbul Fatih Şehremini köy/mahallesi, 15 cilt, 594 aile sıra no, 4 sıra no'da nüfusa kayıtlı  
Cumhuriyet Cad. Ka - Han No:40/6 Elmadağ Şişli/İstanbul  adresli.  Halen üzerine atılı  
suçtan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Naim Karakaya, Av. Selin Kurt, Av. Erkan Sarıtaş, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :06/07/2011 
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:4-ABDULLAH BAŞAK, İsmail ve Ayser oğlu, 25/11/1970 doğumlu, Diyarbakır Merkez 
İskenderpaşa MAH köy/mahallesi, 13 cilt, 600 aile sıra no, 19 sıra no'da nüfusa kayıtlı  
İstanbul Kadıköy Göztepe Fahrettin Kerimgökay Cad. Demirli  Sitesi NO:229/6 adresli.  
Halen üzerine atılı suçtan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Soner Babalık, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :06.07.2011 

:5-ABDULLAH  EKER,  Yusuf  ve  Hava  oğlu,  04/12/1986  doğumlu,  Giresun  Merkez 
Çaldağ/Osmaniye köy/mahallesi, 56 cilt, 63 aile sıra no, 50 sıra no'da nüfusa kayıtlı Fevzi  
Çakmak Mahallesi Şen Sokak No 7 Merkez/ Giresun adresli. Halen üzerine atılı suçtan  
Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Çağdaş Mıhcı, Av. İsa Yıldız, Av. Muhammet Bilal Üzer, Giresun Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :04.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :07.07.2011 

:6-ABDULLAH KARAKUZ, Hasan ve Zeliha oğlu, 01/04/1969 doğumlu, Giresun Merkez 
Uzgur köy/mahallesi, 64 cilt, 98 aile sıra no, 69 sıra no'da nüfusa kayıtlı Hacımiktat Mah.  
Yaylı Sok. No:10 Merkez/ Giresun adresli. Halen üzerine atılı suçtan Metris 1 Nolu T Tipi  
Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Yücel Kırım, Av. Mükremin Kırılmaz, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :04.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :07.07.2011 

:7-ABDURRAHMAN YAKUT, Ali  ve Sultan oğlu, 01/05/1960 doğumlu, Diyarbakır Sur 
Savaş köy/mahallesi, 19 cilt, 111 aile sıra no, 11 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kooperatifler  
Mah. Kışla Cad. No:24 /15 Yenişehir/ Diyarbakır adresli. Halen üzerine atılı suçtan Metris  
1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Ahmet Kurtuluş, Av. Gülendam Yakut Yaşar, Düzce Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011
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TUTUKLAMA TARİHİ :05.07.2011 

:8-AHMET ÇELEBİ, Lebip Birsen ve Muazzez oğlu, 19/09/1966 doğumlu, Diyarbakır Sur 
Camii Kebir köy/mahallesi, 5 cilt, 251 aile sıra no, 9 sıra no'da nüfusa kayıtlı Atakent Mah. 
Mithatpaşa Cad. No .88/1 Ümraniye/İstanbul adresli. Halen üzerine atılı suçtan Metris 1  
Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Şeyda Yıldırım, Av. M.Berzan Ekinci, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :06.07.2011 

:9-AHMET ATEŞ, Mehmet Yılmaz ve Zerrin oğlu, 27/05/1974 doğumlu, İstanbul Beşiktaş 
Etiler köy/mahallesi, 9 cilt, 758 aile sıra no, 4 sıra no'da nüfusa kayıtlı Murat Reis Mah. 
Tık Nefes Sokak Demsel Sitesi B:1 Blok K.3 D:14 Bağlarbaşı Üsküdar Merkez/İstanbul  
adresli. Halen üzerine atılı suçtan Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Ali Rıza Dizdar, Av. Savaş Adalet, Av. Ahmet Akpınar, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :12.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :13.07.2011 

:10-ALİ  KIRATLI, Mehmet  ve  Neriman  oğlu,  11/07/1964  doğumlu,  İstanbul  Fatih 
Kocamustafapaşa köy/mahallesi, 47 cilt, 2172 aile sıra no, 3 sıra no'da nüfusa kayıtlı Eski  
Bağdat Cad. Sait Ali Bey Apt. No.63 Kat 2 D.8 Küçükyalı Maltepe/İstanbul adresli. Halen  
üzerine atılı suçtan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Ramazan Dinç, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :06.07.2011 

:11-BÜLENT UYGUN, Fikret ve Elmas oğlu, 01/08/1971 doğumlu, Sakarya Adapazarı 
Cumhuriyet köy/mahallesi, 2 cilt, 259 aile sıra no, 4 sıra no'da nüfusa kayıtlı Çavuşve 
Mah. Barbaros Hayrettin Paşa Cad. No:53 /12 Kartal/İstanbul adresli. Halen üzerine atılı  
suçtan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.
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MÜDAFİİ :Av.İsmail Gürses, Sakarya Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :06.07.2011 

:12-BÜLENT  İBRAHİM  İŞÇEN, Ahmet  İsmet  ve  Songül  oğlu,  29/06/1964  doğumlu, 
İstanbul Beşiktaş Türkali köy/mahallesi, 19 cilt, 2497 aile sıra no, 29 sıra no'da nüfusa 
kayıtlı  Fahrettin  Kerim Gökay Cd.  Ekşi  İş  Hanı  K:2 No:8 Altunizade Üsküdar/İstanbul 
adresli. Halen üzerine atılı suçtan Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Şener Atılgan, Av. Gülçin Kaya, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :07.07.2011 

:13-CEMİL TURHAN, Ruşen ve Fatma oğlu, 26/02/1947 doğumlu, Trabzon Akçaabat 
Adacık-Benlitaş  köy/mahallesi,  22  cilt,  13  aile  sıra  no,  31  sıra  no'da  nüfusa  kayıtlı  
Rıdvanpasa  Sk.  Göztepe  Mah.  No:2  /8  Kadıköy/İstanbul  adresli.  Halen  üzerine  atılı  
suçtan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Kadir Akyıldız, Av.İbrahim Şahinkaya, Av.Hülya Şenova İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :06.07.2011 

:14-COŞKUN ÇALIK, Hüseyin ve Feride oğlu, 25/05/1970 doğumlu, Giresun Çanakçı 
Akköy köy/mahallesi, 23 cilt, 4 aile sıra no, 160 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yukarı Mevkii  
No:75 /1 Akköy Köyü Çanakçı/ Giresun adresli. Halen üzerine atılı suçtan Metris 1 Nolu T 
Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Abdullah Soran, Av.Ali Yavuz Özek, Av. Veysel Dağaşan, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011 

TUTUKLAMA TARİHİ :05.07.2011 
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:15-HAKAN  KARAAHMET, Oktay  ve  Perihan  oğlu,  04/05/1975  doğumlu,  Giresun 
Bulancak Ucarlı köy/mahallesi, 7 cilt, 15 aile sıra no, 75 sıra no'da nüfusa kayıtlı Gaziler  
Mah. 160 Nolu Sk. No:8 /4 Merkez/ Giresun adresli. Halen üzerine atılı suçtan Metris 1 
Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Mehmet Ali Devecioğlu, Av.Beyzanur Çelik, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :05.07.2011 

:16-HALDUN ŞENMAN, Gıyasettin ve Hatice oğlu, 19/07/1974 doğumlu, İstanbul Beyve 
Çatmamescit köy/mahallesi, 9 cilt, 98 aile sıra no, 10 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yeniköy 
Mah. Ayazma Çıkmazı Sk. No:6 /2 Sarıyer/İstanbul adresli.  Halen üzerine atılı  suçtan 
Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Sena Demircan, Av. Pınar Ünlü, Av. Ali Rıza Dizdar, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :05.07.2011 

:17-İBRAHİM  AKIN, Erdoğan  ve  Neşe  oğlu,  04/01/1984  doğumlu,  İzmir  Karşıyaka 
Donanmacı köy/mahallesi, 11 cilt, 1517 aile sıra no, 9 sıra no'da nüfusa kayıtlı İbb Langa 
Spor Tesisleri Yenikapı Aksaray Fatih/İstanbul adresli. Halen üzerine atılı suçtan Metris 1  
Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av. Hakkı Kurtuluş, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :12.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :13.07.2011 

:18-İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU, Aslan ve Nezahat oğlu, 29/07/1966 doğumlu, İstanbul 
Kadıköy Caferağa köy/mahallesi,  4 cilt,  1501 aile sıra no,  7  sıra no'da nüfusa kayıtlı  
Kandıllı Mah. Hıdrellez Sk. No:2/4 /1 Üsküdar/İstanbul adresli. Halen üzerine atılı suçtan  
Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Ersan Şen, Av. Tuğçe Başarır, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011
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TUTUKLAMA TARİHİ :06/07/2011 

:19-İSKENDER ALIN, Nazım ve  Nermin  oğlu,  28/02/1984  doğumlu,  İstanbul  Beykoz 
Çavuşbaşı köy/mahallesi, 21 cilt, 360 aile sıra no, 3 sıra no'da nüfusa kayıtlı Soğuksu  
Mah. Salkım Sk. No:72 /9 Beykoz/İstanbul adresli.  Halen üzerine atılı  suçtan Metris 1 
Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Engin Çelebi, Av. Ali Rıza Dizdar, Av. Savaş Adalet, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :12.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :13.07.2011 

:20-MECNUN OTYAKMAZ, Memet ve Fatma oğlu, 10/02/1965 doğumlu, Sivas Doğanşar 
Ortaköy  köy/mahallesi,  82  cilt,  5  aile  sıra  no,  19  sıra  no'da  nüfusa  kayıtlı  İnönü  Cd 
Erenköy  Apt.  No:81/19  Kozyatağı  Merkez/İstanbul  adresli.  Halen  üzerine  atılı  suçtan 
Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Bülent Kılıç, Av. Orhan Erdemli, Av. Nazif Aktaş, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :06.07.2011 

:21-MEHMET  YENİCE, Abdullah  ve  Makbule  oğlu,  10/06/1947  doğumlu,  Ankara 
Kızılcahamam Yenice köy/mahallesi, 5 cilt,  70 aile sıra no, 4 sıra no'da nüfusa kayıtlı  
Yenice Mah. Milli Egemenlik Cad. No:21 /5 Kızılcahamam/Ankara adresli. Halen üzerine  
atılı suçtan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Özkan Köylüoğlu, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :06.07.2011 

:22-ÖMER ÜLKÜ, Şükrü  ve  Emine  oğlu,  01/01/1956 doğumlu,  Giresun  Dereli  Güdül 
köy/mahallesi, 14 cilt, 53 aile sıra no, 8 sıra no'da nüfusa kayıtlı Katip Mustafa Çelebi  
Mah.  Abdullah Sok No 3 Daire 3 Beyoğlu/İstanbul  adresli.  Halen üzerine atılı  suçtan  
Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Nuray Mercimek, İstanbul Barosu 
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GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :05.07.2011 

:23-SAMİ DİNÇ, Tarık ve Ruhiye oğlu, 10/06/1980 doğumlu, Bursa Mudanya Rüştüipar 
köy/mahallesi, 4 cilt,  19 aile sıra no, 5 sıra no'da nüfusa kayıtlı  Nispetiye Cad. Petrol  
Sitesi 3. Blok D:7 Etiler Beşiktaş/İstanbul adresli. Halen üzerine atılı suçtan Metris 1 Nolu  
T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Aynur Tuncel Yazgan, Av. Ayça Onural, Av. Erdener Yurtcan İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :06/07/2011 

:24-SELİM  KIMIL, Adil  ve  Bağdagül  oğlu,  10/08/1982  doğumlu,  Giresun  Alucra 
Hacıhasan köy/mahallesi, 39 cilt, 62 aile sıra no, 74 sıra no'da nüfusa kayıtlı Hacı Miktat  
Mh.Yaylı Sk.No:7/2 Merkez/ Giresun adresli. Halen üzerine atılı suçtan Metris 1 Nolu T  
Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.İlker Bozatlıoğlu, Av. Muhammet Bilal Üzer, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :04.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :07.07.2011 

:25-SERDAL ADALI, Hasan ve Özen oğlu, 01/02/1964 doğumlu, Adana Seyhan Alidede 
köy/mahallesi, 2 cilt, 617 aile sıra no, 16 sıra no'da nüfusa kayıtlı  Büyükdere Caddesi 
Yapı  Kredi  Plaza  C  Blok  K:12/3  Levent  Beşiktaş/İstanbul  adresli.  Halen  üzerine  atılı  
suçtan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Ömer Durak, Av. Ömer Can Yılmaz, Av. Sezen Sezen, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :12.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :13.07.2011 

:26-TALAT EMRE KOÇAK, Mustafa ve Aynur oğlu, 24/11/1980 doğumlu, Afyonkarahisar 
Merkez Saraydüzü köy/mahallesi, 135 cilt, 15 aile sıra no, 51 sıra no'da nüfusa kayıtlı  
Cumhuriyet Cad.  No:40 K:9 Elmadağ Şişli/İstanbul  adresli.  Halen üzerine atılı  suçtan 
Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.
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MÜDAFİİ :Av.Mustafa Koçak, Av. Ayşe Elif Koçak, Av.Muhammet Bilal Üzer, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :05.07.2011 

:27-TAMER YELKOVAN, Burhanettin  ve  Saniye  SABİHA oğlu,  16/05/1954  doğumlu, 
İstanbul  Kadıköy Erenköy köy/mahallesi,  7  cilt,  611 aile sıra no,  4 sıra no'da nüfusa  
kayıtlı Sarıgül Sk. Caddebostan Mah. No:11 /18 Kadıköy/İstanbul adresli. Halen üzerine 
atılı suçtan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Aslı Aydınöz, Av. Somay Tümerkan, Av. Gülçin Kaya, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :06.07.2011 

:28-TAYFUR HAVUTCU, Ersin ve Neziha oğlu, 23/04/1970 doğumlu, Sakarya Hendek 
Soğuksu köy/mahallesi, 62 cilt, 124 aile sıra no, 10 sıra no'da nüfusa kayıtlı Acarkent A  
Kapısı 1. Cad. B 135 Beykoz/İstanbul adresli. Halen üzerine atılı suçtan Metris 1 Nolu T 
Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av. Erdener Yurtcan, Av. Yağız Nail Gönenli, Av. Muhammet Aksan, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :12.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :13.07.2011 

:29-ÜMİT KARAN, Süleyman ve Tülay oğlu, 01/10/1976 doğumlu, Adana Seyhan Akkapı 
köy/mahallesi, 1 cilt,  572 aile sıra no, 11 sıra no'da nüfusa kayıtlı  Çobançeşme Mah.  
Sanayi Cad. Nish İstanbul No:44 C Blok D:70 Bahçelievler/İstanbul adresli. Halen üzerine  
atılı suçtan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ : Av. Erhan Baki Selek, Av. Onur Gülergün, Av. Belgin Sütçüoğlu Eden, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :06.07.2011 

:30-YUSUF  TURANLI, Hayrullah  ve  Sabahat  oğlu,  04/07/1973  doğumlu,  İstanbul 
Kadıköy  Erenköy köy/mahallesi,  7  cilt,  632  aile  sıra  no,  16  sıra  no'da  nüfusa  kayıtlı  
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Acıbadem Mah.  Çeçen Sk.  No:19 B13/3 Üsküdar/İstanbul  adresli.  Halen üzerine atılı  
suçtan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av.Adil Güreşçi, Av. Gökhan Gültekin, Av. Vehbi Kahveci, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :06.07.2011 

:31-KORCAN  ÇELİKAY, Yunus  ve  Nuran  oğlu,  31.12.1987  Safranbolu  doğumlu, 
Karabük Safranbolu Konarı köy/mah, 53 cilt, 184 aile sıra no, 9 sıra no'da nüfusa kayıtlı,  
Çalışlar Cad. Neyire Neyir Sok. Evren Apt. No.11/4 Bahçelievler /İstanbul adresli. Halen  
üzerine atılı suçtan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda TUTUKLU.

MÜDAFİİ :Av. Osman Rahmi Ofluoğlu, Av. Ali Rıza Dizdar, Av. Savaş Adalet, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

TUTUKLAMA TARİHİ :07.07.2011

:32-SADRİ ŞENER, Ahmet ve Feride oğlu, 21/08/1951 doğumlu, Trabzon Merkez 1 Nolu  
Erdoğdu köy/mahallesi, 7 cilt, 262 aile sıra no, 22 sıra no'da nüfusa kayıtlı  Altunizade 
Mah. Aksoy Sk. No:7A /4 Üsküdar/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Halil İbrahim Koca, Av. Tevfik Yalçın Koca, Av. Güle Sure Arıca, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :11.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :12.07.2011

:33-ADİL ŞAHİN, Halil  ve Ayşe oğlu, 25/04/1964 doğumlu, Giresun Yağlıdere Sinanlı 
köy/mahallesi, 23 cilt, 9 aile sıra no, 43 sıra no'da nüfusa kayıtlı Gemiler Çekeği Mah.  
Tozlu Sokak Kardelen Apt. A Blok Kat:7 D:30 Merkez/ Giresun adresli.

MÜDAFİİ :Av.Filiz Yüksel, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :04.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :07.07.2011
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:34-ABDULLAH  CİLA, İsmail  ve  Hayriye  oğlu,  28/09/1966  doğumlu,  Sivas  Merkez 
Çiçekli köy/mahallesi, 8 cilt, 136 aile sıra no, 13 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yeşilköy Mah.  
Fener Cad. No:14/1 /1 Bakırköy/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Mahir Işıkay, İstanbul Barosu 

GÖZLALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :05.07.2011

:35-BEŞİR ACAR, Mehmet Emin ve Meryem oğlu, 09/10/1983 doğumlu, Şırnak Merkez 
İsmetpaşa Mahallesi köy/mahallesi, 3 cilt, 55 aile sıra no, 322 sıra no'da nüfusa kayıtlı  
Çamal Petrol Ürünleri Taşımacılık Balpet A.Ş.Kazanlı Kasabası Soda Kromsan Fabrikası  
Karşısı Merkez/ Mersin adresli.

MÜDAFİİ :Av.Salih Orhan, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :05.07.2011

:36-CANDEMİR SARI, Ali ve Emine oğlu, 02/12/1963 doğumlu, Giresun Keşap Karadere 
köy/mahallesi,  20 cilt,  122 aile  sıra  no,  47 sıra  no'da nüfusa kayıtlı  Gedikkaya Mah.  
Nihatbey Cad. Işık Sitesi D Blok D:24 Merkez/ Giresun adresli.

MÜDAFİİ :Av.Ezgi Türk, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :04.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :07.07.2011

:37-CENGİZ  DEMİREL, Mahmut  ve  Şahsenem  oğlu,  08/01/1971  doğumlu,  Aksaray 
Sarıyahşi Şafaktepe köy/mahallesi, 4 cilt, 37 aile sıra no, 115 sıra no'da nüfusa kayıtlı  
Özal Mah. Cemal Gürsel Cad. No. 42 Sarıyahşi/ Aksaray adresli.

MÜDAFİİ :Av.Sadullah Coşkun, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :06.07.2011
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:38-DOĞAN  ERCAN, Turan  ve  İfakat  oğlu,  28/12/1970  doğumlu,  Ordu  Mesudiye 
Arpaalan  köy/mahallesi,  13  cilt,  29  aile  sıra  no,  23  sıra  no'da  nüfusa  kayıtlı  
Merkez/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Mümin Adıgüzel, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :06.07.2011

:39-EMNANUEL CHINENYE EMENIKE, Emenike ve Lucy oğlu, 01/01/1987 doğumlu, 
Otuuocha köy/mahallesi, cilt, aile sıra no, sıra no'da nüfusa kayıtlı Samandıra Tesisleri  
Merkez/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Osman İlkan Koyuncu, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :06.07.2011

:40-ERDEM  KONYAR, Ömer  Bülent  ve  Şerife  oğlu,  23/01/1985  doğumlu,  Bursa 
Mudanya Rüştüipar köy/mahallesi,  4 cilt,  28 aile sıra no, 10 sıra no'da nüfusa kayıtlı  
Kirazlıbağlar Sk. Özyurt Apt. No:27/2 Yeniköy Sarıyer/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Rezan Epözdemir, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :06.07.2011

:41-ERKAN KORKMAZ, Osman ve Hatice oğlu, 10/03/1971 doğumlu, Rize Kalkandere 
Cevizlik  köy/mahallesi,  4  cilt,  31  aile  sıra  no,  29  sıra  no'da  nüfusa  kayıtlı  Ferah  
Mah.Mehmet Akif Ersoy Cad.Çamlıca Konakları A Blok D:11 Üsküdar/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av. Bülent Kılıç, İstanbul barosu

GÖZALTI TARİHİ :09.09.2011 - 1 gün
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:42-ERMAN  ERTAŞ, Mehmet  ve  Ömriye  oğlu,  05/08/1974  doğumlu,  İzmir  Ödemiş 
Yusufdere köy/mahallesi, 48 cilt, 4 aile sıra no, 62 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yeşil Mah.  
40/5 Sk. No:7/1 Gaziemir/İzmir adresli.

MÜDAFİİ :Av.Tayfun Ozankaya, İzmir Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :05.07.2011

:43-FARUK TAŞSETEN, Ömer ve Rabia oğlu, 01/01/1960 doğumlu, Sivas Merkez Ece 
köy/mahallesi, 12 cilt, 61 aile sıra no, 29 sıra no'da nüfusa kayıtlı Gültepe Mah. Erzincan  
Çevre Yolu Sivas Spor Tesisleri Merkez/ Sivas adresli.

MÜDAFİİ :Av.Didem Sunna, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :22.08.2011 - 1 gün

:44-EVREN  KIMIL, Adil  ve  Bağdagül  oğlu,  24/12/1985  doğumlu,  Giresun  Alucra 
Hacıhasan köy/mahallesi, 39 cilt, 62 aile sıra no, 85 sıra no'da nüfusa kayıtlı Hacımiktat  
Mahallesi Yaylı Sokak No:8 Merkez/ Giresun adresli.

MÜDAFİİ :Av.Ezgi Türk, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :04.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :07.07.2011

:45-FATİH  SANDAL, Hasan  ve  Hava  oğlu,  01/05/1977  doğumlu,  Giresun  Merkez 
Çaldağ/Osmaniye köy/mahallesi, 56 cilt, 33 aile sıra no, 43 sıra no'da nüfusa kayıtlı Hacı  
Siyam Mah. Kuşkonmaz Sok. No:18/9 Merkez/ Giresun adresli.

MÜDAFİİ :Av.Çağdaş Mıhcı, Giresun Barosu

GÖZALTI TARİHİ :04.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :07.07.2011
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:46-FATİH  AKBABA, Hikmet  ve  Fatma  oğlu,  22/11/1977  doğumlu,  Kocaeli  Kartepe 
Eşme Ahmediye köy/mahallesi,  115 cilt,  18 aile sıra no, 109 sıra no'da nüfusa kayıtlı  
Benli Sk. Arabacıalanı Mah. No:10 /4 Serdivan/ Sakarya adresli.

MÜDAFİİ :Av.İsmail Gürses, Av. Savaş Adalet, Bursa Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :01.08.2011

SALIVERİLME TARİHİ :04.08.2011

:47-GÖKÇEK VEDERSON, Luiz Claudio Venancio Ve Claudia Marcia Soares Da Silva 
oğlu, 22/07/1981 doğumlu, Ankara Çankaya İlkadım Mah. köy/mahallesi, 40 cilt, 320 aile  
sıra no, 1 sıra no'da nüfusa kayıtlı adresli.

MÜDAFİİ :Av.Özgür Alpaslan Sümer, Bursa Barosu

:48-HALİL  KÖNTEK, Mehmet  ve  Neşe  oğlu,  09/09/1983  doğumlu,  Samsun  İlkadım 
Kılıçdede köy/mahallesi, 16 cilt, 580 aile sıra no, 17 sıra no'da nüfusa kayıtlı Feyzullah  
Mah. Plaj Yolu Sk. No:20 /8 Maltepe/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Ersü Oktay Huduti, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :05.07.2011

:49-HASAN ÇETİNKAYA, Ömer ve Cennet oğlu, 05/08/1981 doğumlu, Afyonkarahisar 
Dinar  Afşar  köyü  köy/mahallesi,  14  cilt,  41 aile  sıra  no,  59 sıra  no'da  nüfusa kayıtlı  
Gaziantep Spor Kulübü Tesisleri Gaziantep adresli.

MÜDAFİİ :Av.Elif Arayan, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :29.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :30.07.2011

:50-HIRÇIN  KIMIL, Adil  ve  Bağdagül  oğlu,  28/07/1989  doğumlu,  Giresun  Alucra 
Hacıhasan köy/mahallesi, 39 cilt, 62 aile sıra no, 86 sıra no'da nüfusa kayıtlı Hacı Miktat  
Mahallesi Yaylı Sokak No:8 Merkez/ Giresun adresli.

MÜDAFİİ :Av.İlker Bozatlıoğlu, İstanbul Barosu
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GÖZALTI TARİHİ :04.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :07.07.2011

:51-HİKMET KARAMAN, Mustafa Kemal ve Münüre oğlu, 09/03/1960 doğumlu, Giresun 
Tirebolu Arageriş köy/mahallesi nüf. ky. Abdurrahmangazi Mah. Osmangazi Cad. Yeşil  
Sk. Parsel 3 A-2 -2 Ağave Village Samandıra Kartal/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Didem Sunna, İstanbul Barosu

:52-İLHAN ÇELİKAY, Yunus ve Nuran oğlu, 29/10/1984 doğumlu, Karabük Safranbolu 
Konarı köy/mahallesi, 53 cilt, 184 aile sıra no, 8 sıra no'da nüfusa kayıtlı adresli.

MÜDAFİİ :Av.Leyla Albayrak Yerli, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :29.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :30.07.2011

:53-KENAN YARALI, Ali Kemal ve Neval oğlu, 30/08/1961 doğumlu, Manisa Saruhanlı  
Atatürk  köy/mahallesi,  1  cilt,  297  aile  sıra  no,  9  sıra  no'da  nüfusa  kayıtlı  İnönü  Mh.  
Üçtepeler Mevkii 6/7 Muradiye Merkez/ Manisa adresli.

MÜDAFİİ :Av.Sinem Oskay Baş, Av. Sinem Ozkay Baş, Bursa Barosu 

:54-LEVENT ERİŞ, Zeki ve Zeliha Sevim oğlu, 17/09/1962 doğumlu, İzmir Konak Altıntaş  
köy/mahallesi, 8 cilt, 379 aile sıra no, 22 sıra no'da nüfusa kayıtlı Mithatpaşa Cad. Gazme 
Apt. No.796 No.2 Küçükyalı Merkez/İzmir adresli.

MÜDAFİİ :Av.Hasan Ahi, Mersin Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :05.07.2011

:55-MAHMUT  GÜNEŞ, Şeyhmus  ve  Kadriye  oğlu,  29/10/1977  doğumlu,  Diyarbakır 
Merkez Melikahmet Mah köy/mahallesi,  17 cilt,  208 aile sıra  no,  5 sıra no'da nüfusa 
kayıtlı Güzeltepe Mah. Namazgah Cad. Şenay Sok. No:5/4 Üsküdar/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Bayram Gündoğdu, Av. Rezan Epözdemir, Av. Mesut Merdivan, İstanbul Barosu 
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GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :05.07.2011

:56-MAHMUT  BOZ, Selami  ve  Hatice  oğlu,  16/04/1991  doğumlu,  Eskişehir  Merkez 
köy/mahallesi,  141  cilt,  42  aile  sıra  no,  80  sıra  no'da  nüfusa  kayıtlı  Ihlamurkent 
Mh.Aladağ Sk No.3/4 Merkez/ Eskişehir adresli.

MÜDAFİİ :Av.Hasan Adil Atabay, İstanbul

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011 - 1 gün

:57-MEHMET  YILDIZ, Satılmış  ve  Satı  oğlu,  14/09/1981  doğumlu,  Yozgat  Merkez 
köy/mahallesi,  112  cilt,  8  aile  sıra  no,  23  sıra  no'da  nüfusa  kayıtlı  İnönü  Mahallesi  
Kazancılar Caddesi Gülhilas Apt. A Blok D:20 Merkez/ Sivas adresli.

MÜDAFİİ :Av.Ünal Yılmaz, Sivas Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :05.07.2011

:58-MEHMET ŞEN, Yılmaz ve Hayat oğlu, 14/01/1965 doğumlu, Afyonkarahisar Sandıklı 
köy/mahallesi, 23 cilt, 96 aile sıra no, 28 sıra no'da nüfusa kayıtlı Bilkent Bahçe Konutları  
Serpmeleri Küme Evlerı Beytepe Mah. No:13 Çankaya/Ankara adresli.

MÜDAFİİ :Av.Yasemin Yurttaş, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :06.07.2011

:59-MESUT ERDOĞAN, Hikmet  ve Ayşe oğlu,  20/04/1981 doğumlu,  Giresun Merkez 
Sayca köy/mahallesi, 59 cilt, 105 aile sıra no, 72 sıra no'da nüfusa kayıtlı Çıtlakkale Mah. 
Atatürk Bulvarı No:167 /2 Merkez/ Giresun adresli.

MÜDAFİİ :Av.Filiz Yüksel, İstanbul Barosu
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GÖZALTI TARİHİ :04.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :07.07.2011

:60-MİTHAT  HALİS, Abbas  ve  Fikriye  oğlu,  20/09/1962  doğumlu,  Sakarya  Hendek 
Kalayık Köyü köy/mahallesi, 39 cilt,  7 aile sıra no, 24 sıra no'da nüfusa kayıtlı  Adnan  
Kahveci Cad. Gediktepe 4. Sk. No 5 Alemdağ Ümraniye/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Muharrem Murat Bayram, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :14.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :15.07.2011

:61-MUHAMMET  ŞENYÜZ, Kebir  ve  Hanife  oğlu,  02/12/1969  doğumlu,  Eskişehir 
Tepebaşı Bahçelievler köy/mahallesi, 6 cilt, 365 aile sıra no, 18 sıra no'da nüfusa kayıtlı  
Sümer Mah. Çiftçi Sk. No:14 /2 Odunpazarı/Eskişehir adresli.

MÜDAFİİ :Av.Cahit Doğdu, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :12.08.2011 - 1 gün

:62-MURAT  ÖZTÜRK, Kayim  ve  Türkan  oğlu,  05/12/1969  doğumlu,  Ankara  Mamak 
Demirlibahçe köy/mahallesi, 12 cilt, 907 aile sıra no, 3 sıra no'da nüfusa kayıtlı Sakacı  
Sk. Kozyatağı Mah. No:16 D /98 Kadıköy/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Ayhan Cesur, İstanbul Barosu

:63-MURAT  YAKARIŞIK, Yılmaz  ve  Nebahat  oğlu,  20/10/1971  doğumlu,  Giresun 
Merkez Seyit köy/mahallesi, 60 cilt, 30 aile sıra no, 79 sıra no'da nüfusa kayıtlı Hacımiktat  
Mah.Orhan Yılmaz Cad.Nod:96 Merkez/ Giresun adresli.

MÜDAFİİ :Av.Ozan Kayahan, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :04.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :07.07.2011
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:64-MUSTAFA  SANİ  ŞENER, Ahmet  ve  Feride  oğlu,  14/02/1955  doğumlu,  Trabzon 
Merkez 1 Nolu Erdoğdu köy/mahallesi, 7 cilt, 262 aile sıra no, 23 sıra no'da nüfusa kayıtlı  
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Yeşilköy Bakırköy/İstanbul adresli.

:65-MUSTAFA ULAŞ ORTAKAYA, İdris ve Hatice oğlu, 27/09/1976 doğumlu, Van Erciş 
Alkanat köy/mahallesi, 1 cilt, 1 aile sıra no, 116 sıra no'da nüfusa kayıtlı Sümer Mh Çifçi  
Sk Ünka Evleri A Bl N 1/1 Merkez/ Eskişehir adresli.

MÜDAFİİ :Av.Sezgin Güraslan, İstanbul Barosu

:66-NEVZAT  ŞAKAR, Ziya  ve  Melahat  oğlu,  25/03/1954  doğumlu,  Trabzon  Merkez 
Kireçhane köy/mahallesi,  65 cilt,  4  aile  sıra  no,  49 sıra  no'da nüfusa kayıtlı  Nemlive  
Cemal Sk. Cumhuriyet Mah. No:18 /4 Merkez/ Trabzon adresli.

MÜDAFİİ :Av.Halil İbrahim Koca, Av. Tevfik Yalçın Koca, Av. Güle Sure Arıca, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :11.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :15.07.2011

:67-ÖZCAN ÜSTÜNTAŞ, Osman ve  Gülten  oğlu,  17/09/1971 doğumlu,  Bursa  İnegöl 
Muratbey köy/mahallesi, 88 cilt, 15 aile sıra no, 39 sıra no'da nüfusa kayıtlı  Karaağaç 
Mah. Şabanbahçe Sk. No:8 /3 Yıldırım/ Bursa adresli.

MÜDAFİİ :Av.Şule İyem, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :03.07.201

SALIVERİLME TARİHİ :05.07.2011

:68-ÖZDEN ASLAN, Nurettin ve Ayşe oğlu, 01/09/1965 doğumlu, Uşak Eşme Elvanlar 
Mahallesi köy/mahallesi, 1 cilt, 128 aile sıra no, 19 sıra no'da nüfusa kayıtlı adresli.

MÜDAFİİ :Av.Serkan Barış Koşal, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :05.07.2011
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:69-ÖZDEN TÜTÜNCÜ, Kerim ve Gülhatun oğlu, 09/01/1984 doğumlu, Giresun Merkez 
Hacısiyam köy/mahallesi, 7 cilt, 120 aile sıra no, 13 sıra no'da nüfusa kayıtlı Nizamiye 
Mah. Orhan Yılmaz Cad. Dilek Apt. No: 59/2 Merkez/ Giresun adresli.

MÜDAFİİ :Av.Ozan Kayahan, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :05.07.2011

:70-ALAEDDİN YILDIRIM, Şevki  Şefik ve Sermet oğlu, 30/04/1962 doğumlu, İstanbul 
Çekmeköy Reşadiye köy/mahallesi, 14 cilt, 460 aile sıra no, 1 sıra no'da nüfusa kayıtlı  
Kandilli Mah. Ömürtepe Yokuşu Sk. No:30 /1 Üsküdar/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Yasemin Merçil, Av. Özgür Kumral, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :19.08.2011 - 1 gün

:71-SAMET GÜZEL, Mustafa Bülent ve Canan oğlu, 01/03/1985 doğumlu, Kilis Merkez 
Abdioymağı köy/mahallesi, 1 cilt, 13 aile sıra no, 13 sıra no'da nüf. ky. Ortadağ Mevkii  
Fenerbahçe Spor Kulübü Antrenman Tesisleri. Samandıra 34885 Kartal/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Emine Yazıcıoğlu, İstanbul Barosu

:72-SAMET ERDEMİR, Savaş ve Zeynep oğlu,  09/05/1991 doğumlu,  Giresun Keşap 
Altınpınar köy/mahallesi, 7 cilt, 20 aile sıra no, 71 sıra no'da nüfusa kayıtlı İncirtepe Mah.  
Alatay Cad. 281. Sok. No:16 K.3 Esenyurt/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Çağdaş Mıhcı, Giresun Barosu

GÖZALTI TARİHİ :04.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :07.07.2011

:73-SERDAR BERKİN, Nuri  ve Güner oğlu, 26/01/1963 doğumlu, İzmir Konak Selçuk 
köy/mahallesi, 87 cilt,  446 aile sıra no, 27 sıra no'da nüfusa kayıtlı  Basın Sitesi Mah.  
İnönü Cad. No:371 /3 Karabağlar/İzmir adresli.

MÜDAFİİ :Av.Özgür Cevat Altuntaş, İstanbul Barosu
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GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :05.07.2011

:74-SERDAR  KULBİLGE, Mustafa  ve  Zeliha  oğlu,  07/07/1980  doğumlu,  Tekirdağ 
Hayrabolu Hisar köy/mahallesi, 1 cilt, 207 aile sıra no, 31 sıra no'da nüfusa kayıtlı Çiftlik  
Caddesi No:30 06510 Beştepe Merkez/Ankara adresli.

MÜDAFİİ :Av.İsmail Gürses, Sakarya Barosu

GÖZALTI TARİHİ :11.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :14.07.2011

:75-SERKAN  ACAR, Mustafa  ve  Sabahat  oğlu,  31/08/1948  doğumlu,  İzmir  Konak 
Göztepe köy/mahallesi, 39 cilt, 400 aile sıra no, 2 sıra no'da nüfusa kayıtlı Yeşilçam Sk.  
No:1 H/1 Reşadiye Köyü Çekmeköy/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Abdurrahim Erol, Av. Fatih Mehmet Altay, İstanbul Barosu 

GÖZALTI TARİHİ :19.08.2011 - 1 gün

:76-SEYİT İBRAHİM KALENDER, Hasan ve Miyaser oğlu, 09/03/1972 doğumlu, Ankara 
Altındağ Solfasol köy/mahallesi, 85 cilt, 115 aile sıra no, 17 sıra no'da nüfusa kayıtlı Baraj  
Cad. Bağlariçi Mah. No:26 /1 Altındağ/Ankara adresli.

MÜDAFİİ :Av.Serhat Çetin, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :11.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :14.07.2011

:77-SEZER  ÖZTÜRK, İsmail  ve  Nebahat  oğlu,  03/11/1985  doğumlu,  Kars  Merkez 
Subatan köy/mahallesi, 54 cilt, 2 aile sıra no, 82 sıra no'da nüfusa kayıtlı Uncubozköy  
Mh. Belgin Sk 2000 Sitesi H Blok No:7 45020 Merkez/ Manisa adresli.

MÜDAFİİ :Av.Engin Çelebi, İstanbul

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011
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SALIVERİLME TARİHİ :06.07.2011

:78-ŞÜKRÜ ONGAN, Abdullah  ve  Fikriye  oğlu,  20/10/1967 doğumlu,  İstanbul  Beyve 
Yahya  Kahya  köy/mahallesi,  40  cilt,  504  aile  sıra  no,  8  sıra  no'da  nüfusa  kayıtlı  
Altayçeşme Mah. Begonya Sk. No:22 /28 Maltepe/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.İsmail Gürses, Sakarya Barosu

GÖZALTI TARİHİ :12.08.2011 - 1 gün

:79-TARIK  ÖZASLAN, Osman  ve  Leman  oğlu,  01/10/1980  doğumlu,  İzmir  Çeşme 
Sakarya köy/mahallesi, 7 cilt, 174 aile sıra no, 24 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kemal Reis  
Mah. Şükrü Saraçve Cad. No:86 /5 Konak/İzmir adresli.

MÜDAFİİ :Av.Deniz Gültekin, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :05.07.2011

:80-TUĞRUL ÇAĞRI ÜZER, Recep ve Muhterem oğlu, 30/01/1972 doğumlu, İstanbul 
Fatih Ayvansaray köy/mahallesi,  52 cilt,  4172 aile sıra no, 4 sıra no'da nüfusa kayıtlı  
Beyaz Lale Sk. Ataköy 2-5-6. Mah. No:12/4 /72 Bakırköy/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Erkan Tunç Bal, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :06.07.2011

:81-ÜMİT  AYDIN, Orhan  ve  Şerbin  oğlu,  16/01/1980  doğumlu,  İstanbul  Zeytinburnu 
Nuripaşa köy/mahallesi, 7 cilt, 93 aile sıra no, 24 sıra no'da nüfusa kayıtlı Başbakanlık  
Toplu Konutları 1.Etap Kutlutaş A-7 D:14 Halkalı Merkez/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Mehmet Parlak, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :05.07.2011
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:82-VOLKAN  BAHÇEKAPILI,  Ahmet  Sami  ve  Sebahat  oğlu,  10/04/1985  doğumlu, 
Trabzon Maçka Sevinç köy/mahallesi, 43 cilt, 416 aile sıra no, 13 sıra no'da nüfusa kayıtlı  
Gökalp Mahallesi 39/4 Sk No: 31 D: 13 Zeytinburnu/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Hakan Ayranpınar, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :05.07.2011

:83-YAVUZ  AĞIRGÖL, Mehmet  ve  Gonca  oğlu,  02/09/1939  doğumlu,  İstanbul 
Bahçelievler Bahçelievler köy/mahallesi, 7 cilt, 412 aile sıra no, 1 sıra no'da nüfusa kayıtlı  
Merkez Mah. Talatpaşa Cad No: 33/A Bahçelievler/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.İsmail Tepecik, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :03.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :06.07.2011

:84-ZAFER TÜZÜN, Ferhan ve Güner oğlu, 30/08/1962 doğumlu, Eskişehir Odunpazarı  
Akçağlan köy/mahallesi, 3 cilt, 274 aile sıra no, 21 sıra no'da nüfusa kayıtlı Zambak Sk.  
Kordonboyu Mah. No:9 /5 Kartal/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Orhan Yörür, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :12.08.2011

SALIVERİLME TARİHİ :12.08.2011

:85-ZAFER  ÖNDER  İPEK, Celal  ve  Ayşe  oğlu,  13/01/1971  doğumlu,  Ankara 
Kızılcahamam Gökbel Köyü köy/mahallesi, 115 cilt, 12 aile sıra no, 84 sıra no'da nüfusa  
kayıtlı Uzayçağı Cad. Mücevherkent Konutları F5 Bolk No:28 Ostim Yenimahalle/Ankara  
adresli.

MÜDAFİİ :Av.Tuba Atlas, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :29.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :30.07.2011
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:86-ZEKİ  MAZLUM, Mehmet  ve  Asiye  oğlu,  15/11/1971  doğumlu,  Trabzon  Merkez 
Yeşilova köy/mahallesi, 83 cilt, 86 aile sıra no, 41 sıra no'da nüfusa kayıtlı 2 Nolu Beşirli  
Mah. Dev.Sahil Yolu Caddesi. 41 0 Merkez/ Trabzon adresli.

MÜDAFİİ :Av. Hasan Türkmen, İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :11.07.2011

SALIVERİLME TARİHİ :14.07.2011

:87-FARUK  YAŞAR,  Hıdır  ve  Yüksel  oğlu,  09/10/1964  doğumlu,  Zonguldak  Merkez 
Baştarla köy/mahallesi, 3 cilt, 371 aile sıra no, 2 sıra no'da nüfusa kayıtlı Acıbadem Mah.  
Çeçen Sk. No:19B9 /3 Üsküdar/İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av.Hüseyin Karaahmetoğlu, İstanbul

GÖZALTI TARİHİ :23.08.2011 - 1 gün

:88-YADİGAR BOĞA,  Osman ve Türkan oğlu, 01/02/1949 doğumlu, Çankırı Kurşunlu 
Hacıbekir köy/mah, 4 cilt, 6 aile sıra no, 26 sıra no'da nüfusa kayıtlı, Akçay Mah. Halil  
Arslan SK. No:5/6 Kızılcahamam Ankara adresli.

MÜDAFİİ :Av. Avni Güçlü – İstanbul Barosu

GÖZALTI TARİHİ :23.08.2011 - 1 gün

:89-METİN KORKMAZ, Metin ve Ganimet oğlu, İstanbul 1969 doğumlu, İstanbul Beyoğlu 
Kaptanmapaşa nüf. ky. Otakçılar Tüfekçi Sok. No:16 D:1 Eyüp İstanbul adresinde oturur.

MÜDAFİİ :Av. Engin Çelebi, İstanbul Barosu

:90-SERCAN  YILDIRIM, Kenan  ve  Şükran  oğlu,  Osmangazi  1990  doğumlu,  Bursa 
Osmangazi  Mahsen  nüf.  ky.  Galatasaray  Spor  Kulübü  Metin  Oktay  Tesisleri  Florya  
İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av. Engin Çelebi, İstanbul Barosu
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:91-MURAT ŞAHİN, Yusuf ve Melihe oğlu, Kadıköy 1976 doğumlu, İstanbul Kadıköy nüf.  
ky.  Necip  Fazıl  Mah.  Simpaş  Akua  Manors  7  Parsel  10B  Yukarı  Dudullu-
Ümraniye/İstanbul adresli.

:92-AYKUT  AYDIN,  Aylan  oğlu,  Asiye’den  olma,  1989  doğumlu,  Giresun  Bulancak 
Damudere nüf. ky. İhsaniye Mah. Zübeyir ibrahim Sok. No: 27 Bulancak Giresun adresli.

:93-GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ, Hasan oğlu, Fethiye’den olma, 1972 doğumlu, İstanbul Fatih 
nüf. ky. Dilek Yıldızı Sok. Mutlu Sitesi A Blok D:5 Etiler İstanbul adresli.

MÜDAFİİ :Av. Abdullah Pehlivan, İstanbul Barosu

SUÇ :İddianame içerisinde şüpheli bazlı değinilmiştir.

SUÇ YERİ :İstanbul, Giresun, Karabük, Sivas, Ankara, Eskişehir, Diyarbakır, Trabzon, İzmir,   

  Kayseri, Bursa ve Manisa

SUÇ TARİHİ :03.07.2011 ve öncesi.

SEVK MADDELERİ :İddianamenin son kısmında yer verilmiştir.

DELİLLER :İddia,  iletişim  tespit  karar  ve  tutanakları,  fiziki  takip  tutanakları,  arama,  el  koyma, 
yakalama,  gözaltı  karar  ve  tutanakları,  telefon  detay  inceleme  ve  sim  kart  çözüm 
tutanakları, banka hesap dökümleri, şüpheli/tanık/müşteki ifadeleri, mahkeme sorguları,  
tutuklama,  adli  kontrol  kararları,  vekaletnameler,  ekspertiz  raporları,  emanet  eşya 
makbuzları, ceraim evrakları, ayırma-birleştirme kararları, adli, sicil ve nüfus kayıtları ile  
tüm soruşturma evrakı kapsamı.

TANIKLAR :İdris  Ekmekçi,   Abdulkadir   Timuçin  Kalender,  Pınar Tapan,  Ergin    Akçay,  Hazer Akil, 
Levent Polat, Billur Tuğba Kakışım, Murat  Aygörmez, Ömer Bedük, Aybars Canbay, Kamil  
Yıldız,  Yıldırım  Demirören,  Zihni  Deniz  Derinsu,  Seher  Nurgün  Olgun,  Mehmet  Işık 
Eyigüngör, Sabahattin  Rahmi  Eyüboğlu,  Aziz Yılmaz,  Hakan Bilal  Kutluay, Hulusi Belgü, 
Aram  Markaroğlu,  Ömer  Temelli,  Bedia  Çiğdem  Modey  Demir,   İbrahim   Ethem 
Hacıosmanoğlu,  Ahmet Kanğı,   Kenan Şentürk,  Onur Tuncer,  Mahmut Tekdemir,  Samuel 
Tobias Holmen, Cihan Haspolatlı, Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Hüseyin Göcek, Fırat Aydınus,  
Emrah  Eren,  Mehmet  Ali  tunç,  Volkan  Bekiroğlu,  İsmail  Güldüren,  Ayşe  Dudu  Turacı, 
Mehmet   Tahir  Kum,  Halil  Özer,  Hacer  Lube  Ayar,  Uğur  Uçar,  Stefan  Senecky,  Milan 
Lednicky, Muhammet Özdin, Aydın Toscalı,  Rüştü Ender Yurtgüven, Gamze Uygun, Fahri 
Tatan,  Serkan  Balcı,  Musa  Aydın,  Labinot  Harbuzi,  Hurşut  Meriç,  Serkan  Çalık,  Murat 
Kalkan,  Aykut  Demir,  Mehmet  Akgün,  Turgun  Doğan  Şahin,  Randall  Azofeifa  Corrales, 
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Orhan Şan, Hasan Hilmi Öksüz, Gökdeniz Karadeniz, Muammer Bayram, Ali Kolat, Doğan 
Ürgüp, Kürşat  Ergün Aydın,  Hasan Ali  Kaldırım, Yakup Aydın,  Semih Kufacı,  Oktay Gün, 
Deniz Eşbulan, Yavuz Akbulut, Gülcan Şahin, Mesut Erdoğan ve Arif Usta

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne; Asayiş Şube Müdürlüğünce 23.11.2010 tarih ve 
B.05.1.EGM. 4.34.(16755).22115-2700 sayılı yazı ile gönderilen raporda;

“2009 yılı içerisinde Almanya adli makamlarınca yürütülen şike ve bahis soruşturmasının 
Türkiye’de oynanan müsabakaları  da içine alacak şekilde genişlediği, sonucunda Türkiye Futbol 
Federasyonu'nun da şikayeti ile Sarıyer C. Başsavcılığınca konu hakkında soruşturma başlatıldığı,  
birçok  futbolcu,  teknik  direktör,  kulüp  yöneticisi  hakkında  adli  işlem  yapıldığı,  bir  kısmının 
tutuklandığı,  yaşanan olaylar  üzerine Asayiş  Şube Müdürlüğü  görevlilerce  istihbarı  mahiyette 
çalışmalar yapıldığı, bu çalışmalarda, Türkiye'de futbolun 1980 sonrasında, suç örgütlerini para 
trafiği yönünden cezbetmeye başladığı, suç örgütlerinin zamanla futbol camiası içerisinde yerini 
aldığı, örneğin suç örgütü lideri Sedat Peker'in Fenerbahçe tribünlerinde amigo iken hızla mafya 
lideri olduğu, yine Sedat Peker grubu içinde bulunan Mecnun Odyakmaz'ın Sivas Spor Başkanı,  
Olgun Peker'in ise Giresun Spor Başkanı olduğu, bunun yanında birçok kulüpte yine bu gruba bağlı  
şahısların  bulunduğu,  özellikle  TFF  içinde  de  etkin  oldukları,  Sedat  Peker  liderliğindeki  suç 
örgütüne üye olmaktan kaydı bulunan Olgun Peker'in; kendisine veya örgütüne bağlı bir çok spor 
adamı  adına  açılmış  26  ayrı  futbolcu  menajerliği  şirketi  bulunduğu,  doğrudan  veya  dolaylı 
bağlantılarının olduğu, çeşitli liglerde futbol kulüplerinin olduğu, belirtilen menajerlik şirketlerine 
bağlı  yüzlerce  futbolcunun  farklı  liglerde  oynadıkları,  bu  futbolculardan  birçoğunun  örgüt 
liderleri  adına futbol oynadıkları,  lig müsabakalarında şike olaylarını  gerçekleştirdikleri,  örgüt 
liderleri adına suç unsuru işleri yaparken de kendi aralarında yasa dışı bahis oynadıklarının hem 
basın  yayın  hem  de  çevreden  alınan  bilgilerden  anlaşıldığı,  birçok  vasat  futbolcunun  büyük 
kulüplerde  kendilerine  bağlı  teknik  direktör  ve  menajerler  vasıtasıyla  kulüp  başkanları 
kandırılarak veya ortak hareketle fahiş fiyatlara satıldıkları” istihbaratına ulaşıldığı,

Giresun  Spor  Kulübü  Başkanı  Osman  Çırak’ın  yapılan  mülakatta; “2010 yılında  Giresunspor'a 
başkan olduğunu, başkanlık seçimi sürecinde eski başkan Olgun Peker ve adamlarından tehdit ve 
uyarı aldığını, seçimden bir gün önce Olgun Peker ve adamlarının 170 kongre üyesini üyelikten 
ihraç  edip  kendi  adamlarını  üye  yaptıklarını,  buna  rağmen  seçimi  kendisinin  6  oy  farkla 
kazandığını, seçim sonrasında Olgun Peker'in menajerlik şirketine bağlı ve Giresunsporda futbol 
oynayan  tüm  futbolcuların  şehri  terk  ettiğini,  bu  konuyu  araştırdığında,  futbolcularla  TFF 
yönetmeliklerine aykırı şekilde yapılan sözleşmeler gereği seçim sonrasında serbest kaldıklarını 
öğrendiğini, Kulübün hesap hareketlerini incelediğinde bir çok kanun dışılıkla karşılaşması üzerine 
Giresun’da  bir  mali  müşavirlik  şirketine  yetki  vererek  araştırma  yaptırdığını,  mali  müşavirlik 
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şirketinin sahibinin sözlü olarak kulüp hesaplarında kanun dışı işler olduğunu beyan ettiğini, ancak 
mali müşavirin Olgun Peker ve adamları tarafından tehdit edilmesi nedeniyle resmi olarak rapor 
hazırlamadıklarını  kendisine  söylediğini,  yönetimi  devraldıktan  sonra  futbolcuların  üst  üste 
müsabaka  kaybetmeleri  üzerine  bazı  futbolcularla  yapılan  görüşmelerde  Olgun  Peker  ve 
adamlarının  çeşitli  defalar  kulübü  bastıklarını  ve  futbolcuların  yeni  yönetimi  zor  duruma 
düşürmek için tehdit edilip oynamamaya zorlandıklarını belirttiklerini, 10.11.2010 günü ise kulüp 
basın sözcüsü Ali  Akdağ'ın  basında eski  yönetim hakkındaki  beyanları  nedeniyle bazı  şahıslar 
tarafından darp edildiğini,  şikayetçi olması durumunda çocuklarına zarar verileceği  tehdidinde 
bulunulduğunu,  kendi imkanları  ile olayları  araştırdığında Olgun Peker ve adamlarının  TFF’deki 
etkili kişiler tarafından korunduğunu ve bu kişiler tarafından tehdit edilerek uyarıldığını” belirttiği,

Bu  bilgilerin  yanı  sıra  “İstanbul’da bulunan Anadolu  Hisar  futbol  kulübünün  Peker  grubu 
tarafından yönetildiğinin, bu kulüp çatısı altında suç örgütü üyesi bir çok kişiye askerlikle ilgili  
sorunlarının  çözülmesi  için  futbolcu  lisansı  çıkarıldığının,  bazılarının  da  bu  lisanslarla  futbol 
oynamadıkları  halde  futbolcu  gibi  denetimi  altında  tuttukları  diğer  kulüplere  satılmış  gibi 
gösterildiğinin” istihbar edildiği,

Konuyla  ilgili Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda;

“Olgun Peker'in 2004 yılında Sedat Peker liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 
operasyon kapsamında, kendisini çevresine Sedat Peker'in manevi oğlu olarak tanıttığı bilgilerinin 
yer  aldığı,  şahsın  12.11.2003  tarihinde  ‘Aydın’  olan  soyadını  ‘Peker’  olarak  değiştirdiği, 
12.06.2010’a kadar Giresun Spor Kulübünün Başkanlığını yürüttüğü, Refleks Menajerlik Şirketinin 
ortağı olduğu,

Beşiktaş İlçesi Ulus semti Nispetiye A.Adnan Saygun cad. Gümüş Sok. Beyazgül Apt. No: 
6 A-Blok Daire:  1  sayılı  adreste faaliyet  gösteren Refleks  Menajerlik  Sportif Faaliyetler ve 
Turizm Limited Şirketi'nin 2002 yılında çalışmaya başladığı, Olgun Peker ve Özcan Üstüntaş'ın 
şirketin ortakları olduğu, Bülent Uygun'un 2010 yılı Ağustos ayına kadar şirket ortağı konumunda 
bulunduğu, Bülent Uygun'un Fenerbahçe Spor Kulübünde futbol oynayıp gol kralı olduktan sonra 
Teknik Direktörlüğe başladığı, bir dönem menajerlik yaptığı, Sivas Spor Kulübünü çalıştırdıktan 
sonra halen Eskişehir Sporda teknik direktörlük görevine devam ettiği,

Türkiye  Futbol  Federasyonu  Futbol  Temsilcileri  Talimatına  göre  TFF  nezdinde 
profesyonel  futbolcu  sözleşmesi  müzakerelerinin  yalnızca  menajerler  (futbol  temsilcileri) 
aracılığı ile yürütülebileceği, menajerlerin ise bu faaliyetleri gerçek kişi olarak yapabileceklerinin 
belirtildiği,  adı geçen Olgun Peker,  Özcan Üstüntaş, Bülent Uygun 'un menajerlik yetkilerinin 
bulunmaması nedeniyle şirketleri aracılığıyla yaptıkları transferleri 0053 Futbol Temsilcisi Lisans 
nolu  Ömer  Cincil  üzerinden  yaptıkları,  Ömer  Cincil'in  de  Refleks  Menajerlik  Şirket  çalışanı 
olduğu, 

Hali hazırda TFF tarafından da yetkisiz menajerlik ile ilgili bir soruşturma yürütüldüğü, 
Refleks Menajerlik Şirketinin de bu soruşturma kapsamında bulunduğu” tespit edilmiş,
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Yapılan GBT-ARŞİV sorgulamasında; Olgun Peker’in;

-Gebze-1994/228 Esas 196/926 karar numarasına kayden 6136 SKM suçundan,

-Fatih-2000-01-01/302 sayısına kayden resmi belgede sahtecilik suçundan,

-Üsküdar-2000/737 esas sayısına kayden sahtecilik suçundan;

-1999-01-01-302 sayısına kayden resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 
4 adet yakalandı kaydının bulunduğu, 

Şube Müdürlüğü arşiv kayıtları incelendiğinde  ;  

   Olgun Peker’in;  

-1995/CR-024, 1998/CR-036, 1998/CR-145, 1999/CR-023, 2000/CR-011, 2001/CR-147, 
sayılarına kayden Sedat Peker liderliğindeki çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan;

-2006/CR-081  sayısına  kayden  gerçeğe  aykırı  belge  tanzim etmek  ve  gıyabi  tevkifli 
olarak aranan şahsa yardım ve yataklık etmek suçundan olmak üzere toplam 7 adet suç kaydının 
olduğu;

Özcan Üstüntaş’ın;

1  adet  2002/CR-048  sayısına  kayden  cürüm  işlemek  amacıyla  teşekkül  oluşturmak, 
teşekkülde görev almak suçundan kaydının olduğu tespit edilmiş,        

2004 yılında Sedat Peker liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 
Peker grubunun;  futbol camiasında hâkimiyet kurma amaçlı olarak, kendi aralarında ve futbol 
camiasından şahıslarla  görüşmeler yaptıklarının tespit edildiği, bu tespitlerde daha çok Olgun 
Peker'in  adının  geçtiği,  Fatih  Tekke  ve  Gökdeniz  Karadeniz  isimli  futbolcuların  2006  yılında 
araçlarının kurşunlanmasıyla ilgili olarakta  Olgun Peker'in  azmettirici  olarak  adının geçtiği,  bu  
nedenle  geçmiş  dönemlerde  de  Olgun  Peker'in  futbol  camiasında  söz  sahibi  olmak  için 
çalışmalarının olduğunun görüldüğü,

Türkiye’de Süper Lig takımlarından birçoğu için Refleks Menajerlik Şirketi tarafından 
futbolcu transferleri yapıldığı,  Olgun Peker'in şirketine bazı büyük kulüplerinin yetki  vererek 
transfer  çalışmalarını  bu  şirket  aracılığı  ile  yürüttükleri,  Olgun  Peker'in  Refleks  Menajerlik 
dışında gayri resmi olarak başka şirketlerinin de bulunduğu,
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Olgun  Peker'in  Refleks  Menajerlik  Şirketi  ve  kendi  kontrolünde  olan  menajerlik 
şirketleri bünyesinde bulunan şahısları da etrafına toplayarak bir suç örgütü yapılanması içerisine 
girdiği,  bu şirketler aracılığıyla futbolcu transferlerinde etkin olduğu, bu transferlerde vasat 
oyuncular  için  değerlerinden  yüksek  miktarlarda  transfer  ücretleri  ödendiği,  daha  sonra  bu 
futbolcuların  örgüt  adına  futbol  oynadıkları,  müsabakalarda  iyi  oynamamaları  yönünde talimat 
verilerek şike yapıldığı, bu yolla örgütün yüksek miktarlarda kazanç elde ettiği, vasat oyunculara 
yüksek meblağlar ödenerek transfer yapılması ile ilgili basın-yayın kuruluşlarında bir çok haberin 
yer  aldığı,  Beşiktaş  Spor  Kulübünde  Tomas  Zapatoncny  ve  Tomas  Sivok  transferlerinde  bu 
durumun  yaşandığı,  Beşiktaş  Spor  Kulübünün  Menajeri  Sinan  Engin'in  de  örgüt  ile  bağlantılı  
olduğu, hatta transfer döneminde Refleks Menajerlik şirketi ile birlikte hareket ettiği yolunda 
basın yayın kuruluşlarında haberlerin yer aldığı,  

Olgun  Peker'in;  Sedat  Peker  liderliğindeki  çıkar  amaçlı  suç  örgütü  yapılanmasıyla 
bağlantılı  olduğunun kamu nezdinde bilindiği,  örgüt tarafından da Peker adının bir baskı  aracı 
olarak  kullanıldığı,  örgütün  gayrimeşru  âlemdeki  ününü  kullanarak  kimi  futbolculara  baskı 
yapıldığı, özellikle Olgun Peker'in suç geçmişi nedeniyle; bazı futbolcuları direk tehdit etmenin 
yanısıra müsabakalarda nasıl oynamaları gerektiğini söylemesinin dahi futbolcular açısından zımni 
bir  tehdit  oluşturduğu,  futbolcuların  bu  durumda  örgüte  karşı  gelemedikleri,  futbolcuların 
oynadıkları  maçları  kaybetmeleri  veya  iyi  oynamamaları  yönünde  örgüt  tarafından  tehdit 
edildikleri, futbolcuların maçta oynamaması ve takımın kaybetmesi sonucunda bahis yoluyla suç 
örgütünün yüksek miktarlarda kazanç temin ettiği” değerlendirilmiş,

İlgili  kolluk  birimi  tarafından  01.12.2010  günü  ;   Organize  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğü 
görevlilerince tanzim edilen rapor, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince tanzim edilen rapor, Refleks Menajerlik  
Sportif Faaliyetler ve Turizm LTD.ŞTİ isimli şirkete ait Tescil Kayıtları ile adı geçen şahıslara ait GBT ve Suç Kayıt  
Formları yazı ekinde gönderilerek, belirtilen hususların teyidi ve adı geçen şahısların illegal bir oluşum içerisinde  
bulunup bulunmadıklarının tespit edilmesi, illegal bir oluşumun tespit edilmesi halinde çıkar amaçlı suç örgütünün  
yapısının ve faaliyetlerinin tüm yönleriyle deşifre edilebilmesi, suç örgütünün gerçekleştirdiği eylemlerin ve örgüt  
adına hareket eden şahısların ortaya çıkartılabilmesi amacıyla  soruşturma talimatı talep edilmiş, Cumhuriyet 
Başsavcılığımızca talep yerinde görülerek iddiaları araştırmak üzere 02.12.2010 tarihinde 2010/2287 soruşturma  
kayıt numarası ile soruşturma başlatılmış (Kl:1, Dizi:1-25 arası), ardından 08.12.2010 günü (Kl:1, Dizi:36) gerekli  
mahkeme kararları alınarak şüpheliler hakkında iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmalarına başlanmıştır. 

Bu doğrultuda öncelikli  olarak Olgun Peker ile  birlikte hareket eden ve çeşitli  cebir  ve tehdit  içerikli  
eylemlerde yer aldıkları değerlendirilen Hakan Karaahmet, Özden Tütüncü, Selim Kımıl, Candemir Sarı, Murat  
Yakarışık ve Adil Şahin hakkında iletişim tespiti yapılmış, Olgun Peker’in aynı zamanda Refleks Menajerlik isimli  
şirket adı altında yetkisiz menajerlik faaliyetlerinde bulunduğu ve yüksek miktarda haksız kazanç temin ettiğinin  
belirlenmesi üzerine bu şirkette Olgun Peker ile birlikte hareket eden Bülent Uygun ve Özcan Üstüntaş  hakkında  
da adli çalışmalara başlanmıştır.

Yapılan çalışmalarda Olgun Peker’in  futbol  camiası  içerisinde son derece etkin konumda bulunduğu,  
futbolcu transferlerinde söz sahibi olduğu, bunun yanında birçok cebir ve tehdit içerikli suç faaliyetleri içerisinde  
yer aldığı, özellikle Giresunspor kulübünün yönetimini ele geçirmeye çalıştığı, Giresunspor başkanlığı için yapılan  
seçimlerde  Giresun’da  bulunan  adamları  vasıtasıyla  seçimi  yönlendirmeye  çalıştığı  ve  desteklediği  Ömer  
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Ülkü’nün Giresunspor başkanı olmasını sağladığı anlaşılmış, bu durum üzerine 27.12.2010 günü Giresunspor  
Başkanı Ömer Ülkü hakkında da iletişim tespiti ve kayda alınmasına başlanmıştır.

25.12.2010 günü Giresunspor başkanı Ömer Ülkü’nün İstanbul’da darp edilmesi sonrasında, Olgun Peker  
ve  Kürşat  Yılmaz’ın  oğlu  Alpaslan  Yılmaz  arasında  Giresunsporun  yönetimini  ele  geçirme  amaçlı  olarak  bir  
rekabetin yaşandığı, rekabetin 2 grup arasında çatışmaya dönme riskinin bulunduğu, bu süreç içerisinde Alpaslan  
Yılmaz ile Olgun Peker’in yüzyüze görüşmeler yaptıkları, görüşmelerin son derece hararetli  geçtiği anlaşılmış,  
Giresunspor  Başkanı  Ömer  Ülkü’nün  Olgun  Peker  ile  birlikte  hareket  etmesi  nedeniyle  Alpaslan  Yılmaz  ve  
yanındakiler tarafından darp edilmesi sonrasında Alpaslan Yılmaz ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen Battal  
Gazi Özdemir hakkında da 30.12.2010 günü iletişim tespiti başlatılmıştır.

Giresunspor yönetimini, adamı Ömer Ülkü vasıtası ile elinde bulunduran Olgun Peker’in, Giresunspor’un 
Türkiye Futbol  Federasyonu nezdinde yaşadığı sorunları da çözmeye çalıştığı,  Giresunspor’a yönelik transfer  
yasağının kaldırılması amacıyla TFF Başkanı Mahmut Özgener nezdinde girişimlerde bulunduğu görülmüş, bu  
durum üzerine 04.02.2011 günü Mahmut Özgener hakkında iletişim tespiti çalışmalarına başlanmıştır.

Mahmut Özgener’e yönelik iletişim tespitlerinde, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın; şüphe 
çeken bazı görüşmelerinin  olduğu, aracılar üzerinden görüşüp buluştukları,  Aziz Yıldırım’ın;  Fenerbahçe futbol  
takımının  oynayacağı  müsabakalarda  görev  alacak  hakemlerin  Fenerbahçe  aleyhine  karar  vermemesi  için  
girişimlerde  bulunduğu,  bazı  müsabakalar  için  hakem  ayarlaması  yapmaya  çalıştığı,  Mahmut  Özgener’in;  
karşılığında futbol camiası içerisinde etkin konumda bulunan Aziz Yıldırım’ın desteğini almayı hedeflediği ve bu 
maksatla Aziz Yıldırım’dan gelen her türlü talebe olumlu cevap vermeye çalıştığı görülmüş, ardından Aziz Yıldırım  
hakkında da örgütsel ilişkilerinin tespiti ve ortaya çıkarılması için 17.02.2011 günü adli çalışmalara başlanmıştır.

Aziz  Yıldırım  hakkında  yapılan  teknik  takip  çalışmalarında  Fenerbahçe  yöneticisi  İlhan  Yüksel  
Ekşioğlu’nun Aziz Yıldırım ile yaptığı telefon konuşmalarında “Tarladaki İşçiler” ve “Ne Zaman Böyle Dikim 
Yapsak Olmuyor” gibi ifadeler kullanması üzerine şahısların kendi aralarında şifreli konuştukları dikkat çekmiş,  
yapılan çalışmalarda bu ifadelerin futbol  maçlarında yapılan şike faaliyetleri  ile ilgili  olduğu,  İşçi olarak tabir 
edilenin futbolcu,  tarla olarak tabir edilenin futbol maçı,  dikim olarak konuşulan konunun ise şike yapılması 
anlamlarına  geldiği  tespit  edilmiş,  bu  tespitler  üzerine  22.02.2011  günü  İlhan  Yüksel  Ekşioğlu  hakkında  da  
iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmalarına başlanmıştır.

Aziz Yıldırım ve İlhan Yüksel Ekşioğlu arasında 02.03.2011 günü yapılan telefon görüşmesinde şahısların  
“Üç  Tarlayı  Da  Sürdük”  şeklinde  şifreli  konuşmalar  yaptıkları  anlaşılmış,  bu  şifrenin  deşifresine  yönelik  
çalışmalarda şahısların ligin 24. haftasında 04.03.2011 günü oynanan Kayserispor-Manisaspor, 06.03.2011 günü  
oynanan Bursaspor-İBB Spor, 06.03.2011 günü oynanan Beşiktaş-Trabzonspor müsabakalarında şike ve teşvik  
primi  faaliyetlerinin  yürütüldüğünü  kastettikleri,  yine  aynı  hafta  07.03.2011  günü  oynanan  Gençlerbirliği-
Fenerbahçe müsabakasında da şahısların şike faaliyeti yürüttükleri görülmüş, bu bilgiler ışığında şahısların şike 
faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak; 01.03.2011 günü menajer Doğan Ercan, 02.03.2011 günü Fenerbahçe 
Mali  İşler  Sorumlusu  Tamer  Yelkovan,  03.03.2011 günü Ali  Kıratlı,  08.03.2011 günü menajer  Mehmet  Şen,  
10.03.2011 günü menajer  Yusuf  Turanlı  hakkında şike faaliyetleri  içerisinde yer aldıklarının değerlendirilmesi  
sonucunda iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmalarına başlanmış, yine aynı hafta 10.03.2011 günü Cengiz  
Demirel, 14.03.2011 günü kaleci Serdar Kulbilge hakkında da iletişim tespiti çalışmalarına başlanmıştır.

Bu  süreç  içerisinde  Menajer  Serdar  Berkin’in  Ömer  Ülkü  ve  Olgun  Peker  ile  birlikte  hareket  ederek  
Giresunspor  kulübünden  alacakları  olan  futbolculara  alacaklarından  vazgeçmeleri  için  baskı  yaptığının  
değerlendirilmesi üzerine 23.02.2011 günü hakkında iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmalarına başlanmış,  
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bu çalışmalarda şahsın Ömer Ülkü ile birlikte hareket ederek 1.Lig maçlarında şike yaptıkları yönünde deliller elde  
edilmiştir.

Alaeddin  Yıldırım’ın  da  şike  faaliyetlerinde  İlhan  Yüksel  Ekşioğlu  ile  birlikte  hareket  ettiğinin  
değerlendirilmesi üzerine şahıs hakkında 18.03.2011 günü iletişimin tespiti ve kayda alınmasına başlanmıştır.

13.03.2011  günü  oynanan  Fenerbahçe-Konyaspor  maçı  ile  ilgili  olarak  Cemil  Turhan’ın  müsabaka 
sonucunu Fenerbahçe lehine etkileme amaçlı bir takım girişimlerde bulunması üzerine 15.03.2011 günü şahıs  
hakkında iletişimin tespiti ve kaydan alınması çalışmalarına başlanmıştır.

Olgun Peker’in de bu süreç içerisinde Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Ahmet Çelebi ile yakın  
ilişki içerisinde bulunduğu, Sivassporun ligde kalma mücadelesinde bir takım illegal girişimlerde bulunabilecekleri  
değerlendirildiğinden 08.03.2011 günü şahıslar hakkında iletişim tespit çalışmalarına başlanmıştır. 

Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun TFF içerisindeki bağlantılarını kullanarak suç örgütü adına menfaat elde 
etmeye  çalıştığının  değerlendirilmesi  üzerine  15.03.2011  günü  hakkında  iletişimin  tespiti  ve  kayda  alınması  
çalışmalarına  başlanmış,  Şekip  Mosturoğlu’na  yönelik  teknik  takip  çalışmalarında  Eskişehirspor-Fenerbahçe 
maçında şike yapılması amacıyla futbolcu Ümit Karan’a ulaşılmaya çalışılması üzerine 10.04.2011 günü şahıs 
hakkında iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmalarına başlanmıştır. 

Av. Sami Dinç‘in Olgun Peker ile bağlantılı  olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde bazı örgütsel  
faaliyetler içerisinde bulunduğunun değerlendirilmesi üzerine 18.03.2011 günü hakkında iletişimin tespiti ve kayda  
alınması  çalışmalarına  başlanmış,  şahıs  hakkında  çalışmalar  devam  ederken  yaptığı  görüşmelerde  TFF 
tarafından  31.03.2011 günü  gerçekleştirilen  Futbolcu  Temsilciliği  sınav  sorularının  suç  örgütü  tarafından  ele  
geçirilmiş olabileceği değerlendirilmiş ve soruşturma bu yönde genişletilmiştir. Devam eden çalışmalarda soruların  
TFF  Profesyonel  İşler  Müdürü  Haldun  Şenman  tarafından  şahıslara  para  karşılığında  satılmış  olabileceği  
görülmüş, 07.04.2011 günü hakkında iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmalarına başlanmıştır. Akabinde  
sınav sorularının ele geçirilmesi ve adaylara satılması ile bağlantılı olarak 14.04.2011 günü Av. Talat Emre Koçak  
ve menajerler Abdullah Cila, Erman Ertaş, Mahmut Güneş, Özden Aslan, Tarık Özaslan, Ümit Aydın ve Volkan  
Bahçekapılı  hakkında da teknik takip çalışmaları başlatılmıştır.  Haldun Şenman’ın sınav sorularını TFF Genel  
Sekreter vekili Ali Parlak aracılığı ile almış olabileceği değerlendirildiğinden şahıs hakkında da 21.04.2011 günü  
iletişimin tespiti ve kayda alınmasına başlanmıştır.

TFF  tarafından;  sınav  sorularının  adaylarca  sınav  öncesi  ele  geçirilmiş  olabileceğinden  bahisle  
14.04.2011 günü Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve 2011/3341 sayısına kayden  
soruşturma başlatılmıştır. Tarafımızca yürütülen örgüt soruşturmasının deşifre olmaması adına iki soruşturma ayrı  
yürütülmüş ve dosyamız kapsamındaki delillerin açıklanması için operasyon zamanı beklenmiştir.

Sınav  sorularının  Olgun  Peker  tarafından  da  ele  geçirilmesi  ve  menajerlik  yetkisi  alabilme  adına  
kendisinin de bu sınava girmiş olması sonrasında, sınav sorularının ele geçirildiğinin açığa çıkabileceği endişesi  
üzerine, herhangi bir soruşturmaya konu olmama adına Olgun Peker 02.04.2011 günü yurtdışına çıkmış ve uzun 
süre yurda giriş yapmamıştır.

Organize  Suçlarla  Mücadele  Şube  Müdürlüğüne  Olgun  Peker  tarafından  bazı  futbolcuların  tehdit  
edildikleri  ve  zorla  senet  imzalatıldığı  yönünde gelen ihbara istinaden,  Olgun  Peker’in  sahibi  olduğu Refleks  
Menajerlik  isimli  şirkette  07.04.2011  günü  arama  yapılmıştır.  Bahse  konu  ihbar  İstanbul  Cumhuriyet  
Başsavcılığının 2011/14858 sayılı soruşturmasına kayden işlem görmüştür. Yapılan arama sonucunda Gökdeniz  
Karadeniz’in 2004-2005 sezonu için Fenerbahçe Spor Kulübüne transferi  ile ilgili  olarak Olgun Peker ve Aziz  
Yıldırım arasında imzalanan bir  transfer sözleşmesi, bir  çok spor kulübünden Refleks Menajerlik isimli  şirkete  
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yapılan  ödemeleri  gösteren  belgeler  ile  bazı  futbolcuların  imzaladığı  senetler  ele  geçirilmiştir.  Bu  arama 
sonucunda Olgun Peker’in yetkisiz olarak menajerlik faaliyeti yürüterek yüksek miktarlarda kazanç temin ettiği,  
futbolcu  transferlerinde  etkin  olduğu,  ayrıca  Aziz  Yıldırım  ile  ilişki  içerisinde  olduğu  anlaşılmış,  Gökdeniz  
Karadeniz’in Fenerbahçe takımında hiç oynamadığı buna rağmen Fenerbahçe Kulübü tarafından Olgun Peker’e  
bu sözleşmeyle bağlantılı olarak Gökdeniz Karadeniz transferi karşılığında 100.000 dolar ödeme yapıldığı tespit  
edilmiş, Aziz Yıldırım tarafından Olgun Peker’e sanki transfer çalışmalarında harcanmış gibi gösterilerek para  
aktarıldığı  değerlendirilmiştir.  Olaya  ilişkin  İstanbul  Cumuhriyet  Başsavcılığınca  2011/14858  sırasına  kayden 
yürütülen  soruşturma  evrakı  görevsizlik  kararı  ekinde  Cumhuriyet  Başsavcılığımıza  gönderilmiş  ve  evrak  
soruşturma dosyamızla birleştirilmiştir (Kl:67, Dizi:1-64 arası).

Soruşturma devam ettiği esnada 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor- Fenerbahçe müsabakası ile  
ilgili  olarak şahısların kendi  aralarında yaptıkları  görüşmelerde;  Eskişehirspor teknik direktörü Bülent Uygun’a  
Fenerbahçe yöneticileri haricinde de bazı kişilerin ulaştığına, maçı kazanması halinde kendisine yüksek meblağda  
para ödeneceğine ancak bu girişimlerin engellendiğine dair mevzuların geçtiği görülmüş, bu müsabakanın aynı  
zamanda Trabzonspor Kulübünün şampiyon olabilmesi içinde son derece önemli olduğu gözönüne alınarak bazı  
Trabzonsporlu yöneticilerin de şike faaliyetleri içerisinde bulunabilecekleri değerlendirildiğinden 22.04.2011 günü  
Trabzonsporlu yöneticiler Sadri Şener, Nevzat Şakar, Hasan Yener, Temel Tarık Kazancıoğlu ve Süleyman Atal  
hakkında  iletişimin  tespiti  ve  kayda  alınması  çalışmalarına  başlanmış,  Trabzonsporlu  yöneticilerin  kendi  
aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde şike faaliyeti yürüttükleri şüphesi üzerine soruşturma genişletilerek  
13.05.2011 günü Zeki  Mazlum, Caner Cuvalcıoğlu ve Recep Denizer hakkında da iletişimin tespiti  ve kayda  
alınması çalışmalarına başlanmıştır.

24.04.2011 günü Bucaspor-Fenerbahçe maçı oynanmış, maçta Bülent İbrahim İşçen ve Abdullah Başak  
tarafından Fenerbahçe lehine olacak şekilde şike amaçlı bazı faaliyetler yürütülmüş, Bucasporlu futbolcular Onur  
Tuncer ve Musa Aydın’a ulaşılmaya çalışılmış, konunun aydınlatılabilmesi amacıyla şahıslar hakkında 24.04.2011  
günü iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmalarına başlanmıştır. 

İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı ve Yusuf Turanlı gibi aracılarla İ.B.B. Spor kulübünde oynayan bazı  
futbolcuların gıyabında görüşmeler yaptığı, 01.05.2011 günü oynanacak Fenerbahçe-İ.B.B. Spor karşılaşması için  
bu futbolculara ulaşarak şike yapabileceklerinin değerlendirilmesi üzerine İ.B.B. Spor kulübü futbolcuları İbrahim  
Akın, Can Arat, Metin Depe, Zeki Korkmaz hakkında 08.04.2011 günü, İskender Alın hakkında ise 27.04.2011  
günü iletişimin tespiti ve kayda alınması başlatılmıştır.

Suç örgütü adına hareket eden ve yetkisiz menajerlik yapan Yusuf Turanlı hakkında yapılan teknik takip  
çalışmalarında  11.05.2011  günü  oynanan  İ.B.B.  Spor-Beşiktaş  kupa  finali  maçı  için  Beşiktaş  Spor  Kulübü  
yöneticisi Serdar Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş’in Yusuf Turanlı aracılığı ile İ.B.B. Spor  
futbolcuları İbrahim Akın ve İskender Alın’a ulaşarak şike yapabileceklerinin değerlendirilmesi üzerine şahıslar  
hakkında 09.05.2011 günü iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmaları başlatılmıştır.

Giresunspor  Başkanı  Ömer  Ülkü  ile  birlikte  hareket  eden  Diyarbakırspor  eski  Başkanı  Abdurrahman  
Yakut’un 1.Lig maçlarında şike faaliyeti içerisinde bulunduğunun anlaşılması üzerine 15.04.2011 günü hakkında  
iletişimin tespiti ve kayda alınması çalışmalarına başlanmış, şahısların Diyarbakırspor-Giresunspor maçı ve bazı  
1.Lig maçlarında şike faaliyeti içerisinde bulundukları anlaşılmıştır.

08.05.2011 günü oynanan Karabükspor-Fenerbahçe maçında Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç’in, futbolcu  
Emmanuel Emenike’nin menajeri Erdem Konyar aracılığıyla futbolcunun maçta bilerek oynamamasını sağlayarak  
şike  faaliyetinde  bulundukları  görülmüş,  bunun  üzerine  02.05.2011  günü  Erdem  Konyar  hakkında  da  adli  
çalışmalara başlanmıştır.
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15.05.2011  günü  oynanan  Fenerbahçe-Ankaragücü  maçı  için  şüphelilerin  günler 
öncesinden  şike  faaliyetlerine  başladıkları,  özellikle  İlhan  Yüksel  Ekşioğlu  ve  Cemil 
Turhan’ın, Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl aracılığıyla Ankaragücü takımında oynayan 
futbolculara ulaşmaya  çalıştıkları,  bu  amaçla  Mehmet Yenice’ye  İlhan  Yüksel  Ekşioğlu 
tarafından 400.000 dolar ödeme yapıldığı anlaşılmış, bahse konu para Mehmet Yenice’nin 
üzerindeyken şahıs fiziki takibe alınmış, yapılan takip esnasında arabasıyla seyir halinde 
olan  şahıs  rutin  polis  güvenlik  kontrolüne  girmiş,  kolluk  birimlerinin  araç  üzerinde 
yaptıkları  uygulama  fiziki  takibi  sürdüren  görevlilerce  kamera  çekimi  ile  kayıt  altına 
alınmış,  bu  çekimler  esnasında  şahsın  üzerinde  bulunan  para  görüntülenerek 
delillendirilmiştir.  Ancak  soruşturmanın  deşifre  olmaması  için  herhangi  bir  işlem 
yapılmamıştır.

Ligin  son haftasında 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçı  için  de  şüphelilerin  şike  
faaliyeti içerisinde bulundukları belirlenmiş, Aziz Yıldırım’ın Mecnun Otyakmaz üzerinden yaptığı şike girişimlerinin  
yanı sıra, şüphelilerin Yusuf Turanlı ve Ahmet Çelebi aracılığıyla futbolcu Korcan Çelikay ve Mehmet Yıldız’a  
ulaşarak şike girişiminde bulunacaklarının anlaşılması üzerine şahıslar hakkında 16.05.2011 günü iletişimin tespiti  
ve kayda alınması çalışmalarına başlanmıştır.

22.05.2011  günü  oynanan  Sivasspor-Fenerbahçe  maçıyla  lig  sona  ermiş  ancak 
şüphelilere  yönelik  operasyon  kararı  alınmasında  yurt  dışında  bulunan  Olgun  Peker’in 
dönüşü  beklenmiş,  ayrıca  suç  örgütünün  tüm  yönleriyle  deşifre  edilebilmesi,  Lig  bitiminden  sonra  şike 
faaliyetlerinin başarıya ulaşması nedeniyle başta şüpheliler Yusuf Turanlı, Abdullah Başak ve Ali Kıratlı olmak 
üzere futbolcularla birebir irtibat kuran ve şike faaliyetlerinde etkin olan örgüt elemanlarına  yapılacağı anlaşılan  
ödemelerin ve şahıslar arasındaki örgütsel ilişkinin deşifresi için de şüphelilere yönelik operasyon bekletilmiş,  
süreç  yakından  takip  edilmiş,  şüpheli  Abdullah  Başak’a  şike  faaliyetleri  karşılığında  İlhan  Yüksel 
Ekşioğlu  tarafından  04.06.2011  günü  Mini-Cooper  marka  bir  araç  satın  alındığı,  aracın  örgüt 
bağlantısının deşifre olmaması adına  üçüncü bir şahıs adına tescil ettirildiği belirlenmiştir. 

Olgun Peker’in 19.06.2011 günü yurtdışından dönüşü sonrasında (Kl:69,  Dizi:185) 
operasyon için çalışmalara başlanılmış, gerekli hazırlıklar yapılmış ve 04.07.2011 günü sabahı için 
operasyon kararı alınmıştır. Ancak 02.07.2011 günü yapılan teknik takip çalışmalarında; Aziz Yıldırım ve 
Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun haklarında soruşturma yürütüldüğünden haberdar olabilecekleri değerlendirilmiş  
ve soruşturma bu yönde genişletilmiş, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru  
Erdem  Gökşen’in  soruşturma  hakkında  yakın  arkadaşı  Şevki  Mustafa  Çetinkaya  ile  üstü  örtülü  şekilde 
konuşmalar  yaptığı,  bu  durumu  da  şahsın  Şekip  Mosturoğlu’na  iletmesi  sonrasında  Aziz  Yıldırım  ve  bazı  
şüphelilerin  bir  araya gelerek  toplantı  yaptıkları  ve  durumdan şüphelendiklerinin  anlaşılması  üzerine  şahıslar  
yakın takibe alınmış, 02.07.2011 günü Şekip Mosturoğlu’nun bilgiyi  teyit  etme amacıyla polis memuru Erdem  
Gökşen’e  ulaştığı  ve  şahısla  buluştukları  belirlenmiş  (Kl:28,  Dizi:105-116  arası),  bu  yaşanan  gelişmeler 
sonrasında operasyon 1 gün öne alınarak 03.07.2011 günü gerçekleştirilmiştir.  (Polis Memuru Erdam Gökşen ve 
Şevki Mustafa Çetinkaya hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2011/110924 sayılı soruşturma numarasına 
kayden soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan işlem yapılmış ve şahıslar hakkında dava açılmıştır.)
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Yürütülen  soruşturma kapsamında elde edilen deliller  doğrultusunda 03.07.2011 günü İstanbul  başta 
olmak üzere Ankara, Giresun, Bursa, Antalya, Eskişehir, Sakarya, Sivas, Kocaeli, Diyarbakır, Mersin, İzmir, Muğla  
ve Trabzon illerinde eşzamanlı olarak operasyon yapılmıştır.

Operasyon sırasında:

Yusuf Turanlı’  nın adresinde    yapılan aramada;  

-2 adet “Ahmet Dursun adına düzenlenmiş tapu senedi ve vekaletname”, 

          -1 adet “Mustafa Koray Avcı adına düzenlenmiş tapu senedi”, 

-föy dosya içerisinde “Okan Buruk adına düzenlenmiş tapu senedi fotokopisi, vekaletname 
asılları ve fotokopileri ve çeşitli dokümanlar”, 

          -1  adet 17  ile  numaralandırılmış  “İbrahim Toraman  adına  düzenlenmiş  Türkiye  Garanti 
Bankası A.Ş. ekspertiz raporu”, 

          -1 adet “SN.Yusuf Turanlı ibareli zarf içerisinde 1’den 11’e kadar numaralandırılmış Sedat 
Peker’e ait mektup ve fotoğraflar”,

          -“1 adet kabza kısmında SW ibaresi bulunan ve kabza alt kısmında 49680 ibareleri bulunan 
toplu olarak tabir edilen  tabanca, 1 adet sürgü kısmında R.B. Mod. 70 Made İn İtaly ve 5555 
ibareleri bulunan  tabanca, tabancaya takılı vaziyette 1 adet şarjör, şarjöre basılı vaziyette 8 
adet M.K.E. 9P ibareli fişek, 4 adet M.K.E. 45 Auto ibareli fişek ve bu fişeklerin basılı olduğu 1  
adet Pachmayr ibareli şarjör, 2 adet şarjör” bulunmuş,

Mecnun Otyakmaz’ın     adresinde yapılan aramada;   

-9 adet 1’den 9’a kadar numaralandırılmış “Sedat Peker isimli şahsa ait arka yüzünde notlar 
bulunan fotoğraf”  bulunmuş,

Haldun Şenman’ın   Türkiye Futbol Federasyonu binasında bulunan ofisinde;  

- 1’den 55’e kadar numaralandırılmış “Temsilci Belirleme Sınav Tutanakları” ibareli  belge,

- 1’den 350’ye kadar numaralandırılmış “ Futbolcu Temsilcisi Sınav Soruları Cevapları”  ile ilgili 
evrakların bulunduğu belge  bulunmuş, 

Abdullah Eker  ’in ikametinde y  apılan aramada;   

-“1 adet 53762 Seri Numaralı CAL 7.65 Fabrique Natıonale Daries D3 Guerr Herstal 
Belgique Brownings Peteı Depose ibareli el yapımı tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 2 adet 
üzerinde MKE yapımı fişek” bulunmuş,
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Abdullah Karakuz’  un ikametinde   yapılan aramada;   

-“1 adet Cap765 Fabrique Natıonale Darnesqa Rufrpa Harestaı Brovnık Beigue Patent 
Depose ibareli el yapımı tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 12 adet üzerinde MKE yapımı 7.65 
mm fişek” bulunmuş,

Hırçın Kımıl’ın adresinde yapılan aramada;

-1 adet “76.000 YTL yazılı Hakan Karaahmet adına düzenlenmiş ve imzalanmış senet aslı” ,

-1 ile numaralandırılmış not kağıdının içeriğinde; “500 Aysun Selim, 100 Hırcın, 200 Hırcın, 
700 Fatih, 100 İnci, 500 Adil, 600 Selim, 2700, 26.03.2010 tarihinde Hasan Tempo Hırçına 100 
milyon yatırdı,kasım-400,  1500 aralık,  2000 ocak,  2000 şubat,  2000 mart,  7900+2700=5200 
martın 18 sekizinde para 5200 olacak” ibarelerinin yazılı olduğu, 

-2 ile numaralandırılmış not kağıdının içeriğinde; “11.08.2010 Tempo Hasan Hırçına 150  
gönderdi” ibarelerinin yazılı olduğu, 

-3 ile numaralandırılmış  not  kağıdının  içeriğinde;  “09.11.2010 Hakan abi  Selim abime 1  
milyar verdi. cezaevine gitti ”  ibarelerinin yazılı olduğu,

-4 ile numaralandırılmış not kağıdının içeriğinde; “15.12.2010-Çarşamba Selim-iki milyar-
2000 Hakan  abiden alındı.  1200 bir  milyar  iki  yüzü  Adile  gitti.  800 Rüyanaza  bilezik  aldım” 
ibarelerinin yazılı olduğu, 

-5 ile numaralandırılmış not kağıdının içeriğinde; “8.10.2010 Cuma günü Hırçın aldı. Hasan 
Köksala verdi. Köksal da Hırçına yatırdı. 100 TL yatan para, 13.10.2010 Perşembe günü Hakan abi  
Selim abime 2000 milyar verdi. (Avukat parası)” ibarelerinin olduğu, 

-6 ile numaralandırılmış not kağıdının içeriğinde; “31 08 2010 Fatih Hakandan 500 aldı” 
ibarelerinin yazılı olduğu, 

-7 ile numaralandırılmış not kağıdının içeriğinde; “16.08.2010 200 Tempo Hasan cezaevine 
götürdü” ibarelerinin yazılı olduğu, 

-8 ile numaralandırılmış not kağıdının içeriğinde; “24.06.2010 700.000 Hakan Abide Selim 
aldı Baba” ibarelerinin yazılı olduğu, 

-9  ile  numaralandırılmış  not  kağıdının  içeriğinde;   “24.09.2010  100  TL.  Tempo  Hasan 
gönderdi” ibarelerinin yazılı olduğu, 

-10 ile numaralandırılmış not kağıdının içeriğinde; “19.02.2011 Cumartesi 1.500 TL. alındı. 
Annem aldı. Selim aldı anneme verdi” ibarelerinin yazılı olduğu, 

-11  ile  numaralandırılmış  not  kağıdının  içeriğinde;  “Hakan  abi  2  milyar  avukata  verdi 
04.01.2011” ibarelerinin yazılı olduğu,
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-12 ile numaralandırılmış not kağıdının içeriğinde; “12.10.2010 Salı, Hakan abi 600 verdi. 
200 Fatih,  300 Babam, 100 TL Notere verildi”  ibarelerinin yazılı olduğu,

-13 ile numaralandırılmış not kağıdının içeriğinde; “Hakandan Alındı, 250 euro (485) Selim 
aldı” ibarelerinin yazılı olduğu,

-14  ile  numaralandırılmış  not  kağıdının  içeriğinde;  “500.000,  Hakan,  17.06.2010  ….. 
televizyonda aldı” ibarelerinin yazılı olduğu, 

-15 ile numaralandırılmış not kağıdının içeriğinde; “22.07.2010, Hakan abiden Musacan 100 
TL aldı” ibarelerinin yazılı olduğu belge bulunmuş,

Hakan Karaahmet’in adresinde yapılan aramada;

-A4  kağıdına  yazılı  “Günü  Geçen  Çekler  ve  Senetler,  Tarih,  Açıklamalar  ve  Tutar” 
ibareleri ile başlayan isim listesinde yapılan incelemede;

-“31.08.2009-Ahmet Buğra Erdoğan 22.000, 15.09.2009-Ramazan Köse-Senetten Kalan-
3.000, 30.09.209-Ramazan Köse-18.000,  30.09.2009-Sinan Özkan-29.000, 30.09.2009-Gündüz 
Gürol  Azer-25.000,  15.10.2009-Evren  Avşar-30.000,  15.10.2009-Mehmet  Yılmaz-41.000, 
Toplam=168.000”

           Günü Geçen Taahhütler: “30.08.2009-Volkan Kürşat Bekiroğlu-45.000, 30.08.2009-Emrah 
Eren-35.000,  30.08.2009-Süleyman  Fatih  Şen-40.000,  Fabiano  Oliveira-20.000$-30.000, 
10.09.2009-Eser Altın-35.000, 20.09.2009-Fırat Sezer-11.000, 30.09.2009-Erdem Köse-15.000, 
30.09.2009  Eren  Görür-25.000,  30.09.2009-Süleyman  Fatih  Şen-50.000,  30.09.2009-Hasan 
Üçüncü-80.000,  30.09.2009-Gencel  Cansev-8.000,  30.09.2009-Özgür  Bayer-30.000,404.000, 
Genel Toplam-572.000” ibarelerinin yazılı olduğu belge bulunmuş,

Mesut Erdoğan’ın adresinde yapılan aramada;

-1 ve 30 ile numaralandırılmış belgenin içeriğinde;  “Haziran 2004 tarihinde göreve gelen Fatih 
Kitapçı Yönetimi Tarafından Geçmiş Döneme Ait Olup Tff Ve İddia Gelirlerine Konulan Hacizlerle 
Ödenen Borç Tutarı  başlıklı,  Bazı  şahıslara ait  takipli  borçlar tutarı  nedeniyle TFF ve İddia 
gelirlerinin haciz konmuş olup gelirlerimiz üzerinden icra yolu faizlerle birlikte toplam 1253.000 
TL. Kesilmiş ve borçlar ödenmiştir. Konu ile ilgili  yazışma ve belgeler ektedir” ibarelerinin  yazılı 
olduğu ve bu içeriklerle ilgili dokümanların ve resmi yazışmaların  olduğu belgeler bulunmuştur.

Operasyon sonrası:
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             Yapılan aramalarda ele geçirilen bu malzemelere el konulmuş, şüphelilerden Yusuf Turanlı,  
Abdullah  Eker  ve  Abdullah  Karakuz’da   ele  geçirilen  tabanca  ve  fişekler  üzerinde  yapılan  kriminal  
incelemeler sonrasında düzenlenen Ekspertiz Raporlarında; ruhsatsız olan bu tabancaların atışa elverişli  
oldukları ve 6136 sayılı yasa kapsamında kaldıkları belirlenmiştir (Kl:68, Dizi:32-37 arası).

             03.07.2011 tarihinde düzenlenen operasyonda belirtilen illerde toplam 50, devam eden çalışmalarda  
04.07.2011  günü  11,  07.07.2011  günü  1,  08.07.2011  günü  1,  11.07.2011  günü  13,  12.07.2011  günü  7,  
13.07.2011 günü 1, 14.07.2011 günü 1, 19.11.2011 günü 1 olmak üzere toplam 86 şüpheli yakalanarak gözaltına  
alınmış,  gözaltına  alınan  şüphelilerin  yanı  sıra,  devam  eden  çalışmalarda  toplam  49  şahsın  ifadesine  
başvurulmuştur.

Yakalanarak gözaltına şüphelilerden; Aziz Yıldırım, Olgun Peker,Talat Emre Koçak, Haldun Şenman, 
Coşkun Çalık, Hakan Karaahmet, Ömer Ülkü,  Abdurrahman Yakut, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet Şekip  
Mosturoğlu,  Sami  Dinç,  Yusuf  Turanlı,  Abdullah Başak,  Bülent  İbrahim İşçen,  Ahmet Çelebi,  Mecnun 
Otyakmaz, Tamer Yelkovan, Cemil Turhan, Ümit Karan, Bülent Uygun, Mehmet Yenice, Korcan Çelikay, Ali 
Kıratlı,  Selim Kımıl,  Abdullah Karakuz, Abdullah Eker, Ahmet Ateş, İbrahim Akın, İskender Alın, Serdal 
Adalı ve Tayfur Havutcu tutuklanmıştır.

 Şüphelilerden Hırçın Kımıl, Samet Erdemir, Fatih Sandal, Evren Kımıl ve Sadri Şener hakkında Adli 
Kontrol kararı verilmiş, Sadri Şener hakkında verilen adli kontrol kararı ilerleyen tarihlerde kaldırılmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonunun talepleri doğrultusunda, 20.07.2011 günü, haklarında şike ve teşvik pirimi  
eylemlerinden  ötürü  işlem  yapılan  şüphelilere  yönelik  TFF  tarafından  gerekli  inceleme,  araştırma  ve  
değerlendirmelerin yapılması için o ana kadar kolluk ve Savcılık tarafından yapılan tüm işlemlere ilişkin evrakın  
onaylı bir sureti TFF’na gönderilmiştir (Kl:68, Dizi:112-125).

OLGUN PEKER LİDERLİĞİNDEKİ HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA AMAÇLI SUÇ  
ÖRGÜTÜ

OLGUN PEKER(AYDIN)’IN;

1973 yılında Giresun’da doğduğu, 1984 yılında henüz 11 yaşında iş amacıyla İstanbul'a geldiği, 1990  
yılında kafe işletmeciliğine başladığı, 1993 yılında, 20 yaşında, Kocaeli Gebze’de bir şahsı silahla yaralayarak ilk  
suçunu  işlediği,  bu  suçtan  dolayı  4  ay  cezaevinde  kaldıktan  sonra  memleketine  döndüğü,  burada  bir  süre  
kaldıktan sonra önce Balıkesir’e, ardından tekrar İstanbul’a geldiği, silahla yaralama suçundan mahkum olunca  
yakalanarak 18 ay cezaevinde yattığı, 1993 yılında; silahlı suç örgütü lideri Sedat Peker ile tanışan şüphelinin bu  
tarihten sonra Sedat Peker’le eylem ve fikir birliği içerisinde hareket etmeye başladığı, bu tarihten sonra anılan  
suç örgütüne üye olmaktan birçok kez hakkında işlem yapıldığı, 2000 yılında Sedat Peker'in desteğiyle Etiler'de  
işletme açtığı, aynı dönemde Sedat Peker’in desteği ve refaransıyla Fenerbahçe Spor Kulübüne üye olduğu ve  
bir süre Şükrü Saraçoğlu Stadının VİP tribünü sorumlusu olarak görev yaptığı, bu şekilde futbol camiasına giren  
şüphelinin 2002 yılında Özcan Üstüntaş’la birlikte Refleks Menajerlik şirketini  kurarak futbolcu transferlerinde  
aracılık yapmaya başladığı,

Sedat Peker isminin medyada suç örgütü lideri olarak duyulması, şahsın kamuoyunda en güçlü mafya  
liderlerinden biri olarak kabul görmesi, şahsın soyadının dahi korku, caydırma unsuru haline gelmesi nedeniyle;  
hem bu etki ve güçten faydalanmak, hem de şahısla olan birlikteliğini kuvvetlendirmek amacıyla ; "Aydın" olan 
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soyadını, Akkuş Asliye Ceza Mah.in 2003/177 Esas kararı ile, "Peker" olarak değiştirdiği ,  (Kl:29, Dizi:385-
398 arası)

2004 yılında Sedat Peker liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen “Kelebek” kod 
adlı operasyon kapsamında gözaltına alındığı, bu dosya kapsamında yapılan teknik takiplerde, Olgun Peker’in  
anılan dönemde de soruşturma dosyamızda tahkikat konusu edilen eylemlere benzer faaliyetlerde bulunduğunun  
görüldüğü,

Sedat Peker'in yapılan operasyon neticesinde tutuklanarak cezaevine girmesinden sonra Olgun Peker’in;  
hem Sedat Peker'in soyadını hem de "Ben Sedat Peker'in manevi oğluyum." söylemlerini kullanarak zamanla 
futbol camiası içerisinde sözü geçen bir konuma geldiği, futbolcu transferlerinde söz sahibi olduğu, neticesinde  
ise  2008 - 2010 yılları arasında Futbol 1.Lig takımlarından Giresunspor Kulübünün Başkanlığı’nı yürüttüğü,

Bu faaliyetlerinin  yanısıra  2002 yılında  Beşiktaş  ilçesinde Özcan Üstüntaş’la  birlikte  açtıkları  Refleks 
Menajerlik  isimli  şirket  aracılığıyla  -Türkiye  Futbol  Federasyonu  nezdinde  menajerlik  yapma  yetkisi  
bulunmamasına rağmen-  yetkisiz menajerlik yaptığı, 

Menajerlik ve kulüp başkanlığı yaptığı bu dönem içerisinde çevresinde topladığı şahıslarla birlikte futbol  
müsabakalarının  sonuçlarını  etkileyebilmek,  futbolcu transferlerinden para kazanabilmek amacıyla  suç örgütü  
yapılanması içine girdiği, belirlenmiştir.

            ÖRGÜTÜN YAPISI

Cebir  ve  tehdit  uygulayıp,  sindirme,  korkutma,  yıldırma  yöntemlerini  kullanarak;  ekonomik  çıkar  
sağlamak  amacıyla,  nitelikli  bir  birliktelik  içerisinde  bulunan,  bünyesinde  dikey  yapılanma  olan  ve  hiyerarşi  
bulunduran, eylem, faaliyet ve birliktelikleri süreklilik arzeden, 3 veya daha fazla kişi tarafından kurulan, amaç  
suçları işlemeye elverişli araç ve gerece sahip bulunan ve TCK’nın 220.maddesinde tarif edilip müeyyidelenen  
suç örgütlerinin; haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş suç örgütleri olarak kabul edildikleri,
            Bu suç örgütlerinin genellikle, suçtan elde ettikleri gelirleri aklamak için, devlet tarafından denetimin zor  
olduğu  ve  teknik  bilgi  ve  beceri  gerektirmeyen  ticari  alanları  seçtikleri,  örgütlerin  işledikleri  suçların  boyutu  
ilerledikçe ve bunlardan elde edilen kazançta büyüdükçe; örgüt liderlerinin, kendilerini, -toplumda bir suç lideri  
olarak değil de- toplumun faydası için çalışan insanlar gibi göstermeye özen göstermeye başladıkları, ülkemizde  
son 15-20 yıllık süreçte organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar neticesinde suç örgütlerinin bir  
kısmının;  dünyada ve  ülkemizde  popülaritesi  artan  ve  hatırı  sayılır  ölçüde  kazanç imkanı  da  sağlayan  spor  
aktivitelerine -özellikle de futbol– yöneldikleri, bu alanda oluşan büyük sermayenin denetlenmesinin zor olması,  
sporun ülkeler tarafından teşvik ve takdir edilmesi nedeniyle vergi alanında sağlanan kolaylıklar, kamuoyunda  
oluşturduğu etki ve güçle orantılı olarak bu spor kulüplerine -özellikle futbol alanında faaliyet yürüten kulüplere –  
yönelik yapılan denetimlerin sınırlı ve etkiden uzak oluşunun da bir sonucu olarak,  suç örgütlerinin  buradan pay  
alabilmek ve daha rahat faaliyet yürütebilmek amacıyla bu alana yöneldikleri, zaman içerisinde spor kulüplerinin  
statlara gelen taraftar çevresinden suç eğilimi bulunan bazı insanların tribün amigoluğundan suç dünyası içerisine  
girdikleri, tribün içerisindeki birlikteliklerini ve samimiyetlerini suç örgütü kurma yönünde kullandıkları,

Sedat Peker liderliğindeki oluşumun bu tür yapılanmalara örnek teşkil ettiği, 2004 yılında Kelebek kod adlı  
operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan Sedat Peker'in; bazı futbol kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle,  
tribün  amigoluğu  yaptığı  dönemde  kurduğu  irtibat  ve  ilişkileri  de  kullanarak  futbol  camiası   içerisine  girdiği,  
buradan bazı maçların sonucuna tesir ederek veya futbolcu transferlerinde etkin rol oynayarak çıkar elde etmeye  
çalıştığı, yapılan operasyon öncesinde ve sonrasında Sedat Peker liderliğinde hareket eden Mecnun Odyakmaz  
(Sivasspor Kulübü Başkanı) ve Olgun Peker'in (Giresunspor Kulübü Eski Başkanı) futbol dünyasındaki irtibatlarını  
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kullanarak  suç  örgütünün  açıklarını  kapatacak  ve  bu  sektörden  rant  edebilecek  hale  geldikleri,  Kelebek  
operasyonu kapsamında yapılan iletişim tespit çalışmalarında Olgun Peker'in futbol camiası ile birebir  irtibatlı  
olduğunun  ve  futbol  müsabakalarının  sonuçlarını  etkileyebilecek  birçok  görüşmesinin  olduğunun  görüldüğü,  
Olgun Peker'in bu dönem içerisinde Sedat Peker'in (örgüt üyelerinin tabiriyle  “Reis’in”) ismini kullanarak futbol  
kulüpleri üzerinde baskı kurmaya, dönem içerisinde hakem atamalarında etkin olmaya çalıştığı,

Kelebek  kod  adlı  operasyonda  Sedat  Peker'in  tutuklanarak  cezaevine  girmesinin  ardından  Olgun 
Peker’in; Peker isminin toplumda yarattığı baskı ve sindirme gücünü kullanarak, çevresindeki insanlara  "Sedat 
Peker'in manevi oğluyum" şeklinde söylemlerde bulunarak, üzerlerinde baskı kurmaya devam ettiği, 

           Cezaevinde bulunan örgüt lideri Sedat Peker’le irtibat ve koordinasyonu; gerek 2004 yılında Sedat Peker  
liderliğindeki suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen Kelebek operasyonunda, gerekse 1998 yılında Peker grubu ile  
birlikte gözaltına alınan, Sedat Peker ile yakın ilişki içerisinde olan, Sedat Peker’in halen cezaevinde bulunması  
nedeniyle  dışarıyla  bağlantısını  sağlayan,  soruşturmamız  kapsamında  şüpheli  konumunda  bulunan  bir  çok 
şahısla irtibatlı olan ve Sedat Peker’in mesajlarını bu şahıslara ileten, Sedat Peker’e para veya hediye göndermek  
isteyen şahıslara aracılık eden örgüt üyesi şüpheli  Erkan Korkmaz üzerinden sağladığı,

            Suç faaliyetlerini ve burdan elde ettiği gelirleri legalize etmek amacıyla 2002 yılında Özcan Üstüntaş ile 
birlikte  Beşiktaş  ilçesinde  kurduğu  "Refleks  Menajerlik  Şirketi"  ile;  kontrolünde  olan  menajerlik  şirketleri  
bünyesindeki  şahısları  etrafına  toplayarak  bir  suç  örgütü  yapılanması  içerisine  girdiği,  menajerlik  şirketi  
bünyesinde  bulunan  bazı  futbolcuları  müsabakalarda  kaybetmeleri  yönünde  tehdit  ettirerek,  baskı  uygulayıp  
sindirerek,  kendi  çıkarları  doğrultusunda  maçların  sonuçlarını  etkilemeye  çalıştığı,  Refleks  Menajerlik  şirketi 
aracılığıyla, örgüt üyesi şüpheli Özcan Üstüntaş’ı sevk edip yönlendirerek Sedat Peker’e yakınlığını ve  şahsın 
futbol  camiası  içerisindeki  temsilcisi  görünümünün  getirdiği  avantajı  da  kullanarak  yetkisi  olmadığı  halde  
menajerlik faaliyetlerinde bulunmaya başladığı, bir çok ünlü futbolcunun temsilciliğini (menajerliğini) üstlendiği,  
Avrupa  kulüpleri  dahil  olmak  üzere  Türkiye’deki  çeşitli  kulüplere  menajerlik  faaliyetleri  yürüttüğü,  menajerlik  
hizmet bedeli adı altında faturalar keserek kazancını arttırdığı ve bu suretle haksız şekilde yüksek meblağlarda  
kazanç elde ettiği, bazı spor kulübü yetkililerinin şahsın menajerlik yapma yetkisinin olmadığını bildikleri halde  
kendisiyle ortak hareket ederek şahsa menfaat sağladıkları, Olgun Peker tarafından bu şekilde; Fatih Tekke ve  
Hakan  Arıkan  isimli  futbolcuların  Beşiktaş  Spor  Kulübüne,  Ali  Turan  isimli  futbolcunun  Galatasaray  Spor  
Kulübüne, Gökdeniz Karadeniz isimli futbolcunun Fenerbahçe Spor Kulübüne transferlerinin yapıldığı, elde edilen  
bu  kazançla   cezaevinde  bulunan  Sedat  Peker’i  finanse  ettiği,  menajerlik  yaparak  futbol  dünyasında  isim 
yapmasının da etkisiyle 2008 yılı içerisinde Giresunspor Kulübüne başkan olduğu,

2008 yılı Aralık ayında Giresunspor Klübünü Süper Lige çıkarma  vaadiyle   kulüp başkanı olan örgüt  
lideri  Olgun Peker’in  başkanlık  yaptığı  iki  sezon boyunca Giresunspor kulübünü süper  lige çıkaramaması  ve  
Giresunspor kulübünün Bank Asya 1.Liginde ilk 6 sıraya giremeyerek play oflara kalamaması sonucunda 2010 yılı  
Mayıs ayında kulübü kongreye götürmek zorunda kaldığı ve  görevinden ayrıldığı, Giresunspor kulübü üzerindeki  
etkisini  kaybetmek  istemeyen  Olgun  Peker’in  kongrede  örgüt  üyesi  şüphelilerden  Hakan  Karaahmet’i 
desteklediği, kongrede çıkan olaylar  sebebiyle adaylardan Ferhat Abidinoğlu’nun adaylıktan çekilmesi üzerine  
kongreyi  6-7  oy  farkla  başkan  adaylarından  Osman Çırak  kazandığı,  Osman Çırak’ın  başkanlığı  döneminde 
kulübü mali yönden kontrol ve denetim altında tutmaya çalıştığı, bununda bir sonucu olarak Giresunspor futbol  
takımının Bank Asya birinci liginde alt sıralarda kaldığı ve düşme riskininin bulunduğu, bunun üzerine taraftar ve  
yerel medya tarafından istifa etmesi yönünde baskıların geldiği, baskılara dayanamayan Osman Çırak’ın kulübü 
kongreye götürdüğü, bu seçimde de Olgun Peker’in Giresunspor klübü üzerindeki etkinliğini kaybetmeme adına  
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büyük çaba sarfettiği, kulüp başkanlığı seçiminde; adamı olan ve kendisiyle eylem ve fikir birliği içerisinde hareket  
eden örgüt üyesi şüpheli Ömer Ülkü’yü desteklediği, şahsın kongrede başkanlığı kazandığı, 

Olgun Peker  ve Ömer  Ülkü’nün  bu süreçte  Giresunsporu kontrollerinde tutmak amacıyla  aşırı  çaba  
sarfettikleri,  kulüpten  alacakları  olduğu  için  kulübü  federasyona  şikayet  eden  futbolcular  üzerinde  baskı  
oluşturarak  alacaklarından  vazgeçirmeye  çalıştıkları,  bu  alacaklar  nedeniyle  TFF  tarafından  transfer  tahtası  
kapatılan  Giresunspor  kulübünün  transfer  tahtasını  açarak  bazı  transferler  yapabilme  ve  bu  amaçla  küme  
düşmesini  önleme  adına  federasyon  nezdinde  yoğun  çaba  sarfettikleri,  bu  süreçte  kulüpten  alacaklı  olan  
futbolculardan alacaklarından vazgeçmeleri, yahut alacaklı olmadıklarına dair belge vermeleri için bu futbolculara  
aşırı  baskı  uyguladıkları,  bazılarını  tehdit  ettikleri,  bu  şekilde  bazı  futbolcuları  ikna  ettikleri  (Kl:29,  Dizi:1-75 
arası),yine  Giresunspor’u  1.  Lig’de  tutabilme  adına  Ömer  Ülkü’nün,  Olgun  Peker’in  bilgi  ve  gözetiminde 
oynanacak müsabakalar öncesinde şike faaliyetlerinde bulunduğu, örgüt üyesi şüphelilerden  Coşkun Çalık ile 
Serdar Berkin’in bu süreçte Ömer Ülkü’ye yardım ettikleri, aktif şekilde şike faaliyetlerinde bulundukları, 

Örgüt  üyesi  şüphelilerden  Coşkun  Çalık’ın  kulüpte  danışmanlık  yaptığı,  Selim  Kımıl’ın  kulübe  araç  
kiraladığı,  yine örgüt  üyesi  şüphelilere  bu dönemde ücretsiz  toplu  halde bilet  verilmek suretiyle  kazanç elde  
etmelerinin sağlandığı, bu surette örgüt üyesi şüphelilerin maddi yönden kulüp üzerinden desteklendikleri ayrıca  
Giresun Spor Kulübü defterleri üzerinde yapılan usulsüzlüklerle örgüte para aktarıldığı,

Olgun  Peker’in  gerek  Giresun  Spor  Kulüp  Başkanlığı  yaptığı  dönemde  gerekse  bıraktıktan  sonra;  
Giresunspor camiası  üzerindeki  gücünü koruma ve çıkar  elde etme düşüncesiyle taraftar  grupları  üzerindeki  
baskı ve etkisini arttırdığı, bu amaçla; örgütte yönetici konumunda olan şüpheli Hakan Karaahmet’in; sevk edip 
yönlendirdiği, taraftarlar arasında suça yatkın kişilik ve kimlikleriyle bilinen ve Deli Adil'in oğulları olarak tanınan  
Selim Kımıl, Evren Kımıl, Hırçın Kımıl kardeşlerle, taraftar grubu lideri  Özden Tütüncü’yü,  Abdullah Eker’i, 
Samet  Erdemir’i,  Abdullah  Karakuz’u,  Aykut  Aydın’ı,  Coşkun  Çalık’ı  ve  Fatih  Sandal’ı,  yanına  çekip 
denetimine aldığı, bu şahısları sevk edip yönlendirerek; kulüpte yaptığı usulsüzleri araştırmak isteyenleri, istediği  
gibi oynamayan, alacaklarını zamanında alamadıkları için kulübü federasyona şikâyet etmek isteyen futbolcuları,  
rakiplerini; tehdit ettirip yıldırdığı, bazılarına zorla senetler  imzalattığı, 

          Deşifre olmama, faaliyetlerini sorunsuz şekilde devam ettirebilme, eylemlerini gizleyebilme adına  basını 
yönlendiren,  basın  yayın  kuruluşlarını  kendi  menfaatleri  doğrultusunda kullanmaya ve  lehe  haber  yaptırmaya 
çalışan Olgun Peker liderliğindeki suç örgütünün, yerel medyayı kullanarak taraftarları yönlendirmek ve etkinliğini 
sürdürmek amacıyla Giresun genelinde yayın yapan basın yayın kuruluşları üzerinde hakimiyet kurduğu, medya 
içerisinde  Hakan Karaahmet (Giresun Öncü Gazetesi Kurucu Ortağı)  aracılığıyla örgütlendiği, gerek bu şahsı  
gerekse  Candemir  Sarı (Giresun Öncü Gazetesi  Genel  Yayın  Yönetmeni),  Mesut  Erdoğan  (Giresun Ekspres 
Gazetesi Spor Yönetmeni), Murat Yakarışık (Giresun Öncü Gazetesi Kurucu Ortağı) ve Adil Şahin (TV 28 isimli 
internet televizyonu kurucusu)  gibi yerel medya mensuplarını talimatlarla yönlendirerek kulüp taraftarını istediği  
şekilde  etkilediği,  rakip  gördüğü  insanları  yıldırdığı,  örgüt  üyesi  olmayan  bu  şüphelilerin;  Olgun  Peker  ve  
arkadaşlarının örgütsel ilişkilerini, örgüt üyesi sıfat ve kimliklerini bilerek kendileriyle irtibat kurup kendilerine yardım 
ettikleri, şahsın  talimatlarına uygun şekilde örgüt propagandası  yaptıkları,  örgüt içindeki  hiyerarşik yapıya dahil 
olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyere yardım ettikleri, 

            Olgun Peker liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün; ülke genelinde bilinen ve faaliyet yürüten büyük  
çaplı diğer suç örgütlerinde olduğu gibi üst düzey kamu yöneticileriyle ilişki ve irtibat kurmaya  özen gösterdiği,  
bazı  kamu görevlileriyle menfaat ilişkisi   içerisinde olduğu, bu şekilde hem eylem kapasitesini  arttırdığı,  hem  
örgüte ya da mensuplarına yönelik adli ve kolluk birimleri  tarafından yapılabilecek olası adli işlemleri önceden  
haber alma veya örgütün kamudan daha rahat rant elde edebilmesini amaçladığı,
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Örgütün;  varlığını  devam  ettirebilmek,  eylem  sürekliliğini  sağlayabilmek  ve  örgüt  üyelerinin  süreklilik  
gösteren bireysel ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, örgüt içerisinde, kolluk kuvvetlerinin kendilerine  
karşı yapabileceği teknik takip, fiziki takip, iletişim tespit ve kayıt altına alma çalışmalarına karşı duyarlı ve tedbirli  
davrandıkları, kendi aralarında yaptıkları görüşme ve konuşmalarda gizliliğe riayet ettikleri, olası teknik takiplerden  
kurtulmak  amacıyla  suç  içerikli  görüşmelerini  telefonda  yapmamaya  özen  gösterdikleri,  önemli   görüşmeleri  
yüzyüze  yaptıkları,  zorunlu  hallerde  önceden  kendi  aralarında  belirledikleri  şifreli  kelimeleri  kullanarak  
konuştukları,  cep  telefonlarıyla  görüşmek yerine  bulundukları  yerde sabit  telefon araştırarak  o  hat  üzerinden  
görüştükleri, 

Olgun Peker’in, uzun yıllar Sedat Peker liderliğindeki suç örgütü bünyesinde bulunmasından dolayı ülke  
içerisinde bulunan birçok silahlı suç örgütü yöneticisi ve lideriyle de tanışıklığının ve irtibatının  olduğu, yaptıkları  
işlerin doğası gereği, suç örgütlerinin; varlıklarını, etkilerini ve güçlerini devam ettirebilmek amacıyla diğer suç  
örgütleriyle herdaim irtibat halinde oldukları, ortak hasımlara karşı birlikte hareket ettikleri, bazen karşılıklı  güç  
gösterisinde bulundukları,  gruplar  arasındaki  husumetlerde uzlaştırıcı-barıştırıcı  olmaya özen gösterdikleri,  bu  
şekilde konumlarını güçlendirip pekiştirdikleri, suç örgütü lider ve yöneticilerinin özellikle cenaze, düğün vb. gibi  
insanların bir araya geldikleri etkinliklerde boy göstermeyi ve gövde gösterisi yapmayı  tercih ettikleri bilinmekte  
olup, Olgun Peker’in de, bu noktada tipik bir mafya lideri gibi hareket ettiği açıkça görülmüştür. 

          SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SEDAT PEKER'LE İLİŞKİLERİ
   
          Türkiye’nin en etkin ve en güçlü suç örgütlerinin başında gelen Sedat Peker liderliğindeki oluşumun; örgüt  
liderinin tutuklanıp cezaevine girmesinden sonra da devamlılığını ve sürekliliğini koruduğu, suç örgütü lider  ve  
üyelerinin cezaevine girmesi üzerine örgütün liderliğine/yöneticiliğine lidere yakınlığı ve bağlılığıyla bilinen 
Olgun  Peker’in  geçtiği, gerek  Sedat  Peker’le  irtibatlı  olup  dışarıda  bulunan  gerekse  çevresinde  topladığı 
şahıslarla  birlikte   suç  örgütünü  tekrar  canlandırıp  örgütsel  faaliyetlerde  bulunduğu,  devam  eden  süreçte  
cezaevinde bulunanların, şahsi ve aile fertlerinin ihtiyaçlarının Olgun Peker başta olmak üzere dışarıda kalan  
örgüt üyeleri ve yöneticileri tarafından karşılandığı, her ne kadar liderin cezaevine girmesiyle örgüt güç kaybetmiş  
olsa da,  örgütün varlığını  devam ettirmek için  Olgun Peker’in  denetim ve kontrolündeki  örgüt  üyelerinin  suç  
işlemeye  devam  ettikleri,  bu  şekilde  hem  maddi  gereksinimlerin  karşılandığı  hem  de  örgütün  
bitmediği/tükenmediği algısının oluşturulduğu,

        Sedat Peker ile arasındaki suç birlikteliği, duyduğu bağlılık ve yakınlık, Olgun Peker'in; Sedat Peker'in suç 
örgütünü yönetirken kullandığı  yöntem ve sistemi  kendi  kurduğu suç örgütünde de uygulamasına yol  açtığı,  
şahsın örgüt içinde otoriteyi tek başına kendi elinde bulundurduğu, örgüt yönetici ve üyelerinin Olgun Peker'in  
talimatları ile hareket ettikleri, kendisine suç örgütü üyeleri tarafından Sedat Peker’e hitap edildiği gibi "Başkan, 
Reis" şeklinde -liderliğine ve yöneticiliğine sürekli  vurgu yapılmak suretiyle-  hitap edildiği,  eylemlerin çoğuna 
doğrudan iştirak etmeyerek yöneticilere verdiği talimatlarla örgütü yönettiği, suç örgütünün devamlılığını sağlamak  
ve elde edilen kazancı sürekli hale getirebilmek amacıyla yönetici ve üyeleri sürekli olarak kontrol altında tuttuğu,  
Sedat  Peker  cezaevine  girmeden önce  başladığı  futbolcu  menajerliğine  şahıs  cezaevine  girdikten  sonra  da  
devam ettiği, anlaşılmıştır.

Sedat Peker’le dışardakilerin irtibatını ve iletişimini sağlayan örgüt üyesi Erkan Korkmaz’ın; Olgun Peker 
başta  olmak  üzere,  Mecnun  Odyakmaz,  Bülent  Uygun,  Ahmet  Çelebi,  Ali  Kıratlı  ve  Yusuf  Turanlı  isimli  
şüphelilerle Sedat Peker’in bağlantısını da sağladığı belirlenmiştir. 

Olgun Peker’in Sedat Peker’le ilişkisini ortaya koyan deliller aşağıda alt başlıklar halinde ayrıntılı olarak  
irdelenmiştir;
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A - Olgun Peker’in Sedat Peker’e gönderdiği mektuplar (Kl:29, Dizi:399-406 arası)

Yukarıda suretleri konan mektupların içeriğinden de anlaşılacağı Olgun Peker’in Sedat Peker’e devamlı  
surette “baba” diye hitap ettiği, kendini  “oğlunuz” şeklinde takdim ettiği ve bu şekilde saygısını ve bağlılığını 
ortaya koyduğu görülmüştür.

B - Sedat Peker ve Olgun Peker arasındaki ilişkiyi gösterir iletişim tespit tutanakları

27.04.2004  günü  Olgun  Peker  ile  Sedat  Peker  arasında  geçen  görüşme  (  Kelebek  operasyonu   
kapsamında yapılan iletişim tespitlerinde belirlenmiştir.  );   

Olgun’un: “Efendim babacım”,dediği, Sedat’ın: “Nasılsın oğlum, ne yapıyorsun”,dediği, Olgun Peker'in 
konuşma esnasında Sedat Peker'e sürekli olarak "Babacım" diye hitap ettiği, Sedat Peker'in ise "Oğlum" diye 
hitap ettiği, 

22.12.2010   günü saat:  12.38’de Olgun Peker'i   X Şahsın aradığı görüşme;   

Olgun: “Şu benim masanın sağ tarafında böyle şeyin üstünde resimler var Reisin eski resimleri falan, 
onları al bir de bu çantam da CDler vardı şeyden getirttirdiğim, o cdleri laptop çantamı al hepsini getir bana çok  
hızlı karşıdayım, Mecnun abinin ordayım oraya gel", (tape:614)

41



26.12.2010   günü saat:  19.35’de Olgun Peker'i   Mecnun Odyakmaz'ın aradığı görüşme;   

Olgun: “Buradayım amca buradayım", Mecnun: “Yarın bende 11’e 10 kala, gidiyorum Polonya’ya", Olgun:  
“İyi işte oradan buraya gel çarşamba günü amca", Mecnun: “Olabilir dur bakalım", (tape:682)

31.12.2010   günü saat:  13.11’de Olgun Peker'in   S.'ı aradığı görüşme;   

S: “Abi çıkıyor mu", Olgun: “Yok Serdar nerden çıktı", S: “Ötekiler çıkıyor", Olgun: “Ötekiler kim", S: “İşte 
öteki Sedat abi çıkmış", Olgun: “Sedat Şahin ", S: “He", Olgun: “Yok biz cezamızı yatıyoruz abicim", (tape:692)

31.12.2010   günü saat:  16.00’da Olgun Peker'in   İ.D.'ı aradığı görüşme;   

Olgun: “Dayı bu Sedat Şahin’ler tahliye oluyormuş he, beni şeyler aradı beni ya birileri, almaya gitmişler  
Kandıra’ya ya",  İ:  “Belki  bu akşam alamayabilirlermiş,  5 sene yargılananlar  tahliye ediliyormuş dayı",  Olgun:  
“Burhanettin Sarallar", İ: “Onların daha 3.5 sene filan oldu eğer karar verirlerse onlara vurmuyor, Şahin’in 6 sene  
oldu ya ona direk vuruyor", Olgun: “Bizimki cezayı yatıp çıkıyor sadece ya", (tape:699)

31.12.2010   günü saat:  18.31’de Olgun Peker'i   K.H.'ın aradığı görüşme;   

Olgun: “Bugün güzel bir şey duydum doğru mu", K: "Doğru doğru, yeştiremedik pazartesiye kaldı Allah  
nasip ederse, artık kişilere özel bir şey olmadıktan sonra ki olacağını zannetmiyorum", Olgun: “Çok sevindim, çok  
iyi oldu çok iyi oldu gözünüz aydın, selam söyle, beni de aradı bir arkadaşım ya işte Reis çıkıyormuş falan 
filan, kesilmişimizi yatıyoruz çıkma gibi şeyimiz yok dedim, filan", K: "Bu taraflara geldiğinde bir ara bir çay 
içelim abi bir yerde", Olgun: “Tamam kardeşim, özellikle Vedat’a çok selam söyle göremezsem", (tape:702)

09.01.2011   günü saat:14.56  ’da Olgun Peker'e   Erkan Korkmaz'ın gönderdiği mesajda;   

"mutluluklar getırmesını yüce Allah tan dılerım Sedat Peker..." yazdığı, (tape:768)

16.01.2011   günü saat:17.07  ’de Olgun Peker'i   Erkan Korkmaz'ın aradığı görüşme;   

Erkan: “Reis selam söyledi size, yeni yıl tebrikinizi almış bu yüzden dolayı çok teşekkür ediyor" (tape:826)

16.01.2011   günü saat:17.08  ’de Olgun Peker'i   Erkan Korkmaz'ın aradığı görüşme;   

Olgun: “15’ine insan cevap vermez mi ya",  Erkan: “Niye mesaj yazdım ben sana mesaj gönderdim",  
Olgun: “Beni bir daha mesajla falan uğraştırma canlı isterim ben", Erkan: “Ben sana mesaj gönderdim söz olarak  

42



ta bugün aldım", Olgun: “Bir daha öyle olmasın tamam mı hemen, arayın beni", Erkan: “Sen İdris ile görüştün  
mü", Olgun: “Görüştüm görüştüm", (tape:827)

31.01.2011   günü saat:19.51  ’de Olgun Peker'i   Erkan Korkmaz'ın aradığı görüşme;  

Erkan: “Başakşehir’e ne zaman geçeceksin",  Olgun: “Geçiyorum şimdi  bir  şey mi oldu",  Erkan: “Şey  
yapacağım da Etiler’e mi gelsin ufaklık", Erkan: “Gelsin bi arasın beni çıksın yola arasın beni ya" (tape:935)

31.01.2011   günü saat:20.16  ’da Olgun Peker'in   Erkan Korkmaz'ı aradığı görüşme;   

Olgun: “Amca, Vedat var ya Vedat, Atilla abinin yanındaki, benim eve geliyor şimdi Atilla abinin yanında,  
Vedat’ı bul Vedat’la görüşte", Erkan: “Dur ben görüşürüm Vedat’la olmazsa tamam", (tape:936)

11.03.2011 günü saat :00.02’de Olgun Peker’in Erkan Korkmaz’ı aradığı görüşme; 

Erkan: “ Amca bu senin Facebook’ta bu şey arkadaş listende şey varmış Boğaç varmış”, Olgun: “Benim  
öyle bir Facebook’um yok bir hayran sitesi yapmış birileri çıkartın dedim çıkarmamışlar mı çıkarttık dediler bize”,  
Erkan: “Çıkartmamışlar abiciğim valla çıkartmamışlar onu ee mutlaka çıkartsın bana da haber ver demiş, aa şey  
olabilir mi o Giresunspor filan falan”, Olgun: “He onlardan işte ya, ya söyle bende şimdi tamam bir daha bi bakarız  
tamam abim”, Erkan: “O zaman ona söylersin, eğer ee o yapamıyorsa demiş bizim bir tane çocuk var o yaptırsın  
demiş, bizim Fatih diye bir,o çıkartsın demiş bilmiyorum ki”, Olgun: “Bizimle alakalı değilki site dur bakayım ben  
bi,adamlarda acayip olur Giresun’dakiler anladın mı hiç, sokak çocukları yani arayıp şuradan o Boğaç’ı çıkartın  
demekte bir garip olur”, (tape:318)

12.04.2011 günü saat:10.31’de Erkan Korkmaz’ı Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Erkan: “Amca şöyle öğleden sonra saat 1 gibi be seni bir arayayım, zaman uyanık oluyor musun…ben  
seni saat şöyle 1 gibi o cıvarlarda arayacağım”, Olgun: “Gelişmelerden haberin var mı”, Erkan: “Ne gibi”, Olgun:  
“Haydi ara”, (tape:1310)

 (07.04.2011  günü  Refleks  Menajerlikte  yapılan  aramayla  ilgili  Sedat  Peker’e  bilgi  aktardığı  
değerlendirilmiştir.)

01.05.2011   günü saat:  23.45’te Erkan Korkmaz'ın   M.D.'ı aradığı görüşmede;   

Erkan: “Olgun’un eşi var ya Rabia yengen, yarın sabahleyin bir kalkıp onu bir gidebilirmisin", M: “Abi ben  
yarın evrakları çıkartacağım salı günü işe başlıyorum", Erkan: “Tamam oldu o şey araba sende mi", M: “Bende 
abi yarın koşturacağım ya bende dursun yarın", Erkan: “Dursun ama yarın bir buluşalım seninle de o şeyi alayım 
ben senden", (tape:1628) dendiği belirlenmiştir.
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C - Olgun Peker'in cezaevinde bulunan  Sedat Peker'e maddi yardımda bulunması

Olgun Peker’in 2011 yılı şubat ayı içerisinde 20.000 tl civarinda parayı Erkan Korkmaz 
aracılığıyla cezaevinde bulunan Sedat Peker'e gönderdiği  belirlenmiş olup, buna ilişkin 
iletişim tespit tutanaklarına aşağıda yer verilmiştir. 

17.02.2011 günü saat:18.44’da Erkan Korkmaz’ı Olgun Peker’in aradığı görüşme   (tape:  1297  )  ;   

Olgun: “Sana bir  şey ödeyecektim ya benden sen kendine bir  şey istedin ya”, Erkan: “Evet doğrudur  
amca”, Olgun: “Aykut diye bir arkadaşım var benim Almanya’da, onda bir  emanetim vardı bana gönderecekti  
daha telefonlarımı açmadı, ben sana şimdi benden istediğin şeyi çek olarak bırakayım yarın bir yere gönderirim  
olmazsa  ben  bir  yerden  rica  ederim  oraya  bırakırsın  oradan  alırsın  en  kötü  ihtimal”,  Erkan:  “Beni  yarın,  
göndereceğin yerede yarın yönlendirirmisin beni oraya”, O: “Bu akşam onu ayarlamaya çalışıyorum tamam mı”,  

17.02.2011   günü saat:18.49  ’da Olgun Peker'in   Aykut isimli şahsa gönderdiği mesajda;   

"Aykutum sıkıntıyı biliyorum senide sıkmak istemiyorum vallahi bugün çekimi kırdırmaya calıyorum konu  
benimle alakalı deyi biliyosun" yazdığı, (tape:977) 

21.02.2011 günü saat:10.37’de Erkan Korkmaz’ın Olgun Peker’e gönderdiği mesajda; 

“amca beni arayıp bişe dicekmisin ona göre haber verecem” yazdığı, (tape:1298)

22.02.2011   günü saat:13.09  ’da Olgun Peker'i   M.S.'ün aradığı görüşme;   

M: “Amcasını aradım onunda şimdi o şimdi bakmaz diye amcası yarın hallederim diyor yarın olur mu?",  
Olgun: “ Olur Erkan beyin (Erkan Korkmaz) telefonu var mı sen", M: “Bende yok sen söylersin benle irtibata  
geçsin abi o benim numaram var onda", Olgun: “Dur vereyim 532 224 36 39, bi ara da sen de şey ben Olgun  
aradı ben yarın yaptıracağım onu de", (tape:980)

24.02.2011   günü saat:09.41  ’de Olgun Peker'i   E.'nun aradığı görüşme;   

Olgun: “Bi 30 bin lira bi para gelecekti bi geçti mi onu soracaktım ya", E: "Ben dışardayım şimdi seni  
arattırıyorum Olgun abi", (tape:981)

24.02.2011 günü saat:10.31’de Erkan Korkmaz’ın Olgun Peker’i aradığı görüşme; 

Erkan: “Amca bu çocuk sabah gitmiş halen bankada bekliyor, oradan da diyorlar ki”, Olgun: “... Gelmemiş  
para, bekleyecek, bende gittim verdim imzayı”, Erkan: “EFT gelecek işte bir saatten bir buçuk saatten önce falan  
gelmez diyorlar çocuğa o zaman çocuk gelsinde”, Olgun: “Gönderecek arkadaşı bekliyorum da uyanmadı galiba  
10’da gönderecekti ben imza verdim bankaya benim hesaptan alabilir diye”, (tape:1299)
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24.02.2011 günü saat:10.58’de T.U.’nın  Olgun Peker’i aradığı görüşme; 

Olgun: “2’de uçuyorum 10’da bankadan parayı alacaklar”, T: “Ben hemen başkanım geçiyorum hemen  
hallediyorum”, Olgun: “ Sen yolla sen bankada çocuk bekliyor hadi”, (tape:068)

24.02.2011 günü saat:10.59’da T.U.’nın  K.’i aradığı görüşme; 

T: “Olgun başkan yurtdışına gidiyordu benden, 30 bin para istemişti, Muhittin al biz sana getireceğiz şimdi  
hemen 30 bin para versin, şu şeye var ya Deniz”, K: “Rıza’ya kendi hesabına mı yatacak para”, T: “11.30’da  
uçağı kalkıyor tamam mı parayı alıp gitmesi lazım, ben şimdi şeydeyim sen Muhittin’den hemen al”, (tape:069)

24.02.2011 günü saat:14.13’de Erkan Korkmaz’ın Olgun Peker’i aradığı görüşme; 

Erkan: “Gelen giden yokmuş çocuk orada”, Olgun: “Şimdi aradım ben çocuğu ya yattı on bir buçukta 
yattı,  uçağa binmeden önce yattı para ya, Erkan yatırdım”, (tape:1300)

24.02.2011 günü saat:14.14’de Erkan Korkmaz’ın M.D.’ı aradığı görüşme (tape:1301); 

Erkan: “Ne oldu”, M: “Şimdi şeyle konuştum da şimdi bankadayım işte bakıyorum haberleşeceğiz”, 

24.02.2011   günü saat:14.15  ’de Olgun Peker'i   M.D./H.'nın aradığı görüşme;   

H:"Şimdi hesapta 20 bin yok 17 bin var, kamiajla birlikte", Olgun: “Ya kamiajı falan niye kesiyorsunuz ben  
oraya o parayı yolladımki bu çocuk parayı bekliyor çek para", H:"Hayır kesmedim ee kesmedim falan", Olgun: “Şu  
Rıza’yı bir ara Giresun’u o tamamlayacaktı, sen onu 18’e tamamla çocuğa ver", H: "Tamam oldu", (tape:982)

24.02.2011 günü saat:14.17’de Erkan Korkmaz’ı Olgun Peker’i aradığı görüşme (tape:1302) ; 

Olgun:  “Para  gelmiş  20 bin  gelmiş,  2.200 hesabımız  var  parayı  çekmiş otomatikmen banka  içinden 
17.800 kalmış onun için gözükmüyormuş 20 olarak şimdi o 20’yi çektiriyorum heran 2.200 yollattıracağım üstüne”,  

24.02.2011   günü saat:  14.19’da Erkan Korkmaz'a   Olgun Peker'in  gönderdiği mesajda;   

"Bana bir hesap numarası atarmısın" yazdığı, (tape:2590)
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24.02.2011   günü saat:  14.19’da Erkan Korkmaz'ın   Olgun Peker'i aradığı görüşme;   

Erkan:  “Amca  numara  istemişsin  benden,  çocuk  orda  onun  adına  göndert",  Olgun:  “Başka  yerden  
gönderttireceğim ya", (tape:2591)

24.02.2011   günü saat:15.01  ’de Olgun Peker'i   R.’nın aradığı görüşme;   

R:  "Bi  mesaj  geldi",  Olgun:  “O hesaba yolla  kalan 5’i  de",  R:  "Ama eft’yi  yapmak içinde yine birinin  
gelmesi lazım", Olgun: “Sen yap kendin, kendi hesabından", R: "Ben gittim mi bana diyeceklerki bu kim bununla  
ne işin var bize tek tek soruyor onu müfettişler bize", Olgun: “O zaman onu benim hesabıma yatır,dur ben seni  
arayacağım ha", (tape:983)

25.02.2011 günü saat:18.53’de Erkan Korkmaz’ı Olgun Peker’i aradığı görüşme; 

Olgun: “Atillahan şeyde Mecnun ağabeylerde, onu da ona bıraktım 2 milyar  200”, Erkan: “Ben şimdi  
gönderiyorum çocuğu oraya Mecnun abinin evine”, Olgun: “Haydi ara yengeyi, hanım orada benim hanımda”,  
Erkan: “Bizim Murat’a söylerim derim git Atilla’nın elini öp 2 milyar 200 verecekmiş sana”, Olgun: “Atillahan neden  
bilinmez değişik bir huy edinmiş çocuk, Mecnun abideler”, (tape:1303) dendiği belirlenmiştir.

Ç - Olgun Peker'in Sedat Peker'in çocuklarını tatile gönderdiğini gösterir tapeler

12.01.2011   günü saat:14.31  ’de Olgun Peker’i   S.A.'ın aradığı görüşme  ; 

S: "Bu Grand Yazıcı Uludağ, filan,30’u giriş 5’i çıkış, veya 4’ü çıkış 4 oda 2’şer kişilikten 4 oda, ama  
indirimli fiyat İbrahim Yazıcı ve Mecnun abiyle de görüştük şimdi 4 odaları filan götürüyorum ya Hüseyinleri al abi  
be", Olgun: “İndirimli fiyat şey yaparız tamam hadi", (tape:805)

12.01.2011   günü saat:14.33  ’de Olgun Peker'in   İ.Y.'yı aradığı görüşme;   

Olgun:  “Bana bir,  birini  yönlendirirmisin şu şeydeki  otele Uludağ’daki  otele  reisin çocukları  gidecek 
oraya bir yer ayırsın ya", İ: “Hayri’yi tanıyormusun sen bizim, ben sana onun telefonunu vereyim, 532 740 45 09, 
onlar onun ince şeyini bilirler onlar" , (tape:806)

12.01.2011   günü saat:14.35  ’de Olgun Peker'in   S. A'ı aradığı görüşme;   

Olgun: “Sana Hayri Yazıcı’nın telefonunu vereyim bir yaz onu, 532 740 45 09, Hayri Yazıcı ile de Mecnun  
abinin arası iyi, Hayri Yazıcı’yı o arasın", S: "Tamam görüşürüz", (tape:807) dendiği belirlenmiştir.
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D - Erkan Korkmaz’a ilişkin  iletişim tespit tutanakları

01.02.2011 günü saat:22.29’da Erkan Korkmaz’ın Y. isimli şahsı aradığı görüşme(tape:2470);  

Erkan: “…Reis çok selam söylemiş sana, mektubunu almış çok çok teşekkür etmiş bende kendisinin 
yeni yılını kutluyorum hayırlı seneler diliyorum demiş, ayrıca Celal beyin çok iyi bi insan olduğunu söyle adamı  
geçmişte bizim yakınlarımız ticarette mağdur ettiler kendisiyle ticaret yapabilirsen mutlaka yap kardeşim”, 

 

01.02.2011 günü saat:22.33’te Erkan Korkmaz’ın F.isimli şahsı aradığı görüşme; 

Erkan: “Abi selam söylemiş mektubunu almış teşekkür etmiş, demiş Fatih’e söylersin gelecekle ilgili 
tüm düşüncelerini avukat olma üzerine kursun demiş,… ya kardeşim planlamanı sadece bu şekilde yap demiş,  
kendine çok iyi bak diye bi notu vardı abicim”, (tape:2471)

01.02.2011 günü saat:22.35’te Erkan Korkmaz’ın H. isimli şahsı aradığı görüşme;

Erkan: “..Abi çok selam söylemiş,mektubunu almış çok teşekkür etmiş mektubun için, Hakan kardeşime 
söylersin demiş burda ziyaretçiler  bi  kere yazılıyo,  bu yüzden dolayı ziyaret imkanı  gerçekten mümkün değil  
demiş, telefonla görüşmeyi ise inşallah önümüzdeki zamanlarda hallederiz bi de Hakan kardeşim bizim Yusuf’a  
söyle  bana mutlaka  mektup  yazsın  ve  en  son  halini  gösteren  resmini  yollasın  demiş”,  H:  “Beraber  fotoğraf  
çektirdik Yusuf’a gittim dün, Reise işte yarın falan ulaşır işte mektup yani”, (tape:2472)

07.02.2011 günü saat:23.19’da Erkan Korkmaz’ın C. isimli şahsı aradığı görüşme;

Erkan: “…Reis demişki bu rahmetli Celal bi arkadaşı vardı demiş”, C: “Selim Yalçın mı”, Erkan: “Sivilceli  
Selim, Cemil bilir demiş ne yapıyo ne ediyo ne iş yapar”, C: “Abi evlenmedi o daha karşıda şey yapıyordu büfe  
işletiyorlardı,  yarın bizim arkadaşlara  arattırırım bi  abi”,  Erkan:  “…En son halini  gösteren bi  böyle boy resmi 
istemiş Reis ondan, bunları ben yarın arayıp alıcam senden tamam mı”, (tape:2473)

08.02.2011 günü saat:10.15’te Erkan Korkmaz’ın X şahsı aradığı görüşme; 

Erkan: “…Reis çok selam söylemiş mektubunu almış çok teşekkür etmiş mektubun için, internet sitesine 
de bıraktığın mesajları okuyorum onlar içinde ayrıca teşekkür ederim eşine kızına ve Akçakoca’daki arkadaşlarına  
da selamlarımı iletirse çok sevinirim diye bi notu vardı iletirim”, (tape:2474),

08.02.2011 günü saat:10.24’te Erkan Korkmaz’ın Ç. isimli şahsı aradığı görüşme; 
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Erkan: “Ben sayın Sedat Peker vasıtası ile arıyorum,kendisinin selamı vardı mektubunu almış teşekkür 
ediyor  mektubunuz için,  demiş ki  arkadaşımıza söylersin  uzun süredir  cezaevinde olduğum için  mektubunda  
yazmış olduğu konuyla ilgili yardımcı olabilmem maalesef mümkün değil o yüzden hakkını helal etsin şeklinde bi  
notu vardı onu iletmek istemiştim”, (tape:2475)

09.02.2011 günü saat:19.25’de Erkan Korkmaz’ın A. isimli şahsı aradığı görüşme;

Erkan: “Abi de çok selam söylemiş sana, mektubun için çok teşekkür etmiş,ayrıca gönderdiğin kazaklar 
için de çok teşekkür etmiş, demişki  kazaklar önümüzdeki hafta elime geçecek, kazaklar ile ilgili  yorumumu o  
zaman  ileteceğim  demiş,  her  ay  binlerce  mektup  geliyor  Süleyman  arkadaşın  mektubu  dikkatten  kaçmasın  
demiş,”  (tape:1296)

11.04.2011 günü saat:  01.26’da Erkan Korkmaz’ın   Zeki Mazlum'a gönderdiği mesajda;   

"Sayın  SEDAT Peker  ın  11  nısan pazartesı  cıkacak olan  haftalık  aksıyon  ısımlı  haber  dergısınde 
detaylı bır röportajı yayınlanacaktır." yazdığı (tape:3313),

24.04.2011 günü saat:  15.13’de Erkan Korkmaz'ı   Ş.B. isimli şahsın aradığı görüşme  ; 

Erkan: "Ben sayın Sedat Peker vasıtasıyla arıyorum…kendilerinin çok selamları vardı mektubunuzu 
almış, ayrıca bende kendisine ee cevaben mektup yazdım bir kaç gün içerisinde eline ulaşacaktır diye bir notu  
vardı onu size iletmek için aramıştım", (tape:3314)

08.05.2011 günü saat:  15.48’de Erkan Korkmaz’ın   Y.S. isimli şahsı aradığı görüşmede;   

Erkan: "Reis çok söylemiş sana, notunu almış çok teşekkür etmiş, ayrıca Mehmet, Erkan arkadaşlarınızı 
da ee selamlarımı iletirse sevinirim demiş,Yusuf kardeşimin mektubunun gelmesine sevindiğimi özellikle bilmesini  
isterim, ee bulunduğu yerlerde sağolsun ismimizi onurlandırıyor, kendine çok çok iyi bak diye bir notu vardı sana",  
(tape:3316) dendiği belirlemiştir.         

ÖRGÜTÜN HİYERARŞİK YAPISINI GÖSTERİR İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI  

14.12.2010   günü saat:  12.57’de Hakan Karaahmet’i   Hırçın Kımıl'ın aradığı görüşme;   

Hırçın: “Şey verecektin dün hani Selim abim dedi ya 2 milyar verecek dedi, Musa Can dün ben istedim de  
o da dedi düşürürsün dedi ", Hakan: “Yanıma gelirsinde konuşuruz tamam mı, dışardayım ben şimdi, dur ararım  
ben şimdi Selim’le konuşurum", (tape:544)

14.12.2010   günü saat:  14.40’da Hakan Karaahmet’in   Hırçın Kımıl'ı aradığı görüşme;   

Hakan: “Televizyondayım ben bi gel", Hırçın: “Tamam abi", (tape:545)
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14.12.2010   günü saat:  16.26’da Hakan Karaahmet’in   X şahsı aradığı görüşme;   

Hakan: “Korkulacak adamken belediye başkanı oldun daha ne olacak",  X: "Evet doğru söylüyorsun",  
Hakan:  “Şu  bizim  çocukları  göndereyim  sana  da  seni  bir  görsünler",  X:  "Beni  Hakan  hiç  ha  bu  ay 
görmesinler yemin ediyorum 35 lira para geldi bu ay 1 lira para kalıyor 1… yiyeceğim bende şaşırdım, bir  
dahaki ay inşallah bende ona yardımcı olurum", Hakan: “Tamam 1. ayda sana gönderiyorum ben", (tape:546)

 15.12.2010   günü   saat:00.55’de     Selim Kımıl’ın Özden Tütüncü’yü   aradığı görüşme  ; 

 Selim’in Salih’in arabasını sorduğu, Özden’in serviste olduğunu belirttiği, Selim’in sorunun ne olduğunu  
sorduğu, Özden’in: “Ya sıkıntı var sen gel Jandarma gelmeden senin gelmen lazım öyle diyeyim daha telefondan 
beni konuşturma”, (tape:1128)

  22.12.2010   günü saat:  15.05’de Olgun Peker'i   Ömer Ülkü'nün aradığı görüşme;   

Olgun  Peker'in  telefonundan M.'in  görüştüğü,  Ömer:  “Başkanım orda  mı",  M:  “Toplantıda  başkanım,  
aradığınızı ileteyim ben", (tape:616)

23.12.2010   günü   saat:11.58’de     Candemir Sarı’nın Olgun Peker’i   aradığı görüşme  (tape:1132)  ; 

Candemir:  “Reis hoş geldin,kaç gün buradasın reis,Giresun tarafına gelirsen bir  göreyim yüzünü ya” , 
Olgun: “..Yarım saat bir saat sonra şeyde ol Turan Usta’ nın şeyi var ya ofisi, oradayım”, Candemir: “ Tamam”, 

23.12.2010   günü saat:  16.08’de Olgun Peker'in   Ömer Ülkü'yü aradığı görüşme;   

Olgun:  “Giresun’da  mısın",  Ömer:  “Evet",  Olgun:  “Yeni  haberim oldu görürdüm seni  gidiyorum ben",  
Ömer: “Bir  emrin var mı",  Olgun: “Geldim yani başkanla falan konuştum onlarda gereğini yapacaklar haberin  
olsun, şeye ne zaman geçiyorsun Antalya’ya", Ömer: “Görüştük orayla, haftasonu beraber olacağız",  (tape:632)

28.12.2010   günü saat:19.09  ’da Hakan Karaahmet’in   Selim Kımıl'ı aradığı görüşme;   

Selim: “Biz evdeyiz abi sende gel diyecektim", Hakan: “Var mı bir şey", Selim: “Şuanda bi sıkıntı yok abi  
geldik işte evdeler hep, İbrahim abiler burdalar işte ailesi de burda" , (tape:564)

10.01.2011   günü saat:14.25  ’de Olgun Peker'in   X şahsı aradığı görüşme;   
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Olgun: “Benim oyuncumu 90 dakika oynatsın söyle hocaya", X: "Peki başüstüne Olgun bey", Olgun: 
“Ciddi diyorum bak kötü olur ha", X: "Tamam Olgun bey, siz kendiniz söyleyiniz", Olgun: “Yok ben muhattap 
olmam", X: "Senin oyuncun hangisi ya, stoperin, belki önce oynatır belki sonra bilmiyorum", (tape:775)

14.01.2011 günü saat :12.44’de Mesut Erdoğan’ı Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Olgun:  “Dün sizi  ifadeye çağırmışlar  ne ifadesi  o”,  Mesut:  “Çağırdılarda gitmedim o şeyin Ali,  ee bir  
haberinin altına ahlaksız yazmış da yorum olarak onunla ilgiliymiş herhalde”, Olgun: “Savcılık çağırsın niye polis  
çağırıyor o zaman enteresan bir şey”, Mesut: “Şimdi sitenin sorumluluğu bizde olduğu için”, (tape:346)

18.01.2011   günü saat:  12.09’da Ömer Ülkü’yü   Osman Karahan’ın aradığı görüşme;   

Osman: “Birisi bana dedi Olgun Peker 2 tane futbolcu göndermiş buraya diyor”, Ömer: “Yav nasıl Olgun  
Peker gönderiyor arkadaş ya ben anlamıyorum ki anasını satayım kulübün başkanı Olgun Peker mi Ömer Ülkü 
mü, topçuları ben gönderiyorum 2 tane kimi göndermiş”, Osman: “Adam o yabancıyı bile anlamış şey diyormuş  
bu Olgun’un adamıymış Sivas’a göndermiş Sivas kabul etmemiş”, (tape:216)

25.01.2011   günü saat:11.26  ’da Olgun Peker'i   M.'in aradığı görüşme;   

M: “Başkanım ne ne yapalım bir yardımcı olacakmısınız bize bu konuda" Olgun: “Malik hoca ben Ali İpek’i  
beni  arattırdım  Ali  İpek  ile  konuşacağım  bugün  kulüp  başkanıyla  konuşacağım",  M:  “Ben  sizi  meşgul  
etmeyeceğim  fazla  ben  yani  ee  sizin  soyadınızın  nasıl  bir  insan  olduğunu  kimsenin  hakkını  ye 
yedirmediğini biliyorum Serdar Berkin’e bi talimat verseniz de o yarın gitse evet şöyle şöyle dese olabilir  
mi acaba", Olgun: “Serdar Berkin ee orada bir dahaki sene işe başlayacak, o yapmaz öyle bir şey", M: “Siz 
isterseniz yapar ben çünkü öyle bir duyum aldım, o demişki başkanım bana söylesin  ben çünkü Levent ile 
dün konuştum", Olgun: “Hadi söylüyorum tamam ben açıp söylüyorum şimdi", (tape:897)

25.01.2011   günü saat:12.57  ’de Olgun Peker'i   Serdar Berkin'in aradığı görüşme;   

Olgun:  “Şu Malik hoca arıyor  beni,  sen dersen başkanım yapacakmış şahitliğini  diyor",  Serdar:  “Ben 
yaklaşık 2 gündür açmıyorum, burada diyor birisini zora sokmak var diyor o parasını aldı ya başkanım", Olgun:  
“Ben orayla anlaştım bir  daha sene oradan ekmek yiyeceğim nasıl  ben oraya gideyim şimdi şahitlik yapayım 
aleyhine, ara o düzgün yine konuş, beni bir daha aramasın", (tape:900)

25.01.2011   günü saat:16.25  ’de Olgun Peker'i   M.U.'ın aradığı görüşme;   

M: “Şeyi  soracağım sana ben başkanla görüştüm, halletmeye çalışıyorum dedi",  Olgun: “Evet bugün  
yarın halledecek inşallah", M: “Sence tahta kalkacak mı", Olgun: “Büyük bir ihtimal kalkacak, çocuk mutlu mu 
orada", M:“Çocuk çok istekli ama diyor hoca diyor bizi oyuna almıyor diyor, seni dedim oraya gönderen o, 
Giresun zaten onun takımı dedim sezon sonuna kadar orada dedim oynayacaksın dedim ondan sonrasında 
dedim gerekeni dedim biz beraber onunla beraber yapacağız dedim yani bundan sonra senin menajerin dedim  
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hem o hem ben ikimiziz dedim, şimdi tahta kalktığı  takdirde bunun bir  sözleşmesini  nasıl  yapacağız Olgun",  
Olgun: “Şimdi bir, toplantıdayım Mehmet’im ben bi şey yapayım arayım seni tamam mı", (tape:904)

          25.01.2011   günü   Olgun Peker'i   E.A.'ın aradığı görüşme   (tape:  905);   

E: “Kars Sporun İstanbul Şube başkanlığını şimdilik aldık, aklında bulunsun Karslı topçulardan almak  
istiyoruz", Olgun: “Sen şey yapınca bana söylersin hemen 2-3 gün içerisinde organize ederiz o problem değil", E:  
“Bi  de bi yemek düzenliyorum İstanbul’da Mecnun abiyi  de arayacağım sizleri  de aramızda görmekten şeref  
duyarız, bizi onurlandırırsanız sevinirim, büyük ağa ile bir görüşeyim tamam mı paşam", Olgun:“Tamam, tamam", 

26.01.2011   günü saat:17.00  ’de Olgun Peker'in   O.'ı aradığı görüşme;   

Olgun:  “Şimdi  git  Enramo’nun  (futbolcu)  yanına,  …söyle  oraya  gelirsem onu tersten  çivilerim 
yukarı ha, söyle deki Olgun aradı böyle böyle dedi, Neşe’ye yazıyor…ona söyle yani ne olacağını da anlat 
ona, onun pahalı futbolcu olması bacağını kırmayacağım anlamına gelmez", O: “Tamam tamam”, (tape:909)

29.01.2011   günü saat:  19.35’de Ömer Ülkü’nün   Osman Öden’i aradığı görüşme;   

Osman: “Hakan Karaahmet kardeşle geziyoruz, aslında senle biz bir araya gelsek iyiydi ama, yarın bir  
araya gelemeyiz işin yoksa aslında bir iki laf söyleyeyim ben sana sen de bizi yemeğe almış ol bu vesileyle  
üçümüz araya gelelim, olası olumsuz gelişmeleri şimdiden söyleyelim de seninde bilgin olsun derim”, Ömer: “He  
o zaman ben sizi bi on beş dakika sonra arayım”, (tape:238)

30.01.2011   günü saat:  12.10’da Ömer Ülkü’yü   A.’ın aradığı görüşme;   

A: “Bu bizim çocuklar var bi10-15 kişilik bunlara her maçta bunlar bilet şey yapıyorduk sağlam 
çocuklar bizim ha bu şeyin çocukları bunlar şimdi durmadan beni arıyorlar akşamdan beri”, Ömer: “Ama 
dün yönetim kurulundan karar çıktı bedava biletleri tamamen kaldırılması ile ilgili”, A: “Tamamda bunlar zaten 15 
kişi bunlar biz ne dersek onu yapan çocuklar öbürlerine karşı ben zaten karşıyım,şeyin çocukları bu bizim 
Olgun’un yanındaki çocuklar işte”, Ömer: “Anladım da işte onları ne yapacaksın kaç kişi onlar 10 kişi mi”, A:  
“10 kişi he ben Şükrü’yü aradım Şükrü stattaymış olmasa Şükrü bi 10 tane bilet versin bunlara”, Ömer: “Tamam  
Şükrü’yle görüş o zaman”, (tape:239)

30.01.2011   günü   saat:12.15’de     Selim Kımıl'ı A.'ın   aradığı görüşme  (tape:  1094  )  ;   

A: “Fatih Hocaoğlu’nu bulacaksın, stadın kapısından 15 tane biletin var", Selim: “Tamam", 
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         31.01.2011 günü saat:19.17’de Candemir Sarı/Hakan Karaahmet’i  O.’nın aradığı görüşme (tape:095); 

O: “Bu bizim ocakcı çocuklardan Selami’nin çocuklarından biri  ile  bu Hakan’ın ekibi var ya şu Deli 
Adil’in oğulları, kapışmışlar G Cityde bizim oğlan silah çekmiş bunlara karakoldalarmış, Selami de yanına 
gidemiyor olay bize yıkılmasın diye, o tarafa halledelim de en azından”, Candemir: “Yani davacı şikayetçi 
olmasın”,  O:  “Hakan’a rica ette  biz  barıştırırız  çocukları”,  (Candemir’in  telefonu yanında bulunan Hakan’a 
verdiği) O: “Bizim çocuklardan biri ile senin ekip ufak bir tartışma yaşamış, Adil’in oğullarıyla, bizimki de 
silah çekmiş onlara, bizde gidip sahip çıkamıyoruz, bizim üzerimize kalır ocak işi”, Hakan: “Anladım”, 

31.01.2011 günü saat:19.27’de Selim Kımıl’ı Hırçın Kımıl’ın aradığı görüşme; 

Hırçın’ın  telefonu  Candemir’e  verdiği,  Candemir:  “Hakan’ın  yanından geliyorum diyorum,  şu öbür 
tarafta ki çocuklarda herhalde tanıdıkmış bi özel birisi aradı şu işi tatlıya bağlayalım tamam ”, Selim: “Abi 
silah  çekmiş  bizim  çocuklara  ya”,  Candemir:  “Ya  Fatih  de  burda  zaten  çocuklar  davacı  olmasın  o  kadar“,  
(Candemir’in telefonu Hırçın’a verdiği), Selim: “Tamam siz davacı falan olmayın bırakın çıkın”, (tape:494)

31.01.2011   günü saat:  19.36  ’da   Hırçın Kımıl’ı     Selim Kımıl’ın   aradığı görüşme;   

Selim: “ Biz bir şey görmedik deseydiniz,kapansın gitseydi ya”, Hırçın: “Nasıl görmedik diyelim memura 
burda şey söyledik hep”, Selim: “Tamam işte arayı tamam barışın çıkın gidin işte da”, Hırçın: “Tamam şimdi olayı 
anlatırım şikâyetçi değiliz deriz yaralı maralı çocuğu bi daha üzerimize kalır  onunla mı uğraşacağız” , Selim’in 
Candemir’in dediği gibi yapmalarını söylediği, (tape:483)

01.02.2011   günü saat:  11.40’da Ömer Ülkü’nün   M.U.’ı aradığı görüşme;   

Ömer: “Bizde tahtayı hemen hemen aştık, bu Bayram Nezih’i istiyorum, onu getirmen lazım hem Olgun 
Başkan prestij kaybeder hem de biz yara almış oluruz”, M: “Ben Olgun Bey için her şeyi yaparım, o zaman bir  
vekaletname gönderiyoruz, bu vekaletnameyle beraber zaten o zaman orada açılır şey olur boş mukavele olarak  
düzenlensin,  o rakamları zaten Olgun bey, o ne derse olur ama, siz şimdi Olgun Bey dediniz ben hemen 
şimdi buradan dönüyorum, bitiyor olay hemen”, (tape:246)

01.02.2011 günü saat:18.14’de Özcan Üstüntaş'ı Olgun Peker'in aradığı görüşme; 

Olgun: “Geçenki gibi çocuğu yollasana bana", Özcan: “Tamam abi", (tape:408)

02.02.2011   günü saat:  15.17  ’de   Hırçın Kımıl’ın     M.’i   aradığı görüşme;   

Hırçın: “Ya bu  ben bi çocuk dövdüm de arabanın içi hep kan olmuş, ticari taksi”  , M: “Sen onu oraya 
götürme götürme  orda senden yüklü para alırlar”, Hırçın: “… Onların 100 lirası  100 lirayı verdikten sonra bide 
onları döverim ben”, (tape:484)
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02.02.2011   günü saat:22.26  ’da Hakan Karaahmet’i   Ö.A.'ın aradığı görüşme;   

Ö: “Bu senin yanında bir çocuklar varmış kim bunlar isimlerini bi saysana bana, Hırçın diye bir  
kardeşi olan bi kim var senin yanında", Hakan: “Hırçın diye kardeşi Selim mi,Fatih,  he",  Ö: “Ya bunlar 
geçen akşam benim yeğen vardı onu almış kaçırmışlar hanımın teyzesinin oğlu çocuğu dövmüşler tehdit  
etmişler  Giresun’da,  anneni  öldürürüz  babanı  öldürürüz  diye  çocukta  bugün  zorla  zorla  babası  
konuşturmuş, kimdir bunlar ne iştir bunlar ya buna nasıl ulaşacağız bunlara", Hakan: “Bunlar tam deliler", 
Ö: “Şimdi oğlan çocuk gelmiş babasıyla karakola, şimdi hastaneye gittiler, nedir yani bu 5-4-5 kişi almışlar çocuğu  
kaçırmışlar falan filan ya", Hakan: “Onlar deli benin onlarla işim yok çok fazla e onları Giresun’da tanımayan yok  
zaten çocuk söylesin poliste olmadı, bunların karı kız mevzusu olmuştur var mı öyle bir şey, ben bu saatte ben  
onları bulamam", (tape:586)

   09.02.2011   günü   saat:15.01’de     Hakan Karaahmet’i F.’in   aradığı görüşme  ; 

F: “…Bunlar beni Bulancak’a çağırıyorlar bundan sonra görüşmüyorum”, Hakan:  “..Dedi banada ya o 
şeylerle işte bakın da arayı bulsun çocuklar barışsınlar karşılıklı  anladın mı, şey olsunda çocukta boşu boşuna 
mahkemelerde şey olmasın ben dedim abisi  Fatih dedim yani ben dedim konuşun Yılmaz dedi şey dedi  ben 
dedim tamam konuşun dedim karşılıklı  gençler dedim kız yüzünden şey olmuş sen bak işte konuşursun şey 
olmasın da bir daha mahkeme şeyle uğraş..”, (tape:1142)

10.02.2011 günü saat:12.56’da Bülent Uygun’a Olgun Peker’in gönderdiği mesajda; 

“Bülent Olgun ben sabit bir numaradan bu numarayı ararmısın” yazdığı, (tape:1768)

   13.02.2011   günü   saat:11.53’de     Hakan Karaahmet’in Fatih Sandal’ı   aradığı görüşme  ; 

Hakan: “Bilet mi, ver çocuklara bilet ya, sen verdir ya sen ayarla oğlum sen, başkanın ruhumu duyuyor, 
bizimki o şey Olgun verdir,ver,çocuklar her zaman Giresunspor’un sahibi ya” , (tape:1143)

21.02.2011   günü   saat:23.22’de     Hakan Karaahmet’in M.A.’ü   aradığı görüşme  ; 

M:  “Benim bir  durum vardı  ya bizim birader,  çocuklarla  bir  takışmışlarda bunları  bir  ayağından falan  
vurmuş, bende sizin evin kapısındayım şuanda Murat’ı alıyorum da ya buna ne yaparız o, nasıl buluruz herhalde 
onların  çocuklarıymış,  İbrahimlerin  çocuklarıymış  herhalde,  yolunu  kesmiş  işte  arabasının  camını  mamını  
kırmışlar o da ayaklarına sıkmş”, Hakan: “ Dur ben abi bir bakayım da konuşuruz” , (tape:1145)

21.02.2011   günü   saat:23.40’da     Hakan Karaahmet’in Murat Yakarışık’ı   aradığı görüşme  ; 

Murat: “Ben hastaneye bakmaya geldim de çocukları, ne bileyim çıkayım bakayım mı, kim Maksut diye bir 
çocuk”,Hakan:“Maksut  diye bir  çocuk”, Murat:“Yav sizin  akrabanız olan Maksut,  ayağından vurmuş da baba, 
Mehmet’in kardeşi bu Maksut denilen çocuğu vurmuş, Fatma teyzen oğluymuş”, Hakan: “Fatma teyzem kimmiş 
ya,kimmiş ya”, (tape:1146)
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25.02.2011 günü saat:13.48’de Osman Öden’i Candemir Sarı’nın aradığı görüşme; 

Osman: “Normal telefondan görüşsek  bu telefonlar dinleniyor”, Candemir: “Çok kısa söyleyecem bizim 
yasadışı  işimiz  olmaz,  Merkez  Okçu  köyünden bi   sevdiğim kardeşim  var,  10  senedir  Çukur  köyünden yol  
yapılmazmış  yav  sana  göndersem  de  şunun  bi  derdini  dinlesen”,  Osman:  “Yazıhaneme  gelsin  ben  
yazıhanedeyim” , (tape:161)

25.02.2011   günü   saat:16.17’de     T.U.’nın Olgun Peker’i   aradığı görüşmede   (tape:1130  ); 

Olgun’un Orhan isimli şahsın adliye ile alakalı yanına gelip gelmediğini sorduğu, Turhan:“10 bin verdim 
başkanım, dedimki  kardeşim bu adam bu işi  yapamayacak bu başkan dedim senin akraban dedim başkana 
dedim göz göre göre kazık attırma dedim, içini biz yapalım evrakları şey versin Mesut ben çözerim abi dedi gitti”,  
Olgun:“Ben onun tapusunu biz bu ay içinde alalım o 2 dairenin tapusunu alalım biz”,Turhan:“Tamam başkanım”, 

28.02.2011   günü saat:  09.29’da Ömer Ülkü’nün   Y.’i aradığı görüşme;   

Ömer: “Kızım bak oradaki çocuklara söyle o dış kapıda nöbet tutacaklar içeriye futbolcu dışında oradaki  
yöneticilerin  dışında çalışanların  dışında kimse dışkapıdan içeriye girmeyecek,  yani  dünkü olayda müdür  kıç  
kıvırıyor bana şimdi, akreditasyon kartı veriyorduk diyor”, Y: “Geçen sene biz Olgun Peker döneminde bunlar 
biliyorsunuz  Olgun’un  şeyleriydi”,  Ömer:“Kızım  yapmayacaksın  kimseye,  o  çocukları  bir  daha  o  klübün 
kapısından içeriye girdiğini görmeyeceğim”, Y: “Birazda pislik çocuklar bunlarda hani,  hala Olgun o, hala 
onun hesabında, ilk şeyde kale arkasında bi grup oluşmuştu hatırlıyor musun, tam bi yönetim şeyi tam bir  
Olguncu yani Olgun gitti gideli  yönetime düşman taraftarları  ikiye böldü yapmadığı  pislik yok”,  Ömer: 
“Polise  haber  vermekten  çekindi  müdür”,  Y:  “Şimdi  bunların  arkası  çok  geniş  başkan  müdür  bana  zarar  
gelmesinden şey yaptı pislikleri çok bunların”, Ömer: “Kimin adamı olursa olsun devletten büyük mü bunlar”, Y:  
“Bak Olgun Peker döneminde bunlar otoparktan iyi götürdüler Olgun Peker’de bunlara arkasına almak için ha bu  
genel  kurulda  falan  seçimlerde  yaptıklarını  görmediniz  mi”,  Ömer:  “Olgun’u  mu  getirecekmiş”,  Y:  “Olgun’u  
getirecek onların hedefi o Olgun gelirse istediği gibi hükmünü sürdürecek”, (tape:270)

03.03.2011 günü saat:17.22’de Bülent Uygun’u Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Olgun: “ Hocam sen sezon sonu kaleci düşünüyormusun”, Bülent: “Aslında normalde düşünüyorum da bu  
şimdi iyi gidiyor”, Olgun: “ Bu hani kulüp, kalecisi vardı ya, Belçika Milli takımı kalecisi, beraberiz şu anda da bir  
hafta 10 gün içerisinde varsa bir teklif kabul edeceğim  yoksa burada ismini vermeyeyim buranın büyük kulübü  
var ya geçen gün seyrettin ya sen”, Bülent: “Anderlect”, Olgun: “Ora ile anlaşıldı, ” (tape:1771)

09.03.2011 günü saat:11.56’da Özcan Üstüntaş’ı Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Olgun: “Bi online olsana konuşalım hemen ya”,   Özcan: “Abi bi 20 - 25 dakika sonra olabilirim ancak,  
evdeyim evdeyim Gökhan’a geçeceğim şimdi de”,   Olgun: “Ne diyeceğim bilader şu ne oldu konuştun mu hiç yüz  
ya, o şeyle”, Özcan: “Yaşar burada abi zaten dün beraberdik”,  Olgun: “.. 100 lira”,  Özcan: “ Konuştum burada ya  
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burada zaten İstanbul’da abi, durumumuz işte online olunca bi 20 dakika sonra şey yapayım mı izah edeyim mi  
abi”, Olgun: “Çok önemli bilader haydi, çok önemli bir şey anlatacağım sana”, (tape:060)

22.03.2011   günü saat:13.36  ’da Olgun Peker'in   Mecnun Odyakmaz'ı aradığı görüşme;   

Olgun:  “Bu  Emrah  Eren  varya  eski  futbolcu,  he  onu  almış  Organize  şeyden  ne  o  ondan  adı 
Denizli’den,  Olgun  Peker  hakkında  şikayet  var  zorla  senet  imzalattırıyormuş  futbolculara  sana  da 
imzalattırdı mı diye şikayet eden demişki Emrah’la da problemleri vardı şimdi diyorumki gideyim kendim 
direk, organize şubeye, kardeşim derim ha nedir böyle böyle bir durum var", Mecnun: “Yok öyle bir şey 
derler bilmem ne derler", Olgun: “Veya savcılığa da gideyim, bilmiyorumki neyin ne olduğunu bilsem veya gideyim 
ya İstanbul Organize Şubeye gideyim ben, geldim İstanbul’dayım", Mecnun: “Zaten onlar biliyordur da, geldim 
İstanbul’dayım böyle böyle bir şey varmış, bu konuda bende ifade vermek istiyorum de, düzgün konuş ama yani  
hiç  onlarla  polemiğe  girme,  varsa  bir  şey  adam araştıracak  tabi",Olgun:“Yok  polemiğe  girmem ya,  polis  ne  
yapacak yani polisin görevi o", (tape:992)

22.03.2011   günü saat:13.48  ’de Olgun Peker'in   Fatih Sandal'ı aradığı görüşme;   

Olgun: “Bir haber geldi bana yok bu Kaçakçılık Şube Müdürlüğün yazı yazmış falan", Fatih: “Emre Eren’le 
de görüştüm ben bizim geçen yılki sizi birisi ihbar etmiş, Tahta açılacağı zaman, Emrah Eren’e böyle bir şey var  
mı dedim şeymiş dedi Olgun Peker bizi tehdit etti diye birisi mail atmış dedi, gittik biz de ifade verdik yok dedik  
Olgun abiyle bizim şeyimiz olmadı", Olgun: “Osman Çırak o.çocuğunun işi bunlar biliyor musun?", Faitih: “Bende  
aklıma o geldi, siz Giray Subaşı uğraştınız ama kimseyi tehdit mehdit olmadı ki", Olgun: “Şimdi ben de geldim sırf  
bunun yüzünden Türkiye’ye şimdi gideceğim kendim Şubeye gideceğim Organize Şubeye böyle bir şey varmış bu  
konuda ifademin alınmasını istiyorum diyeceğim", (tape:993)

22.03.2011   günü saat:13.52  ’de Olgun Peker'in   İ.'i aradığı görüşme;   

Olgun:  “Şimdi  bir  şey duydum hemen geldim de, bu Organize Şube Giresunsporlu eski  futbolcuların  
ifadesini almış işte Olgun Peker size zorla senet imzalattırdı falan gibi böyle saçma sapan, bir tane email gelmiş  
isimsiz  Olgun Peker  böyle  yapıyor  diye ona dayanarak ifade alıyorlar",  İ:  “Valla  bana daha bir  şey gelmedi  
açıkçası", (tape:994)

22.03.2011   günü saat:15.26  ’da Olgun Peker'in   Özcan Üstüntaş'ı aradığı görüşme;   

Olgun: “Şunu bir arasana sağı solu Bülent i mülenti falan onları çağırmışlar mı diğerlerini", Özcan: “Hiç  
kimseyi çağırmamışlar Volkan ile konuştum Bülent ile konuştum bir tek Emrah’ı çağırmışlar, Emrah’ı da aradım  
dedim birader hayırdır bir şey mi oldu dedim ne oldu abi dedi böyle böyle Emniyet müdürlüğüne birisi e-mail  
atmış… dün İsmail Güldüren Volkan’a mesaj atmış, yani onun onun yaptığını düşünmüyorum da, yüzünü şeytan  
görsün, senin yüzünden işte ben boşta kaldım Bülent’i aramış Emrah’ı aramış", (tape:995)

22.03.2011   günü saat:16.34  ’de Olgun Peker'in   Özcan Üstüntaş'ı aradığı görüşme;   
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Olgun: “Kimse bilmiyor geldiğimi ha bilader", Özcan: “Tamam abi tamam, yarın görüşelim abi seninle  
muhakkak be", Olgun: “Tamam yarın o arkadaşı da şey yapalım olmazsa bi buluşalım yemek yeriz", Özcan: “O  
gelmez seninle senin olduğun yere gelmez ama yine de söyleyeceğim", Olgun: “Bu millet ruh hastası mı arkadaş 
ya benim olduğum yere niye gelmiyor", Özcan: “Yarın konuşurum abi seninle", (tape:996)

         24.03.2011   günü saat:15.28  ’de Olgun Peker'i   Levent Eriş'in aradığı görüşme;   

Levent: “Yoldayız bizde gidiyoruz", Olgun: “Serdar’ı bir arada abi bu polis şeyi almış Emre, vardı ya, 
onu almış ona demişlerki  Olgun Peker size baskı  yaptı  mı senet  imzalattırdı  mı galiba bu hani  tahta  
Giresunspor’un tahtası açılması için şey vardı ya, o aramalarla alakalı birşeyler yapıyorlar, şunu arasın bir  
kaç kişi kimseyi aramışlar mı Emre Eren’de başka kimseye sormuşlar mı bir sorsunlar abi ya ", Levent: 
“Allah Allah bu bu nereden çıkmış abi böyle sorarım canım ararım da", Olgun: “He bir şey daha, abiciğim 5 bin 
600 lira para borçlusun bana, valla hesap numarasını şimdi yolluyorum, oraya biran önce ayarlattır abi 
parayı", Levent:“Tamam peki görüşürüz",  Olgun:“Ya şeyden dolayı hocam ya kurbanları biz şimdi söyledik 
ya bunlar kesildi, arada ki hocaya sıkıntı oluyor", (tape:999)

26.03.2011   günü saat:17.25  ’de Olgun Peker'in   Osman Öden'i aradığı görüşme;   

Olgun: “Hemen öbür konuyla alakalı da neyse Ömer’i yollayacağım ben sana, bu şey vardı ya sabah hani  
bir Bulancak’ta seni üzen biri vardı ya, onunla konuştum ben haberin olsun yani konuşturdum, sana sormadan  
konuştuk ama sen artık görüşürüz", Osman: “Tamam hoşcakal haydi sağolasın görüşürüz abi sağol", (tape:1006)

   28.03.2011   günü   saat:00.33’de     Hakan Karaahmet’i Selim Kımıl’ın   aradığı görüşme  ; 

Selim:“Abi  biz bir  yerdeydik oturuyorduk da arabayı Behiç kullanıyordu Özden’in üstüne suç atıyorlar  
trafik polisi beni eve bıraktılar Jale var yanımda da, arabayı,arabayı alkollü,kullanmıyor abi Behiç kullanıyordu 
arabayı”, Hakan: “Yarın bakarız şimdi ne yapacağız”, Selim: “Abi Özden’i niye alıyorlarki biz eve geldik abi hiç bir 
suçumuz yok ki bizim”, Hakan: “Şahitlerini de yazdır gidin adliyede tamam  adam öyle diyorsa bize suç attılar 
deyin ifadenizi verin, yarın adliyede bakarız”, (tape:1152)

29.03.2011 günü saat:08.49’da Özcan Üstüntaş'ı Olgun Peker'in aradığı görüşme; 

Özcan: “Geldin mi abi", Olgun: “Denizbank’a git Hülya hanım var orda, Hülya hanımdan şimdi arıyorum  
bir milyar kredi kullandım ordan al", (tape:409)

29.03.2011 günü saat:09.35’de Özcan Üstüntaş'ın Olgun Peker'e gönderdiği mesajda; 

"Aldim abi tesekkur ederim" yazdığı, (tape:410)

30.03.2011   günü saat:12.53  ’de Olgun Peker'i   E.'ın aradığı görüşme;   
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E: “Benim 2 yıldan beri 1,5 yıl oldu abi birinden bi alacağım var baya da bir sıktım o da kaçtı gitti  
burada inşaat işi yaptım ona, o da borcu inkar etmiyor ama ödemeye de niyeti yok bana şu anda da biraz 
darlığa girdim ben, çocuklardan birilerini gönderebilir misin onlara telefonunu vereyim bi alo deyin ona, bi 
şey var onu 16 bin TL  alacağım var ondan,  bi konuşabilirmiyiz  onunla",  Olgun: “..Ben seni arayayım 
kardeşim şimdi bu ufak yani şimdi yanlış anlarlar konuşmamızı yani adımızdan dolayı sanki bu işi", E: 
“Evrakım mevrakım var hepsi var yani", Olgun: “Yine benim konuşmam doğru olmaz sen benim kardeşimsin ama  
ben seni ararım yine", (tape:410)

06.04.2011 günü saat:11.16’da Sami Dinç’in Özcan Üstüntaş’ı  aradığı görüşme; 

Özcan: “Sabah sabah bir şeyden huylandım da, Olgun’a ben bir şey demedimde, Yaşar’la sabahleyin  
oturduk sonra şey telefon benim şimdi masanın üstünde Serdar Adalı aradı, kalktı masadan gitti  gizli konuştu 
geldi, bir arkadaşım dedi ama gördüm Serdar Adalı”, Sami: “Anladım”, Özcan: “Arkadaşım dedi bir bozuldum orda  
ben,…peşinde gibi  geliyor  bana,  bu Beşiktaş’a  vermiyor,  istediğimiz  rakamlara çıkmıyor  falan filan  bu  kendi  
yetkisi varya başka avukata verebilir bu bize güvenmiyor, bize farklı bir şey söylüyor olabilir parayı almış olabilir  
bunu nasıl öğreneceğiz ya”, Sami:“Benim bu adamdan vekalet alma şansım yok mu bu noktada ”, Özcan: “İşte ya  
zaten bütün cabamız o ya”, (tape:2504)

07.04.2011 günü saat:19.06’ da Neşe Ciddi’nin Olgun Peker’i aradığı görüşme; 

Neşe: “Ofisten İdris abi aradı polisler gelmiş yani arama kararı vermişler ve beni acil ofise çağırıyorlar  
şuanda”, Olgun:“Sen gitme dur bakayım ben İdris’i arayım da şey yapsın döneyim sana”, Neşe: “Yani polis bana  
şey diyor gelmezseniz hakkınızda da soruşturma başlatılacak falan diyor nasıl gitmeyim”, (tape:510)   

07.04.2011 günü saat:19.10’ da Neşe Ciddi’yi Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Olgun:“Biraz yavaş git yavaş git bi Aksaray’dan şimdi avukat çıkıyor, avukat orada olsun tamam, yavaş 
git biraz ben sana git deyince gidersin tamam avukatta gitsin”, Neşe: “ Tamam”, Olgun: “İdris ne arıyormuşki  
ofiste bu saatte”, Neşe: “Hiçbir fikrim yok yani İdris abinin telefondan polis aradı beni”, (tape:512)   

07.04.2011 günü saat:19.54’ de Neşe Ciddi’nin  Özcan Üstüntaş’ı aradığı görüşme; 

Neşe: “Ben girmiyorum yani avukatsız hiç bir yere girmiyorum şuan Kahve Dünyasındayım yani geldim 
şimdi buraya oturacağım”, Özcan: “Onu bekliyorsun demi, Emre’yi bekliyorsun demi” (tape:513)   

07.04.2011 günü saat:20.19’ da Neşe Ciddi’yi Sami Dinç’in aradığı görüşme; 
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(Sami’nin işyeri aramasının konusunu sorduğu), Neşe: “Suç teşkilatı oluşturma yağma tehdit falan gibi bir  
karardan ötürü şuanda bütün ofis arıyorlar, böyle kağıtları mağıtları her şeyi teker teker kontrol ediyorlar yani,  
beni de acil  olarak buraya çağırdılar burada çalışıyor olduğum için bende şuan buradayım bundan sonra da  
emniyete gideceğimi falan söylüyorlar ifademe başvuracaklarmış”, Sami: “Yani peki orada bir karar vs bir şey  
gösterdiler mi”, Neşe: “1.sulh ceza”, Sami: “Şehir dışındayım elim kolum bağlı bir şey yapamayacağım ama yarın  
geleceğim sonuçta oradayım bana bilgi verebilirsiniz telefonum açık”, (tape:515)   

10.04.2011 günü saat :22.50’de Mecnun Otyakmaz’ın Olgun Peker’i aradığı görüşme; 

Olgun: “Burada bir görüşmem var bu sabah, daha bir şey yapmadım ama haber yolladım geleyim diye  
daha bir şey yok bekliyoruz  işte, şeyleri  almışlar bilgisayarlara el koymuşlar, bilgisayarları almak için ne yaptık  
şimdi  başka  şeyden  de  karar  almışlar  bilgisayarı  inceletmeye  falan  filan  amca  eğer  bunu  husumet  olarak  
yapıyorlarsa diyorumki bunu artık yapmamak gerekir husumeti bu şekilde olmaz”, Mecnun: “ Tanıma beni  tanıma  
hadi  hadi işine bak tedbiri  elden bırakma, çıkardık mı diyorum artık borcumuzu hâlâ devam mı”, Olgun: “ Konu  
oydu zaten görüşürüz küçük Ahmet mi devam mı  hâlâ”, Mecnun: “Görüşmeyelim görüşmeyelim, he,bir  insan bu 
kadar mı kötü  top  oynar ya, peki hadi arama beni”, (tape:2468)   

14.04.2011   günü saat:  11.13’de Ömer Ülkü’nün   Serdar Berkin’i aradığı görüşme;   

Serdar: “E benim bi 12-13 milyara ihtiyacım var Ömer abi”, Ömer: “Bak bugün ben prim maç başı dağıttım 
dün söyleseydin dün nerdeydinki dün söyleseydin bu iş bugün hallederdik”, (tape:303)

20.04.2011   günü saat:  21.25’de Olgun Peker'in   Mecnun Odyakmaz'ı aradığı görüşme;   

Mecnun: “Bu cep telefonumu ben sana mesaj atmıştım Nabil Kayder ile ilgili  onla bir görüşte FİFA’lık  
mifalık olmadan aramızda şey yapalım ya bi şekilde halledelim diyaloga geçelim", Olgun: “Bulmaya çalışıyoruz  
telefonlarını konuşalım halledelim", (tape:380)

02.05.2011   günü   saat:17.21’de     Ömer Ülkü’yü Mahmut Özgener’in   aradığı görüşme;   

Ömer:  “…bize  demiştin  ki  Olgun  beyle  geldiğimizde  size  çim  saha  bilmem”,  Mahmut  (federasyon 
başkanlığı seçimini kastederek): “Abi onları yeni dönemde şimdi onlara erken daha” , (tape:1160)

02.05.2011   günü   saat:18.24’de     Ömer Ülkü’yü Fatih Kocaoğlu’nun   aradığı görüşme  ; 

Fatih: “Başkanım, Olgun başkanın telefonu kapalı ikiside”, Ömer: “ Tamam”, (tape:1161) 
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(Ömer  Ülkü’nün  Mahmut  Özgener’den  para  yardımı  istemesi  sonrasında  olumsuz  cevap  alması  
nedeniyle Olgun Peker’e ulaşarak sorunu çözmeye çalıştığı değerlendirilmiştir.)

04.05.2011   günü saat:  11.51’de Olgun Peker'in   Fatih Sandal'ı aradığı görüşme  ; 

Olgun: “Fatih şu kulübü bir arasana bu Emniyetten benimle alakalı bir şeyler istemişler mi görüşmüşler mi  
veya haberleri var mı bu işten", Fatih: “O şeyle alakalı ben görüşeyim ama hiç bir haber gelmedi", Olgun: “İstanbul  
Emniyet’i demişki Giresun’dan geliyor", (tape:384)

  1  2.05.2011 günü saat:  19.11’de Serdar Adalı'nın   Olgun Peker'i  aradığı görüşme  ; 

Serdar: “Ne yapıyorsun nerelerdesin ya", Olgun:“Ben dışardayım başkanım be dışarlardayım, geziyorum 
buralarda öyle geziyorum biraz oralar yağmurlu yağışlı hava kötüymüş", Serdar: “Valla özledik be, ben o tarafa  
geleceğim önümüzdeki hafta alo yaparım", (tape:2589)

16.05.2011   günü saat:  11.49’  da    Mecnun Otyakmaz’ı Olgun Peker’in   aradığı görüşme   (tape:1177)  ;   

Olgun: “Romanya’dayım geldim buraya, bir arkadaşım vardı Beynur diye o çocuğu bir göreyim diye, ben 
şu işleri halledip ben de geleyim diyorum o tarafa doğru”, Mecnun: “Sen gel şu işini bir temizle de biz de rahat 
edelim ya, bir sürü şey söyleyecekler gel meseleni hallet ağabeyciğim, sen bir şey yedin karnın ağrıyorsa 
onu bilemem o zaman”, Olgun: “Yok yok”, Mecnun: “Kaybol ortadan ama yani, o zaman abiciğim gel hallet ya”,

 

18.05.2011 günü saat:18.54’de Sami Dinç’in Olgun Peker’i aradığı görüşme(tape:3288); 

Sami:“Başkanım müsaitmisiniz, sabitten konuşma şansımız olur mu”, Olgun:“15 dakika  sonra ararmısın”, 

18.05.2011 günü saat:  21.14’de Serdar Berkin'i   X şahsın aradığı görüşme;   

X:"Çaktırma da haberin  varmı  Olgun kaçmış,  Olgun Peker",  Serdar:“Zaten o Belçika’da yaşıyor 
yaklaşık imtihan bittiğinden beri",  X:  "Türkiye’deki  oyuncularını  federasyon sorguya çekmiş o  menajerliğini 
zorla mı aldı bilmem ne diye", Serdar: “Sordukları şeyler başka, Giresun’la alakalıdır belki o, biliyoruz o konuyu  
biliyoruz", (tape:1252)

19.05.2011 günü saat:11.14’de Sami Dinç’i Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Olgun: “Bugün sizi biriyle buluşturacaktım ya iki buçuk üçte”, Sami: “Evet”, Olgun:“Onu iptal ettik tamam”,  
Sami: “Okey tamamdır bende ona göre program yapıyorum”, (tape:3293)

24.05.2011 günü saat:  18.08’de Neşe Ciddi'yi   Sami Dinç'in aradığı görüşme;   
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Neşe:"Olgun beyle görüşmüşsünüz herhalde birazcıkta gergin geçmiş konuşma", Sami: "Sonuçlar onu 
geriyor bizim nezdimizde gergin geçecek bir şey yok yani, bu diğer konuyla ilgili de falan konuştuğumuz bir şey  
vardı ya hani mantıklı davranmıyor", Neşe: "Ona tekrar bir mail yazdım bu konuyla alakalı çünkü şey bir komutan  
arkadaşı vardı Ahmet bey diye o da geldiğinde işte birkaç bir şey açıkladı falan o da sordurmuş ettirmiş vesaire  
bende aktardım bakın böyle böyle yapılacak bir şey yok şuanda da Tunus’ta” (tape:398) dendiği belirlenmiştir. 

ÖRGÜTÜN MEDYA YAPILANMASINI GÖSTERİR TAPELER
  
10.12.2010 günü saat :14.15’de Mesut Erdoğan’ı Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Mesut:  “Kongre  salonundayım  abi  üye  sayısı  1100,  adamların  kafadan  500  oyu  var  şuanda,  senin  
sildirdiğin üyeler  vardı  ya 200 tane silmişler  300 tane de kendileri  yapmışlar“,  Olgun:  “Aday var mı”,  Mesut:  
“Kitapçı olacak büyük ihtimalle Kitapçı”, Olgun: “Şöyle bir açıklama yapalım, Giresunspor sahipsiz kalmaz, kimse 
aday çıkmazsa ben Giresunsporu alırım diye bunu bir şey yapalım bunları bir zıplatalım anladın,amaç almak değil 
bunların oyunu bozmak anladın mı,Kitapçının bu işe yakışacağını Kitapçının alması gerektiğini de söyleyelim”,  
Mesut: “Tamam”, (tape:337)

10.12.2010 günü saat:16.14’te Candemir Sarı’yı  H.’ın aradığı görüşme; 

H: “Aramanı bekliyorum çok önemli bir şey görüşeceğim, şimdi  Olgun demişti ki bu takımda kongrede 
aday çıkmazsa ben o gün Başkan adayıyım demişti, bugün de çıkmadı kimse, yazın haberi abi, ben kendisiyle 
konuştum abi”, Candemir “Tamam”, H: “Ona dedim böyle böyle sözün vardı öyle mi, aynen yazın habere  abi,  
sizin birinci asli göreviniz ya siz gazeteci olarak”, (tape:86)

11.12.2010 günü saat:13.47’de Mesut Erdoğan’ı X şahsın aradığı görüşme; 

X: “Olgunla görüştüm bir şeyler diyor zart zurt yapıyor, Fatih Kitapçı girmeyecek herhalde diyor”, Mesut:  
Olgun’un yurt dışında olduğunu söylüyor, X: “Olgunun bir sözü vardı hani aday çıkmazsa ben sahip çıkacağım  
diyordu ya”, Mesut: “Ben yayınlamadım abi dedim bunu pazartesiye beklet dedim çünkü dedim, yayınlarsak dün 4 
te gönderdi tamam mı bugün yarınki gazetede çıkacak bu dedim Olgun gönderdi bi  açıklama gönderdi aday  
çıkmazsa adayım diye”, (tape:339)

12.12.2010 günü saat:22.42’de Candemir Sarı’yı  Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Olgun:  “Osman açıklamış  adayım demiş…ya nasıl  bi  şerefsiz   ya”,  Candemir:  “Adayları  görmeyince  
açıkladı”, Olgun: “Ne yapacağız biliyor musun,  seninle bir röportaj yapacağız, herşeye bi cevap vereceğiz, 
benim için bu Giresunspor sayfası kapanacak”,  Candemir:  “Bizim gazetede yayınlayalım”, Olgun:  “İşte sizin 
gazetede  yayınlanacak  gerekirse şeyde bütün internet  sitelerine de vereceksin,  tam sayfa,  ben sana 
yollayacağım”, (tape:87);

17.12.2010 günü saat:18.59’da Candemir Sarı’yı  Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Candemir:  “Buyur  Reis”,  Olgun:  “Cumhur  Melikoğlu  ile  alakalı  şeyi  sana  Osman  abi  mi  söyledi”, 
Candemir: “Konuştuk ondan sonra, laf Osman Çırak’a geldi, ben onun ağzından, Ömer Ülkü’nün listesinde  kimler  
var falan onları öğreneyim diye, Cumhur, Osman’ın listesi gir falan dedi bende girmeyeceğimi söyledim, Giresun  
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’da bir dedikodu yayılmış, Ömer Ülkü çekildi diye”, Olgun: “Osman’ın çekilmesi yönünde, basında şey yapında bu 
kalırsa bu takım düşecek çünkü, önce bir dansöz resmi yapın”,  Candemir: “The End yazdık altına da işte Osman 
Çırak’ın ne kadar başarısız olduğunu gittikten sonra daha iyi anlaşılacaktır gibisinden bir şey yazdık”, (tape:88)

18.12.2010 günü saat:17.46’da Candemir Sarı’yı  Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Candemir: “Reis yeni haberler attım, Ömer Ülkü’nün konuşmasını, tam bir facia, transfer yok dedi, alacak  
verecek mali tabloyu açıkladım yazdım, 350 lira alacağı var Osman Çırak’ın, kulüp tam borca batmış, 8 trilyon  
lira”,  Olgun: “Yarın  haber  yapın,  herkesin  adamı Cengiz  Cindemir  diye, ona bir  yerleştirin  böyle”,  Candemir: 
“Tamam”,  Olgun:  “Yerleştir  Cengiz  Cindemir’e,  önemli  olan  bu  görüşmeye gitmesiydi,  onu  çağıracağım ben  
konuşacağım çarşamba günü”,…Candemir: “Katılım çok az ya çok yoğun güvenlik önlemleri vardı, Hacıyla Birand  
ta oradaydı”, Olgun: “Osman orada mıydı”,  Candemir: “Çırak mı”,  Olgun: “O niye gelmemiş, şimdi ona yarın bir 
başlık yap bakalım”, (tape:90)

18.12.2010 günü saat :21.08’de Mesut Erdoğan’ın Candemir Sarı’yı aradığı görüşme; 

Mesut: “Abi haberi yazmışsın ya sen abi haberi niye yazıyorsun”, Candemir: “Haber onla ilgili değil bir tek,  
herkesle  ilgili  haber”,  Mesut:  “Herkesle  ilgili  de  adama  Olgun  Peker  yönetiminde  demişsin  Olgun  Peker’in  
yönetiminde yokki”, Candemir: “Olgun Peker’in yönetiminde yok muydu, Cengiz Cindemir”, Mesut’un olmadığını  
söylediği ve böyle bir haberi neden yazdığını sorduğu, Candemir “Başkan istedi rica etti yazdım”, Mesut: “Yeni bir 
yönetim kurulmuş bizim amacımız neydi Osman Çırak’ı devirmek değil miydi adamı devirmişsin yani şuanda bir 
daha, abi onlar önceden de araları açıldı Şerifin olayından sonra Şerifi bir daha döveceklerdi bunlar”, Candemir’in  
yazıda  Cengiz  Cindemir  bölümünü  kaldıracağını  söylediği,  Mesut:“İsimler  değil  şimdi  biz  zaten  yapmak  
istediğimiz devrimi zaten yaptık anladın mı yani bundan sonra kendimizi ön planı atmak şeyimiz”, Candemir:  
“Olgun Peker rica etti bende tamam dedim,yazdım, oğlum biz Osman Karahan’la veya bir başkasıyla ilgili haber 
yaptık mı yapmadık, biz bu isimlerle yaptık Mustafa Karadere, o zaman yöneticimiydi Mustafa Karadere, Olgun 
Peker’in zamanında”,  Mesut:  “Olgun Peker’in zamanında yönetici  olmadığı halde dışarıdan para verdi  Olgun  
Peker”, (tape:342) 

21.12.2010 günü saat :20.59’da Mesut Erdoğan’ı Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Olgun: “Kalem kağıt var mı yanında, bir kaç tane not söyleyeceğim yaz bunları, biz mevcut borcu kağıt 
üzerinde 5 trilyon olarak bıraktık şuandaki borç 9 trilyon, 4 trilyonda para girmiş içeri, 4 trilyonda para girmiş içeri  
sadece 2 trilyon federasyondan girmiş, nasıl  oluyor bir sor bunları bi şey yapma son gün sözleşme yapılmış  
Tolga’yla  Vahap’a,  400  milyar  Tolga’ya  250  milyar  Vahap’a”;  Mesut:  “Abi  Tolga’yla  Vahap’ın  olayı  şimdi  bu  
sözleşme  nasıl  ya  bunlar  adamla  daha  önceden  sözleşmesi  yokmuymuş  bunların”,  Olgun:  “Boş  mukavele 
oynuyormuş son gün akşam”, Mesut: “Abi bana sadece şu şey lazım ya senin kulübü 3, 3 buçuk trilyonla aldığınla 
ilgili bi belge lazım bana”, Olgun’un kendisinde bahsi geçen belgenin bulunduğunu söylediği, Mesut: “Bugün de 
Osman Çırak aramış Candemir abiyi ağlıyormuş telefonda, ağlıyormuş ben yeni bu gün 2-3 tane haber yazdım  
attıydım siteye, ben bunu direk kendim bilgi olarak yazacağım seni hiç karıştırmayacağım”, (tape:343)

22.12.2010   günü saat:  17.19’da Olgun Peker'i   Mesut Erdoğan'ın aradığı görüşme;   
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Mesut: “Gelecekmisin abi akşam", Olgun: “Büyük bir ihtimal geleceğim şimdi Ömer Başkan ile beraberiz"  
Mesut: “Tolga ile Vahap’ı yazdım da onların 17 Aralıktaki sözleşmesi kesin değil mi sorun olmasın yarın", Olgun: 
“Eski tarihli yapmışlar Ömer başkan oraya gitmiş bakmışki şey var borçları istemiş yani kim ne kadar alacak  
verecek tablosu sözleşme bir gün sonra şeyden sonrada bir bakmış şey değişmiş", Mesut: “Biz o günün tarihinde 
yazalım onu", Olgun: “Ordan kurtarıp o parayı ordan ödetmeden bir şekilde kurtarmaya bakacağız yarın olmazsa 
yüzyüze konuşuruz ya", (tape:618) 

26.12.2010 günü saat:18.52’ de H.A.’in Mesut Erdoğan’ı aradığı görüşme; 

H: “Şimdi güzel bi haber yapıyorsun, Olgun başkanla görüştüm Ömer başkanla görüştüm, Marmara’dan  
kınama tamam mı, Başkana yapılan saldırıyı Giresunspora yapılmış sayıyoruz, bizim tahmin ettiğimiz adamlar var  
arkasında, Olgun araştırtıyor zaten poliste araştırıyor…İstanbul’da bi gürültü kopartacağım, sen şimdi güzel bi  
metin hazırla  sen güzel bi haber yap Marmara’dan, Giresunsporun başkanını kimse yıldıramaz, bu saldırının 
arkasında  kim  varsa  yarın  öbür  gün  kim  çıkarsa  bunun  hiç  bir  şekilde  cezasız  kalmayacağını  Giresun 
kamuoyundan  herkesin  de  bilmesini  istiyoruz,  akşamdan  bombayı  yap  Öncü  Gazetesi  de  çıkarsın”,  Mesut: 
”Tamam”, (tape:170)

26.12.2010 günü saat :20.45’de Mesut Erdoğan’ı Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Olgun: “O kınamayı yap,yaz onu hem gazeteye yazdır hem o şeyle yazdır ”, Mesut: “Şimdi onu yazarsak 
bu olayın gerçek olduğunu önce yazmamız lazım, Ömer Ülkü bir açıklama yapana kadar yazmayalım diyorum  
kendisi açıklasın çünkü hiç kimse yazmadı”, Olgun: “Sen yazabiliyorsan yaz “, Mesut:“Şimdi millete koz vereceğiz 
eline, karşı tarafın istediği o bak birbirlerine düştüler işte Ömer Ülkü ile işte Alparslan dövdürmüşte şu olmuşta  
şimdi Olgun’da araya girecek Olgun ile Alparslan karşı karşıya gelecek bir sürü malzeme normalde yazılması  
gerekiyor ama ipin ucu bizim kontrolümüzden çıkacak o zaman…yarın Ömer Ülkü Giresun’a geliyormuş”, Olgun:  
“Ben o Alparslan malparslan çakal çukalı …mem”, Mesut: “Yok abi o estağfurullah abi yanlış anladın beni şimdi 
Giresunspor üzerinden biliyorsun abim insanların bir çok insan şuanda tetikte bekliyor”, (tape:344)

27.12.2010 günü saat:11.59’ da H.A.’in Mesut Erdoğan’ı aradığı görüşme; 

H: “Benden sonramı görüştün sen Olgun, Olgun’la”, Mesut: “Senden öncede görüştüm senden sonrada 
görüştüm, Olgun yaz diyor, yaz diyor yani bi sıkıntı olmaz diyor, Marmaraların kınamasını da yaz diyor haberi de  
yaz diyor”, H: “o lavuktan mı şüpheleniyorlar Alparslandan”, Mesut: “he Alparslan’dan, Alparslan’ın adamlarıymış  
zaten”, H: “O şerefsiz niye yönetime girmiş, ama harbiden kafasını kopartacağız yani, İstanbul’da tribünden daha  
büyük şekil yok”, (tape:172)

27.12.2010   günü saat:  10.50’de Hakan Karaahmet’i   N.Y.'ın aradığı görüşme;   

N: “Metin’in kardeşiyim...gazeteniz güzel  fakat  ben spor haberlerinden biraz çifte  standart  görüyorum 
burada, Giresunspor’un 8 milyon borcu var, bu Giresunspor’a gelen Olgun Peker’den en büyük Giresunspor’a o  
zararı kimse katmadı, hocasının dahi parasını ödemedi personelin parasını ödemedi", Hakan: “Olgun bıraktı da  
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Osman onun 10  katını  bıraktı",  N:  “Geçen sene Giresunspordan bir  tane  futbolcu varmı hepsi  gitti  bir  tane  
Giresunspor’un malı olmaz mı ya, ama bunları da yazalım ya, Sayın Olgun Peker, en büyük borcu o bıraktı bakın 
hatta 5 dediler 8’e çıktı yani 8 dediler 9’a çıktı bu borcun daha nereye çıkacağı belli değil", (tape:557)

06.01.2011   günü saat:13.37  ’de Olgun Peker'i   Mesut Erdoğan'ın aradığı görüşme;   

Mesut: “Şimdi bu Faruk Güler vardı ya seninde bir ara bastıydın ona, Osman Çırak bunların parasını 
ödememiş, Faruk Brezilyalı 3 oyuncuyu Giresunspora karşı komisyon alabilmek için koz olarak kullanıyor diye,  
şuanda elimde olan bu, artıları varmı bunun onları öğrenmek için aradım abi seni", Olgun: “Artıları Faruk kulübü  
hacize  vermişti  bunlar  Faruk  ile  iş  yaptılar  tekrar,  hacize  verdi  paralarına  el  koydurdu  kulübün,  o  Fabiano  
yüzünden", Mesut: “Olgun Peker Faruk Güler’i aforoz etti Osman Çırak tekrardan iş yaptı başka nasıl vurabiliriz  
abi buna", Olgun: “Ararım ben seni tamam", (tape:739)

04.02.2011   günü saat:  16.41’de Ömer Ülkü’yü   Serdar Berkin’in aradığı görüşme;   

Ömer: “Şu vali ile problemimiz var, onu bugün yarın aşacağız ondan sonra işimize bakacağız, vali tutuyor  
bu herifi tamam mı, dünden beri vali ile cebelleşiyoruz çünkü validen de alacağımız varya, şeyi imzalasın diyoruz  
kağıdı,  bu  hafta  şeyi  alalım da  şey  yapacağım halledeceğim”,  Serdar:  “Peki  oralarda  hiç  gazetelerde  haber 
yaptırmamızı  istiyormusunuz  bu  konuyla  alakalı”,  Ömer:  “Pazartesi  günü  şey  olacak  sen  söyle  bütçe  şeye 
geçecek, valiliğe geçecek ondan sonra hallederiz o işi”, (tape:256)

02.03.2011 günü saat:11.58’ de Mesut Erdoğan’ı Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Olgun: “Bu şey Osman vermiş”, Mesut: “Candemir abi yazmış abi vermiş, alacağım var diye 470 milyar 1  
ay vermiş hala 200 milyarını alamadı 250 milyarmıydı”, Olgun: “He 250 milyar alacağı hala alacaklarını sildiği  
halde alacağı var”, Mesut: “He abi  bunu yaz,yayınlansın biraz iyice millet çakıp çakıştırsın onun üzerine Fatih 
başkan 5 yıl görev yaptı 900 milyar 1 trilyon aldı da 6 ayda nasıl 500 milyar para alıyor diye onu da o ekleyeceğim  
seninkini de ekleyeceğim hepsini öyle ayrı bir haber yapacağım…Turhan abinin işini mi soracaksın abi”, Olgun: 
“Yok  tamam Turhan’ın  işini  ben  takip  ediyorum şimdi”,  Mesut:  “Onu  aldım  zaten  haberini  yazdım birazdan 
yayınlayacağım dışarıdayım şimdi” (tape:349) dediği belirlenmiştir.

ÖRGÜTÜN, DİĞER SUÇ ÖRGÜTLERİYLE İRTİBATINI GÖSTERİR TAPELER

28.12.2010   günü saat:  14.41’de Olgun Peker'i   İ.A.'nın aradığı görüşme;   

İ: “Merhaba abi nasılsın ben İbrahim, Sami Hoştan’ın yanından abi", Olgun: “İbrahim bu senin numaran 
mı, tamam seni arayacağım birazdan", (tape:686)

63



31.12.2010   günü saat:  13.11’de Olgun Peker'in   S.'ı aradığı görüşme;   

S:  “Abi çıkıyor mu", Olgun: “Yok…nerden çıktı", S: “Ötekiler çıkıyor", Olgun: “Ötekiler kim", S:  “İşte 
öteki Sedat abi çıkmış", Olgun: “Sedat Şahin ", S: “He", Olgun: “Yok biz cezamızı yatıyoruz abicim", (tape:692)

31.12.2010   günü saat:  16.00’da Olgun Peker'in   İ.D.'ı aradığı görüşme;   

Olgun: “Dayı bu Sedat Şahin’ler tahliye oluyormuş he, beni şeyler aradı beni ya birileri, almaya gitmişler  
Kandıra’ya ya",  İ:  “Belki  bu akşam alamayabilirlermiş,  5 sene yargılananlar  tahliye ediliyormuş dayı",  Olgun:  
“Burhanettin Saral’lar", İ: “Onların daha 3.5 sene filan oldu eğer karar verirlerse onlara vurmuyor, Şahin’in 6  
sene oldu ya ona direk vuruyor", Olgun: “Bizimki cezayı yatıp çıkıyor sadece ya", (tape:699)

31.12.2010   günü saat:  18.31’de Olgun Peker'i   K.H.'ın aradığı görüşmede;  

Olgun: “Bugün güzel birşey duydum doğru mu", K: "Doğru doğru, yeştiremedik pazartesiye kaldı Allah  
nasip ederse, artık kişilere özel bir şey olmadıktan sonra ki olacağını zannetmiyorum", Olgun: “Çok sevindim, çok  
iyi oldu çok iyi oldu gözünüz aydın, selam söyle, beni de aradı bir arkadaşım ya işte Reis çıkıyormuş falan filan,  
kesilmişimizi yatıyoruz çıkma gibi şeyimiz yok dedim,filan", K: "Bu taraflara geldiğinde bir ara bir çay içelim abi bir  
yerde",  Olgun:  “Tamam  kardeşim,  özellikle  Vedat’a  çok  selam  söyle  göremezsem" (tape:702)  dendiği 
belirlenmiştir.

ÖRGÜTÜN, OPERASYONEL ÇALIŞMALARA KARŞI ALDIĞI TEDBİRLERİ GÖSTERİR TAPELER

21.12.2010   günü saat:  22.51’de Olgun Peker'i   A.'in aradığı görüşme;   

Olgun:  “Gel  yarın  şöyle  bir  vaktin  olsa  1  dakika  bana  uğrarsan  acaip  olurum",  A:  “Peki  telefonla 
çözebileceğim birşey var mı abi", Olgun: “Yok gelince konuşuruz", A: “O şey mevzusu ne oldu abi, tercüman Arda 
ile …çıktımı orda", Olgun: “Yok yetki kağıdı istedik adamlardan adamlar yetki kağıdını göndermediler", (tape:608)

01.02.2011   günü saat:20.28  ’de Olgun Peker'i   H.'un aradığı görüşme;   

H: “Sen ne düşündün önce onu ben bilirsem", Olgun: “Şey değil telefonda değil Halukçum yarın yüzyüze  
bi gelelim konuşalım bunu", H: “Peki abi senin değerlendirmelerin, benim hazırladım bir rapor var sana", Olgun:  
“Güzel bir rapor hazırla bana bu akşam düşüncelerini içeren beraber onu degerlendirelim", H: “Bi de abi şuanda  
Taner beyin önüne", Olgun: “Neyse konuşuruz telefonda konuşmayalım, yüzyüze konuşuruz", (tape:961)

09.02.2011 günü saat:21.50’de Selim Kımıl’ı X şahsın aradığı görüşme; 

X: “Arama var ama haberiniz olsun ha”, (tape:495)
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09.02.2011 günü saat:22.03’te Selim Kımıl’ın Özden Tütüncü’ye gönderdiği mesajda; 

“Ellezdeyiz dikkat et cevirme var” yazdığı, (tape:496)

10.02.2011 günü saat:12.56’da Bülent Uygun’a Olgun Peker’in gönderdiği mesajda; 

“Bülent Olgun Ben sabit bir numaradan bu numarayı ararmısın” yazdığı, (tape:1768)

14.02.2011 günü saat:09.25’de Neşe Ciddi’nin X şahsı aradığı görüşme; 

X: “…Gelince anlatırım şimdi telefonda olmaz, öyle telefonda anlatabileceğim bir şey değil sakat biraz… 
hem benimle  alakalı  hem Olgun  beyle  alakalı  hem de  Nizam’la  alakalı”,  Neşe:  “Kötü  birşey  mi”,  X:  “Yani,  
telefonda anlatabileceğim bir şey değil telefonlar dinleniyor”, (tape:503)   

25.02.2011 günü saat:13.48’de Osman Öden’i Candemir Sarı’nın aradığı görüşme; 

Osman: “Normal telefondan görüşsek  bu telefonlar dinleniyor”, Candemir: “Çok kısa söyleyecem bizim 
yasadışı işimiz olmaz…”, (tape:161)

22.03.2011   günü saat:13.22  ’de Olgun Peker'i   Özcan Üstüntaş'ın aradığı görüşme;   

Özcan: “Abi öteki telefondan aradım seni", Olgun: “Öteki telefondan arama ben Fransa’ya geçtim öteki  
telefon çalışmıyor Fransa’da nedir durumlar", Özcan: “Durumlar vahim abi onun için sen bi müsait bi telefondan  
arayabilirmisin beni, önemli hemen ararmısın abi", Olgun: “Ruslarla alakalı mı", Özcan: “Yok yok çok farklı bir  
konu", Olgun: “O zaman seni çık bir yerden bana bir sabit numara ver hemen hadi", (tape:991)

07.04.2011   günü saat:17.15  ’de Olgun Peker'i   B.Y.'nın aradığı görüşme;   

B:  “Sana bir  mesaj  atacaktım da  atmadım burada",  Olgun  (arka  planda  bulunan Ömer  isimli  şahsa  
hitaben "Buranın sabit numarası kaç Ömer sabit numarası kaç buranın”, daha sonra şahısla görüşmeye devam 
ettiği):  “Abi  yazarmısın  bi,00310031,  ben  bu  numarayı  mesaj  atıyorum  sen  de  beni  sabit  bir  hattan  ararsın 
tamam", B: “Tamam oldu sonra akşam ararım seni", (tape:1027)

07.04.2011 günü saat:19.55’de Neşe Ciddi’yi K.’ın aradığı görüşme; 

K: “Gelen call (arama) ları giden call’ları ve sms’lerini sil telefonundan tamam mı avukatımla konuştum 
sadece avukatıma ulaşmaya çalışıyordum şeyi kalır o donesi kalsın Özcan zaten oranın ortağı anladın”, Neşe:  
“Çok sinirlerim bozuldu ve çok sinirliyim şuanda”, (tape:514)   
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08.04.2011   günü saat:  12.26  ’da   Şekip Mosturoğlu’nun     Özcan Üstüntaş’ı   aradığı görüşme;   

Özcan: “Ya  dediğim gibi olmuş dediğim çıktı benim hani sana anlatmıştım ya, işte  dün akşam geldiler 
saat 12’ye kadar ofisi aradılar”, Şekip: “ Hı hı  Organize Şube mi geldi”, Özcan: “  Şikayet varmış  bununla ilgili 
şikayet varmış yani futbolculara zorla”, Şekip: “Bunu bir yüzyüze değerlendirelim şey Özcan”, (tape:1349)

08.04.2011 günü saat :20.56’ da Mecnun Otyakmaz’ı Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Olgun:(Kendi  ismini  telefonda  söylemek  istemiyor) “Abdurrahman  ben”,  Mecnun:  “Abdurrahman  ne 
yapıyorsun”, Olgun: “Biz de arkadaşlarla oturuyoruz şeyde Dortmunt’ta …mevzu akşam işte o çalışanları almışlar  
bırakmışlar onları gece bende haber yollattım ben gitti daha önce yine  gerekiyorsa da gelirim sıkıntı yok dedim,  
tam bi pazartesi öğreneceğiz yani şikayetçi  yok ortada  galiba, bir ihbar mektubu  varmış, valla amca hiç yeter da  
bu yaştan sonra daha hâlâ bu işlerle mi uğraşacağım”, Mecnun: “Bi hata yaptıysa herkes hatayı yapan bedelini  
ödedi artık yani”, Olgun: “Eğer varsa da yapmazlarsa onlar adam değil varsa yapmıyorsa”, (tape:2467)

10.05.2011   günü saat:  15.21’  de   Olgun Peker'i S.A.'ın   aradığı görüşme;   

S:"Kapalı veriyor telefonların", Olgun: “Öyle ya biraz kapattım,  oralarda havalar kötüymüş, işte biraz ee 
duymuşsundur herhalde, olur olmaz şeyler yapmaya çalışıyorlar, aman gözünü seveyim sağındaki öyle it köpek  
hani böyle sabıkalı tipler uzaklaştır, bahane herkes, iz bunu polisin işi değildir yani polis tutup kendi kendine ihbar  
mektubu yazar falan ama bizim hakkımızda en ufak bir şey olsa bile dibine kadar gidiyorlar", (tape:418)

18.05.2011 günü saat:18.54’de Sami Dinç’in Olgun Peker’i aradığı görüşme; 

Sami: “Başkanım müsaitmisiniz, Sabitten konuşma şansımız olur mu”,Olgun:“15 dakika  sonra ararmısın”,  
(tape:3288) 

28.05.2011   günü   saat:17.01’de     Olgun Peker’i C.’un   aradığı görüşmede;   

C: “İyi aramıyorsun sormuyorsun kayıpsın”, Olgun: “Ya yurt dışındayım biraz sıkıntılar var böyle gereksiz 
sıkıntılar onlarla uğraşıyorum”… Cumhur: “Karar verdin mi orda mı yapacaksın bir şeyler”, Olgun: “ Ben seni yarın 
veya öbürsü gün ararım veya başka bir telefondan daha rahat konuşuruz” (tape:1107) dediği tespit edilmiştir. 

GİRESUNSPOR KULÜBÜ BAŞKANLIK SEÇİMİ SÜRECİNDE YAPILAN ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİ 
GÖSTERİR TAPELER

10.12.2010   günü saat:  15.22’de Olgun Peker'i   Hasan Alim'in aradığı görüşme;   
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Hasan: “Giresunda’ki işler ne olacak”, Olgun: “Aday kim olmuş mu”, Hasan: “Çıkmamış”, Olgun: “ Fatih  
çıkar,... 400 tane üye yapmışlar bunların bırakmaya niyeti yok, ben yarın açıklama yapacam aday çıkmazsa ben  
varım diye...”,  Hasan: “Bunların keselim kafasını bırakalım ya gitsinler ya yani derken keselim Giresunspor’un 
kapısından içeri almayalım bunları”, (tape:589)

10.12.2010   günü saat:  15.35’de Hakan Karaahmet’in   Candemir Sarı’yı aradığı görüşme;  

Candemir: “Orada 858 tane üye gözüküyor”, Hakan: “İyi de bu kongrede imza atmak isteyenlere imza 
attırmamışlar imza atmaları gerekmiyor mu”, Candemir: “Hocaoğlu şey yapmış, bizim Mehmet Ekizoğlu’na listeyi  
göstermemiş”,  Hakan:  “Peki  bir  önceki  kongrede  şey  kullananlar”,  Candemir:  “Bizim  yaptıklarımız  mı,  onlar 
silinmiş canım Selim’i silmişler mesela, gelir gelmez hemen 300 tane üye yapmışlar demek ki,  ya bizimki gibi 
uydurdular kılıfına”, Hakan: “Yapmışlardır. bu kongreyle ilgili bir şeyler yazarız yarın”, (tape:518)

10.12.2010   günü saat:  15.50’de Hakan Karaahmet’in   U.’u aradığı görüşme;  

U: “Yok haber attım benim siteye, şey ney Reis aday oluyomuş, Olgun bey  ,   Mesut’la konuşmuşta, aday 
olucam falan demiş”, Hakan: “Konuşuruz abi bir yere gelince”, (tape:519)

11.12.2010   günü saat:  15.28’de Hakan Karaahmet’i   X şahsın aradığı görüşme;   

X: “...Adamın elinde beklesin üyesi temizlik işçileri Osman Çırak ile Şeref’in 50 tane adam bulma şansı  
var bu memlekette”, Hakan: “300 kişi bende Fatih’in diye duydum, yaptılar o kadar adam”, X: “  Bütün taraftarı da   
Olgun yaptı  ”,   Hakan:  “Çünkü  sonuçta  biz  biliyorsun  geçen seferkini  biliyoruz  ki  yani  bu  kadar  yaptılar  belli  
taraftarlar falan filan”, Hakan: “Sen bu işe boyuna bileniyorsun oradan herif görmüyor mu seni”,  (tape:540)

11.12.2010   günü saat:  17.18’de Hakan Karaahmet’i   Candemir Sarı’nın aradığı görüşme;   

Candemir: “  Olgun Peker, Hakan Karaahmet aday olsun   demiş  , b  ugün biraz önce konuştuk da, burdaki 
gelişmeleri  sordu ne oldu abi  falan dedi  anlattım şerefsizler  falan dedi,  Fatih  Kitapcı,  kesinlikle  olmaz dedi”,  
Hakan: “Üye yapmışlar Candemir abi çok”, Candemir: “Üye yapsın ne o 500 üye”, Hakan:"Sen deki  Başkan 
emrediyorsa Hakan olur dedi de”, (tape:542)

13.12.2010 günü saat :10.49’ da Mesut Erdoğan’ın İ.’i  aradığı görüşme;     

İ.: “Giresun yendi”, Mesut: “Yenmişler 2 haftadır yeniyorlar başkan devam edeceğim diyormuş, açıklamış  
adayım diye”, İ: “Osman Çırak sen bu işi bırak”, Mesut: “Oraya adaylığını koymadın bak görüyon mu bak adam 
tekrardan aday oldu”,  İ.:(Adil Kımıl’ın oğulları Selim, Hırçın ve Evren Kımıl’ı kastederek) “  Ondan sonra bir dayak   
yiyeceksin  Deli  abinin  oğullarından  ”,   Mesut:  “Yok  ne  işim  var  Deli  abiyle  işlerimin  yoğunluğu  nedeniyle 
vazgeçtim diyeceksin”, (tape:340)
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16.12.2010 günü saat :12.58’ de Hasan Alim’in Olgun Peker’i aradığı görüşme; 

Hasan:  “Ömer  bey  açıklamış”,  Olgun:  “Hayırlı  olsun  iyi  oldu”,  Hasan:  “İnşallah  iyi  oldu  şimdi  yarın  
gidiyoruz geliyormusun”, Olgun; yurt dışında olduğunu söyleyip: “Ben zaten gelmem hoş olmaz orda bu sefer  
sıkıntı  büyük olur,  söyleyecek  bi  şey  yok  Ömer Ülkü’nün  yanında  olacaksınız  yani  yapacak  bi  şey  yok 
tamam”, Hasan: “Ömer Ülkü zaten yanındayız evvel Allah sen merak etme”, (tape:166)

18.12.2010 günü saat:15.31’de Candemir Sarı’yı  Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Candemir;  aralarında Alparslan Yılmaz’ın da bulunduğu  23 kişilik bir liste saydıktan sonra: “Alpaslan 
Yılmaz  varya  Kürşat’ın  oğlu,  Kürşat’ın  adamıyım diye  geçiniyor  burada ya,  ondan girmiştir  sen onur 
kurulundasın, tamam mı Reis”, Olgun: “Borç harç  ne kadar açıklandı”, Candemir: “Borç 8 trilyon lira, divan  
başkanı dedi ki bundan sonra çıkacak borçların dedi Giresunspor kulübüne dedi yazılmaması gerekir dedi genel  
kurul  karar  aldı,  Osman Çırak genel  kurula katılamadı,  Giresundaymış  ondan gelmemiş,  ee korkusuna 
gelmez tabi”, Olgun: “Demek Cengiz Cindemir ‘i almış ha”, (tape:89)

18.12.2010   günü saat:  15.44’de Olgun Peker'i   Hasan Alim'in aradığı görüşme;  

Hasan:  “Konuştun  mu”,  Olgun:  “Konuştum  da  1  tane  ...almış  listesine  alma  dedim  ona  50  kere”, 
(tape:592)

18.12.2010   günü saat:  16.29’da Olgun Peker'i   Ömer Ülkü'nün aradığı görüşme;   

Ömer: “Bize bıraktığın yerden kulübü devralmaya gidiyorum”, Olgun: “Keşke zamanında alsaydın”, 
Ömer: “Konuşmada ne söyledim bir görsen biz dedim bu kulübü bıraktığımız zaman dedim tahtamızda açıktı, bir 
emrin var mı”, Olgun: “Senin neyin olursa benim telefonum 24 saat açık abi”, Ömer: “Bu işi beraber götüreceğiz 
yine bizi  yalnız  bırakma “,  Olgun:  “Şu Cengiz’i  almasaydın çok iyi  olurdu abi,  ordan Federasyona gidelim, 
Federasyon başkanıyla bir seni oturtayım orda ki borçları da bir çıkartacağız”, (tape:593)

18.12.2010 günü saat:17.46’da Candemir Sarı’yı  Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Candemir: “Reis yeni haberler attım, Ömer Ülkü’nün konuşmasını tam bir facia, transfer yok dedi, alacak  
verecek mali tabloyu açıkladım yazdım, 350 lira alacağı var Osman Çırak’ın, kulüp tam borca batmış, 8 trilyon  
lira”, Olgun: “Yarın haber yapın Cengiz Cindemir’in bu yönetime de girmesini, herkesin adamı Cengiz Cindemir  
diye, ona bir yerleştirin böyle...yerleştir Cengiz Cindemir’e...”, (tape:90)

18.12.2010 günü saat :21.08’de Mesut Erdoğan’ın Candemir Sarı’yı aradığı görüşme; 
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Mesut: “Abi haberi yazmışsın ya sen abi haberi niye yazıyorsun”, Candemir: “Haber onla ilgili değil bir tek  
herkesle  ilgili  haber”,  Mesut:  “Herkesle  ilgili  de  adama  Olgun  Peker  yönetiminde  demişsin  Olgun  Peker’in  
yönetiminde yokki”, Candemir: “Olgun Peker’in yönetiminde yok muydu, Cengiz Cindemir”, Mesut’un olmadığını  
söylediği ve böyle bir haberi neden yazdığını sorduğu, Candemir: “Başkan istedi rica etti yazdım”, Mesut: “Yeni 
bir yönetim kurulmuş bizim amacımız neydi Osman Çırak’ı devirmek değil miydi adamı devirmişsin yani 
şuanda  bir  daha,  abi  onlar  önceden  de  araları  açıldı  Şerifin  olayından  sonra  Şerif’i  bir  daha  döveceklerdi  
bunlar”, ...Candemir: “Olgun Peker rica etti bende tamam dedim yazdım,...” (tape:342)

 

21.12.2010   günü saat:  18.23’de Olgun Peker'in   K.'yi aradığı görüşme;   

K.”...İlgileniyor  musun  sen  takımla”,  Olgun:  “Yönetime  gelen  başkan  benim  dostum  abim  benim 
yönetimimde olan insan, ordayken kader birliği yaptıysak burda da bazı konulara geldiklerinde yapmak 
zorunda”, (tape:603)

26.12.2010   günü saat:  20.12’de Olgun Peker'i   K.'in aradığı görüşme;   

K.: “Görüşme yaptın mı ondan sonra “, Olgun (Ömer Ülkü’yü kastederek): "Ömer abiyle mi başkanım”, K.: 
“Evet”, Olgun: “Ben görüştüm istifa etti bugün, akşam bir daha arıycam”, K.: “Bende arıycam şimdi  biraz daha 
baskı yapalım değil mi”, Olgun: “Yapalım başkanım biraz daha şey yapalım baskı”, (tape:683)

30.12.2010   günü saat:19.46  ’da Hakan Karaahmet’i   E.'ın aradığı görüşme;   (tape:575)  

E.:  “İcazet almaya mı gittin,  öyledir  öyledir  bana bak, Genel kurul karar  aldılar biliyormusun”,  Hakan:  
“Değiştireceğim dedi listeyi”, E.: “13’e indireceğim yönetimi diyor, Alparslan’ı değiştirecek, Battal’ı değiştirecek,  
Alparslan değişti mi ortalık hep yanar o zaman, seni aradı mı hiç”, Hakan: “Aradı bugün he, adama söylersin  
istifasını  verir  dedim,  bu  sanki  dedim  herifi  dışarı  atmak  gibi  olur  dedim,  verememişler  ya  para  mara”,  E:  
“Topçulara  şuanda vermemişler  demi”,  Hakan:  “Hım işte  bi  2  tanesiyle  konuştum dedi  Osman falan bugün,  
anlaşacağız diye”, E.: “Tahtayı açtıracağım diye mi”, Hakan: “Yok yok yok tahta aç... bu ara, görüşürüz”,  

30.12.2010 günü saat:23.30’da Candemir Sarı’nın  M. isimli şahsı aradığı görüşme; (tape:91)

M.: “Yine tekrar aday olacakmış gibi öyle duyumum var”, Candemir: “Bu Alparslan’ı Battal’ı onların ekibini  
diskalifiye  edecek”,  M.:  “Yine  bir  ton  dayak  yerler  ya,  sonuçta  Olgun  daha  girmez  bu  saatten  sonra”, 
Candemir: “Olgun şimdi adam adaylığını koyacak tekrar”, Mehmet: “Ömer Ülkü’nün listesine kim girecek”, 

02.01.2011   günü saat:  19.59’da Ömer Ülkü’yü   Osman Çırak’ın aradığı görüşme;   

Osman:  “Geçen sene Olgun  Aydın  Peker  Osman Çırak’a  takımı  bıraktı  Osman Çırak’a  demişsin  bu 
futbolcularla devam et dedi demişsin biz kongreyi aldığımız zaman, geçen sene 15 tiril şey 8 trilyon borç kimden  
geliyor  bunu  açıklayacağım  ben  geldiğimde  Olgun  Aydın  Peker  tüm  futbolcuları  satmıştı, asbaşkan,  ben 

69



açıklamıyorum konuşmuyorum diye insanlar bize iyice şey yaptı geldiğimde bir tane futbolcusu yoktu Giresun  
sporun, Pedrial Sivas’a satıldı Giresunsporun malı olan Pedrial Sivas’a satıldı sizin yönetimin hepsi yargılanıyor  
ben bunu şeylerle görüştüm Ağır Ceza avukatlarıyla falan Pedrial’ın Giresunspor kulübüne şu kadar bonservis  
bedeli  ile  satıldı  diye  bir  prosedür  yok  girişi  yok  Pedrial  satıldı,  iki  sefer  yönetim  ertelendi  bana  bırakıp 
gitmedin Olgun Aydın Peker seni tehdit ettiği için gittin Ömer abiciğim bunu bilmeyen yok Giresun’da 
senin Olgun Aydın Peker tarafından tehdit edildiğini dolayısıyla ondan dolayı gittiğini herkes biliyor sende 
söyledin bunu abi Valiye de açtın söyledin Nurettin Canikli’ye de açtın söyledin, beni Olgun Aydın Peker 
tehdit etti diye”, Ömer: “Doğru doğru”, ...Osman: “Olgun Aydın Peker, Alparslan’a neden mektup yazıyor 
Ömer Ülkü’yü ben dövdürmedim diye dövdürmemişse dövdürmemiştir veya o yapmamışsa o yapmamıştır 
niye gerek duyuyor abi buna”, (tape:192)

04.01.2011   günü saat:13.52  ’de Olgun Peker'i   A.'nin aradığı görüşme;   

A.:"Senin Giresunlu bırakmış”, Olgun: “Kongreye gitti”, A.:"Senin yeni alanında da problem varmış 
galiba”, Olgun: “Bu mafyacılar varmış yönetiminde onları ekarte etmek için karar aldı”, (tape:724)

02.02.2011 günü saat:15.56’da Candemir Sarı’yı Ömer Ülkü’nün aradığı görüşmede; 

Candemir:  “Olgun  başkan  benim  bildiğim  İstanbul’dan  sizin  için  çalıştı,  insan  çıkar  basın 
toplantısında işte bazı eski yöneticilerimize teşekkür eder, arayın Olgun başkanı şimdi adam bana soruyor 
acaba diyor teşekkür ettiler mi diyor”, Ömer: “Tamam”, Candemir: “Demek ki dedi bir numaran yokmuş dedim 
“(tape:96) dendiği belirlenmiştir.

            TRANSFER TAHTASININ AÇILMASI SÜRECİNDE YAPILAN ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİ GÖSTERİR 
TAPELER

20.12.2010   günü saat:  17.02’da Olgun Peker'in   Mesut Erdoğan'ı aradığı görüşme;   

Olgun:  “Ulan bir  gittim...Giresunspor  başkanı  Osman Çırak’tı,  bir  geldim yok nasıl  iş  lan bu”,  Mesut:  
“Devrim yaptık abi darbe yaptık”, Olgun: “Tahtayı açtıracaklardı diye bıraktım diyormuş”, Mesut: “Abi akşam seni  
yayına bağlayayım mı”, Olgun: “Yok bağlama, çarşamba günü şeye  Ömer Ülkü ile federasyona gideceğim 
orda çözerim bakarım”, (tape:393)

21.12.2010   günü saat:  16.54’de Olgun Peker'i  , Mahmut Özgener'in aradığı görüşme;   

Mahmut: “Olgunum, oğlum şimdi solumda Apo, sağ koltukta Ahmet Çelebi, benim başkan koltuğumda 
Sinan Engin”, Olgun: “Sinan Engin değil bak şimdi sana bir şey diyeyim Sinan Özgener”, Mahmut: “Olgun gelecek  
misin yarın”, Olgun: “Geliyorum geliyorum kaçta geleyim sabah”, Mahmut: “Abi 10 da gel”, (tape:601)
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21.12.2010   günü saat:  19.06’da Olgun Peker'i   Ömer Ülkü'nün aradığı görüşme;   

Olgun: “Arabayı kullanan arkadaşın telefonunu alda sabah seni  alsın diye ben ona söyledim”, Ömer:  
“Aldım ben zaten”, (tape:606)

22.12.2010   günü saat:  09.20’de Olgun Peker'i   Ömer Ülkü'nün aradığı görüşme;   

Olgun: “Sen şey yapınca biraz daha takıldım ben burda çıkıyorum şimdi”, Ömer: “Coşkun ile beraber  
gidiyoruz”, Olgun: “Tamam orda buluşuruz abi saat 10’a 5 kala kapıda buluşuruz”, (tape:609)

22.12.2010   günü saat:  09.20’de Olgun Peker'in   Haldun Şenman'ı aradığı görüşme;   

Olgun: “Federasyonda mısın”, Haldun: “Federasyon dayım abi”, Olgun: “Neşe hanımla geliyorum biraz 
sonra”, (tape:610)

22.12.2010   günü saat:  11.32’de Olgun Peker'i   Levent Eriş'in aradığı görüşme;   

Levent: “Ömer aramış beni sabah”, Olgun: “He Federasyon Başkanının yanındaydık, 2-2.5 trilyon borç var  
federasyona  anlaşmış  çıkmışlar  hallolmuş”,  Levent:  “Eldeki  oyuncular  çünkü  Federasyona  vermiş  hepsi  
biliyorsun”, Olgun: “Çok veren yok 6-7 kişi vermiş”, (tape:612)

22.12.2010   günü saat:  12.16’da Olgun Peker'in   Levent Eriş'i aradığı görüşme;   

Olgun:  “Kararlı  kararlı  Ömer’in  başka  şansı  yok  Ömer  benim,  ne  desem yapmak  zorunda  bu 
saatten sonra burda Federasyona da götürdüm onu orda baştan", (tape:613)

01.01.2011   günü saat:  23.34’de Olgun Peker'i   Coşkun Çalık/Ömer Ülkü'nün aradığı görüşme;   

Ömer:  “Bu topçulara  peşinat  diye 850 bin  lira  peşinattan borç var,  16 maçın,  7 tane topçuları  şeye  
başvurmuş federasyona çok zor bir görev üstlendik ama, sopayı da yedik akıllandık birazcık tek istediğimiz şu  
bizim bu,  açılmasında bize yardımcı olacaksınız ki bu işi götürelim”, Olgun: “Bu olaydan sonra sen bu ..ri 
baypas etmek için gereğini de yapıyorsun göndermek için,  bu saatten sonra her türlü yanındayım, eğer sen 
bunları göndermeseydin bir daha seninle görüşmezdim”, Ömer: “Herkesten istifa dilekçesi aldık ya, bunların 
ikisi vermediler, baktım ki çıkarı yok dedimki nasıl olsa tüzük kurultayı kararı almıştık ya, tüzükle birlikte seçim”,  
Olgun: “Üyelerin hepsini sildirttir orda karar aldırt yüzde 5 yüzde 10 luk bizim zamanımızda yapılanları da sildirttir 
abi”, Ömer: “Şu tahtayı şu topçular ben onların parasını da bilahare ödeyeceğim, bize şurda yardımcı ol”, Olgun:  
“O listeyi bi alıyım ben bi çalışma yapalım sonra bi yan yana  gelelim bi başlayalım”, (tape:711)

05.01.2011   günü saat:17.50  ’de Olgun Peker'in   Coşkun Çalık'ı aradığı görüşme  (tape:729)  ;   
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Coşkun: “Başkan bir sor dedi ne”, Olgun: “Ben zaten takip ediyorum…2-3 gün içinde de çözecem ama 
varsa söyleyeceği bir şey kendi arasın beni”, Coşkun: “Giresun’da hep gazetelerde bu tahtayla alakalı hergün yazı  
yazıyorlar”, Olgun: “Tahtalar da gazeteyle de alakalı yazabilirler başkan benimle konuşmak istiyorsa kendi beni  
arar, kendisi aramaya ciğeri yetmiyorsa o hiç şey yapmasın, başkan kim ki bana böyle aracı kullanacak”, 

06.01.2011   günü saat:  08.48’de Ömer Ülkü’ye   Coşkun Çalık’ın gönderdiği mesajda;   

“Olgun antalyaya gelindiyor gece aradı” yazdığı, (tape:193)

06.01.2011   günü saat:  08.51’de Ömer Ülkü’yü   Coşkun Çalık’ın aradığı görüşme;   

Coşkun: “Olgun aradı gece saat 12’de, Başkanla konuş diyor atlayıp gelin diyor buraya diyor ben diyor  
konuştum diyor  6 tane Bolu’nun kampındaydım diyor, bunların çeklerini de getirin diyor kesip nasıl yapacaksak 
yapalım diyor”, Ömer: “6 taneyi zaten eskiden de halletmiştik ama”, (tape:194)

06.01.2011   günü saat:11.58  ’de Olgun Peker'i   Coşkun Çalık/Ömer Ülkü'nün aradığı görüşme;   

Olgun: “Ya Coşkun ya koca adamsınız cahil misiniz bana ne abi benim telefonum 24 saat dinleniliyor ben  
sanki o adamla bir işim mi var kaç hafta benimle telefonda konuşamıyor ya”, Coşkun telefonu Ömer'e veriyor),  
Olgun: “Ya biz seninle abi kardeşiz senin telefonların öyle olsa ne olur böyle olsa ne olur”, Ömer: “Şimdi bir  
tanesini buldular tespit ettiler adamında"  Olgun: “Niye telefonda konuşmandan sıkıntı olsun, Benim telefonumu  
devlet yani 10 senedir dinler abi, çekin tarihini nasıl yapacağız yani kaçta kaçını keseceğiz bunları da, hiçbirşey 
yapmadan konuşamıyoruz  çocuklarla  buraya  geleceksiniz  abi  al  sen çek  defterini,  gel  buraya çocuklarla  biz  
konuşalım çekini keselim kağıdını alalım elinden bitsin iş uzatmaya gerek yok”, (tape:734)

06.01.2011   günü saat:  14.12’de Ömer Ülkü’yü   Coşkun Çalık’ın aradığı görüşme;   

Ömer: “Antalya’dan şey gelmedi daha gelince seninle paylaşırım”, Ömer: “O şey nerde İsmail, o belediye 
başkanını sıkıştırsın onu bi şeyine bağlayın”, Coşkun. “Bu adamı kızdırmayalım ha Olgun’u Olgun’u  ”,   Ömer: 
“Tamam işte onun için gideceğiz gitsek te bu akşam”, (tape:198)

06.01.2011   günü saat:16.27  ’de Olgun Peker'i   Ömer Ülkü'nün aradığı görüşme   (tape:743)  ;   

Ömer: “Biz Coşkun’la yarın sabah 6 uçağıyla geliyoruz, direk sana geleceğiz de”, Olgun: “Biz size de  
Sueno Otel var oradayım oraya gelirsiniz, ondan sonra şey yaparız işimize bakarız abi bir program yaparız”,  

07.01.2011   günü saat:19.56  ’da Olgun Peker'in   Fatih Sandal'ı aradığı görüşme;   
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Olgun: “Ne oldu lan kavga mı etti bugün maçta sahada insanlar”, Fatih: “Şenol ile beraber bu Ramazan”,  
Olgun: “gönderin Şenol’u bir daha da almayın takıma, cezada kesin, çağıracağım biraz sonra seni konuşuruz 
tamam”, Fatih: “Antalya’dayım ben, yarın görüşelim”, (tape:761)

11.01.2011   günü saat:18.43  ’de Olgun Peker'i   K.'in aradığı görüşme;   

Kerim: “Ne oluyor bu kongreler mongreler bir şeyler var”, Olgun: “Tüzük yapıyorlarmış bende hiç şey  
yapmıyorum bana geldiler şeyine yardımcı oluyorum futbolcularla konuşturuyorum konuşuyorum bu şey için, tahta 
için geldi bana geçen başkan 2 trilyon 200 tahtayı kapatan”, K: “Şey ne oldu Olgun, bu işleri vardı ya ne kavga-
mavga etmişlermiş”, Olgun: “Ben şikâyet et dedim o ettim dedi polise, öbürü doğrusu menajerlik şirketi kurmuş  
ortak biriyle onun da sıkıntısı oymuş o da çıktı ortaya, bunlara ben dedimki bakın bu tahta sizin namusunuz bu  
tahtayı açtıramazsanız zaten bu işi bırakın boşu boşuna kimseyi oyalamayın, çıktı futbolcu borcu atıyorlardı 2  
trilyon 200 ben 750’sini de sildiriyorum peşin para da alamıyorum”, (tape:796)

12.01.2011   günü saat:19.29  ’da Olgun Peker'i   Ömer Ülkü'nün aradığı görüşme;   

 Ömer: “Bülent indirim yapamam diyor”, Olgun: “Aslında hepsine indirim yaptırırız ama, şu çekin tarihini 
kısaltsak deriz ki kardeşim al şunu ben hallederim o işi”, Ömer: “Kimseden para çıkmıyor işte, bak dedimki Osman  
Karahan’a, belediye başkanına, oynayan çocukların şeyini ödememişler dedim 8 tanesi Federasyona başvurmuş"  
Olgun: “Şeyden para geldi mi İl Özel İdareden”, Ömer: “Yok ya nerede, Özel İdare şimdi yani 600 bin lira koymuş  
ya, Amatör sporlara koymuş oradan bize aktaracakmış”, (tape:815)

14.01.2011   günü saat:  12.40’da Ömer Ülkü’nün   Osman Karahan’ı aradığı görüşme;   

Ömer: “Bizim birinci amacımız tahtayı açtırmak değil mi”, Osman: “Yav tahtayı açtıramazsın şimdi tahtayı 
açtırsan ne olacak futbolcu falan kalmadı ki  buradaki  iki  maç başı  almış peşinatı  öyle böyle kimisi  almış bu 
adamlar federasyona veriyor geçen sene federasyona verse Olgun başkan onu ayağından vururdu  ”,   Ömer: 
“Vururdu da bizim yapacağımız bir şey yok ki”, (tape:213)

24.01.2011   günü saat:  18.33’de Ömer Ülkü’nün   Olgun Peker’i aradığı görüşme;   

Ömer: “Sana 4-5 tane oyuncu verdik bunlarınkini sen alıyorsun gerisini biz hallediyoruz”, Olgun: “Tamam  
abi hangileri onlar”, Ömer: “Gökhan Bozkaya, Pedrial Suarez, Muzaffer Blazer, Koray Karagözoğlu,Evren Avşar”, 
Olgun: “Tamam abi ben seni yarın bu dördüyle alakalı arayacağım tamam mı”, Ömer: “Abi bunları hemen şey  
yaparsan biz yarın öbürsü gün tahtayı açtıracağız”, (tape:225)

30.01.2011   günü saat:17.12  ’de Olgun Peker'in   Özcan Üstüntaş'ı aradığı görüşme  (tape:926)  ;   

Olgun: “Beşiktaş maçı kaç”, Özcan: “2-1 yenildi Beşiktaş abi”, Olgun: “Bizim Giresun’a el atmamız lazım 
bilader bu akşam Giresun’a bir çalışalım yoksa düşer o takım”, Özcan: “Nasıl yani nasıl abi ne yapabiliriz”, Olgun:  
“İşte yani ne yapacaksa yapacağız düşer bu takım,zaten açtıracağız tahtayı mahtayı ne gerekiyorsa hadi”,
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31.01.2011   günü saat:15.05  ’de Olgun Peker'e   Sami Dinç'in gönderdiği mesajda  (tape:933)  ;   

"Baskanim ceki  kabul  etmeyen futbolcular  icin  teminat  mektubu  alinabilecegi  konusunu ilettim  Omer  
baskana, yanasmiyor teminat mektubuna, bu sartlarda transferi actirmak mumkun gozukmuyor. Bilginize" yazdığı, 

01.02.2011   günü saat:15.13  ’de Olgun Peker'i   Sami Dinç'in aradığı görüşme;   

Sami.  "Başkanım bayağı  bi  sonlara  geldik  bi  100-150  bin  liralık  bi  açık  kalacak  sonunda,  bu  Ömer  
başkanla bu konuşuyorum diyor ki  federasyon başkanını sen ara diyor bir şey yapabilir mi diye sor diyor ama 
benim aramam biraz yanlış olur, Tesis yardımı falan diye bi 100-150 bin lira çıkarabilirlerse çözecez bu işi  gibi 
gözüküyor”, Olgun: “Yani nasıl  diyelim abi telefonda,...”,  Sami:  "Yani sonuçta iki  milyon küsürlük bir  borç şey  
yapılıyor siliniyor”, Olgun: “Tamam ben bir bakayım konuşayım başkanla da”, (tape:951)

01.02.2011   günü saat:15.50  ’de Olgun Peker'i   Sami Dinç'in aradığı görüşme;   

Olgun: “Ben şimdi  federasyon başkanı ile konuştum Sami, şuan itibari ile böyle bir şey yapamaz bunun 
dediği şey yapmak lazım zaten yönetim kurulundan geçirmek lazım üst tahtayı açtırın ben onun tesis yardımını 
sonra yapayım dedi”, Sami. "Ne kadar bi rakam teleffuz etti mi”, Olgun: “250 milyar yapar adam, ya minimum ben 
şimdi bir daha Ömer ile bi konuşayım, yani adamlar doğru söylüyor”, Sami: "Tamam ama bu da bir şeydir yani  
sonuçta benim söylediğim onlar para çıkartısınlar onu alırlar”, (tape:954)

01.02.2011   günü saat:17.54  ’de Hakan Karaahmet’i   Osman Öden'in aradığı görüşme;   

Hakan: “Kulüpteyiz tahta bitti”, Osman: “Hallettiniz mi, gelicem şimdi gelicem tamam tebrik ediyorum”, 
Hakan: “Gel kardeşim şimdi tebriği bırak para lazım para gel hadi”, (tape:585)

01.02.2011   günü saat:22.18  ’de Olgun Peker'i   Sami Dinç'in aradığı görüşme;   

Sami. "25 bin liraya tıkandık kaldık ne yapalım, Mahmut başkana ulaşamadık onu aslında hallederde”,  
Olgun: “25 milyarı mı, ara bu burda problem var bu problemi tek tek çözecek adam Olgun başkan de, Ferudun’u  
almışlar ben artık bu işlere karışmıyorum”, (tape:963)

            02.02.2011   günü saat:19.20  ’de Olgun Peker'in  , Mesut Erdoğan'ı aradığı görüşme;   

Olgun: “Yaptılar mı açıklamayı”, Mesut: “Yaptılar abi yarım sayfa bana şey verdiler spor sayfasının yarısı  
yukarıdan aşağı teşekkür”, Olgun: “Benim ismim geçmiyo yine yani”, Mesut: “Seninkini ayrı özel olarak geldi abi  
Peker’e özel teşekkür diye onun o ayrı zaten sitede de yayındı ya zaten Spor 28’de bile yazdılar, Giresunspordan 
alacağı  olan futbolcularla birebir  görüşmelerinde  ikili  diyaloglarını  kullanarak bu oyuncuların federasyona 
yaptıkları  şikayetleri  geri  çekmelerinde,  ulaşamadığımız  oyuncularla  görüşerek  Giresunspor  için  eline 
düşenin fazlasını yapmasından dolayı,  tahtanın açılmasına göstermiş olduğu emeklerden dolayı Olgun 
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Peker’e özellikle teşekkür”, Olgun: “Yönetimden mi geldi bu sadece şeyden Fatihten mi”, Mesut: “Yönetim adına 
Fatih Sandal yaptı işte”, Olgun: “Bunlar varya”, Mesut: “...Bunları buraya getirdin abi ben getirmedim ya, bugün 
Giresunda konuşulan konu ne biliyomusun a bak hiçbir gazetede bununla ilgili haber çıkmadı senin ismin dahi  
geçmedi, konuşulan tek şey tahtayı Olgun Peker açtırdı herkesin konuştuğu şey bu yani”, (tape:967)

03.02.2011   günü saat:09.58  ’de Olgun Peker'i  , Sami Dinç'in aradığı görüşme;   

Sami'nin "Şeyle konuştuk ta sabahleyin 9 gibi Giresun başkanı ile dedi laf arasında söylemiştim benim de  
kafa kalmadı artık federasyon başkanın da Olgun başkanında birlikte şey yaptığı yardımçı olduğunu söyledim  
dedim tamam dedi”, Olgun: “Tamam öpüyorum seni görüşürüz”, (tape:968)

03.02.2011   günü saat:  09.56’da Ömer Ülkü’nün  , Sami Dinç’i aradığı görüşmede;   (tape:248)

Sami: “Hiç bir şey yok konuşamadık detaylarını o gün geldiğinizde konuşuruz diye o gece baya hareketli  
geçti, Olgun başkanı falan aradım o başkanla konuştu hani hem Federasyon Başkanının hem Olgun Başkanın bir 
şeyi oldu katkısı oldu, onları anlatacaktım size, Federasyon başkanının da yani katkısı oldu bilginiz olsun”, Ömer:  
“Bu yabancıların bir aylık süre falan var diyorlardı”, Sami: “Bir aylık süre yok yok hayır aynı hiç bir farkı yok”,  
dendiği belirlenmiştir.

OLGUN  PEKER  LİDERLİĞİNDEKİ  HAKSIZ  ÇIKAR  SAĞLAMA  AMAÇLI  
SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNÜN  CEBİR / TEHDİT İÇEREN EYLEMLERİ

1- 12.05.2011 GÜNÜ GECELEYİN, GİRESUN’DA ORTA KAHVE İSİMLİ İŞYERİNDE GERÇEKLEŞEN 
“MALA ZARAR VERME VE KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL” EYLEMİ (KL:67, DİZİ:106-205 ARASI)

EYLEMİN GELİŞİMİ

Şüpheli  Hakan Karaahmet’in talimat ve yönlendirmeleriyle hareket eden örgüt üyesi şüpheliler  Evren 
Kımıl,  Abdullah  Eker  ve  Samet  Erdemir’in;  müşteki   Vasfi  Yolasığmaz’a  ait  Orta  Kahve  isimli  işyerine,  
12.05.2011  günü  geceleyin  alkollü  şekilde  geldikleri,  yemek  yeme  bahanesiyle  huzursuzluk  çıkarıp  işyeri  
çalışanlarıyla tartıştıkları, ardından işyerini dağıtıp, camları, işyeri içerisinde bulunan cam, tabak, bardak türünden  
eşyaları kırarak zarar verdikleri, işyeri çalışanı Yakup Aydın’ı basit şekilde darp ettikleri (şahsın şikayetçi olmaması  
nedeniyle  kasten  yaralama  suçundan  sevk  maddeleri  tanzim  edilmemiştir.),  faillerin  suçüstünün  devamında  
yakalandıkları belirlenmiştir. Eylemin; şüpheli  Selim Kımıl’ın azmettirmesiyle, planlı ve organize şekilde, haraç  
alma öncesi, baskı ve tehdit uygulayarak güç gösterisinde bulunup korkutma amaçlı icra edildiği anlaşılmıştir.

 Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca eyleme ilişkin 2011/2450 sırasına kayden yürütülen soruşturma  
evrakı,  soruşturma  dosyamız  kapsamında  elde  edilen  yeni  bilgiler  ışığında  tekrar  soruşturmaya  kaydedilip  
getirtilerek, soruşturma dosyamızla birleştirilmiştir.

MÜŞTEKİ / TANIK İFADELERİ 

Müşteki Hüseyin Vasfi Yolasığmaz Giresun Çarşı Polis Merkezinde 12.05.2011 günü alınan ifadesinde;
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“Orta Kahve isimli işyerinin sahibi olduğunu, kendisinin ikamette istirahat ettiği esnada işyerinden gürültü  
seslerinin  geldiğini  ve  balkona  çıkarak  baktığında  işyeri  içerisinde  olumsuzlukların  olduğunu  fark  ettiğini,  
işyerinden çıkan üç şahsın kaçmaya başladıklarını  gördüğünü,  bu sırada polislerin geldiğini,  polislerin  kaçan  
şahısların  peşine  düştüğünü,  kendisinin  de  evinden  çıkarak  işyerine  gittiğini,  işyerinin  içerisinde  bulunan  
masaların,  sandalyelerin  ve  tabakların  yerlere  atılmış,  çatal-bıçakların  yerlere  atılarak  dağıtılmış,  buzdolabı  
camının ve kahve makinesinin kırılmış olduğunu, olayı yapan şahısları tanımadığını, işyerine gelerek müşterileri  
rahatsız eden ve malzemelere zarar veren şahıslardan şikayetçi olduğunu” beyan etmiştir.   

Müşteki Yakup Aydın Giresun Çarşı Polis Merkezinde 12.05.2011 günü alınan ifadesinde;

“Orta Kahve isimli işyerinin mutfak kısmında çalıştığını, Oktay isimli garsonun gelerek yukarıda üç şahıs  
olduğunu  ve  başedemediklerini,  sandviç  istediklerini  kendisine  söylediklerini,  kendisinin  de  sandviçleri  
hazırlatmaya başlattığı sırada bir gürültü duyduğunu, mutfak kısmının arkasından malzeme aldıkları kapıdan çıkıp  
sokağa gelerek işyerinin kapısından içeriye giren üç şahsın merdivenlerden aşağıya koşarak indiklerini, işyerinin  
içerisindeki herşeye zarar verdiklerini gördüğünü, bu üç şahıstan esmer, zayıf, uzun boylu olan şahsın kendisinin  
kolundan  tuttuğunu  ve  dışarıya  çıkılmasını  engellediğini,  şahsın  kendisine  vurmaya  başladığını,  bu  sırada 
üzerinde beyaz elbise olan şahsın kendisinin kafasına vurduğunu, kendisini mutfağa attığını, mutfakta kafasını  
kontrol ettiğinde yarılmış olduğunu fark ettiğini, bu olaylardan dolayı kendisine zarar veren şahıslardan şikayetçi  
olduğunu” beyan etmiştir.

Tanık   Semih Kufacı 12.05.2011 günü Giresun Çarşı Polis Merkezinde alınan ifadesinde;  
“Orta Kahve isimli işyerinde garson olarak çalıştığını, 12.05.2011 günü saat:22.05 sıralarında işyerinde 

bulunduğu esnada tanımadığı üç erkeğin alkollü olarak işyerine geldiklerini, taşkınlık yaparak üst kata çıktıklarını  
burada otururken kül tablasını yere atıp kırdıklarını, daha sonra da kendilerine ‘donatın masaları’ dediklerini, bir  
arkadaşının yemek almak için mutfağa gittiği esnada da ortalığı kırıp döktüklerini” beyan etmiştir.

Tanık   Oktay Gün 12.05.2011 günü Giresun Çarşı Polis Merkezinde alınan ifadesinde;  
“Orta Kahve isimli işyerinde garson olarak çalıştığını, 12.05.2011 günü saat:22.05 sıralarında işyerinde 

bulunduğu esnada tanımadığı üç erkek şahsın alkollü olarak işyerine geldiklerini, kendisine ‘üst katta yer var mı’  
diye sorduklarını, kasiyerin kendilerine yerin olmadığını söylediğini ancak şahısların paldır küldür üçü birlikte üst  
kata çıktıklarını, üst katta otururken yemek istediklerini, kendisinin de yemek getirmek için mutfağa indiği esnada 
yukarıdan  bir  gürültü  geldiğini,  masaların,  sandalyelerin,  camların  havada  uçuştuğunu  kendisinin  de  çok  
korktuğunu ancak kendisine herhangi bir zararın gelmediğini daha sonra olay yerine polislerin geldiğini, üç erkek  
şahsı da tanımadığını” beyan etmiştir.

Tanık   Deniz Eşbulan 12.05.2011 günü Giresun Çarşı Polis Merkezinde alınan ifadesinde;  
“Orta Kahve isimli işyerinde kasiyer olarak çalıştığını, 12.05.2011 günü saat:22.05 sıralarında işyerinde 

bulunduğu esnada tanımadığı  3  erkek  şahsın  alkollü  olarak  işyerine  geldiğini,  üst  katta  yer  olup  olmadığını  
sorduklarını, yer olmadığını söyleyince paldır küldür üst katta çıktıklarını,  şahısların alkollü olmaları nedeniyle  
yemek istediklerinde yemek olmadığını söylettiğini, şahısların bağırıp çağırdığını, herkesi rahatsız ettiklerini sonra  
da şahısların  masanın donatılmasını  istediklerini,  çalışanların da daha fazla  taşkınlık  yapılmasın diye balkon  
kısmına şahısları  çıkardıklarını,  kendisinin de şahıslara sandviç  hazırladığını,  bu sırada yukarıdan bir  gürültü  
koptuğunu, masalar, sandalyeler ve camların havada uçuştuğunu, kendisinin de korkudan tuvalete gidip kapıyı  
kilitlediğini, buradan polisi aradığını, tuvalette iken tuvalet kapısının zorlandığını, kırılmak istendiğini, ancak kapıyı  
şahısların açamadığını,  daha sonra olay yerine polislerin geldiğini,  kendisinin 3 erkek şahsı  da tanımadığını,  
işyerinin müşterileri  olmadığını,  kendisinin  üç yıldır  aynı  yerde çalıştığını,  bu şahısları  ilk  kez gördüğünü,  bu  

76



şahısları görse tanıyabileceğini, bu şahıslardan birinin esmer tenli, zayıf yapılı, yüzünün bir yanında yanık veya  
kesik izi olduğunu, diğerinin kızıl sakallı, mavi eşofmanlı ve elinde tespih olan bir şahıs olduğunu, 25 yaşlarında  
orta boylu, tombul kırmızı yanaklı olduğunu” beyan etmiştir.  

ŞÜPHELİ İFADELERİ

Samet Erdemir   12.05.2011 günü Giresun Çarşı Polis Merkezinde alınan ifadesinde;   “Arkadaşları Evren 
Kımıl ve Abdullah Eker ile birlikte alkollü olarak Orta Kafeye gittiklerini, burada bir sebepten dolayı çalışanlarla  
tartıştıklarını ve birbirlerine girdiklerini, ortalığın toz duman olduğunu, kimin kime vurduğunu veya kendisinin kime  
vurduğunu bilmediğini,  cam çerçeveler  ve makinelerin  de bu arbede esnasında kırıldığını,  kimseden şikayeti  
olmadığını” beyan etmiştir.

Samet  Erdemir  operasyondan  sonra  Organize  Şube  Müdürlüğünde  alınan  ifadesinde;  “Olayı 
hatırlamadığını, olay esnasında çok alkollü olduğunu, olay sırasında yanında Abdullah Eker'in olduğunu, Evren  
Kımıl'ın olup olmadığını hatırlamadığını” beyan etmiştir.

 Abdullah Eker   12.05.2011 Giresun Çarşı Polis Merkezinde alınan ifadesinde;   “Arkadaşları Evren Kımıl 
ve Samet Erdemir ile birlikte iki bira içerek Orta Kahveye kahve içmeye gittiklerini, ilk etapta yemek istediklerini,  
şahısların yok dediğini, daha sonra kahve söylediklerini, kahveleri getirdiklerini, ancak kendilerine karşı cins cins  
konuşulmaya başlandığını,  şahısların kendilerine ana avrat sövdüklerini  bunun üzerine birbirlerine girdiklerini,  
camları  kimin kırdığını bilmediklerini,  arbede de göz gözü görmediğini,  kimseden şikayetçi  olmadığını”  beyan 
etmiştir.

Abdullah Eker operasyondan sonra Organize Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde; “Samet Erdemir ile 
birlikte kahve içmek için Orta Kahve isimli işyerine gittiklerini, yan masada oturan Evren Kımıl'ın da yanlarına  
geldiğini,  garsonun  masaya  yarım  saat  bakmadığını,  kendisinin  de  "bizim  masamıza  gelmiyorsun"  dediğini,  
garsonun  “burası  elit  insanların  yeri,  siz  buraya  ait  değilsiniz”  gibisinden  konuştuğunu,  kendilerinin  de  
dayanamayıp kavga etmeye başladıklarını, eylem için kimseden talimat almadıklarını” beyan etmiştir.

Evren Kımıl   13.05.2011 günü Giresun Çarşı  Polis  Merkezinde alınan ifadesinde;    “Orta  Kahve isimli 
işyerine gittiğini, burada  çay içtiğini, daha sonra aynı kahvede bulunan Samet Erdemir ve Abddullah Eker’in,  
ikisinin birlikte kendisine saldırdığını, kendisini darp ettiklerini, bu esnada merdivenlerden yuvarlandığını, kaçmak  
istediğini, arbede de cam çerçeveleri kimin kırdığını bilmediğini, kimseye zarar vermediğini, kendisini neden darp  
ettiklerini bilmediğini, olayla ilgili kimseden şikayeti olmadığını” beyan etmiştir.

Evren Kımıl operasyondan sonra Organize Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde;“Bu kahveye yemek 
yemek  için  gittiğini,  gittiğinde  burada  Samet  ve  yanında  tanımadığı  bir  kişinin  olduğunu,  orada  çalışanların  
Samet’e hakaret ettiklerini duyduğunu, daha sonra Samet'in yanındaki kişinin garsona yumruk attığını ve kavgaya  
başladıklarını, bu kişileri ayırmaya çalıştığını, olayla bir alakasının olmadığını” beyan etmiştir.
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OLAY YERİ İNCELEME RAPORLARI

Giresun  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  ve  Kimlik  Tespit  Şube  Müdürlüğü  görevlilerince  
12.05.2011 günü tanzim edilen Olay Yeri İnceleme Raporunda;

“Olayın Orta Kahve isimli 2 katlı işyerinde meydana geldiği, işyerinin faaliyette olduğu, kapı ile ön cephe  
camlarının  sağlam olduğu,  işyeri  giriş katında bulunan masa ve sandalyelerin  dağınık  ve devrilmiş vaziyette  
olduğu,  dağınık  sandalyeler  ile  masalar  arasında  3  adet  sandalye  ile  2  adet  masanın  kırılmış  olduğu,  giriş  
kapısının sağ tarafında sehpa üzerinde bulunan 50x50 cm ebadındaki camın kırılmış olduğu, işyeri ortasında  
yerde 1 adet LG marka bilgisayar monitörünün kırılmış olduğu, monitör yanında yerde 1 adet Sagen marka post  
cihazının kırılmış olduğu, çay ocağı bölümünde bulunan işyeri tipi camekanlı buzdolabının 69x83 cm ebadında 2  
adet  yarı  camları  ile  168x155  cm  ebadındaki  üst  camın  kırılmış  olduğu,  yine  buzdolabının  sağ  kapağının  
menteşelerinde kopmuş ve yerde olduğu, buzdolabının yanında bulunan çekmeceli ahşap dolabın yere devrilmiş,  
üzerinde ve çekmecelerinde bulunan Beko 100 TR marka yazar kasa Samsung termal printerın kırılmış olduğu,  
çay ocağı iç kısmında yerde GEM marka kahve makinesinin yere devrilmiş ve kırılmış olduğu, yine çay ocağı  
kısmında  yerde  kırılmış  porselen  fincanlar,  porselen  ve  cam  tabaklar,  cam  bardaklarının  olduğu,  kaşık  
çekmecesinin yerde olduğu ve içinde bulunan kaşık, çatal ve bıçakların yere dağılmış vaziyette olduğu, wc kapısı  
önünde devrilmiş koltuğun olduğu, bu koltuğun iş yeri üst katında kullanılan koltuk olduğu, işyerinin giriş katının  
tamamen dağıtılmış olduğu, işyeri içerisinde üst katta çıkılan ahşap merdiven olduğu, merdivenin ıslak olduğu,  
merdivende kırık fincanlar ile kırık camların olduğu, üst katta bulunan çay ocağı bölümünün dağıtılmış olduğu, bu  
kısımda kırık fincan, bardak ve tabakların olduğu, çay semaverlerinin ve çay demliğinin dağıtılarak içindeki çayın  
etrafa dökülmüş olduğu, olay yerinde yapılan incelemede başkaca iz ve emareye rastlanılmadığı” belirtilmiştir. 

Giresun Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 12.05.2011 günü tanzim edilen tutanakta;

“12.05.2011 günü saat:22.10 sıralarında haber merkezinin Sultan Selim Mh. Topal Sk. No:1 sayılı yerde  
faaliyet gösteren Orta Kahve adlı işyerinde kavga olayının olduğunu, şahısların işyeri içerisine zarar verdiğini ve  
olaya karışan 3 şahsın Topal Sokaktan yukarı  doğru kaçtığını anons etmesi üzerine bahse konu yere intikal  
ettiklerinde Topal Sokak üzerinde Bellona mağazası ara sokağına doğru 3 şahsın kaçtığının görüldüğü, yapılan  
kovalamaca sonucu Abdullah Eker ve Samet Erdemir isimli şahısların yakalandığı” belirtilmiştir. 

Giresun Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 12.05.2011 günü tanzim edilen 2.tutanakta;

“12.05.2011 günü saat:22.10 sıralarında Haber Merkezinin Topal Sokak üzerinde bulunan Orta Kahve  
isimli  Cafenin camlarının kırıldığını ve camları  kıran 3 şahsın Topal  Sokak üzerinden Ziraat Bankasının arka  
kısmına doğru kaçtıklarını bildirmesi üzerine bahse konu yere geçildiği, kovalamaca sonucu Evren Kımıl isimli  
şahsın yakalandığı” belirtilmiştir. 

EYLEMLE İLGİLİ İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI

12.05.2011   günü   saat:22.13'de     Hırçın Kımıl'ı X şahsın    aradığı görüşme;   

Hırçın: “Nerdesin sen ya…çabuk ol”, X: "Geldim dur geldim”, (tape:1093)

78



12.05.2011   günü   saat:22.31’de     Selim Kımıl'ın E.'ı   aradığı görüşme;   

E: “Müşteri getirdim de döneceğim şimdi ne oldu”, Selim: “Az gel de şu hastaneye gideceğim çocuklar 
dövüş etmişlerde, bekliyorum seni”, (tape:1095)

12.05.2011   günü   saat:22.46’da     Selim Kımıl'ı E.'ın   aradığı görüşme;   

Selim: “Hastaneden çıktım şeye geçiyorum karakolun önüne”, E: “Bende aşağıdadayım buluşalım mı”,  
Selim: “Tamam karakolun oraya geçelim karakolun oraya gel  sende, sen yada  şu orta kahvenin oraya git 
bakayım orada ne olmuş bi öğren bakayım az bunlar neymiş neye bunlar”, E: “Tamam”, (tape:1096)

12.05.2011   günü   saat:23.03'de     Selim Kımıl'ı E.'ın   aradığı görüşme;   

E: “Şey demiş Samet, Evren’e orta kahveyi dağıtalım demiş arabada kafası iyiymiş heralde kafaları  
işte kız arkadaşıma laf attı filan demiş öyle orada inmiş dağıtmışlar olay bu”, Selim: “İyi tamam”, (tape:1097)

12.05.2011   günü   saat:23.21'de     Selim Kımıl'ı Murat Yakarışık'ın   aradığı görüşme:   

Murat: “Nerdesin durum ney”, Selim: “Karakolun önünde, durum çocuklar ifade veriyorlar, Samet ile öbür 
çocuk var, Evren yok, ifade veriyorlar versinler bakalım ne olacak”, (tape:1098)

13.05.2011   günü   saat:11.27'de     Selim Kımıl'ı Abdullah Karakuz'un   aradığı görüşme;   

Abdullah:  “Nerdesin”,  Selim:  “Televizyondayım”,  Abdullah:  “Hasan  yok  diyor  ya  kavat”,  Selim:  “Ben  
Hasan’la mı konuşuyorum oğlum”, Abdullah: “Sen onu duymuyorsun da seni aradım fuarda mı dedim fuarda  
diyor, gece beni aramışın”, Selim: “Lazımdın neyse ben aradım konuştum hallettim Cengiz abiyi aramam lazımdı  
hasta olmuş da…orta kahve de ne oldu”, Abdullah: “Bilmiyorum işte konuşuyoruz işte”, (tape:1099)

13.05.2011   günü   saat:17.28'de     Selim Kımıl'ın Özden Tütüncü'yü   aradığı görüşme;   

Özden: “Orta kahveye ortak olmuşsun”, Selim: “He aldık Allah razı olsun (gülüyor) başlayalım baba 
ipler kopacak ağır ağır başlayalım işte”,  Özden: “Yani ekmek yememek için uğraşıyor”, Selim: “İşte aç mı 
kalacak oğlum ne yapacak idamı var müebbedi var”, Özden: “E ben konuştum da şeyle kardeşle beni aradı  
kardeş e ya yarın yada bu önümüzde ki hafta içi prim alacaklarmış alınca verecek kardeş bir sorun yok tamam abi  
dedi”, Selim: “Tek kaldık ne yapalım saldırmamız lazım, bira var ha bunun önünde ha seni öldürmek lazım neyse  
sen ne zaman geleceksin az görüşelim mi”, (tape:1100)
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2-   10.12.2010 GÜNÜ ALPER BÜFE İSİMLİ İŞYERİNE ZARAR VERME EYLEMİ   (KL:67, DİZİ:305-337)

EYLEMİN GELİŞİMİ

Giresun’da  faaliyet  gösteren  Alper  Büfe  isimli  işyerinin  sahibi  Yakup  Bekdemir’e  gözdağı  vermek  
amacıyla; Abdullah Karakuz’un Selim Kımıl’ı aradığı ve talimat verdiği, Selim Kımıl’ın da 10.12.2010 günü Alper  
Büfe isimli  işyerine Hırçın Kımıl ve Samet Erdemir’i  28 AU 261 plakalı Dodge marka kamyonetle gönderdiği,  
işyerine  planlı  ve  organize  şekilde  eylem  yapma  amaçlı  gelen  şüphelilerin;  Alper  Büfe’nin  sahibi  Yakup  
Bekdemir’le tartıştıkları, Yakup Bekdemir’in şüphelileri işyerinden dışarıya çıkardığı, Samet Erdemir’in dışarıda  
bulunan kamyoneti alarak Alper Büfeye çarparak zarar verdiği, 

Olaydan sonra, Hırçın Kımıl ve Samet Erdemir’in olay yerinden uzaklaştıkları, 28 AU 261 plakalı aracı  
olay yerinden uzak bir yere park ettikleri,  olayı öğrenen Selim Kımıl’ın da ardından Alper Büfe’ye giderek 2.kez  
olay çıkardığı ancak olay yerine gelen polisler tarafından yakalandığı ve hastaneye götürüldüğü, bunun üzerine  
Samet Erdemir ve Hırçın Kımıl’ın da hastaneyi giderek teslim oldukları,

 Hırçın Kımıl’ın olay sonrası yaptığı bir görüşmede “...onun dükkanına girdim, sonra gittim paşanınkine  
girdim” diyerek olayı gerçekleştirdiğini ve olayı Selim Kımıl’ın azmettirmesi ile yaptığını “ bana vurdu git bul dedi,  
bende gittim böyle yaptım” şeklinde sözlerle itiraf ettiği, 

Olaydan sonra örgüt yöneticisi Hakan Karaahmet’in konu hakkında bilgi aldığı, alınacak darp ve cebir  
raporu  için  Giresun  Devlet  Hastanesinde  Başhekim  olarak  çalışan  bir  doktorla  irtibata  geçtiği,  ardından  
şüphelilerin serbest bırakılması için Giresun adliyesinde görevli bir savcıyla irtibat kurduğu, 

İşyerine  zarar  verilmesi  eylemini;  şüpheli  Hakan Karaahmet’in  talimat  ve  yönlendirmeleriyle  hareket  
eden  şüpheliler  Abdullah  Karakuz ve  Selim  Kımıl’ın  azmettirmesiyle,  şüpheliler  Hırçın  Kımıl ve  Samet  
Erdemir’in  gerçekleştirdikleri,  bu  eylemin  müştekiye  gözdağı  vermek  amacıyla  örgüt  üyeleri  tarafından  icra  
edildiği belirlenmiş olup bu nedenle şüpheliler hakkında tehdit suçundan da sevk maddeleri tanzim edilmiştir.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca eyleme ilişkin 2010/6329 sırasına kayden yürütülen soruşturmada;  
08.02.2011 günü hazırlanan iddianamede; şüpheli  Hırçın Kımıl  hakkında mala zarar  vermek suçundan kamu 
davası  açılmış,  Samet  Erdemir  hakkında  ise  Ek  Kovuşturmaya  Yer  Olmadığına  Dair  Karar  verilmiş  olup, 
soruşturma dosyamız kapsamında elde edilen deliller ışığında anılan dosyanın kovuşturma evresinde getirtilerek  
dosyamızla  birleştirilmesi  ve  şahısların  bu  eylemden  ötürü  tekrar  yargılanmalarının  gerektiği  
değerlendirilmektedir.  Ayrıca  eylemi  gerçekleştiren  tüm  şüpheliler  hakkında  olay  tarihinde  işlem  yapılmamış  
olması nedeniyle bu eylemden ötürü şüpheliler hakkında sevk maddeleri tanzim edilmiştir.

MÜŞTEKİ / TANIK İFADELERİ

Müşteki Yakup Bekdemir 10.12.2010 günü Giresun Çarşı Polis Merkezinde alınan ifadesinde;

“12.10.2010 günü saat:18.00 sıralarında Büfede bulunduğu esnada Polis Merkezinde gördüğü ve ismini  
Hırçın  Kımıl  olarak  bildiği  şahsın  yanında  tanımadığı  2  erkek  şahısla  birlikte  büfeye  geldiklerini,  Hırçın’ın  
kendisine “beni kim aradı sen biliyorsun bana söyle” dediğini, kendisinin de kimin aradığını bilmediğini söylemesi  
üzerine  tartıştıklarını,  daha  sonra  şahsı  yanında  bulunan şahıslarla  birlikte  dışarıya  çıkardığını,  bu  iki  şahsı  
tanımadığını, şahısların dışarıya çıkmasından sonra büfenin az ilerisinde bulunan 28 AF(AU) 261 plakaIı Dodge 
marka kamyoneti  çalıştırarak  hızla  geldiğini  ve büfeye kamyonetle  çarptığını,  büfenin  arka kısmına  kendisini  
attığını, daha sonra şahsın geri çıktığını ve tekrar gelerek büfesine çarparak hızla olay yerinden kaçtığını, otoyu  
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süren  şahsın  Hırçın  Kımıl  olduğunu  gördüğünü  ve  bildiğini,  büfesine  çarparak  zarar  veren  Hırçın  Kımıl’dan 
şikayetçi olduğunu yanında bulunan diğer iki  şahıstan şikayetçi  olmadığını zararının karşılanması durumunda  
uzlaşabileceğini” beyan etmiştir.

Tanık Mesut Erdoğan Giresun Kom Şube Müdürlüğünde 09.08.2011 günü alınan ifadesinde;

“...Eniştesi Seyit’e bu olayın neden olduğunu bilip bilmediğini sorduğunda; kadın meselesi olduğunu ve  
Deli Adil’in çocuklarının gelerek büfeyi karıştırdıklarını söylediğini”, beyan etmiştir (Kl:68, Dizi:337).

Tanık Arif Usta 10.12.2010 günü Giresun Çarşı Polis Merkezinde alınan ifadesinde;

“10.12.2010  günü  saat:18.00  sıralarında  Alper  Büfe’ye  bira  almaya  gittiğini,  bir  kamyonetin  büfenin  
yanından gelip dönüş yaptığını daha sonra kamyonetin yukarıdan aşağıya doğru hızla gelerek büfeye çarptığını,  
kamyonetin tekrar dönüş yapıp bu kez geri geri gelerek aynı büfeye çarparak zarar verdiğini ve olay yerinden  
kaçtığını, otoya süren kişinin kim olduğunu görmediğini, sadece otonun çarpma anını gördüğünü” beyan etmiştir.

ŞÜPHELİ  İFADELERİ

Samet Erdemir   10.12.2010 günü Giresun Çarşı Polis Merkezinde alınan ifadesinde  ;“Daha önce tartıştığı 
İnönü  Caddesi  üzerindeki  büfe  önüne  28  AU  261  plakalı  araçla  gittiğini,  ilk  önce   Büfenin  camına  eliyle  
vurduğunu, camın kırılarak elini  kestiğini,  önceden gururu kırıldığı  için hırsını  alamayarak 28 AU 261 plakalı  
araçla önce aracın ön kısmıyla daha sonra dönüş yaparak aracın arka kısmıyla vurarak zarar verdikten sonra  
ayrıldığını, ayrıldıktan sonra G/City binasının arka kısmında bulunan büfecilerle de olayları olduğundan buraya da  
aracının arka kısmıyla vurarak zarar verdiğini, bu olayları tek başına yaptığını, ardından aracı park edip, çağırdığı  
taksiyle Devlet Hastanesine gittiğini ve eline pansuman yaptırdığın” beyan etmiştir.

Samet Erdemir  operasyondan sonra Organize Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde;“Hırçın Kımıl’ın  
babasının kamyonunu aldığını, yolda giderken Alper Büfe isimli işyerinin sahibiyle kavga ettiğini bundan dolayı  
Alper Büfe isimli işyerine çarptığını, yanında Hırçın Kımıl'ın olmadığını, bu konuda kimseden emir almadığını”  
beyan etmiştir.

Hırçın  Kımıl   10.12.2010  günü  Giresun  Çarşı  Polis  Merkezinde  alınan  ifadesinde;  “10.12.2010  günü 
saat:16.00’dan sonra evinin yanında bulunan yıkık binanın yanına 28 AU 261 plakalı aracı park ettiğini, bu sırada  
yanında  kardeşi  Bahadır  ile  arkadaşı  Samet  Erdemir’in  olduğunu,  kendisinin  de  taş  topladığını,  bu  esnada  
taşların eline zarar vermemesi için eline eldiven almak için yakında bulunan nalbura gittiğini, tekrar geri geldiğinde  
aracın  yerinde  olmadığını  gördüğünü,  Samet’in  araçla  eve  gittiğini  düşünerek  taş  toplamaya  devam ettiğini,  
ardından  da  Karadeniz  Taksi  Durağının  çalışanlarının,  Samet  Erdemir’in  araçla  büfeye  çarptığını  kendisine  
söylediğini, aracı Samet’in almasından sonra olayların olduğunu kendisinin olayla alakasının olmadığını” beyan  
etmiştir.
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Hırçın Kımıl operasyondan sonra Organize Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde; “Alper Büfe isimli iş 
yerine zarar verme olayı ile hiçbir ilgisinin olmadığını, olay günü söz konusu araçla pirket taşıdığını, arabayı kısa  
süreliğine bir yere park ettiğini, aracı park ettikten sonra Samet Erdemir'in arabayı alıp Alper Büfe’ye çarptığını,  
bu olaylar  olurken olay yerinde olmadığını,  Samet'in bu büfeye neden zarar  verdiğini  bilmediğini,  bu konuda  
kimsenin talimat vermediğini” beyan etmiştir.

Selim Kımıl    operasyondan sonra Organize Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde;  “Olayın olduğu gün bir 
asker arkadaşıyla alkol aldıklarını, Hırçın ve Samet'in Alper Büfe isimli işyerine girdiğini duyduğunu, olay yerine  
gittiğini,  çok  sarhoş  olduğundan  ne  olduğunu  şuan  hatırlamadığını,  daha  sonra  büfenin  masraflarını  
karşıladıklarını, kimseye bu büfeye zarar verilmesiyle ilgili talimat vermediğini” beyan etmiştir.

Abdullah Karakuz   operasyondan sonra Organize Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde;   “Gülcan Çınar 
isimli  arkadaşıyla Konak isimli  kafede otururken, yabancı iki  kişinin masaya geldiğini, kendisini ve arkadaşını  
rahatsız ettiklerini, kendisinin de Selim Kımıl'ı aradığını, Selim Kımıl'ın kafeye gelmediğini, kafeden ayrıldıktan  
sonra Hırçın Kımıl'ın geldiğini; sonradan öğrendi kadarıyla Hırçm'ın kafeye geldiğini, yanında kimlerin geldiğini  
bilmediğini” beyan etmiştir.

Hakan  Karaahmet   operasyondan  sonra  Organize  Şube  Müdürlüğünde  alınan  ifadesinde;    “Giresun 
Devlet Hastanesinde Başhekim olarak çalışan doktorla darp ve cebir raporu için irtibata geçtiğinin doğru olduğunu  
ancak amacının Hırçın Kımıl ve Samet Erdemir’in hastaneden bir an önce doktor raporu almalarını sağlamak  
olduğunu, bu şahısların soruşturma sonucunda ceza almamaları, nezarethanede tutulmadan serbest kalmaları  
için bir çabasının olmadığını, sadece Giresun Cumhuriyet Başsavcılığında çalışan savcı ile irtibata geçip durumun  
ne olduğunu öğrenmek istediğini” beyan etmiştir.

OLAY YERİ İNCELEME RAPORLARI

Giresun  Emniyet  Müdürlüğü  Olay  Yeri  İnceleme  ve  Kimlik  Tespit  Şube  Müdürlüğü  görevlilerince  
10.12.2010 günü tanzim edilen Olay Yeri İnceleme Raporunda;

“Alper Büfe isimli işyerine 28 AF (AU) 261 plakalı kamyonetin çarparak kaçması sonucu işyerinde ızrar  
olayının meydana gelmesi üzerine gerekli incelemelerin yapıldığı, işyerinin tek katlı çatılı baraka tipi alüminyum 
doğrama büfe olduğu,  büfenin  dış  kısmında 3 adet  içeceklerin  bulunduğu,  buzdolabının  ve 3 adet çerez ve  
cipslerin  bulunduğu  reyon  raflarının  bulunduğu,  3  dolabında  devrilmiş  ve  ezilmiş  olduğu,  içerisinde  bulunan  
içeceklerin etrafa dağılmış olduğu, işyeri içerisinin tamamen dağınık vaziyette olduğu, içeride raflarda bulunan 
alkollü  ve  alkolsüz  içeceklerin  etrafa  dağılmış  olduğu,  etrafta  çok  sayıda  kırılmış  vaziyette  alkollü  içecek  
şişelerinin bulunduğu, işyerinin çarpılan kısmında yerde yapılan incelemede işyerine çarparak kaçan kamyonetin  
düştüğü değerlendirilen kırmızı  beyaz renkli  4 parça stop lambası,  cam parçası  ve muhtemelen kamyonetin  
amblemi olduğu düşünülen gümüş renkli plastik “G” ve “D” harflerinin bulunduğu,” belirtilmiştir. 

11.12.2010 günü tanzim edilen Olay Yeri İnceleme Raporunda ise;

“10.12.2010 günü saat:18.10 sıralarında Haci Siyam Mh Akasya Sk No:16 ve Hacı Siyam Mh İnönü Cd 
No:45 sayılı büfeye çarparak kaçan  kamyonetin 11.12.2010 günü saat:13.40 sıralarında Giresun Sanayi Sitesi 1.  
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Sk No:19/F sayılı adres önünde yakalanması olayı ile ilgili olarak belirtilen adrese intikal edildiği, araç üzerinde  
yapılan incelemede; 28 AU 261 plakalı kırmızı renkli Dodge marka kamyonetin ön kısmı güney yönünü gösterir  
şekilde park halinde olduğu, otonun ön panjur kısmında bulunan DODGE ibarelerinden D ve G harflerinin yerinde  
olmadığı, siyah renkli bakalit panjurun ortasından kırılmış olduğu, sağ üst parçasının yerinde olmadığı, oto ön  
tampon demirinin eğilmiş vaziyette olduğu” belirtilmiştir.

10.12.2010 günü Giresun Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tanzim edilen tutanakta,

“10.12.2010 günü saat:18.00 sıralarında Kent Hastanesinin yanında bulunan Topadan Büfe ve  İnönü  
Caddesi Çaldağ dolmuş durağında bulunan büfeye araçla zarar verilmesi ile ilgili olarak olayın şüphelileri olduğu  
belirlenen Hırçın Kımıl ve Samet Erdemir isimli şahısların Giresun Devlet Hastanesine gelerek teslim oldukları”  
belirtilmiştir.

11.12.2010 günü Giresun Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tanzim edilen yakalama tutanağında,

11.12.2010  günü  saat:13.45  sıralarında  Haber  Merkezinin  28  AU  261  plakalı  kırmızı  Dodge  marka  
kamyonetin mala zarar verme olayına karıştığını ve sanayi içerisinde bulunduğunu beyan etmesi üzerine sanayi  
içerisinde yapılan araştırmada, bahse konu otonun Arda Düğün Salonunun 10 metre ilerisinde sağ tarafta park  
halinde olduğu, otonun sahibi sorulduğunda Hırçın Kımıl’ın otunun kendisine ait olduğunu beyan etmesi üzerine  
olay mahalline çağrılan Olay Yeri İnceleme ekibinin gerekli incelemeleri yaptığı” belirtilmiştir.

İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI  

09.12.2010   günü   saat:20.21’de     Selim Kımıl’ı Abdullah Karakuz’un   aradığı görüşme;   (tape:1119)   

Abdullah’ın nerde olduğunu sorduğu, Selim’in evde olduğunu belirttiği, Abdullah’ın  “Az çık bir araba tut 
şeye gel, çocukları al 2-3 kişi şeye gel konağın oraya gel hadi çok acele çok acele” dediği,

10.12.2010   günü   saat:11.57’de     Selim Kımıl’ı Abdullah Karakuz’un   aradığı görüşme;   (tape:1120)   

Abdullah:  “Ben seninle  görüştüğümde hemen telefonu kapatmışın,  bende şey çaktırma Hırçın’a 
Hırçın’a hallettirdim akşam”, Selim: “Ben gelirim oraya tamam”,  Abdullah: “Sen şey yap ee, hem hem suçlu, 
Hırçın bir şey yapacak edecekki sen sen ona ne diyeceksin biliyormusun ben seni onun için aradım Eşref ile yok  
İbrahim mibrahim şey yapar öyle ağzını burnunu şey yapsın kapatsın, bunun şey dostu bu kırmızı bir taksi var AV  
328 mi ne, çıktığına çıkacağına şey yaparım insanı delirtmesin hem suçlu…”,

10.12.2010 günü saat:17.29’da Selim Kımıl’ı İ.’in aradığı görüşmede; 

Selim’in:  “Nerede  bu  bizi  vuracak  adamlar hani  gelsin  ben  Sökendeyim,  benim  kardeşime  yumruk 
sallayacak adam varsa hepsinin karısını...İbo” dediği, İbrahim’in geleceğini söylediği, (tape:488)
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10.12.2010 günü saat:18.00’da Selim Kımıl’ı E.’in aradığı görüşmede; 

Selim’in kardeşine yanlış yapanlarla alakalı sinkaflı küfürler ettiği, (tape:489)

10.12.2010 günü saat:18.23’de Murat Yakarışık’ın Hakan Karaahmet’i aradığı görüşme; 

Murat:  “Baba Kayadibi  durağındayız  bizde,  duydun mu,  ya Hırçın  büfeye girmiş  arabayla beraber 
komple  şimdi  Selim  geldi  bir  araba  adam  buralar  karma  karışık  olaylar  yıkılıyor  Kayadibi  durağı”,  Hakan:  
“Kayadibi durağında ne varmış ya”, Murat: “Recep’in evinin karşısı yok mu, Selim geldi bir sürü adamla beraber  
yıkılıyor buralar”, Hakan: “Meseleleri neymiş”, Murat: “Hırçın Doche ile beraber komple bütün bütün büfe girmiş  
darmadağın etmiş büfeyi, polisler Selim’i yere yatırdı komple,  Hırçın kayıp ha o yapmış zaten”, Hakan: “Niye 
kavga ediyorlar peki”, Murat: “Balıkçı Mustafa’nın oğulları da geldi, hep siviller doldu burada, ortam çok kötü dayı  
Selimi şey gibi aldılar öyle”, (tape:106)

10.12.2010   günü saat:  18.29’da Hakan Karaahmet’in   Murat Yakarışık’ı aradığı görüşme;   

Hakan:  “Ne  olmuş niye  kavga  etmişler”,  Murat:  “Hırçın  dün  akşam birisiyle  kavga etmiş  onlarda 
sormuş kim bu diye Hırçın da duymuş, arabayla komple büfeye girmişler İdoşla beraber şimdi Selim geldi 
bi daha bastı ana baba günü gibi bura”, Hakan: “Ne oldu polisler aldı götürdüler mi?”, Murat: “Yok hepsi yerde 
arkadan kelepçelediler hepsi yüzüstü yerde yatıyorlar Selim’in bi arkadaşı daha geldi o da aldı onu da aynı şekle  
getirdiler”, (tape:551)

10.12.2010   günü saat:  18.30’da Hakan Karaahmet’in   İ.’i aradığı görüşme;   

Hakan:  “Ne oldu İbo”,  İ:  “Büfeye arabayla  vurmuş kendisi  ben buraya geldim ama az buraya doğru  
gelsene taksiye doğru”, Hakan: “Niye kavga ediyorlar”, İ: “Bu Sezer, Abdullah varmış, Muhammet’i taksi olarak  
tutmuş Hırçın, Sezer, Abdullah’ın işi ne olur karı-kız işidir yüzde doksan, bizde öbür taraftan naletin bir tanesi dün  
akşamdan  beri  onlarla  birlikte  uğraşıyorum vuracağız  kıracağız  böyle  yapıyorlar  Hırçın,  biraz  yatıştıydı  bu 
akşam gitmiş adamların büfesine arabayla girmiş”, Hakan: “Etmeden önce duysak”, (tape:522)

10.12.2010 günü saat:18.32’de Özden Tütüncü’nün Hırçın Kımıl’ı aradığı görüşme (tape:165); 

Özden: “Neredesin mahallede misin, ne oldu bir şey mi oldu”, Hırçın: “Telefonda konuşmayayım”, Özden:  
“Mahallede  ne  olmuş  polis  molis  gelmiş”,  Hırçın:  “Dövüş  falan  yapmışlar  Selim  abimlerde  bende  onun 
dükkanına girdim birlikte, bu Cihan taksinin yanında, sonra  gittim paşanınkine girdim, Yenimahalledeki 
yokmu, Büfesine falan girdim”, Özden: “Selim kimle şey yaptı, kimle sıkıntıya düştü onu soruyorum sana”, 
Hırçın: “Bilmiyorum onun kiminle dövüştüğünü bana vurdu git bul dedi, bende gittim böyle yaptım “,

10.12.2010   günü saat:  19.01’de Hakan Karaahmet’i   X şahsın aradığı görüşme;   

X: “Selim abimi polisler aldı da biz hastanedeyiz bunu baya dövmüşler herhalde buraya kamera istiyor, bir  
de Cengiz abiyi falan arada aşağıdaki o doktorlar baksın”, Hakan: “Tamam oldu”, (tape:523)
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   10.12.2010   günü   saat:19.01’de     Selim Kımıl’ın telefonundan Hakan Karaahmet’in   arandığı görüşme  ; 

Selim Kımıl’ın telefonundan görüşen şahsın;  “Hakan abi, Selim abimi polisler aldı da biz hastanedeyiz 
bunu bayağı dövmüşler herhalde buraya kamera istiyor, bir de Cengiz abiyi filan arada çocuk o doktorlar baksın  
şuna”, Hakan: “Tamam oldu tamam ben”, X: “Hastaneden çıkaracaklar bizi, az çabuk ol abi acele et”, (tape:1125)

10.12.2010   günü saat:  19.02’de Hakan Karaahmet’in   H.’ı aradığı görüşme;   

Hakan: “Selimleri polisler almış herhalde oradan bir kamera alın da hastaneye gidin haber yaparsın 
çekim yapın”,  H:  “Bizim Halil’in  akrabası  da var  olay”,  Hakan:  “Niye kavga etmişler”,  H:  “O taksiciyle  bizim 
çocuklar tartışmış sonra büfeye gitmişler öyle bir şeyler yapmışlar orada”, Hakan: “Kavga etmiyoruz 100 defa 
adam olun, neyse gönder de şey yap bir de şeyde iddiaları da varmış polis bize saldırdı falan çeksinler  
çocuklar en azından bi geç de bir ilgilen sen”, (tape:524)

          10.12.2010   günü saat:  19.05’de Hakan Karaahmet’in   A.B.’ı aradığı görüşme   (tape:525); 

Hakan: “Bizim yanımızda çalışan çocuğun bi akşam bi herhalde kavga mı etmişler birşey olmuş da 
raporumu dikkatli versin falan diyor, polisler de beni dövdü falan diye, Selim Kımıl ”, A.B.: “Tamam Hakan 
tamam”, 

10.12.2010   günü saat:  19.07’de Hakan Karaahmet’ı   Hırçın Kımıl’ın aradığı görüşme;   

Telefon açılmadan önce Hırçın’ın arka planda görüştüğü şahsa: “Efendim Erhan abi, hastaneye geldim 
de şimdi benden de şikayetçi olmuşlar Doğuşla birlikte arabanın anahtarı bende ya” dediği, Hakan Karaahmet’in  
telefonundan görüştüğü bayanın: “Başhekimi aradı kamera da geliyormuş” dediği, Hırçın’ın:“Selim abimi, karakola 
götürdüler, karakolun oraya gitmesi lazım, Hakan abi daha iyi bilir beni de aldılar”, dediği (tape:490)

10.12.2010   günü saat:  20.07’de Hakan Karaahmet’e Giresun’da görevli bir savcının   gönderdiği mesajda  ; 

“ıslemleri bitince herkes evine gidecek.” yazdığı, (tape:534)

10.12.2010   günü saat:  19.14’de Hakan Karaahmet’i   A.B.’ın aradığı görüşme;   

A: “Hakan bey bizde gereken yapılmış  zaten,  götürmüşler  onları  karakoldalarmış”,  Hakan:  “Teşekkür 
ederim hocam çok sağolun”, (tape:527)

10.12.2010   günü saat:  19.28’de Hakan Karaahmet’in   H.’ı aradığı görüşme;   
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H:  “Çocuklar  kavga  etmişler”,  Hakan:  “Savcı  tutuklama,  tutuklamış  mı  onları”,  H:  “Savcı  tutuklar  mı  
bunları”, Hakan: “Tutuklasın ya”, Hasan: “Geçtim 2 büfeye de girmişlerdi büfeye karşı sıkıntıları var”, (tape:528)

10.12.2010   günü saat:  19.28’de Hakan Karaahmet’i   Hırçın Kımıl’ın aradığı görüşme;   

Hırçın:  “Selim abimi  hastaneye götürmüyorlar  abi  Karakol’dan da aldılar  şimdi  emniyete  götürüyorlar  
hepimiz ondan sonra Selim abimi de dövmüşler herhalde dişleri felan kırık, asker de varmış Selim abimin yanında  
selim abim onu dememi istedi”, Hakan: “Onu da mı dövmüşler, tamam hastaneye gidip rapor almışlar”, Hırçın:  
“Pek oralı olmamışlar”, Hakan: “Almış ya o ben başhekimle konuştum olsun o şeyi yarında alırlar”, Hırçın: “Şimdi  
beni de aldılar abi”, Hakan: “Ben bi şey yapacağım tamam,   u  slu durun”, (tape:529)

10.12.2010   günü saat:  19.31’de Hakan Karaahmet’in  ,   Giresun’da görevli bir savcı  yı aradığı görüşme;   

Hakan: “Mesut’a bir şeyler olmuş, bayağı polis gitmiş falan filan almışlar götürmüşler emniyete de ama 
durumları neymiş en azından bi öğrenelim”, S: “Tamam kardeş bilgi veririm ben”, (tape:530)

10.12.2010   günü saat:  19.41’de Hakan Karaahmet’i   Abdullah Karakuz’un aradığı görüşme;   

Abdullah: “Bu bizim uşaklar kavga şey yapmıştı ya savcıyla görüşebilecen mi”, Hakan: “Emniyettelermiş  
te bende savcıya söyledim polis dövmüş, dedim polis bir şey yapmasın yani polis küçük şey olmaz dedi bir şey  
olmaz dedi”, Abdullah: “Yok yok Hırçın mırçını da şey yapmışlar da bıraktır ha onları ya”, Hakan: “Yani onlara  
Savcı karar veriyor tabi bakalım hayırlısı tamam”, Abdullah: “Sağol beni rahat ettir öldüm ben ya”, (tape:531)

1  0.12.2010   günü saat :  19.48’   de   Adil Şahin’  in   F.’  yi aradığı görüşme;   (tape:326) 

Adil:  “Bu Deli  Adil’in oğulları kamyonetle şeye mi girmişler büfeye Yeni mahallede,  ne büfesi varmış  
birisinin büfesi varmış da onlarla bunlar eskiden beri husumetli mi neymiş”, 

10.12.2010   günü saat:  19.49’da Hakan Karaahmet’e Giresun’da görevli savcının   gönderdiği mesajda;   

“Kardes nöbetçi meslektasi ikna etmeye çalisiyorum. ınsallah basaririm” yazdığı, (tape:532)

10.12.2010   günü saat:  19.50’de Hakan Karaahmet’in Giresun’da görevli savcı  ya gönderdiği mesajda  ; 

“(Hay)ırlısı abi” yazdığı, (tape:533)

10.12.2010   günü saat:  20.08’de Hakan Karaahmet’i   Selim Kımıl’ın aradığı görüşme;   

Hakan:  “Emniyette  misiniz  oğlum”,  Selim:  “Emniyetteyim  abi  dişlerim  felan  kırıldı  benim”,  Hakan: 
“Raporunu aldılar mı”, Selim: “Alamadık abi aldırmadılar rapor”, Hakan: “Tamam çıkışta alırsın yavrum ifadeni  
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verdin mi”, Selim: “Şimdi asker var yanımda benim Barbaros asker ya onların direk asayişe götürdüler beni abi”,  
Hakan: “ben şimdi başhekimle konuştum onlar şey yapacak ben şey yaptım birazdan seni şey yapacaklar zaten  
tamam mı ifadeni alıp”, Selim: “Ben abi memura falan kimseye karşı gelmedim abi direk beni aldılar”, Hakan’ın  
(ifade alındıktan sonra serbest kalacağını kastederek) “Kimseye bir şey deme uslu dur saygılı dur birazdan şey 
yapacaklar seni ondan sonra gider hastaneye gider raporunu alırsın”, (tape:535)

10.12.2010 günü saat:20.11’de Hırçın Kımıl’ın A.’ı aradığı görüşme; 

Hırçın:  “Siz  niye  geçmediniz  oğlum  emniyetin  oraya”,  A:  “Baba  ben  kamerayı  bıraktım  Hasan  abi  
başkasını gönderecekti”, (tape:491)

10.12.2010 günü saat:20.23’te Hırçın Kımıl’ın Hakan Karaahmet’i aradığı görüşme; 

Hakan:  “İçeridelermiş  bekliyorlarmış  da  ne  yapacaklar”,  Hırçın:  “Arabayı  kullanan  benle  birlikte 
Sametin ismini vermişler de Samet kullanıyordu arabayı”, (tape:492)

10.12.2010   günü saat:  20.23’de Hakan Karaahmet’i   Hırçın Kımıl’ın aradığı görüşme;   

Hırçın: “Sen haber aldın mı abi onlardan arabayı kullanan benle birlikte Sametin ismini vermişlerde Samet  
kullanıyordu arabayı”, Hakan: “Neyse tamam ben şey yaptım daha konuşmayın şey yapmayın”, (tape:492)

10.12.2010   günü saat:  21.11’de Hakan Karaahmet’in   İ.’i aradığı görüşme;   

İ:  “İçerde  ya  onlar  içeridelermiş  öbür  adamlara  dedik  öbür  şeyi  katma  masrafını  çekecekler  dedik  
Abdullah dediki sen öyle dedi senin için tamam dedim o öyle dediyse tamam dedim”, Hakan: “Tamam bakarız”, İ:  
“Benim için  demişler  ki  ben kardeşini  vuracağım demişim Selim’in kardeşini  Hırçın  için  sen şimdi  ona söyle 
Selim’e  söyle”,  Hakan:  “Ben  konuşmuyorum ya içerde  ya onlar”,  İ:  “Hırçın’ın  telefonu açık  konuşuluyor  ya”,  
Hakan: “Alkollü onlar şimdi sen şey yaptır ondan sonrasını yarın çözeriz”, (tape:537)

10.12.2010   günü saat:  21.17’de Hakan Karaahmet’i   Selim Kımıl’ın aradığı görüşme;   

Selim:  “Emniyetteyiz  de  biz  şu  Ahmet  gelsin  abi  avukat  ya”,  Hakan:  “Tamam  ben  Ahmet  abinle  
konuşacağım”, Selim: “Elimizde kelepçe abi bekliyoruz ya”, Hakan: “Sen normal ifadeni ver şey…şimdi ifadeler  
verilince savcı zaten karar verir sen şey yapma tamam, ben şimdi şey yapacağım”, (tape:538)

11.12.2010 günü saat :07.57’ de Mesut Erdoğan’ı İ.’in aradığı görüşme; 

 İ:“Yakup abinin büfesini yıktılar”,  Mesut:  “Ben biliyorum onu dün akşam haberim var ondan, servisini  
değiştirelim o zaman başka servisi şey yapalım”, İ.’in telefonu verdiği şahsın; “Bizim şeyi darma dağın ettiler ama 
ha”, Mesut: “Biliyorum haberim var enişte, ne olmuş bir önceki akşam”, X: “Bir önceki akşam bi adam varmış bi  
karı  dostu  varmış,  dostunun dostu  da bizim Niyazi’ymiş anladın  bi  karının  iki  dostu  varmış,  adam gururuna 
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yedirememiş  güya bi  adam kiralamış  bilmem tanırsın  sen  onları”,  Mesut:  “Adilin  çocukları  biliyorum”, X  : 
“Adilin çocukları, 10 milyar demiş, nasıl şey yaptırmış bu oğlanı döv demiş Niyazi’yi dövmüşler, Adilin 
oğlu diyor o şey Niyazi nerde diyor gitti burdan diye işte dil atışı yapıyorlar o ordan dışarıdaymış”, Mesut: “Sen 
uzak dur ben sana söyleyim”, (tape:338)

11.12.2010   günü saat:  16.50’de Hakan Karaahmet’i   H.A.T.’nün aradığı görüşme;   

H: “Kayadibi durağındaki büfeye kamyon girme olayı ney”, Hakan: “Selim’in kardeşinin yanındaki oğlan 
işte  oraya  girmiş  şey  kaza  değil”,  H.A.:  “Konuşma  lan  husumet  varmış  aralarında  herif  bilerek  girmiş 
kamyonla”, Hakan: “Selimin şeyi olmadığı için meselesi olmadı öbür çocuklarla onlar küçük çocuklar çocuk işi  
yani Giresun’da Allaha şükürler olsun asayiş yönünden çok problem olmadı için küçük meseleler de büyük gibi,  
güzel sizin sayenizde huzurlu bir şehirde yaşıyoruz”, (tape:541)

  11.12.2010   günü   saat:17.09’da     Selim Kımıl’ı M.’in   aradığı görüşme  ; 

M:  “Ben yokken ortalığı  karıştırıyormuşsun,  ney mevzu ya bu büfeyle  büfeleri  dağıtmışsın  bir  şeyler  
yapmışsın ney”, Selim: “Büfe müfe hep hikaye ne büfesi, 4.5 milyona bilet satarmış ondan dövdüm, la Eşref 
abi yanına çağırdı beni bende büfenin oraya gittim çocuklar ha beni aradı Samet aradı, kaçırmış o Sinan, büfeye  
çarpmış”, (tape:1126)

03.02.2011   günü saat:  15.44  ’te   Hırçın Kımıl’ın     X şahsı   aradığı görüşme;   

Hırçın: “Bu büfeye vurduyduk hani, ordan sen sigortadan falan ararsalar para verdiniz mi diye sorarsalar  
yok de tamam mı?”, X: “Tamam”, (tape:486)

10.05.2011   günü   saat:09.31’de     Hırçın Kımıl’ın Selim Kımıl’ı   aradığı görüşme   (tape:1118); 

Hırçın’ın: “Öteki büfeci bizden şikayetçi olacak mı,.bu şeyden parayı verdiğimiz” dediği, Selim’in şahsın 
şikayetçi olmayacağını ima ettiği, Hırçın’ın: “Tamam ben şimdi bunla konuşayım da”,  dediği belirlenmiştir. 

3-     25.06.2009 GÜNÜ GİRESUN'DA, GİRESUN FM RADYO BÜROSUNA GİRİLEREK MUSTAFA CİCİ   
VE HAKAN AKBAŞ’IN TEHDİT EDİLİP DÖVÜLMELERİ VE İŞYERİNE ZARAR VERİLMESİ EYLEMİ (Kl:67, 
Dizi:206-304 arası)

EYLEMİN GELİŞİMİ

Giresun’da yayın yapan Giresun FM isimli radyonun müdürü Mustafa Cici ve radyo sahibi Hakan Akbaş'ın 
Giresun’da yapılan fuar organizasyonunun ve Giresunsporun başarısızlığı  hakkında yazdıkları yazıların ve bu  
konu hakkında yaptıkları yayınların örgüt üyelerini rahatsız ettiği, 
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Örgüt üyeleri Selim Kımıl ve taraftar grubu lideri Özden Tütüncü'nün Giresun FM isimli radyoya giderek 
Mustafa Cici ile görüşme yaptıkları ve şahsı bu tür yazılar yazmaması ve yayınlar yapmaması konusunda uyarıp  
tehdit ettikleri, Mustafa Cici'nin bu durumu kabullenmediği, Selim Kımıl'ın Özden Tütüncü ile birlikte radyodan  
ayrıldığı, şahısların radyodan ayrılmalarından bir müddet sonra Selim Kımıl'ın kardeşi  Evren Kımıl’ın, yanında 
Samet Erdemir ve Aykut Aydın ile birlikte Giresun FM isimli radyoya tekrar gittiği, şahısların Mustafa Cici ile özel  
görüşmek istediklerini bahane ederek, Avukat Yavuz Akbulut, gazeteci Gülcan Şahin ve DP İlçe Başkanı Miktat  
Kaya'nın dışarı çıkmalarını istedikleri, tanıkların görüşmenin ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınması koşulu ile  
odadan çıkmaları üzerine, Evren Kımıl ve yanındaki şahısların oda kapısını kapatarak içeride bulunan Mustafa  
Cici ve Hakan Akbaş’ı darp etmeye başladıkları, odada bulunan bilgisayar ve sandalyeleri yere fırlattıkları, tanık  
şahısların odaya girmeleri üzerine şahısların olay yerinden kaçtıkları,

Mustafa  Cici  ve  Hakan  Akbaş’ın  Giresunspor'un  Olgun  Peker  döneminde  başarısız  olduğu  ve  fuar  
organizasyonlarının etkisiz kaldığı yönünde yazılar yazıp, yayınlar yapmaları sebebiyle tehdit ve darp edildiği,  
olayı  Olgun Peker ve  Hakan Karaahmet'in azmettirmesi sonucu  Selim Kımıl, Özden Tütüncü, Evren Kımıl, 
Samet Erdemir ve Aykut Aydın isimli şahısların gerçekleştirdiği, anlaşılmıştır. 

Giresun  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  olaya  ilişkin  2009/2838 sırasına  kayden yürütülen  ve  takipsizlik 
kararı  verilen  soruşturma  evrakı,  soruşturma  dosyamız  kapsamında  elde  edilen  yeni  bilgiler  ışığında  tekrar  
soruşturmaya kaydedilip getirtilerek soruşturma dosyamızla birleştirilmiştir.

MÜŞTEKİ  / TANIK İFADELERİ 

Müşteki Mustafa Cici 25.06.2009 günü Giresun Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde;

“Giresun  Efem Radyosunda  hem müdürlük  hem de  program yaptığını,  ayrıca  internette  kendine  ait  
www.giresinaktuel.com sitesinde  haberler  yapıp  yazdığını,  10  gün  önce  Ahmet  Gürsoy  ile  birlikte  Ataparkta  
bulunduğu  sırada  yanlarına  gelen  Ak  Sigorta  acente  işletmecisi  Halit  Ayar’ın  “Giresunspor  kongresi  ile  ilgili  
yazdığım  yazılardan  dolayı  Giresunspor  yönetimini  rahatsız  ettiğimi  bir  Giresunspor  yöneticisinin  kendisine  
Mustafa  Cici’yi  çok  kötü  şekilde  dövdüreceğiz  dediklerini”  söylediğini,  kendisinin  de  ısrarla  yöneticinin  kim  
olduğunu  sorduğunu  ancak  Halit  Ayar’ın  yöneticinin  kim  olduğunu  söylemediğini,  Halit’in  kendisine  “istersen  
yazılarına biraz ara ver” dediğini, gazeteci olduğu için kendisine bu şekilde haberler geldiğinden Halit  Ayar’ın  
söylediklerini ciddiye almadığı için şikayette bulunmadığını, buna rağmen hem internet sitesinde hemde radyoda  
Giresunspor ve liman sahasında bulunan Hakan Karaahmet’in açtığı fuar çadırı ile ilgili haberler yapmaya, yazılar  
yazmaya devam ettiğini, 25.06.2009 günü saat:11.30 sıralarında Giresun Efem isimli radyoda bulunan odasında  
radyo sahibi  Hakan Akbaş ile  durum değerlendirmesi  yaptığı  sırada dış  kapı zilinin  çaldığını,  kapıyı  uzaktan  
kumanda ile açtığını,  2 şahsın radyoya girdiğini, şahıslardan birinin Hakan Karaahmet’in sahibi olduğu tempo  
televizyonunda ve fuar çadırında çalıştığını bildiği Selim (Kımıl), diğerinin de emniyet müdürlüğüne getirilen ve  
kendisine teşhis ettirilen Özden Tütüncü isimli şahıslar olduğunu, Selim Kımıl’ın kendisine “abi özel görüşelim”  
dediğini, Hakan Akbaş’ın şahıslara neden özel görüşmek istediklerini sorduğunu, Selim’in özel görüşmek için ısrar  
ettiğini ve Hakan’ın odadan çıktığını, odada şahıslarla kaldığı esnada Özden Tütüncü isimli şahsın kendisine “ abi 
Giresunsporla ilgili yazılarına ara ver, Giresunspor’a zarar veriyorsun” dediğini ve Fatih Kitapçı hakkında da 
bir  yazısı  olduğu  için  bundan  da  rahatsız  duyduğunu,  Kitapçı’nın  takıma  başarılar  kazandırdığını  kendisine  
söylediğini,  kendisinin  de  şahsa  “Giresunspor’a  zarar  vermiyorum  tam  tersi  kulübün  hesaplarının  internet  
ortamında şeffaf şekilde hazırlanması halinde diğer iş adamlarının da bağışlarını arttıracağını” söylediğini, Özden 
isimli şahsın “abi senin yazılarının zararlı olduğunu düşünüyorum hem Giresunspor’un menfaati ve kendi 
yararına bir daha yazmasan iyi olur” dediğini bunun üzerine Selim’in araya girerek “fuar konusundaki haberlerin 
yüzünden fuarın iptal  olduğunu, iki  çocuğu ile  işsiz kalarak ekonomik zarara uğradığını,  Hakan Karaahmet’in  
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açtığı fuar konusunda bir daha yazı yazmamamı” söylediğini kendisinin de şahsa olayı yanlış bildiğini söylediğini,  
bunun  üzerine  konuşmalardaki  üslubun  giderek  sertleştiğini,  Giresunspor  ve  fuar  konusunda  bir  daha  yazı  
yazılmaması için şahısların kendisine tehditvari şekilde konuştuklarını, bunun üzerine kendisinin “beni tehdit mi  
ediyorsunuz savcılığa şikayet edeceğim” dediğini, şahısların kendisine bundan sonra iyi niyetin olmayacağını ve  
olacaklardan kendisinin sorumlu olacağını söylediklerini ve kapıyı sert bir şekilde çarparak odadan çıktıklarını,  
aradan yarım saat geçtikten sonra ziyaretine ayrı ayrı gelen avukat Yavuz Akbulut, gazeteci Gülcan Şahin, DP  
Merkez İlçe Başkanı Miktat Kaya ve radyo sahibi Hakan Akbaş ile odasında bulunduğu esnada olayı avukat  
Yavuz Akbulut’a anlattığı  esnada dış kapı  zilinin çaldığını,  uzaktan kumanda ile kapıyı  açtığını,  tanımadığı 3  
şahsın kendisi  ile  özel  görüşmek için odaya girdiklerini,  Yavuz Akbulut,  Gülcan Şahin  ve Miktat  Kaya isimli  
şahısların odadan dışarıya çıktıklarını, 24 yaşlarındaki şahsın eline doladığı kemerle kendisine yumruk attığını,  
diğer şahsın Hakan’a saldırdığını, şahıslardan üçüncü ve en genç olanın odadan kaçıp gittiğini, kendisinin aldığı  
darbe ile yere masanın yanına düştüğünü, yerde olduğu halde 24 yaşlarındaki şahsın kendisine tekme ve tokatla  
vurmaya devam ettiğini, şahsın masa üzerinde bulunan bilgisayar monitörünü alarak kendisinin kafasına doğru  
attığını  ancak  kafasını  çektiği  için  monitörün  yere  çarptığını,  bağrışma  ve  gürültüyü  duyan  dışarıdaki  
arkadaşlarının da odaya girdiğini şahıslara müdahale etmek istediklerini bu sırada kendisine vuran şahsın odadan  
kaçıp  gittiğini,  Hakan’a  vuran şahsın  masa üstünde bulunan bilgisayar  monitörünü  Hakan’a  atarak  kaçtığını,  
İşyerine  gelerek  kendisini  tehdit  eden  2  kişi  ve  daha sonra  gelip  kendisini  darp  eden 3  kişiyi  tanımadığını,  
kendileriyle herhangi  bir  ilişkisinin olmadığını,  bu şahısların başkalarının azmettirmesi  sonucu kendisini  tehdit  
ettiklerini  düşündüğünü,  kendisini  tehdit  eden Selim Kımıl  ve Özden Tütüncü isimli  şahıslardan,  kendisini  ve  
arkadaşlarını  darp eden diğer ismini bilmediği üç şahıstan, olayı azmettirdiğini düşündüğü Hakan Karaahmet,  
Fatih Kitapçı ve Olgun Peker isimli şahıslardan davacı ve şikayetçi olduğu” beyan etmiştir.     

Müşteki Hakan Akbaş 25.06.2009 günü Giresun Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde;
“Giresun  FM  radyosunun  sahibi  olduğunu,  25.06.2011  günü  saat:  11.30  sıralarında  radyonun  hem  

müdürü hem programcısı olan Mustafa Cici'nin odasında oturdukları esnada dış kapı zilinin çaldığını, Mustafa’nın  
kapıyı açtığını, içeriye daha önceden tanıdığı Selim Kımıl ile ismini daha sonradan Emniyet Müdürlüğünde Özden  
Tütüncü olarak öğrendiği şahsın geldiğini, normal bir şekilde konuşurlarken Selim’in: “ Bir mevzu var Cici ile özel  
görüşebilirmiyiz" dediğini, kendisinin odadan çıktığını, 5 dakika sonra da şahısların radyodan gittiklerini, şahıslar  
gittikten sonra Mustafa Cici'nin yanına gelerek Selim Kımıl ve arkadaşı tarafından Giresunspor ve fuar ile ilgili  
haber yapmamaları konusunda tehdit edildiğini anlattığı, yaklaşık bir saat kadar sonra odasındayken bir takım 
sesler duyduğunu, konuyu öğrenmek için Mustafa Cici'nin odasına gittiğini, içeride Yavuz Akbulut, Gülcan Şahin  
ve Miktat Kaya ile tanımadığı 3 genç şahsın olduğunu, Yavuz Akbulut'un şahıslara hitaben "ne konuşacaksanız  
ancak kayıt altında konuşabilirsiniz" diyerek kendisine işaret ettiğini, bunun üzerine kendisinin odasına giderek  
kayıt  cihazını getirdiğini,  odaya geldiği  esnada Yavuz, Gülcan ve Miktat'ın  odadan çıktıklarını,  diğer üç genç  
şahsın içeride olduklarını, kendisinin odaya girdiği esnada şahıslardan bir tanesinin Mustafa Cici'ye saldırdığını,  
diğerinin kendisine saldırarak elinde cihaza vurduğunu, arbede yaşandığını, şahısların Mustafa Cici ve kendisini  
darp ettiklerini,  odaya  avukatların  girmesi  üzerine  şahısların  elinden  kaçarak  kurtulduğu,  şahısların  da  kaçıp  
gittiklerini, kendisinin darp eden şahıslar hakkında davacı ve şikayetçi olduğunu” beyan etmiştir.  

Taraftar kod adlı Gizli Tanık kollukta alınan ifadesinde;
“Giresun Aktüel  gazetesi  yazarı  Mustafa  Cici’nin  geçmiş  tarihte  Giresun Fatih  Caddesi  Halk  Bankası 

karşısında  bulunan  işyerinde  Giresunspor  yönetimi  hakkında  yazdığı  yazılar  nedeniyle  Hakan  Karaahmet’in  
talimatı ile Selim Kımıl ve Özden Tütüncü tarafından darp edildiğini” belirtmiştir.

Tanık Yavuz Akbulut 25.06.2009 günü Giresun Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde;
“25.06.2011 günü saat: 12.30 sıralarında ziyaret amacıyla Giresun FM isimli radyoya gittiğini, Mustafa 

Cici'nin odasında, Mithat Kaya ile görüşürken şahsın kendisine hitaben "bir saat önce topal Selim ve yanında bir  
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kişinin daha gelip Fatih Selim Kitapçı, Hakan Karaahmet, Olgun Aydın Peker, Giresunspor ve fuarla ilgili haber  
yapmayacaksın sonra zararlı çıkarsın" diyerek kendisini tehdit ettiklerini söylediğini, kendisinin de konuyu basın  
mensubu olduğu için hem haber yaparsın hem de savcılığa şikayette bulunursun dediği esnada üç şahsın odaya  
girdiğini,  şahısların Mustafa  Cici'yi  özel  görüşmek için çağırdığını,  kendisinin de olay çıkmaması  için müdahil  
olarak burada özel görüşemezsiniz dediğini, şahısların ısrar edince burada kayıt yapılırsa konuşursunuz dediğini,  
bunun üzerine Hakan Akbaş'ın elinde ses cihazı ile geldiğini, bu durum üzerine kendilerinin dışarı çıkmak için  
hazırlandığını,  bu  esnada  şahısların  hemen  kapıyı  kapattıklarını  ve  içeriden  bağrışma  seslerinin  geldiğini,  
kendilerinin hemen kapıya geldiklerini, genç şahsın hemen odadan çıkıp kaçtığını, Evren Kımıl olarak teşhis ettiği  
şahsın Mustafa Cici'yi yere yatırarak darp ettiğini gördüğünü, diğer şahsın da Hakan Akbaş'ı darp ettiğini, daha  
sonra şahısların odadaki bilgisayar ve eşyaları yere atarak kaçtıklarını” beyan etmiştir.  

Tanık Gülcan Şahin 25.06.2009 günü Giresun Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde;
“25.06.2011 günü saat:12.15 sıralarında ziyaret amacıyla Giresun FM isimli  radyoya gittiğini,  Mustafa 

Cici'nin hem arkadaşı  olduğunu hem de şahsın  internet  sitesinde yazdığını,  kendisinden önce avukat  Yavuz 
Akbulut'un geldiğini, Mustafa'nın avukat Yavuz'a hitaben "bir saat önce topal Selim ve yanında bir kişinin daha 
gelip  Fatih  Selim  Kitapçı,  Hakan  Karaahmet,  Olgun  Aydın  Peker,  Giresunspor  ve  fuarla  ilgili  haber 
yapmayacaksın  sonra  zararlı  çıkarsın"  diyerek  kendisini  tehdit  ettiklerini  söylediğini,  avukatın  da  "sen 
gazetecisin görevin yazmak bunu yazarsın ayrıca C.Savcılığına giderek yasal takibat başlatırsın" dediği esnada  
ismini Evren Kımıl olarak teşhis ettiği şahsın odaya girdiğini, diğer iki şahsın kapı ağzında durduklarını, şahısların  
Mustafa Cici'yi özel görüşmek için çağırdığını avukat Yavuz Akbulut'un da kayıt yapılırsa konuşursunuz dediğini,  
bunun üzerine Hakan Akbaş'ın elinde ses cihazı ile geldiğini, bu durum üzerine kendilerinin dışarı çıktıklarını, bu  
esnada şahısların hemen kapıyı kapattıklarını ve içeriden bağrışma seslerinin geldiğini, kendilerinin hemen kapıya  
geldiklerini, genç olan şahsın hemen odadan çıkıp kaçtığını, Evren Kımıl’ın Mustafa Cici'yi yere yatırarak darp  
ettiğini  gördüğünü,  diğer  şahsın  da Hakan Akbaş'ı  darp ettiğini,  daha sonra şahısların  odadaki  bilgisayar  ve 
eşyaları yere atarak kaçtıklarını beyan etmiştir.  

         ŞÜPHELİ İFADELERİ

Samet Erdemir   25.06.2009 günü Giresun Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde;  “Evren Kımıl ve 
Aykut Aydın’ın kendisinin arkadaşı olduğunu, 25.06.2009 günü hep birlikte denize gitmek için G-City’nin orada  
buluştuklarını, Mustafa Cici’yi gazeteci olarak tanıdığını, kendisinin yazılarını okuduğunu, Giresunspor aleyhine  
neden yazı yazdığını konuşmak için Mustafa Cici’nin yanına gidip konuşmak istediğini arkadaşlarına söylediğini,  
birlikte Giresun Efem radyosuna Mustafa Cici’nin odasına gittiklerini, odada üç erkek iki bayanın olduğunu, özel  
bir  şey  konuşmak  istediklerini  söylediklerini,  şahsında  kendisine  gizli  saklı  bir  şeyin  konuşulmayacağını  
söylediğini, kendilerinin de gizli saklı bir şey konuşmayacaklarını söylediğini, Mustafa Cici’nin de yanındakilere  
dönerek alaylı bir şekilde “bunlar meşhur olmaya geldiler, şunları akşama haber edip meşhur edeyim” dediğini, bu  
sırada Mustafa’nın yanında bulunan tanımadığı bir erkek şahsın ayağa kalkarak yanındaki sandalyeyi kaldırarak  
kendisine fırlattığını, koluna ve bacağına değdiğini, kendisinin de sandalyeyi yerden alarak ona vurduğunu, bu  
sırada Aykut’un odadan dışarıya çıktığını, bir anlık olay olduğu için Evren’in ne yaptığını görmediğini, kendisinde  
şahsa sandalyeyi attıktan sonra diğer şahıslarla üzerine gelmesi üzerine korkup kaçtığını, kaçarken aynı şahsın  
arkadan sandalye fırlattığını, diğer şahısların peşinden sert cisimler attığını, Evren ve Aykut’un kendisinden önce  
kaçtığını,  Giresun Efeme Mustafa  Cici  ile  görüşmek için  gittiklerini,  kendisini  oraya kimsenin göndermediğini,  
Giresunspor taraftarı olarak gittiklerini, Mustafa Cici’nin kendileri ile alaylı bir şekilde konuştuğunu ve yanındaki  
şahsın kendisine sandalyeye fırlattığı için olay çıktığını” beyan etmiştir.  

91



Samet Erdemir operasyondan sonra Organize Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde;“Mustafa Cici ve 
Hakan Akbaş'ı  neden darp ettiğini  hatırlamadığını,  o zaman Giresunspor taraftarı  olarak, Giresunspor kulübü  
hakkında yanlış yazı yazıyor diye Evren Kımıl ve Aykut Aydın ile birlikte Giresun Efem radyosuna gittiklerini ve  
muhabbet ettiklerini” beyan etmiştir.

Aykut Aydın   25.06.2009 günü Giresun Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde;  “25.06.2009 günü 
öğlen saatlerinde denize yüzmeye gideceğini, arkadaşı Evren Kımıl’ın telefonla kendisini çağırdığını, Bulancak  
Durağında  kendisi  ile  buluştuğunu,  Evren  Kımıl’ın  kendisine  “benimle  gel  işim  var”  dediğini  ancak  nereye  
gittiklerini söylemediğini, daha sonra yanlarına Samet Erdemir’in geldiğini, Samet’i Evren’in çağırıp çağırmadığını  
bilmediğini,  birlikte  Cemal  Gürsel  Caddesine gittiklerini,  oradan Giresun Efem Radyosuna çıktıklarını,  birlikte  
radyoya  girdiklerini,  içeride  bir  bayan  ve  bir  adam olduğunu,  Evren  Kımıl’ın  Mustafa  Cici’ye  özel  görüşmek  
istediğini  söylediğini,  Mustafa  Cici’nin  bayanı  dışarıya  çıkardığını  ve  yanında  bulunan  erkek  şahsa  “bunları  
kameraya çekelim, akşama haber yapalım, şöhret olsunlar” diyerek alaycı bir şekilde konuştuklarını, kendisinin  
daha sonra sigara içmek için merdiven boşluğuna çıktığını, içeriden kavga seslerinin geldiğini, Mustafa Cici’nin  
yanındaki  arkadaşı  Samet’e  sandalye  salladığını  ve  çekmecesinden bir  şeyler  almaya  kalkıştığını  ancak  ne  
almaya çalıştığını  görmediğini,  bunun üzerine  Evren  Kımıl  ve  Samet  Erdemir’in  oradan kaçarak  hep  birlikte  
uzaklaştıklarını, Samet’e sandalye fırlatan şahsın kendisine de sandalye fırlattığını, bunun üzerine kendisinin de 
şahsa yumruk attığını, Evren’in odadan çıkacağı esnada yaşlı bir şahsın Evren’e çelme taktığını, Mustafa Cici  
internette Giresunspor aleyhine yazılar yazdığı için kendisiyle konuşmaya gittiklerini, kendilerini alaylı bir şekilde  
karşıladığı için tartışma çıktığını, oraya başkasının adamı olarak gitmediğini, kendilerini kimsenin göndermediğini  
taraftar olarak gittiklerini” beyan etmiştir.  

Evren Kımıl   25.06.2009 günü Giresun Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde  ;“25.06.2009 günü 
öğlen saatlerinde arkadaşı Aykut Aydın’ı telefonla arayarak gezmek istediğini söylediğini, Bulancak Durağında  
buluştuklarını, tesadüfen Samet Erdemir’in de oradan geçtiğini ve konuşmaya başladıklarını, kendisinin internete  
girerek Giresunspor haberlerine baktığında Mustafa Cici’nin Giresunspor maçlarını satıyor diye haber okuduğunu,  
Mustafa’nın yanına gidip niye böyle yazdığını konuşmaya gitmek istediğini söylediğini, Mustafa Cici’nin çalıştığı  
Giresun  Efem Radyosuna  gittiklerini,  Mustafa’nın  odasına  girdiklerini,  içeride  Mustafa  ile  iri  yarı  bir  adamın  
olduğunu, kendisinin haberlerini okuduğunu, niçin böyle yazı yazdığını sorduğunu, Mustafa’nın kendisine “ben  
basınım, istediğimi yazarım bana kimse bir şey diyemez” diye bağırdığını ve şahsın yerinden kalkıp kendisine  
yumruk salladığını, yanındaki şahsın da aldığı sandalyeyi karnına doğru vurduğunu ve yere düştüğünü, Samet’te  
ne olduğunu yanındaki şahsa sorduğunda şahsın sandalye ile Samet’e vurduğunu, kendisinin yerdeyken Mustafa 
Cici’nin kendisini tekmelediğini, bu sırada Aykut Aydın’ın odanın dışında olduğunu, kendisinin yerden kalkarak  
odadan kaçmaya çalıştığı  sırada odanın giriş kapısında gözlüklü bir şahsın kendisine çelme taktığını ve yere  
düştüğünü, gözlüklü şahsın ilk geldiğinde olmadığını daha sonra geldiğini, önce Aykut’un sonra kendisinin ve  
daha sonra Samet’in odadan kaçıp gittiğini, kendilerini Giresun Efem’e kimsenin göndermediğini, kendi istekleri ile  
gittiklerini, kendilerinden daha önce ağabeyi Selim Kımıl’ın Mustafa Cici’nin yanına gidip gitmediğini bilmediğini”  
beyan etmiştir.   

Evren  Kımıl   operasyondan  sonra  Organize  Şube  Müdürlüğünde  alınan  ifadesinde;  “Olayın  üstünden 
yaklaşık 3 sene geçtiğini, ayrıca beyin ameliyatı olduğu için unutkanlık hastalığı olduğunu, Mustafa Cici ve Hakan  
Akbaş isimli şahısları tehdit etmediklerini, sadece o gün Samet Erdemir ile birlikte Giresun FM isimli radyoya  
Giresunspor ile  ilgili  röportaj  yapmak için gittiklerini,  daha sonra Mustafa  Cici  ile  özel  görüşmek istediklerini,  
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şahsın kendilerine küfür ettiğini, daha sonra radyodan ayrıldıklarını, beyin ameliyatı olduğu için olayları çok fazla  
hatırlamadığını” beyan ermiştir.

Selim Kımıl   25.06.2009 günü Giresun Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde;  “Geçmiş tarihlerde 
liman sahasında Aysun Karaahmet ve soyadını bilmediği Haydar isimli  şahıs tarafından fuar kurulduğunu, bu  
fuarın işletilmesinden sorumlu olduğunu, Mustafa Cici'nin internette yazdığı yazılar nedeniyle fuarın kapatıldığı,  
hatta yazıları nedeniyle fuarın 2.kez açılmasını da engellediğini, bu nedenle işsiz kaldığını, geçici olarak 93.3 FM  
isimli radyoda çalıştığını, kendisini olumsuz etkileyen bu durumu konuşmak için Mustafa Cici ile konuşmak üzere  
radyoya gittiğini, yolda Özden Tütüncü'yü gördüğünü ve kendisi ile birlikte radyoya gittiğini, Mustafa'nın yanında  
Hakan Akbaş'ın olduğunu ve özel görüşmek için izin istediklerini, Hakan odadan çıkınca durumu anlattığını ve  
cezaevinde ağabeyi ve sakat kardeşinin olduğunu söylediğini, Özden Tütüncü'nün de Giresunspora zarar veren  
yazılar yazıyorsun dediğini, Mustafa'nın Giresun için menfaati için yazıyorum dediğini, bu konuda konuştuktan  
sonra oradan ayrılıp gittiğini, şahsı kimin dövdüğünü bilmediğini ve kimseye talimat vermediğini, dövecek olsa  
kendisinin orada da dövebileceğini, Hakan Karaahmet'in eski patronu olduğunu, Fatih Kitapçı ve Olgun Peker’i  
şahsen  tanıdığını  fakat  görüşmediğini,  kimseyi  tehdit  etmediğini  ve  darp  etmediğini,  kimseye  de  talimat  
vermediğini” beyan etmiştir.  

Selim Kımıl   operasyondan sonra Organize Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde;    “Özden Tütüncü ile 
birlikte  gezerken  şahsın  ‘Mustafa  Abinin  yanına  bir  uğrayalım’  dediğini,  sonra  Özden'in,  Mustafa  Cici'ye  
Giresunspor ile ilgili yazı yazma- dediğini, Mustafa Cici'nin de tamam diyerek yazı yazmayacağını söylediğini,  
daha sonra oradan ayrıldıklarını, herhangi bir tehdit yada darp olduğunu hatırlamadığını, Hakan Karaahmet Fatih  
Kitapçı ve Olgun Peker isimli şahıslar tarafından herhangi bir şekilde azmettirilmediklerini, Mustafa Cici ve Hakan  
Akbaş'ı tehdit yada darp etmediğini” beyan etmiştir.

Özden Tütüncü   25.06.2009 günü Giresun Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde  ;
“Giresunsporun  işlettiği  liman  sahasındaki  otoparkta  çalıştığını,  Fatih  Kitapçı  zamanında  bu  işe  

başladığını,  çalıştığı  işten  dolayı  ücret  almadığını,  taraftar  olduğu  için  fedakarlık  yaptığını,  25.06.2009 günü  
saat:11 sıralarında gezerken Selim Kımıl ile karşılaştığını ve kendisi ile birlikte Mustafa Cici'nin çalıştığı Giresun  
FM  isimli  radyoya  gittiklerini,  Mustafa  Cici'nin  yanında  tanımadığı  bir  şahsın  olduğunu,  Selim'i  tanıdığından  
merhabalaştıktan  sonra  odadan  çıktığını,  Selim'in  Mustafa  Cici'ye  hitaben  "abi  iki  çocuğum  var,  babam 
cezaevinde  bir  tane  de  sakat  kardeşim var  onlara  ben  bakıyorum fuardan  ekmek  yiyorum bari  sen  yazma”  
dediğini, Mustafa'nın “yazma özgürlüğü var bunları yazmam lazım Giresun esnafına zararı var” dediğini, bunun 
üzerine kendisinin de “Giresunsporla alakalı  olarak geçen bir  yazınızı  okudum Fatih Kitapçı'ya  saldırmışsınız  
adam 3. Ligden 2. Lige takımı çıkardı” dediğini, bu cümleleri tehdit için söylemediğini, daha sonradan oradan  
normal  bir  şekilde  ayrıldıklarını,  fanatik  Giresunsporlu  olduğu  için  bu  cümleleri  söylediğini,  Evren  Kımıl  ve  
arkadaşlarının yaptığı darp olayını emniyete geldiğinde öğrendiğini, bilgisinin olmadığını” beyan etmiştir.

             Özden Tütüncü     operasyondan sonra Organize Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde;  “Mustafa Cici'nin 
Giresunspor aleyhine yazdığı yazıları görüşmek üzere Selim Kımıl ile birlikte bu şahsın çalıştığı Giresun FM isimli  
işyerine gittiklerini, sadece yazdığı yazıların Giresunspora zarar verdiğini söyleyerek zarar vermemesi konusunda  
ricada bulunduklarını, kendisini herhangi bir şekilde tehdit etmediklerini; şahıs ile görüştükten sonra işyerinden 
çıkıp gittiklerini,Hakan Akbaş ve Mustafa Cici isimli şahısları kimlerin darp ettiğini bilmediğini, olay ile alakasının  
olmadığını” beyan etmiştir.

Hakan Karaahmet     operasyondan sonra Organize  Şube Müdürlüğünde alınan  ifadesinde;  “Bahse  konu 
eylemle bir alakasının olmadığını, Giresun FM'in basılması ve yağmalanması olayında rol oynamadığını” beyan  
etmiştir.
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Olgun  Peker     operasyondan  sonra    Cumhuriyet  Savcılığında  alınan  ifadesinde;  “Adı  geçen  şahısları 
tanımadığını, kendisinin kulüp başkanı olduğu için bu şahıslar tarafından tanınmış olabileceğini, böyle bir olayın  
söz konusu olmadığını” beyan etmiştir.

CANLI TEŞHİS TUTANAKLARI

Müştekiler Mustafa Cici ve Hakan Akbaş yaptırılan canlı teşhis işleminde; Selim Kımıl ve Özden 

Tütüncü’nün olayı  gerçekleştirdiğini  beyan edip şahısları  teşhis etmişler,  Samet Erdemir  ve Aykut  Aydın’ı  ise  
teşhis edememişlerdir.

Tanık Yavuz Akbulut yaptırılan canlı teşhis işleminde, Aykut Aydın ve Samet Erdemir’in tehdit ve darp 
olayına karışan şahıslar olduğunu beyan edip şahısları teşhis etmiştir.

Tanık   Gülcan Şahin yaptırılan canlı teşhis işleminde  , Samet Erdemir ve Aykut Aydın’ı teşhis edememiştir.

FOTOĞRAF TEŞHİS TUTANAĞI  
           
           Tanıklar Yavuz Akbulut ve Gülcan Şahin’e yaptırılan fotoğraf teşhis işleminde  ; Evren Kımıl isimli şahsın 
olayı gerçekleştiren şahıslara benzediğini beyan etmişlerdir.

CD GÖRÜNTÜ İZLEME TUTANAĞI 

Giresun Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 25.06.2009 günü tanzim edilen cd görüntü izleme tutanağında;

25.06.2009 günü Cemal Gürsel Caddesi Giresun Efem Radyosunda meydana gelen olayla ilgili olarak  
faillerin tespiti için yapılan çalışmalarda Cemal Gürsel Caddesi Gürseller Giyim Mağazasının güvenlik kamera  
kayıtları incelenmiş, şüpheliler Evren Kımıl, Samet Erdemir ve Aykut Aydın’ın kamera görüntülerinde 12.50.47  
itibariyle Fatih Caddesi istikametinden radyonun bulunduğu araya girdikleri, 12.52.25 itibariyle aynı aradan çıkıp  
köşedeki  mağazaya girdikleri,  12.25.47 itibariyle  birlikte  tekrar  radyonun bulunduğu araya girdikleri,  12.57.56  
itibariyle üç şüphelinin radyonun bulunduğu aradan koşarak kaçtığı görülmüştür.

4-    25.12.2010  GÜNÜ  SUÇ  ÖRGÜTLERİNİN  MENFAAT  ÇATIŞMASI  SONUCU  ÖMER  ÜLKÜ’NÜN   
İŞYERİNİN BASILMASI VE DARP EDİLMESİ EYLEMİ (Kl:29, Dizi:249-282 arası)

EYLEMİN GELİŞİMİ
 
Giresunspor Klübü başkanlık seçimine katılmayan örgüt lideri Olgun Peker’in; verdiği her talimatı yerine  

getiren Ömer Ülkü’yü destekleyerek bu şahsın kazanmasında etkin rol aldığı, Olgun’un H.A.ile yaptığı görüşmede  
“Ömer  Ülkü’nün yanında olacaksınız”  diyerek  desteğini  açıktan  beyan ettiği,  Ömer’in  ise  seçimi  kazandıktan 
hemen  sonra  Olgun  Peker’i  arayıp  “bir  emrin  var  mı”  diye  sorarak  bağlılığını   gösterdiği,   Olgun  Peker’in 
Giresunspor’un başına teknik direktör olarak Levent Eriş’i getirmek istediği, bu yönde Ömer Ülkü’ye talimat verdiği  
ve  devamında  Levent  Eriş’in  Giresunspor’a  teknik  direktör  olabilmesi  için  yönetimden  karar  çıkartıldığı  
anlaşılmıştır.

Çıkar amaçlı silahlı örgüt liderlerinden Kürşad Yılmaz’ın oğlu Alparslan Yılmaz ve kendisiyle irtibatlı Battal  
Gazi Özdemir’in de Giresunspor yönetiminde yer aldıkları, bu şahısların takımın başında teknik direktör olarak  
Bahri  Kaya’yı  istedikleri  ayrıca  Ömer  Ülkü’nün  sürekli  Olgun  Peker’in  talimatları  doğrultusunda  hareket  
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etmesinden rahatsızlık duydukları, Giresunspor Klübünün yönetiminin bu şekilde kamuoyunda Sedat Peker ve  
Kürşad Yılmaz isimleriyle bilinen suç örgütlerinin rant merkezi haline geldiği ve bundan dolayı her 2 suç örgütü  
arasında menfaat çatışmasının başladığı,

Bu  anlaşmazlıklardan  kaynaklı  olarak  Giresunspor  Klübü  Başkanı  Ömer  Ülkü’nün  25.12.2010  günü 
Beyoğlu’nda bulunan işyerinde darp edildiği, olay sonrası Olgun Peker’i arayan Ömer Ülkü’nün “ Olgun Peker’in 
adamı olduğumuz için bizi dövdüler...(Battal Gazi Özdemir)  Battal Hoca ile (Kürşad Yılmaz) Kürşat’ın oğlu 
geldi, sen dediler Olgun ile hareket ediyorsun, sen dediler bize yanlış yaptın dediler, onlar çıktı arkadan 2 
kişi daha geldi Ömer Ülkü sen misin dediler başladılar bana çalmaya”, diyerek Olgun Peker’e olan bağlılığını 
ortaya koyup, eylemin sebebini ve olayın azmettiricilerinin Alparslan Yılmaz ve Battal Gazi Özdemir olduğunu  
beyan ettiği,

Ömer Ülkü’nün kollukta ise bu konulardan bahsetmediği, olayın çözümü için örgüt lideri Olgun Peker’e  
başvurarak problemin suç örgütleri arasında çözülmesini istediği,

Yapılan görüşmenin akabinde Olgun’un Nizamettin Kılıç’a Alparslan Yılmaz’a ulaşması yönünde talimat  
verdiği ve Alparslan ile 25.12.2010 günü “Legacy Ottoman” isimli otelde görüşme yaptığı fakat görüşmede olumlu  
sonuç alınamadığı, ertesi gün Olgun’un; Ömer Ülkü’yü arayıp “senin her türlü yanındayım, kimse senin yanına 
yaklaşamaz,...olan  varsa  yaklaşsın  bu  saatten  sonra”  diyerek  desteğini  verdiği,  ardından  Giresun  Express 
Gazetesi  Spor  Yönetmeni  Mesut  Erdoğan’ı  arayarak  Ömer  Ülkü’nün  darp  edilmesiyle  ilgili  haber  yapmasını  
isteyerek örgütün medya yapılanmasını da faaliyete geçirdiği, 

“Peker”  ve  “Yılmaz”  grubu  olarak  da  bilinen  suç  örgütleri  arasındaki  menfaat  çatışmasından  doğan  
gerginliğin tırmanması üzerine cezaevinde bulunan örgüt liderlerinin de konuya müdahil oldukları, Kürşad Yılmaz 
grubu  yöneticisi  olmaktan  hala  Kastamonu  Cezaevinde  bulunan  Ehat  Akyol’un  Olgun  Peker’i  arayarak 
“Alparslan’ı  da çağırttırdım ben dün Alparslan’da geldi bana (Kürşat Yılmaz’ı  kastederek) Kirve haber 
gönderiyor Tekirdağ’dan ikinizin de cahillikleri var ben mevzuları dinledim bizim için önemli olan senin  
sorumlu olduğun (Sedat Peker’i kastederek) abin benim de kirvem” diyerek olayların büyümeden yatışmasını 
istediği,  (Ehat  Akyol’un  07.12.2010  günü  Kastamonu  Devlet  Hastanesine  yatış  yaptığı,  03.01.2011  günü 
cezaevine döndüğü, Olgun Peker ile görüşme yaptığı tarihte hastanede olduğu tespit edilmiştir).  

Battal Gazi Özdemir’in Ömer Ülkü’yü arayarak ”(Alparslan Yılmaz’ı kastederek) o arkadaşın konumunu 
biraz erteleyelim yumuşatalım halledeceğim ben (Alparslan’ın babası Kürşad Yılmaz’ı kastederek) babasıyla da 
görüştüm” dediği,  darp olayından yaklaşık  bir  hafta  sonra Alparslan Yılmaz’ın bir  şahısla  yaptığı  görüşmede  
“İstanbul’dan  çıkarken  ufak  tefek  bir  şeyler  yaptım  da  (25.12.2010  tarihini  kastediyor)  cumartesi  gecesi  ne 
yaptığımı sorarsan o söyler sana” diyerek Ömer Ülkü’ye karşı gerçekleştirilen eylemden bahsettiği,

Olgun Peker’in eylem sonrası süreçte Sedat Peker grubuna üye olmaktan suç kaydı bulunan Ali Dinçer  
Çolak, Metin Süs ve Barış Salman gibi isimlerle görüşmesini sıklaştırdığı,

Sonuç olarak; suç örgütlerinin menfaat çatışmasından dolayı meydana gelen Ömer Ülkü’nün darp edilme 
olayını Alparslan Yılmaz ve Battal Gazi Özdemir’in azmettirdikleri, Ömer Ülkü’nün konunun suç örgütleri arasında  
yapılacak  anlaşma  ile  çözülmesini  istediği,  Olgun  Peker’in  bu  maksatla  devreye  girdiği;  müşteki  beyanı,  
17.01.2011 günü Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği  görevlilerince tanzim edilen cd çözümleme ve teşhis tutanağı,  
Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün 2011/2198 sayılı 23.02.2011 tarihli yazısı ve iletişim  
tespit  tutanakları  içeriklerinden belirlenmiş, Beyoğlu  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  2011/1580  soruşturma 
numarasıyla  yürütülen  soruşturmaya  ilişkin  evrak;  eylemin  suç  örgütü  tarafından  değil,  aksine  suç 
örgütüne karşı gerçekleşen bir eylem olması nedeniyle soruşturma dosyamıza dahil edilmemiş, ancak suç 
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örgütünün  yapısı,  diğer  suç  örgütleriyle  yaşadığı  çatışmalar,  şüpheliler  arasındaki  örgütsel  ilişki  ve 
irtibatları göstermesi açısından burada eylemden kısaca bahsedilmiştir.

SUÇ ÖRGÜTLERİ ARASINDA MENFAAT ÇATIŞMASINI GÖSTERİR MEKTUP

Olay sonrası şüpheli Olgun Peker tarafından; suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz’ın oğlu Alparslan Yılmaz’a  
gönderilen ve şüpheli Coşkun Çalık’ta bulunan mektup  avukatı tarafından 04.07.2011 günü kolluk görevlilerine 
teslim edilmiş, (Şüpheli Coşkun Çalık kolluk ifadesinde, bahse konu mektubun kendisinde bulunmasının sebebini;  
“Bu mektubu bana Ömer Ülkü zarf içerisinde verdi ve bana al bu sende dursun ben senden alırım dedi, bende  
mektubu kapalı zarf içinde aldım, ancak içini açmadım ne yazdığını da bilmiyorum” şeklinde açıklamıştır.)   taraflar 
arasındaki ilişkiyi ve husumeti göstermesi açısından mektubun bir sureti aşağıya konulmuştur: 
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EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

18.12.2010   günü saat:  17.26’da Olgun Peker'i   Levent Eriş'in aradığı görüşme;   

Olgun: “Ömer seçildi, çarşamba günü de yanıma gelecek, aradı mı seni onlar hiç Osmanlar”, Levent:  
“Konuşmadık daha hiç kimseyle bir şey”, Olgun: “Konuşurlarsa sakın bensiz konuşma onlarla indirme ayakları 
bağlı kalsın”, (tape:594)

21.12.2010   günü saat:  17.29’da Olgun Peker'in   Levent Eriş'i aradığı görüşme;   

Olgun: “Acaip üzüldüm ya…4 buçuk trilyon para gelmiş kulübe, borç borç da tam 9 trilyona çıkmış, keşke  
ben, 4 buçuk trilyon para geleceğini bilsem bırakır mıydım”, Levent: “Şu döneme kadar o kadar para girmiş mi  
klübe”, Olgun: “Federasyondan gelmiş 2 trilyon tek kalemde neyse çıkacağız bu işin altından artık Ömer abilerde  
girdi bu işe hep beraber çıkacağız sen bırak abi orayı biz burdan başlayalım”, (tape:602)

22.12.2010   günü saat:  11.32’de Olgun Peker'i   Levent Eriş'in aradığı görüşme;   

Levent: “Ne düşünüyor Ömer”, Olgun: “Sen ne düşünüyorsun şimdi biz sana gelelim”, Levent: “Ya ben  
orayı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun yoksa burda şampiyon olacak bir takım var elimde”, Olgun: “Bugün 3 tane 
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yabancıyı da gönderttiriyorum 3 tane çok iyi  yabancı alırsak 2 tanede iyi  adam alırsak bu takım çok düzelir”, 
Levent: “Bu Ömer’e ne diyeceğim”, Olgun:"sen Ömer’i ara ben başkan ile konuşuyorum de tamam mı”, (tape:612)

         22.12.2010   günü saat:  12.16’da Olgun Peker'in  , Levent Eriş'i aradığı görüşme  (tape:613)   ;   

Levent: “Şimdi Ömer aradı senden sonra işte hocam görüşelim bilmem ne dedim başkanım şimdi Olgun 
başkanım ile görüştüm dedim onunla bir istişare yapıyorum dedim...bu sene amaç hem borçlardan yavaş yavaş 
arınabilmek  hemde takımı  önümüzdeki  sene  şampiyonluğa  oynatacak  bir  takım haline  getirebilmek  eğer  bu  
şekilde lanse edersek çok daha rahat hareket ederiz”, Olgun: “Kararlı kararlı Ömer’in başka şansı yok,  Ömer 
benim ne desem yapmak zorunda bu saatten sonra, burda Federasyona da götürdüm onu orda baştan”, 

23.12.2010   günü saat:  23.24’de Olgun Peker'i   Ömer Ülkü'nün aradığı görüşme;   

Ömer:  “Karar  çıkardım yönetimden Levent  Eriş  için”,  Olgun:  “Levent’e  karşı  bir  sıkıntı  varsa  hiç  işe 
girmeyelim sıkıntı olur sonra”, Ömer: “Benim yönetimimde sıkıntı olursa karşısında beni bulurlar, Levent bizim 
kardeşimiz, bizim sıkıntımızı biliyorsun o sıkıntımızda artık  desteklerini bizden esirgemiyeceksin”, Olgun: “Ömer 
abi o konuda hiç sıkıntı olmasın tamam mı”, (tape:636)

25.12.2010   günü saat:  16.40’da Olgun Peker'in   Ömer Ülkü'yü aradığı görüşme;   

Ömer:  “Beni  bugün  dövdüler  haberin  var  değil  mi  Olgun  Peker’in  adamı  olduğumuz  için  bizi 
dövdüler, şimdi  ilk  önce şey bu Battal  Hoca ile  şey geldi  bu şeyin oğlu  (Kürşad Yılmaz’ı  kastediyor) 
Kürşat’ın oğlu geldi, yanlarında bir tane daha vardı bir arkadaş daha vardı, konuştular sen dediler Olgun 
ile hareket ediyorsun bilmem ne ediyorsun, yani sen dediler bize yanlış yaptın dediler onlar çıktı arkadan 
2 kişi daha geldi Ömer Ülkü senmisin dediler başladılar bana çalmaya”, Olgun: “Hemen Savcılığa şikayet 
dilekçesi verelim ben şimdi sana birilerini göndereceğim”, (tape:641)

25.12.2010   günü saat:  16.44’de Olgun Peker'in   Nizamettin Kılıç'ı aradığı görüşme;   

Olgun:  “Şu Kürşat Yılmaz’ın  oğlunu git  bul,  bugün Giresunspor’un başkanının yanına gitmişler 
orda bir mevzular olmuş nedir bir tam o konunun içeriğini bir öğren sen, bul hemen nerdeymiş bir seninle  
konuşmaya  geliyorum de,  Giresunspor  başkanının  anlattığı;  ‘sen  Olgun  Peker  ile  hareket  ediyorsun’ 
demişler, git çöz  bakalım mevzu ne konuşma ne”, Nizamettin: “Tamam”, (tape:642)

25.12.2010   günü saat:  16.46’da Olgun Peker'in   Ömer Ülkü'yü aradığı görüşme;   

Ömer: “Emret başkanım”, Olgun: “Sen ne taraftasın abiciğim, ben bir Ahmet abi diye bir abimiz arayacak  
seni bu eski emniyetçi, senin yanına gelecek, konuşursunuz tamam mı”, (tape:643)

25.12.2010   günü saat:  16.48’de Olgun Peker'in   Nizamettin Kılıç'ı aradığı görüşme;   
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Nizamettin: “Çıktım yoldayım şimdi oraya doğru geçiyorum”, Olgun: “Telefonu yok mu sende onun, Okay’ı  
ara al telefonunu”, (tape:644)

25.12.2010   günü saat:  16.49’da Olgun Peker'i   A.'in aradığı görüşme;   

Olgun: “...Abicim, yazıyor musun, 0 532 215 14 97, bu Giresunspor klüp başkanı abi,  bir  arkadaş al  
yanına bir bunun yanına git Bağcılar’da bu, bir konu varmış onu bir konuşunda, Ömer Ülkü birileri gelmiş onu  
dövmüş  gerekirse  şikayet  ettireceksin  onu  yani”,  A:  “Tamam  Olgun’um ben  görüşürüm,  hallederim”,  Olgun:  
“Başımıza iş almayalım, diye uğraşmışlar ama, yalan olabilir şey olabilir”, (tape:645)

25.12.2010   günü saat:  16.55’de Olgun Peker'in   A.'i aradığı görüşme;   

A: “Olgun şimdi  görüştüm telefonu devamlı meşgul  çalıyor”,  Olgun: “O bir  de şey de demiş biz seni  
koruduk falan demiş kim kimden ne korumuş koruma neye ihtiyacı duymuş”, A.: “Sen merak etme ben onu iyice  
öğrenirim hemen çözerim”, (tape:646)

25.12.2010   günü saat:  16.56’da Olgun Peker'i   Nizamettin Kılıç'ın aradığı görüşme;   

Nizamettin: “Aradım ben Abdullah’ın telefonunu, aldım Alparslan’ın, açmadı telefonu”, Olgun: “Bul onu 
bakalım onu bir yerden”, Nizamettin: “Şimdi konuşurum ben bir tanıdıkla”, Olgun: “Bul bakalım yani nedir çözelim  
bu Giresun başkanı kurnazlık yapıyor bizi  başka yere mi yönlendirmeye çalışıyor, onlarla belki  alakası yoktur  
çocuklarla onları da başka işe takmaya çalışıyordur”, (tape:647)

25.12.2010   günü saat:  17.05’de Olgun Peker'i   A.'in aradığı görüşme;   

A: “Olgun ben şeyle görüştüm Ülkü Bey ile görüştüm, eğer dedim bak 24 saat telefonum açık ben dedim  
emniyet teşkilatındayım Olgun beyin dedim çok samimi arkadaşıyım”, Olgun: “Abi sen yine de bir 5 dakika olsa bu  
akşam bir yanyana gelelim de bir konuş bir bakalım, ben konuştum dersin bir yanyana gelelim abi bu akşam 
dersen”, Ahmet: “Tamam Olgun”, (tape:649)

25.12.2010   günü saat:  17.08’de Olgun Peker'i   Ömer Ülkü'nün aradığı görüşme;   

Olgun: “Ben sabah yurtdışına çıkıyorum abi sen o abimle buluş benim”, Ömer: “Tamam ben telefonunu  
aldım onun”, Olgun: “Tamam sen yarın buluş onunla gerekeni konuş, bende ona gerekeni söyledim o emniyet  
teşkilatındandır herşeyi de ayarlar”, (tape:650)

25.12.2010   günü saat:  17.09’da Olgun Peker'in   Ömer Ülkü'yü aradığı görüşme;   

Olgun: “Sen başkanlığı bırakıyorum falan demişin galiba öyle bir şeyi sakın yapma”, Ömer: “Abi 
gözünü seveyim ben daha yapamam ya bu strese”, Olgun: “Ömer abi sana hiç kimse bir şey diyemez bu 
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saatten sonra”, Ömer:  “Ben  daha yapamam çok özür  diliyorum senden,  ben buraya biliyorsun,  birincisi 
belediye başkanı ikincisi senin için geldim”, (tape:651)

25.12.2010   günü saat:  17.12’de Olgun Peker'i   Nizamettin Kılıç'ın aradığı görüşme;   

Nizamettin:  “Aradı beni Alparslan şimdi,  yarın buluşsak olur mu abi dedi yarın tamam buluşuruz 
dedim”,  Olgun:  “Yarın  sabah  erkenden  konuş  yani  o  çocuk  seninle  benim  ilişkimi  biliyor  değil  mi”, 
Nizamettin: “Bilmez mi abi”, Olgun: “Sen yine de bir mesaj at ona kız arkadaşınla çıktıktan sonra yine de bir çay  
içelim diye şey yap 5 dakika da olsa bir çay içersek sevinirim de”, (tape:652)

25.12.2010   günü saat:  17.35’de Olgun Peker'i   Nizamettin Kılıç'ın aradığı görüşme;   

Nizamettin: “Yarın ararım konuşuruz diyor”, Olgun: “Tamam”, (tape:657)

25.12.2010   günü saat:  17.51’de Olgun Peker'i   Coşkun Çalık'ın aradığı görüşme;   

Olgun: “Bir git bakalım konunun ne olduğunu tam bir çöz yani”, Coşkun: “Bu şerefsizler şeyi ne o Levent  
Eriş’i senin eleman olarak düşünüyorlardı bizde bastırdık buradan, bunlar şey diyormuş işte Olgun’un adamını 
sokamazsın diye tehdit etmiş”, (tape:659)

25.12.2010   günü saat:  17.52’de Olgun Peker'in   Coşkun Çalık'ı aradığı görüşme;   

Coşkun: “Sen demiş beni asbaşkan yapacaktın demiş sen demiş niye demiş Levent hocayı getiriyorsun  
filan  demiş  o  da  demişki  ya  Giresun’un  şeyi  demiş  sen  demiş  buraya  Olgun’un  adamlarını  sokmaya 
çalışıyorsun demiş, o da demişki Olgun her türlü fedakarlığı(transfer tahtasını kastederek) tahtayı açtı o da 
demişki bak senin  çocuğun var falan demiş iyi düşün demiş o şeyle beraber güvenlikçi bir oğlan varya 
onunla gitmişler zaten”, Olgun: “Gitsin savcılığa suç duyurusunda bulunsun”, (tape:660)

25.12.2010   günü saat:  17.55’de Olgun Peker'i   Coşkun Çalık'ın aradığı görüşme;   

Coşkun: “Çıkıp gitmişler sinirli  bir  şekilde bi 5 dakika geçmeden 2 kişi  gelmiş, sen demiş Ömer Ülkü  
müsün demiş evet demiş başlamışlar vurmaya”, Olgun: “Başkanlığı bu bırakırsa dersin, büyük kaos yaşarız”,  
Coşkun: “Bir de korktu kaçtı derler yani”, Olgun: “Savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar,Organize Suç Şube’ye  
de suç duyurusunda bulunsun, ikincisi burda anlamadığım bir şey var Ömer abi konuşurken şöyle bir dedi biz 
seni koruduk falan demişler, kimse çoluğuna çocuğuna hiç kimse zarar veremez kimsenin de...yemez sen 
rahat ol”, Olgun: “Savcılığa başvursun, tahkikatı yaptırsınlar savcılık gereğini yapar devlet gereğini yapar kimse  
kimsenin yanına yaklaşamaz sen rahat ol”, Coşkun: “Ya bu adamlar devam ediyor muydu bu işlere harbi ya, bu 
şerefsizler mafya ayaklarına”, Olgun: “Demek ki devam ediyordu”, (tape:661)

25.12.2010   günü saat:  18.06’da Olgun Peker'in   K.'i aradığı görüşme;   
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Olgun: “Hep bu Cengiz Cindemir ...altından çıkıyor bu işler”, Kerim: “Alma dedim ya”, Olgun: “Demekki  
bunlar  bu  Osmanla  falan  danışıklı  şey  yaptılar  dövüş  öyle  bıraktılar  bunlar  yönetime  girdiler  kendi  işlerini  
kendilerini yürütelim havasındaydılar şeyde Ömer başkan da onların istediği gibi davranmayınca”, K.: “Olgun şunu  
yapalım bak Cengiz’i istifa ettirelim o ikisini de o şeyleri de istifa ettirelim ne onun adı Battal ile”, (tape:663)

25.12.2010   günü saat:  19.01’de Olgun Peker'in   Coşkun Çalık'ı aradığı görüşme;   

Coşkun: “Ömer abiyle yemek yiyoruz abi,  Büyükçamlıca’da”,  Olgun: “Nasıl  Ömer abi  iyi  mi”,  Coşkun:  
“Morali bozuk biraz abi diyormuş ki şey ben seni Olgun’dan korumak için geldim buraya diyormuş”, Olgun: 
“Anladım”, (tape:664)

25.12.2010   günü saat:  20.14’de Olgun Peker'in   Coşkun Çalık/Ömer Ülkü'yü aradığı görüşme;   

Coşkun: “Çay içiyoruz abi Çamlıca’da”, Olgun: “Geleceğim o tarafa doğru az sonra, ne diyor şimdi Ömer  
abi yanında mı”, Coşkun: “Dışarı çıktım ben içerde oturuyor bizim İsmail abi var da, şimdi ben diyor bırakacağım  
diyor dedimki bırakıp kaçtı derler bence yaptığı çocuğun cahilce birşey bu çocuğun biz o kadar da mafya tipi  
olduğundan değil  dolduruşa geldi  o Cengiz  Cindemir’in  dolduruşuna geldi,  diyormuş ki  ben seni  diyormuş 
Olgundan korumak için biz buradayız diyormuş o Battal var ya”, Olgun: “O öyle diyor da şimdi ben o çocukla 
görüşeceğim”, Coşkun: “Bir görüş nedir, belki yanlış yaptıysa bir özür dilesinde, bizde İsmail abiyle beraber şey  
yapmaya çalışıyoruz, Allah’ın verdiği canı bu yolda alacaksa alsın beraber gidelim dedim bende,  darp etmiş 
sadece  silahı  varmış,  senin  çocuğun  mocuğun  var  dikkatli  ol  demiş  Battal”  (Coşkun  telefonu  Ömer'e 
veriyor),  Ömer: “Emret”, Olgun: “Benim senden ricam hiç kimse demesin ki Ömer Ülkü bunlardan korktu da 
gitti  de falan filan kimse kimseye şey yapamaz bende herşeyimle senin yanındayım,  o arkadaşlarla da 
görüşeceğim bu akşam veya yarın onlarla da bir dertleri neymiş ona bakacağım, kimsenin kimseden korkacak hali  
yok Ömer abi, yani  böyle birşey yaşadın bizde kendimiz yaşadık sayıyoruz nedenine de bakacağız”, Ömer: 
“Ne diyorlar biliyor musun, biz Olgun’a karşı seni koruruz, Olgun benim kardeşim dedim, ondan sonra da 
dedi ki yok Olgun seni tehdit etmiş ya Olgun bey bana sadece şunu söyledi dedim senin servetin kadar  
ben maaş dağıttım”, (tape:665)

25.12.2010   günü saat:  20.47’de Olgun Peker'e   Nizamettin Kılıç'ın gönderdiği mesajda  ; 

"Sultantanahmette amisos otel var 1 saat sonra orda olacam orda görüşelim" yazdığı, (tape:666)

25.12.2010   günü saat:  20.52’de Olgun Peker'in   Nizamettin Kılıç'ı aradığı görüşme;   

Olgun:  “Seninle  mi  görüşüyor  benimle  mi  görüşmek  istiyor”,  Nizamettin:  “Seninle  senle  abi”,  Olgun: 
“Tamam geçiyorum ben oraya”, (tape:667)

          (Alparslan Yılmaz ile görüşme konusunu görüştükleri anlaşılmaktadır.)
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25.12.2010   günü saat:  21.06’da Olgun Peker'i   K.'in aradığı görüşme;  

Olgun:  “Konuştum işte  biraz değişti  gibi,  öbürleri  ile  de gidip konuş,  onların da derdi  neymiş onu bir  
öğreneceğim" Kerim: “Bir bak ta şey yap”, (tape:668)

25.12.2010   günü saat:  21.09’da Olgun Peker'in   Ali Dinçer Çolak'ı aradığı görüşme;   

Olgun: “Aksaray üzerinden şeye doğru geçeceğim Sultanahmet’e doğru da yol üstünde 1 dakika seninle  
bir görüşsek iyi olur, gel o Vatan’da dörtyolun oraya gel ordan paslaşalım”, Ali Dinçer: “Tamam babacım orda  
görüşürüz”, (tape:669)

 

25.12.2010   günü saat:  21.15’de Hakan Karaahmet’i   Candemir Sarı'nın  aradığı görüşme;   

Candemir:  “Şeyden  bilgi  alabildin  mi  Başkandan”,  Hakan:  “Yok”,  Candemir:  “Doğruymuş...  Alparslan 
dövmüş,Kürşat’ın oğlu,  Hoca meselesinden tartışmışlar, Alparslan Bahri Kaya’cıymış., Saffet araştırmış söyledi 
bana”, Hakan: “O nerden bilecek bunu, Osman onu şey yapardır ya”, Candemir: “Pazartesi günü istifa edecekmiş,  
Ömer  Ülkü”,  Hakan:  “Osman’ın  dedikodularıdır  bunlar  boş  ver  ya,  böyle  sordurarak  da olayı  yaymayın  yani  
adamların ekmeğine de yağ sürmeyelim”, (tape:549)

25.12.2010   günü saat:  21.22’de Olgun Peker'in   Coşkun Çalık'ı aradığı görüşme;   

Coşkun: “Abi bırakma yani biz ölüme de seninle varız filan, bana yapsa ben ölümüne giderim yani, buna 
istifa ettirip kendi mi gelmek istiyor ne yapıyor bende anlamadım”, Olgun: “Gelsin kendi gelmek istiyor ama böyle  
olmazki bu işler, şimdi acaip tepki alır babası da tepki alır kendine de hani”, (tape:670)

25.12.2010   günü saat:  21.22’de Hakan Karaahmet’in   Serdar Berkin'i aradığı görüşme;   

Hakan:  “Şey bir  şey duydum ya bir  mevzu sen duydun mu öyle  bir  şey”,  Serdar:  “Duydum, Ömerin 
kendisinden, he onun oğlu”, Hakan: “Tanımıyorum da duydum he oğlu neyse”, Serdar: “Gelmişler, öyle biraz bunu  
tartaklamışlar işte”, Hakan: “Nasıl niye öyle olmuş”, Serdar: “Bilmiyoruz ki acaba diyoruz Levent hocayı istedikleri  
için mi,  kimseye söylemeyeceksin ama, ben çıktım onu dövdüler  ya, ben oradaydım görüştüm, ondan sonra  
bunlar geldi, gözlüğümü almaya gelmiştim, seni tanıştırayım dedi bunlar dedi yönetici dedi, nasılsa dedi beraber  
çalışacaksınız dedi, adam dedi ki dedi yalnız konuşabilirmiyiz dedi, ben çıkıyorum zaten dedim çıktım, bir saat  
sonra aradı beni  ya sen dedi çıkmasaydın iyi  olurdu ne oldu dedim beni  tartakladılar,  nasıl  dedim ya, sonra  
hocaya haber verdim, hoca şeye haber verdi Olgun’a, şimdi bekliyoruz işte bakalım”, (tape:551)

25.12.2010   günü saat:  21.28’de Hakan Karaahmet’in   X şahsın aradığı görüşme;   
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Hakan: “Varmış herhalde öyle bir şey”, X:"He, Alparslan  mı dövmüş”, Hakan: “Herhalde onlar yani öyle  
birşey, büyük terbiyesiz”, X: "Olgun başkana haber verelim mi”, Hakan: “Var haberi, he arada konuş ne oldu diye 
sen bi”, (tape:552)

25.12.2010   günü saat:  21.31’de Hakan Karaahmet’i   Candemir Sarı'nın aradığı görüşme;   

Candemir: “Şimdi konuştum Reisle de, olay dövme olayı değil tehdit etmişler,  Ömer’in anlatmasına göre 
de Olgun başkana sizinle görüştük diye böyle  oldu falan, Olgun başkan da diyorki bize diyor yazması öyle olabilir  
diyor, başka bir sebepte olabilir diyor, araştıracağız diyor inceleyeceğiz diyor”, Hakan: “Bunlar Yusuf’u götürmek  
istedi ya, Yusuf gelecek o çocukta hani ona aracı oldu ya”, Candemir: “Mantıklı birde hani  Olgun Peker destek 
veriyor falan dedi bizde çıktı haberi ya, onun üzerine öbürleri pimpiriklendi", Hakan: “Hemde Osman da bunları  
gazladı bir şeyler oldu tamam anlaşıldı”, Candemir: “Aynen öyle”, (tape:553)

25.12.2010   günü saat:  21.44’de Olgun Peker'i   Nizamettin Kılıç'ın aradığı görüşme;   

Nizamettin: “Abi ne yaptın geçiyormusun”, Olgun: “Geçiyorum nerde orayı bana bir şeyini”, Nizamettin:  
“Gülhane parkı otobüs durağının orda abi, bende gelirim yavaş yavaş”, Olgun: “O mektubu getir bana”, (tape:671)

25.12.2010 günü saat:21.54’te Muhittin Aşık’ın Nizamettin Kılıç’ı aradığı görüşme; 

Muhittin: “Bu adam aldı bizi götürüyor başka yere bir arabayla bende takip ediyorum onları, Eminönü’nden 
geçiyoruz şuan Taksime mi gideceğiz ne yapacağız artık bilmiyorum”, Nizamettin: “Şey neydi Olgun abi”, Muhittin:  
“Adamla beraber sen takip et dedi”, Nizamettin: “Tamam takip et al sen problem yok zaten ki ya”, (tape:104)

25.12.2010   günü saat:  21.55’de Olgun Peker'in   Tuncay İhtiyaroğlu'nu aradığı görüşme;   

Olgun: “Aksaray’dasın bende işte oraya yakın bir yerdeyim birileriyle görüşeceğim bir işim var, ne yaptın  
aradın mı bugün”, Tuncay: “Aramadım kimseyi bende yok onların numaraları da onlar arıycak beni”, Olgun: “Ben 
bir konu var onu konuşacağım ordan Sultanahmet’te”, (tape:672)

25.12.2010 günü saat:21.58’de Muhittin Aşık’ın Nizamettin Kılıç’ı aradığı görüşme; 

Muhittin:  “Olgun  amcan gelmeyeceksin  içeriye dedi  tamam dedim, Sirkeci  gara doğru solda şey  var  
Lagocay Ottoman Oteli var”, Nizamettin: “Tamam”, Muhittin: “Oraya girdiler ben bekliyorum”, (tape:105)

25.12.2010 günü saat:21.56’da Murat Yakarışık’ın Uğur’u aradığı görüşme; 

Uğur: “Ömer Ülkü’yü dövmüşler bu haber doğru mu Kürşat Yılmaz’ın adamları dövmüş”, Murat: “Onun 
oğlu yönetimde ya oğlum 2. başkanı, tabi Abdullah Yılmaz biliyormusun”, Uğur: “Öyle bir haber geldi bize İstanbul  
dan,  Kürşat  Yılmaz’ın  adamın  döv  adamları  dövmüşler  şeyi  İstanbul’da  diye,  Osman  Çırak  yaptırmış  filan  
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muhabbeti olabilir diye”, Murat: “Osman Çırak kim ya siz deli misiniz ya, şamarı vurdu mu karşıya geçer Osman  
Çırak”, Uğur: “Oğlum şeye yakın ya bu adam, Kürşat Yılmaz’a”, Murat: “onun Asbaşkanı 2. başkanı ya şu anda  
Ömer’in, yalandır baba yalandır  Ömer Giresun’da”, (tape:107)

25.12.2010 günü saat:22.14’de Adil Şahin’in X şahsı aradığı görüşme (tape:163);

Adil: “Bu oğlan 2-3 tane çakmış mı buna”, X: “Başkası yani şey Alparslan falan değil”, Adil: “Alparslan’ın  
adamı çakmıştır o zaman başka kim çakacak, çaktıysa o çakanın elini sıkacağım”, X. “Vurma yok da kitlemiş  
vurma yok yalnız”, Adil: “Alparslan buna bağırmaya başladı demek ki, bu zaten istifa eder dayı ya, bu varsın istifa  
etsin sen kulübün başına geç aslanlar gibi  götür  ya...devamlı  Giresunlu basınına hakaret ediyor,  bizim böyle  
adamlara ihtiyacımız yok, geçen sene Ankara’ya giderken Olgunla birlikte bu Giresun’a gelmiş, herhalde bunun 
lafını Olgun yiyor”, X:  “Olgun tesir altında bırakmış evet öyle duydum, bunlar zannediyorum şey var menajerlar 
aracılığıyla soyma hesapları sıkıntısı benim...Giresun’un başkanı o şimdi o bakımdan üzüntü verici yani şahsi ile  
ilgili bir şey olsa mesele yok”,... Adil: “Şimdi bu öbür tarafın kucağına düştü herhalde Alparslan’da bunu yemedi ,  
sen benden habersiz kimin kucağına düşüyorsun bundan korkuyorsun da benden korkmuyormusun demiştir”, 

25.12.2010   günü saat:  22.33’de Olgun Peker'in   Ali Dinçer Çolak'ı aradığı görüşme;   

Ali Dinçer: “Görüştün galiba”, Olgun: “Görüştüm senin söylediğin kadar iyi bir çocukmuş doğru, ileri 
geri falan filan, böyle olmaz herkes kendi yolunu değiştirsin”, Ali Dinçer: “Eyvah kötü bir şey dedi mi ki bu 
böyle adam var mıydı yanında hiç”, Olgun: “He vardı vardı öyle kafasına göre neyse”, Ali Dinçer: “Şekil 
yaptı”,  Olgun:  “Yapmaya  kalktı,  yapalım  gerekeni,  çıktım  ya  ...uğraşmaktan  yoruldum”,  Ali  Dinçer: 
“Yapabileceğimiz bir şey var mı baba”, Olgun: “Bir problem yok sadece uyuz oldum o kadar”, (tape:673)

25.12.2010   günü saat:  22.59’da Olgun Peker'in   Nizamettin Kılıç'ı aradığı görüşme;   

Olgun: “O aradı mı seni sonra”, Nizamettin: “Yok”, Olgun: “Oralarda ol ya konuşuruz öyle bende ordan  
geçerim”, (tape:674)

26.12.2010   günü saat:  00.04’de Olgun Peker'i   Ali Dinçer Çolak'ın aradığı görüşme;   

Olgun: “Geçerken bir daha göreyim mi seni, ayaküstü bi göreyim seni yeter ya",  Ali Dinçer: “Bu orda da 
olur ya”, Olgun: “Hadi geçiyorum oraya”, (tape:675)

26.12.2010   günü saat:  00.12’de Olgun Peker'i   Ali Dinçer Çolak'ın aradığı görüşme;   

Olgun: “Geldim baba geliyorum”, Ali  Dinçer: “O şeyden yuvarlak var ya baba, hemen onun solundan  
Fatih’e doğru çıkıyorsun ya, tam o köşede o çıkan yolun ağzında olacağım ben”, (tape:677)

26.12.2010   günü saat:  00.17’de Olgun Peker'in   Ali Dinçer Çolak'ı aradığı görüşme;   
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Olgun: “Yukarı mı çıkıyoruz şeyden", Ali Dinçer: “Hemen köşedeyim zaten ben”, Olgun: “Tamam gördüm 
seni gördüm ben de geliyorum bir dakika”, (tape:678)

26.12.2010   günü saat:  00.33’de Olgun Peker'i   Tuncay İhtiyaroğlu'nun aradığı görüşme  (tape:679); 

Olgun:  “Geliyorum  çayını  içmeye”,  Tuncay:  “Saraçhane  geçidinden  geçiyorsun  Aksaray’a  doğru 
geliyorsun, o üst geçiti de geçer geçmez sağdan içeri giriyorsun hemen solda ikinci kafe, Serkan dışarda şimdi”, 

26.12.2010   günü saat:  01.02’de Olgun Peker'in   A.'ı aradığı görüşme   (tape:680); 

Olgun: “Apo senin bu otelin de şey pastahenenin olduğu otelin ismi neydi”, A: “Legaso Ottoman abi”,  
Olgun: “Orda mısın hala sen, kimin orası”, A: “Diyarbakırlı Akdallı ailesi abi, bunlar samimi arkadaşlarım”, Olgun:  
“Anladım bir sorayım dedim ya bugün oranın ismi geçti de”, A: “Bir sıkıntı yok ya biz bayağı iyiyiz abi onlarla”,

26.12.2010   günü saat:  12.39’da Olgun Peker'i   Ömer Ülkü'nün aradığı görüşme;   

Olgun: “Abi ben sana bir şey diyeyim mi 2 tane p. kızıp etme onlar p. onlardan hiç bir ..  onlar  
kendini  böyle  birşey  böyle  bir  şeye  sokmuşlar,  senin  her  türlü  yanındayım,  kimse  senin  yanına 
yaklaşamaz ..olan varsa yaklaşsın bu saatten sonra”, Ömer: “Teşekkür ediyorum canım”, (tape:681)

26.12.2010   günü saat:  14.05’de Hakan Karaahmet’i   A.K.'nın aradığı görüşme;   

A: "Bazı gelişmeler olmuştu İstanbul’da, basına intikal etmese çok iyi olur çok kritik bir devredeyiz, istifa  
falan olursa daha toparlanamayız yani”, Hakan: “Ne oldu peki durum”, A: "Durum Alpaslan da geldi buraya işte  
yarın toplantı yapacağız herhalde uyuşturacağız yani şey yapacağız”, Hakan: “Ömer nerede”, A: "Yarın geliyor”,  
Hakan: “Olayın hiç duyulmaması gerekiyor herkes duymuş”, A: "Bende onun için diyorum hiç duyulmasın da daha  
sonra şey yaparız”, (tape:554)

26.12.2010 günü saat:18.22’ de H.A.’i Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

H: “Ömer beye birileri saldırmış mı öyle bir şey duydum”, Olgun: “He, öyle bir ...k yapmış ..ler, Giresun  
spor başkanına, o şeyler yaptırmış galiba o Kürşat’ın oğlu var ya bi tane, he yine bu Osman teşkilatı,...en son .. 
onların  hepsinin”,  H:  “  Tamam başkanım o  yönetime girmemiş  miydi”,  Olgun:  “  E  girdi,  kaç  yaşında  adam,  
çocuğunun önünde vurmuş ..ya”, (tape:168)

26.12.2010 günü saat:18.38’ de Hasan Alim’in Ömer Ülkü’yü aradığı görüşme; 

Hasan: “Başkanım şimdi Olgun beyle de görüştüm de, ufak bi münazara olmuş, biz senin her koşulda 
Marmaralı  Çotanaklar  olarak  ben  bu  grubun abisi  olarak ve  biz  onunla  ilgili  gerekli  bi  açıklama yaparız 
gereken neyse  onu da yaparız,  bugün Giresunsporun başkanının  üstünde yani  kötü  Osman bile  olsa kimse 
Giresunsporun başkanın üstünde değildir, o çapulcu sana çocuğunun yanında bırak haka, kimse hiç bir çapulcu  
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sana  çocuğunun  ailenin  yanında  veya  başka  bi  yerde  hakaret  edemez”,  Ömer’in  olayı  polisin  araştırdığını  
söylediği,  Hasan:  “Bizde  araştıracağız  ve  gereken  açıklamayı  zaten  yapacağız,  biz  onun  gereğini  bizde  
yapacağız, bunu Olgun beyde bilir sen moralini bozma biz gereğini yaparız”, (tape:169)

           28.12.2010 günü saat:14.36’da Hasan Alim’i Osman Çırak’ın aradığı görüşme (tape:173);

Osman’ın İstanbul’da olduğunu söylediği, Hasan: “Gel bi de biz sana yemek ikram edelim, ufaktan bi olay  
olmuş duydunmu sende”, Osman’ın duyduğunu söylediği, Hasan: “Ömer’e şık olmamış ya bi Giresun başkanına”,  
Osman:  “Abi  bu Giresun’a  bunların  olacağını  ben söylemedim mi  abi,  çetelere  teslim olmuş  Giresun 
derken,  bu spor  kamuoyunda  Giresunsporun  imajını  beş  paralık  etti,  sen bu kadar  prim verirsin  abi  
çetelere böyle olacak”, 

29.12.2010   günü saat:  14.05’de Ömer Ülkü’nün   Osman Karahan’ı aradığı görüşme;   

Ömer:  “Tüzük kurultayına  seçimde koyun dedi  bu  adamları  dedi  eleyin  dedi  daha  istifa  dilekçelerini  
vermediler”, Osman: “Vermeyecekler demek o işin içinde şey de var…onlar hep bir grupmuş yani o Ali Kara o üçü  
o Battal yani”, Ömer: “Vali onları zaten takibe almıştı biliyor musun beni aday gösteriyorlar yine de, bi bu bi çete 
gitti bi çete geldi diyor ondan biz rahatsızız diyor,...Vali bize çok güzel öğütler verdi şeyi işgal edin dedi sen 
söyle limanı anladın mı, yani güzel şeyler olacak da az bu içimizdeki pislikleri bi temizleyelim”,...Osman: “Şey ne  
diyor Olgun bey”, Ömer: “Olgun bey Almanya’da”, Osman: “Ha aradı mıydı o da”, Ömer: “O aramıyor beni şimdi 
benim telefonumdan aramıyor, onun şeyini de basmışlar iş yerini”, Osman: “Bunu yaptırmış gibi şey diyor da 
yani  o  yapmaz  benim bildiğim değil  mi”,  Ömer:  “Bana  yapmaz  öyle”,  Osman:  “Yok bize  yapmaz yani  öyle  
biliyorum yani o mektup işini filan biliyor mu acaba, mektubu buraya verdiğini bunu ya”, (tape:182)

29.12.2010    günü  saat:  18.29’da  Olgun  Peker'i    Ehat  Akyol’un    (Şahsın  Kürşat  Yılmaz  Grubuna  üye   
olmaktan  kaydı vardır, görüşme tarihinde de cezaevindedir.)   aradığı görüşme;   

Ehat: “Bende Kastamonu’dayım, Abin abin söylemiştir belki”, Olgun: “Cezaevinde misin bitti mi”, 
Ehat: “Yok yok devam, Hastanedeyim ben ya, biraz rahatsızlıklarım vardı da, şey yapıyoruz abinle sürekli,  
Kirve haber gönderdi bana da, bir iki mevzu herhalde olmuş memlekette, Kastamonu’ya gelebilirmisin 
bugün veya yarın"  Olgun: “Ben yurt dışındayım, şimdi bu konuda konuşulacak birşey Ehat abi sen bizim benim  
abimsin, sen çünkü ona herhalde bu haberi yollayanlar gerekeni konuşmuşturlar ne olduğunu ne bittiğini”, Ehat:  
“Mevzuların  hepsini  haberim var  Alparslan’ı  da  çağırttırdım ben dün Alparslan da  geldi  bana  (Kürşat  
Yılmaz’ı kastederek) kirve haber gönderiyor Tekirdağ’dan”, Olgun: “Diğer abiyle de öyleydi yani o da aynı 
şekilde bizim abimizdi benim abimdi yani, ama gördüm ki öyle değilmiş”, Ehat: “Ama ikinizin de cahillikleri 
var ben mevzuları da dinledim,  bizim için önemli olan senin sorumlu olduğun     (Sedat Peker’i kastederek)   
abin, benim de kirvem, diğer konular hep ikinci plan gelir, yarın zaten abinle de ben avukat gönderiyorum 
zaten oraya o da avukat avukat göndersin bana detaylı bir anlat şey olsun diye, olayı daha yeni öğrendik biz  
tamam mı bana kirve haberi gönderdikten sonra öğrendim ben", Olgun: “Ehat abi şimdi telefonda çok konuş”, 
Ehat: “Aynı aynen işte aynen”, Olgun: “Ararım seni ben sen bu numara”, (tape:688)

30.12.2010   günü saat:  21.12’de Ömer Ülkü’nün   Osman Karahan’ı aradığı görüşme;   
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Osman: “Emniyette kaldın diye çok merak ettim”, Ömer: “Yeni çıktım emniyetten, valla baya emniyet işin  
üzerine  düşüyor  şuanda,  sen  yine  bulmadı  kabul  et  ben  sana  birşey  söyleyeyim nokta  şeye  gidiyor  hani  o  
şüphelendiğimiz yer var ya, bu gelsin kulübü biraz borçlarını aşağıya düşürsün sonra biz bunun elinden kulübü 
alırız demişler bu ikisi, bizi şimdi bir daha dövmeye kalksalar biz ne yapacağız çekip gideceğiz öyle değil mi sonuç  
da, Coşkun Çalık’la bizim Olgun Peker Coşkun Olgun’a demiş sen demiş bu kulüp iyi durumdayken niye bıraktın  
gittin demiş, Hakan biz Osman’ı bir gün yıkarız demiş Ömer abiyi başkan yaparım onun elinden oda demiş alırız  
diye yav  bu iş  tam mafya işi  olmuş ya görüyormusun”,  Ömer:  Alparslan isimli  şahsın  külüpte  kendisine oda 
yaptırmak istediğini söyleyip, ardından: “Olgun’u da sıkıştırmışlar haberin var değil  mi”, Osman: “Onlar mı 
sıkıştırmış”, Ömer: “Olgun’un ofisini basmışlar ellerini ayağını çekeceksin kulüpten demişler, bi mafya gitti 
bi  mafya  geliyormuş,  dün  korumayla  gezdirdiler,  beni  4  tane  koruma  vermiş  bana  valilik”,  Osman: 
“Yakalanacaklar öyle mi yani şeyi var mı hiç resim mesim”, Ömer: “Yani ben sana var diyeyim de sen bilmemişten  
gel yine”, Osman: “İstifa da etmediler bunlar”, Ömer: “Herkes istifa etti o gün onlar etmediler, onlar kendine göre  
akıllı biz aptalız değil mi”, (tape:187)

30.12.2010   günü saat:  21.23’de Ömer Ülkü’nün   H.’yi aradığı görüşme;   

H: “13’ünde şey var kurul toplanıyor seçim oluyor bi şey o ne ne onlar”, Ömer: “ İşin kısacası kulübü 
mafyanın elinden kurtarmaya çalışıyorum Vali yanımda Emniyet müdürü yanımda Belediye başkanı yanımda 
milletvekilleri yanımda gerekeni yapıyorum onlara, sopayı yedik ama sopayı yiyorlar”, (tape:188)

31.12.2010 günü saat:12.45’te Ali Dinçer Çolak’ın Olgun Peker’i aradığı görüşme; 

Olgun: “ben de çıkıp geleyim oraya doğru bir yemek ısmarlarsın baba”, Ali: “Baş tacı baba gel”, (tape:350)

31.12.2010 günü saat:12.57’de Ali Dinçer Çolak’ı Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Ali: “Şu anda E-5 teyim Topkapı’dayız yani”, Olgun: “Vatandan gir baba, en son ışıklara gelmeden ara  
hemen orada bir yer var”, (tape:351)

31.12.2010   günü saat:  13.15’de Olgun Peker'in   Metin Süs'ü   (Şahsın Sedat Peker Grubuna üye olmaktan   
kaydı vardır)   aradığı görüşme;      

Olgun: “Bir atlayıp Etiler’e doğru gelsene bi seni göreyim ya”, Metin: “Olur gelirim baba nerdesin sen,  
çıkayım mı şimdi, Ofise doğru mu geleyim”, Olgun: “He he”, (tape:693)

 31.12.2010    günü  saat:  13.47’de  Olgun  Peker'in    Barış  Salman’ı    (Şahsın  Sedat  Peker  Grubuna  üye   
olmaktan  kaydı vardır)    aradığı görüşme;   

Olgun: “Bi Etiler’e doğru gelsene bi çay içelim beraber”, Barış: “Tamam abi tamam”, (tape:694)
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31.12.2010 günü saat:20.02’de Alparslan Yılmaz’ı X şahsın aradığı görüşme; 

Alparslan: “Geçen cumartesi  Olgun’u tokatladım şeyde İstanbul’da, bi  otelde, tokatladım bıraktım”,  X: 
“Niye yani konuşurken mi yaptın”, Alparslan: “Boşver uzun hikaye ya, 15 gün filan sonra gelirim Ankara’da biraz  
işlerim var, yeni yasaya göre, cezaevinden”, X.“10 sene diyor lan yeni yasada”,  Alparslan: “ O PKK gibi şey 
örgütlere bizimkilere işte çek senet bilmem ne falan filan o tarz işlere de şey yapıyorlar”, (tape:131)

31.12.2010 günü saat:22.54’de Alparslan Yılmaz’ın X şahsı aradığı görüşme; 

X: “Alparslan hayra mı geziyorsun yoksa bi sıkıntı  mı var”, Alparslan: “Ufak tefek sıkıntılarım var abi,  
İstanbul’dan  çıkarken  ufak  tefek  bir  şeyler  yaptım  da  Anıl  abi  belki  söylemiştir  sana”,  X:  “Bir  haftadır  falan  
görüşemiyoruz”, Alparslan: “Cumartesi gecesi ne yaptığımı sorarsan o söyler sana, onlarla ilgili şey yapıyorum , 
halletmek için uğraşıyorum abi”, (tape:132) 

31.12.2010 günü saat:23.19’da Candemir Sarı’yı M.’nın aradığı görüşme; 

M: “Bizim bi Kürşat’ı biz sırtımızda kaldıramadık Kürşat Yılmaz’ı Giresunlular  sırtında  kaldırabildi  
mi, ama Sedat Peker’in hiç kimse aleyhine Trabzon’da konuşamazsın ne A partisi ne B partisi ne sıradan 
insan konuşamaz”,  Candemir: “senin Kürşat’ın oğlu  da  Ömer Ülkü’yü dövdürdü-dövdü”,   M: “Ben bugün 
duydum ne Ömer Ülkü’nün seçildiğini duydum ne Ömer Ülkü’nün dayak yediğini”, (tape:092)

04.01.2011 günü saat:16.03’de Alparslan Yılmaz’ı Battal Gazi Özdemir’in aradığı görüşme; 

Battal: “Ömer abiyle bi görüşsen, ne yapıyorsun falan diye tabiki mutlaka görüşeceğiz Ömer abinin her  
zaman arkasındayız, şuanda takım Antalya’da hiç bir yönetici de şuanda yokmuş orda, ben ne yapacağım abi  
diye yani kesin onun ağzından duyman daha iyi olur”,  Alparslan: “Belli onların ne yapacağı ya, yarın ararım abi  
yarın  sorarım”,  Battal:  “Bu  akşamdan  ara”,  Alparslan:  “Akşam bi..hat  (Ehat  Akyol)  abinin  yanına  gideceğim 
hastaneye de”, Battal: “Hastane’demi o”, Alparslan: “O Ankara’da hastane de”, Battal: “Onlar için geçerli mi o, şey  
için geçerli mi o 102. madde”, Alparslan: “Hepsi için geçerli işte onları bekleniyor”,  Battal: “Biz zaten Giresunspor  
için varız her zaman, şuanda sensin şey gözüken yani resmi olarak sensin,…arkalarından çomak sokuyor abi  
onlar”, (tape:134)

04.01.2011 günü saat:18.01’de Alparslan Yılmaz’ı X Şahsın aradığı görüşme; 

Alparslan: “Giresunspor da yöneticiyim onunla uğraşıyorum, Futbol şube sorumlusuyum, Tugayla beraber  
mutlu mesut takılıyorsunuz Tugay, Sürayya mürayya”, X: “Yunus’la bi sıkıntınız”, Alparslan: “Yok, geçen  Olgun 
yaptı aynı tavrı işte bana, onu tokatladım, ama Yunus’a öyle şey yapmam yani”, (tape:135)

          05.01.2011 günü saat:18.02’de Alparslan Yılmaz’ın Battal Gazi Özdemir’i aradığı görüşme (tape:136); 

Alparslan:  “Yargıtay’daydık  işte  bütün gün,  kararı  uygulamak için  direniyor  şey,  6.  mahkeme”,  Battal:  
“Dilekçe verildi mi”, Alparslan: “Bugün yarın çıkar abi, hafta sonu İstanbul’dayız”, Battal: “Yani kesin mi, aman 
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bana  haber  ver  ha,  ben  öbürleriyle  görüşmüyorum“,  Alparslan:  “Ben  zaten  Ankara’dayım  onu  bekliyorum,  
Yargıtayday...”, Battal: “Ömer abiyle görüştün mü, önemli olan abinin işi”, Alparslan: “Tamam problem yok”, 

06.01.2011 günü saat:17.28’de Battal Gazi Özdemir’i Alparslan Yılmaz’ın aradığı görüşme; 

Battal: “Şey diyeceğim ben sana ya, Fahri Kaya ile görüştüm işte bir yanıma gelin falan filan diyor bir  
adam, der tabi diyebilir iyi bir insan”, Alparslan: “O mu aradı seni, sen mi aradın”, Battal: “O aradı beni Allah var ya  
çok  sağolsun  Allah  razı  olsun”,  Alparslan:  “  He  niye  sıkıştırıyorlar  mıymış  orada”,  Battal:  “Tabiki 
sıkıştırıyorlarmış ...şey diyeceğim ben eğer müsait olursak biz işte hafta içinden sonra gideriz, ilk önce bu babanın  
olayı ilk önce, ondan sonra geçeriz o problem değil ama sen görüştün mü Ömer abi ile, sevgili başkanımızla”,  
Alparslan:  “Yarın  ararım  abi  yarın  ararım,  buradan  cumartesi  sabah  İstanbul’a  geçeceğim”,  Battal:  “Tamam  
geçtikten sonra ararsın beni, şeyle o arkadaşla hiç bir görüşme yapma, biz söylemişiz zaten şöyle yaptık biz şöyle 
dedik, biz şöyle dedik bir üç ay, dört ay beni hiç aramayacaksın dedim hı hı evet evet evet tamam dedi o da  
uydu”, Alparslan: “Hı hı”, Battal: “Bu şekilde bu şekilde bu şekilde dedik sen aramazsın sen”, Alparslan: “Tamam  
oldu ben de o zaman görüşmüyorum”, Battal: “Yok kesinlikle tamamen deşifre”, (tape:101)

13.01.2011 günü saat :16.21’ de Mesut Erdoğan’ın Ü.’yü aradığı görüşme; 

Ümit: “Şey diyeceğim ben sana ya, senin bu klüple şimdi görüşmen lazım şuanki başkanla”, Mesut. “Çok  
iyi abi çok iyi, zaten şuanki başkan Olgun Peker’in adamı ya”, Ü:“Dediler burada dövdüler adamı da Olgun 
Peker  dövdürttü  diyorlar  ya“,  Mesut:  “  Yok  yok  Olgun  Peker  dövdürmedi  ya  Kürşat  Yılmaz’ın  oğlu 
dövdürdü, telefonda dinleniyorda neyse Alparslanın adamıydı abi Olgun”, (tape:345)

16.01.2011 günü saat:09.53’de Alparslan Yılmaz’ı D’un aradığı görüşmede; 

D: “Giresunspor başkanını dövmüşsünüz öyle mi?”, Alparslan: “Ne alakası var be abi”, Dursun: “Şimdi  
Gebze’den çocuklar  söylüyor da”,  Alparslan: “Olgun’u dövdüm ben ya, eski başkanı dövdüm”,  Dursun: “o 
Peker’i”,  Alparslan:  “İstanbul’da  gördüm  öyle,  film  yapmaya  çalıştı”,  Dursun:  “babandan  bi  haber  var  mı”,  
Alparslan: “Bekliyoruz mahkemeyi, bekliyoruz işte 102.maddenin onaylanmasını bekliyoruz”, dendiği belirlenmiştir  
(tape:138)

5- TEKNİK DİREKTÖR BAHRİ KAYA’NIN TAKIMDAN AYRILMASI İÇİN TEHDİT EDİLMESİ EYLEMİ

EYLEMİN GELİŞİMİ
 
Giresunspor klübünde 14.01.2011 günü yapılan kongrede, örgüt lideri Olgun Peker’in de desteğini alan  

Ömer Ülkü’nün başkanlığı kazandığı, Olgun Peker’in klüpte teknik direktörlük görevini yürüten Bahri Kaya’nın  
yerine Boluspor’da görev yapan Levent Eriş’i getirmek istediği ve bu doğrultuda Giresunspor Basın Sözcüsü Fatih  
Sandal’ı arayarak  “Bu hocayı gönderin gitsin kardeşim” diye talimat verdiği, Bahri Kaya’nın tazminat bedelinin 
500.000 TL. olması nedeniyle istifa etmesi için kendisine baskı yapıldığı,
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İletişim tespitlerine konu görüşme içerikleri tetkik edildiğinde;

31.01.2011 günü Ömer Ülkü’nün Coşkun Çalık’a “Hoca istifa etmiyor ne yapacağız” diye sorması üzerine 
Coşkun’un: “Taraftarları kışkırtacağız onu bir dövdüreceğiz, şu Hüseyin’le konuş güzel bi dövdürsünler, orada  
güzel bir dayakla olmasa saldırtalım oraya o olay öyle bitsin, gerekirse ben onu İstanbul’dan organize ettiririm  
onları  bizim  hiç  haberimiz  yok  alakamız  yok  taraftarlar  o  işi  çözsün”  diyerek  Bahri  Kaya’ya  karşı  taraftarı 
kışkırtarak darp ettirmeye çalıştıkları,

Aynı gün  Olgun’un Ömer’i arayarak “Hocayı ne yaptın” diye sorması üzerine Ömer’in: “Ayrılmak istemiyor 
500 bin lira para istiyor, ben sizden haber bekliyorum başkanım” diyerek Olgun’un vereceği talimat doğrultusunda 
hareket edeceğini söylediği, görüşme sonrası kendisine; “Hoca değişiyor mu” diye soran bir şahsa; Olgun’un: 
“Değiştirmeye çalışıyoruz”  şeklinde  cevap verdiği,  Ömer’in;  “Bu  hocayı  istifa  ettiremiyoruz”  diye dert  yandığı 
Hakan Karaahmet’in; “Bu konuda Giresunlular üzerine düşeni yapar, burası ringonun ahırı değil hoca gider onda 
sıkıntı olmaz” diyerek Bahri Kaya’ya baskı yaparak istifaya zorlayacaklarını ima ettiği, bu süreçten yaklaşık 1 ay  
sonra  25.02.2011 günü Coşkun Çalık’ın  Ömer  Ülkü’ye  “Birkaç  seyirci  organize  edelim,  ona güzel  bir  dayak 
attıralım” diyerek taraftarı kışkırtma konusunu yinelediği, Olgun Peker’in talimat ve yönlendirmesiyle, Ömer Ülkü, 
Coşkun Çalık, Hakan Karaahmet ve Fatih Sandal’ın taraftarı kışkırtmak suretiyle teknik direktör Bahri Kaya’ya 
saldırtarak istifa ettirmeye teşebbüs ettikleri   ve bu amaçla şahsı tehdit ettikleri  anlaşılmıştır.  Ancak yukarıda  
ayrıntılı şekilde irdelenen Ömer Ülkü’nün Alparslan Yılmaz (Kürşat Yılmaz’ın oğlu) ve adamları tarafından darp  
edilmesi eylem sürecinden de anlaşılacağı üzere; yönetimde yer alan Alparslan Yılmaz’ın Bahri Kaya’yı açıktan  
desteklemesi  ve bu  amaçla  klüp  başkanını  dövmekten/dövdürmekten  çekinmemesi  nedeniyle  örgüt  amacına  
ulaşamamıştır.

MÜŞTEKİ İFADESİ 

Bahri Kaya Giresun Kom Şube Müdürlüğünde 26.09.2011 günü alınan ifadesinde;1995 yılından itibaren 
çeşitli kulüplerde teknik direktör olarak görev yapmaya başladığını, Giresun spor Teknik Direktörü olarak 15 Ekim 
2010  yılından  beri  çalıştığını,  Giresunspor’da  teknik  direktörlük  yaptığı  dönem  içerisinde  teknik  direktörlüğü  
bırakması  için  tehdit  edilmediğini  ve  darba  maruz  kalmadığını,  kendisinin  istifa  etmesi  için  talepte  
bulunulmadığını, kimseden davacı ve şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. 

İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI  

30.01.2011   günü saat:15.45  ’de Olgun Peker'in   Fatih Sandal'ı aradığı görüşme;   

Fatih: “2-0 mağlup oldu… Abi kötü oynadı”, Olgun: “Bu hocayı gönderin gitsin kardeşim”, Fatih: “bakalım 
ne  olacak…  Taraftar  da  bağırdı  şimdi  sıkıntı  o  hani...  hoca  kendisi  istifa  etmesi  lazım  yani  ben  hoca  ile  
görüşeceğim ben birazdan görüşeceğim”, (tape:925)

31.01.2011   günü saat:  08.52’de Ömer Ülkü’nün   Coşkun Çalık’ı aradığı görüşme;   

Ömer: “hoca istifa etmiyor ne yapacağız”, Coşkun: “Ya başkanım o zaman ne yapacağız biliyor musun 
taraftarları  kışkırtacağız  onu bi  dövdüreceğiz”,  Ömer:  “Hiç kendimize yakışmayan işi  mi  yapacağız”,  Coşkun: 
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“Aydın Kömürcü var o terzi Hüseyin var ya… Ben Aydın’ı arayayım ben biz hiç bulaşmayalım diyeyim ki Aydın ya 
şu hüseyin le konuş güzel bi dövdürsünler dövsün ona yüz bin lira da versek bizim için zarar”, Ömer: “Yüz bin lira 
değil 500 milyar vereceğiz”, Coşkun: “İstersen ben onu arayayım mı diyeyim ki ya babacan yani bizim önümüzü  
aç diyeyim mi”, Ömer: “Yok şimdilik deme dur bakalım bu gün ne yapacak”, Coşkun: “Nahitler onu Trabzon’a  
bıraktılar da o istifa etmeye niyeti yok orada adamları dövecekmiş nerdeyse biliyor musun…Bide sen kendin bu  
işe inisiyatifi alman lazım başkanım ele… Bunlar burada al yani şeyden haber gelmedi değil mi o İstanbul’dan”,  
Ömer: “Daha sabah yeni belki  bu gün biter”,  Coşkun: “Bu hocadan hiç bir  şey olmaz salı  günü antrenmana  
geleceğim dedi orada güzel bir dayakla olmasa saldırtalım oraya o olay öyle bitsin gitsin yani biz ona hiç para pul 
verecek  pozisyon  mu  var”,  Ömer:  “Neyse  ben  şey  yapıncaya  kadar  siz  hiç  sesinizi  çıkarmayın”,  Coşkun:  
“gerekirse ben onu istanbul’dan organize ettiririm onları bizim hiç haberimiz yok alakamız yok taraftarlar o işi  
çözsün”, (tape:240)

31.01.2011   günü saat:  12.07’de Ömer Ülkü’nün   Fatih Hocaoğlu’nu aradığı görüşme;   

Fatih:  “Efendim  başkan”,  Ömer:  “Avukat  Sami  ye  şeyi  fakslasana  bu  bizim  teknik  direktörün  
sözleşmesini”, (tape:241)

31.01.2011   günü saat:  12.07’de Ömer Ülkü’yü   Sami Dinç’in aradığı görüşme;   

Sami:  “Şimdi  Olgun başkan aradı da galiba bu Fuat hocayla ilgili  bir  sorun varmış”,  Ömer: “Hocanın  
sözleşmesini şimdi sana klüpten fakslıyorlar”, Sami: “Bana hemen fakslatırsanız ben bi bakayım”, Ömer: “Öbür  
durum ne alemde”, Sami’nin “Öbür durumu konuşacağız şimdi Serdar beyle ben”, (tape:242)

31.01.2011   günü saat:12.04  ’de Olgun Peker'in   Ömer Ülkü'yü aradığı görüşme;   

Olgun: “Hocayı ne yaptın”, Ömer: “Ayrılmak istemiyor 500 bin lira para istiyor…Vaziyet böyle ben sizden 
haber bekliyorum başkanım yani”, Olgun: “O hocayı göndermedikten sonra bir bok yapamazsın”, (tape:928)

31.01.2011   günü saat:12.07  ’de Olgun Peker'i   Sami Dinç'in aradığı görüşme;   

Olgun:  “Ömer  abi  ile  konuş başkanla… Hocanın  şeyini  kağıdını  bi  al  bakayım bu hoca 500  bin  lira  
istiyormuş ayrılmak için… Bahri Kaya”, Sami'nin "Bir arayayım haberim yok”, (tape:929)

31.01.2011   günü saat:12.16  ’da Olgun Peker'i   Menderes…?'in aradığı görüşme;   

Olgun: “Giresunspor a söyleyeceğim Ercan hocayı… Bu ibne hoca istifa etmiyor”, Menderes: “Aklımda  
söyleyeceğim Ercan hocayı”, (tape:931)

31.01.2011   günü saat:12.34  ’de Olgun Peker'i   Mehmet Uludoğan'ın aradığı görüşme;   
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Mehmet: “Hoca değişiyor mu Giresun da"  dediği, Olgun: “değiştirmeye çalışıyoruz”, (tape:932)

31.01.2011   günü saat:  13.45’de Ömer Ülkü’nün   Hakan Karaahmet’i  aradığı görüşme;   

Ömer: “bu hocayı istifa ettiremiyoruz…500 bin lira bir  tazminatı  var”,  Hakan: “o konuda,..,giresunlular 
üzerine  düşeni  yaparlar  diye  düşünüyorum… O kadar  kolay  değil  sen  orasını  dert  etme  o  çözülür”,  Ömer:  
“Sonuçta hoca da gitmek istemiyor”, Hakan: “Bura ringonun ahırı değil hoca gider onda sıkıntı olmaz”, (tape:243)

03.02.2011   günü saat:  15.36’da Ömer Ülkü’nün   Sami Dinç’i aradığı görüşme;   

Ömer: “Bizim bu teknik direktörle problemimiz devam ediyor biliyorsun”,  Sami:  “Biliyorum onunla ilgili  
sözleşmesindeki madde sebebiyle fesh edemediniz herhalde daha… Minumum hasarla bu adamdan kurtulmaya  
mı  çalışıyoruz  başkanım”,  Ömer:  “Kurtulmak  istiyorum  yani  bununla  olmayacak  bu  iş”,  Sami:  “Okey  okey  
tamamdır… Ben döneceğim”, (tape:249)

04.02.2011   günü saat:  11.50’de Ömer Ülkü’nün   Coşkun Çalık’ı aradığı görüşme;   

Ömer: “Bu teknik direktörü göndermek için projeler yapıyoruz… Valiye söylettim işte dün… Dedim ki bu 
adamı şey yapın bir an önce görüşsünde atalım bunu dedim”, Coşkun: “Dinler mi valiyi”, Ömer: “Vali tutuyor onu  
burada  ya”,  Coşkun:  “Mustafa  abi  de  onu  arkadaşımdan  aldım  dedi  konuşuruz  onunla  beraber  yüz  yüze  
konuşuruz telefonda olmazda”, (tape:254)

04.02.2011   günü saat:  14.41’de Ömer Ülkü’yü   Mustafa Günaydın’ın aradığı görüşme;   

Mustafa:  “Vali  bey  diyor  ki  iki  maç daha der  bu diyor  çok düzgün bir  adam temiz bir  adam diyor…  
Giresunda spor  kamuoyu teknik  direktörü  sevmiyor  dedik…Diyor  iki  maç buna şans verin  diyor”,  Ömer:  “İki  
maçtan sonra  ne  yapacağız  biz  nasıl  yapacağız”,  Musatafa:  “Ona göre şey  yaparız  değerlendirme yaparız”,  
(tape:255)

04.02.2011   günü saat:  16.41’de Ömer Ülkü’yü   Serdar Berkin’in aradığı görüşme;   

Ömer: “Şu vali ile problemimiz var… Onu bugün yarın aşacağız ondan sonra işimize bakacağız… Vali  
tutuyor  bu herifi  tamam mı… Dünden beri  vali  ile  cebelleşiyoruz  çünkü validen  de alacağımız  varya… Şeyi  
imzalasın  diyoruz kağıdı… Bu hafta şeyi  alalım da şey yapacağım halledeceğim”, Serdar:  “Peki  oralarda hiç  
gazetelerde haber yaptırmamızı istiyor musunuz bu konuyla alakalı”, Ömer: “Pazartesi günü şey olacak sen söyle  
bütçe şeye geçecek… Valiliğe geçecek ondan sonra hallederiz o işi”, (tape:256)

04.02.2011   günü saat:  19.34’de Ömer Ülkü’nün   Hakan Karaahmet’i aradığı görüşme;   
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Ömer:  “Bu  vali  den  bir  para  alacağız  ya…O  paranın  peşinden  koşuyoruz  vali  beyle  dünden  beri  
uğraşıyoruz  diyoruz ki bu bahri hocayı gönderelim oda diyor ki göndermeyin…Sırf şu parayı almak için yani…
Şimdi bunu gönderirsek ne yapacak şimdi  bu”,  Hakan: “Parayı vermeyecek diyorsun ha”,  Ömer: “Parayı yan 
çizecek”,  Mustafa:  “Fatih Kitapçı  zamanında amatör  sporlara  aktardık  oda yapıldı  yapıldı  yani  bu daha önce 
yapıldı  bunun  zoru  falan  yok  ki”,  Ömer:  “Mustafa  Günaydın  a  sen  Osman  Öden  ile  görüş  o  parayı  nasıl  
alacağımızı bir şey yap bana bilgi verin dedim”, (tape:258)

25.02.2011   günü saat:  15.25’de Ömer Ülkü’nün   Coşkun Çalık’ı aradığı görüşme;   

Ömer: “Sözleşmeyide imzalamamış… Siz beni göndereceksiniz demiş”, Coşkun: “Çek git o zaman lan  
şerefsiz istemediğini bildiğin yerde ne duruyorsun Biz bunu varya şu şeye göre bir kaç seyirci organize edelim abi 
bu iş olmayacak  ona güzel bir  dayak attıralım orada Ümit Özat bak gitti  görüyorsun”, Ömer: “O adam onurlu 
adammış gitti”, dendiği belirlenmiştir (tape:269)

             6- MENAJER    FARUK GÜLER’İN ALACAĞINI TALEP ETMESİ NEDENİYLE TEHDİT EDİLMESİ   
EYLEMİ (Kl:29, Dizi:233-242 arası)

EYLEMİN GELİŞİMİ 

Örgüt  lideri  Olgun  Peker’in;  Giresunspor  transfer  tahtasının  açılabilmesi  için,  alacaklı  olarak  Futbol  
Federasyonuna başvuran sporcu ve menajerleri,  alacaklarından vazgeçmeleri  için faaliyetlerde bulunduğu, bu  
menajerlerden birinin de Giresunspor’da oynayan birçok futbolcunun menajerlik faaliyetlerini yürüten Faruk Güler  
olduğu, süreçte;  Olgun Peker’in Özcan Üstüntaş’a “Faruk şerefsizini dün aradık, o çocuğa söyle şansını fazla 
zorlamasın”  diyerek  Faruk’u   tehdit  etmesi  için  talimatı  verdiği,  ardından  Giresun  Express  Gazetesi  Spor 
Yönetmeni Mesut Erdoğan’a Faruk Güler hakkında olumsuz haber yapması için talimat vererek şahsın futbol  
kamuoyundaki prestijini zedelemeye çalıştığı,  Antalya’da bir otel lobisinde karşılaştıklarında “Dua et buradasın 
yoksa canını alırdım” diyerek bizzat tehdit ettiği, anlaşılmıştır. 

MÜŞTEKİ İFADESİ 

Müşteki Faruk Güler 04.07.2011 günü   Organize Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde;  

“Olgun  Peker ile  2009  yılında  o  tarihlerde  kendisiyle  birlikte  çalışan  futbolcu  İsmail  Güldüren’in  
Giresunspor  Kulübüne  transferi  nedeniyle  Özgür  Üstüntaş  vasıtasıyla  tanıştığını,  Olgun  Peker’le  ilk  tanıştığı  
dönemde soyisminin Peker olması ve futbol camiasında Sedat Peker’in manevi oğlu olarak bilinmesinden dolayı  
tedirginlik yaşadığını, İsmail Güldüren’in dışında Giresunspor Kulübüne dört futbolcu daha transfer ettiğini, bu  
transferlerde  yaklaşık  90.000  TL  civarında  transfer  komisyonu  karşılığında  anlaştıklarını,  bu  paranın  60.000  
TL'sini  Brezilya’da  bulunan  şirkete  göndereceğini,  30.000  TL'sinin  ise  kendisinin  alacağını,  anlaşma  sonrası  
futbolcuların Giresun’a giderek oynamaya başladıklarını, ödeme günü geldiğinde kendisine ödeme yapılmadığını,  
uzun  bir  süre  bekledikten  sonra  senetleri  icraya  verdiğini,  bu  icra  döneminde  Futbol  Federasyonunun  
Giresunspor’un  banka  hesabına  para  yatırması  üzerine  kulübün  hesabına  bloke  konduğunu,  bunun  üzerine  
Olgun Peker ile aralarında gerginlik yaşandığını, şahsın; kendisi üzerinde baskı oluşturmak ve sindirmek 
amacıyla mesaj gönderdiğini, bu tip baskıların olmaması ve kendisini korumak amacıyla savcıya şikayet 
edeceğini  söylediğini,  bunun  üzerine  mesajların  kesildiğini,  mesajdan  sonra  Olgun  Peker  tarafından 
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Giresun’da bulunan yerel  basında ve internet  sitelerinde aleyhine haberler  yaptırılarak  üzerinde baskı 
kurulmaya çalışıldığını,  daha fazla  baskı  yapmaması  ve şahsın  Peker  soyismini  kullanması  nedeniyle 
korkup davacı olmadığını, 

Mesut Erdoğan’ı ismen hatırladığını, bu şahsın Giresunspor isimli gazetede kendisi hakkında yanlış ve  
küçük düşürücü haberler yapan bir  şahıs olduğunu, Özcan Üstüntaş’ı  yaklaşık 15 yıldır  tanıdığını,  aralarında  
herhangi bir  husumet bulunmadığını,  Murat Şahin’in Üsküdar Anadolu Spor Kulübünün Başkanı olduğunu ve  
şahısla futbolcu transferiyle ilgili görüşmelerinin olduğunu, 

Giresunspor  kulübünden  hala  alacağının  bulunduğunu,  bu  alacağın  Olgun  Peker'in  başkan  olduğu 
dönemde şahısla yaptığı anlaşma neticesi oluştuğunu, bu alacağı ile ilgili olarak kulübü icraya verdiğini, 

Osman Çırak döneminde Giresunspor’a 3 tane Brezilyalı futbolcu transfer ettiğini, daha sonra Osman  
Çırak'ın medyada çıkan haberlerle ve Giresun halkından duyduğu kadarıyla Olgun Peker’in desteklediği Ömer  
Ülkü tarafından zorlanarak başkanlığı  bıraktığını,  sonrasında Ömer Ülkü'nün kulübe başkan seçildiğini,  Ömer  
Ülkü’nün başkan seçildiği dönemde kulübün futbolculara borcu olduğunu ve bu borçlar nedeniyle kulübün transfer  
tahtasının  açılmama  ihtimalinin  olduğunu,  kulübe  getirdiği  3  Brezilyalı  futbolcunun  yabancı  kontenjanının  
açılabilmesi  için  Ömer  Ülkü  tarafından  gönderilmek  istendiğini  ve  kendisinden  bu  futbolcuları  götürmesini  
istediğini, kendisinin de şahsa, futbolcularla alakasının olmadığını ve bu oyuncuların gitmeleri için alacaklarını  
ödemelerinin gerektiğini söylediğini, ancak Ömer Ülkü'nün şahıslara alacaklarını ödemediğini, şahısları kadro dışı  
bıraktığını  ve  sabah  çok  erken  saatlerde  antrenman  yaptırarak  şahısları  yıldırarak  kaçmalarını  sağlamaya 
çalıştığını, bu oyuncuların ligin bitmesiyle ülkelerine döndüklerini, bu futbolcuların gitmemesi ve alacağıyla ilgili  
kulübü  icra  vermesi  nedeniyle  Olgun  Peker'in  kendisine  olan  gergin  tavrının  hiç  değişmediğini,  bu  dönem  
içerisinde  Olgun  Peker’le  Antalya’da  bir  otel  lobisinde  karşılaştığını,  bu  esnada  Murat  Şahin'in  ortamda 
bulunduğunu,  Olgun Peker'in  kendisine “Sen dua et  buradasın,  yoksa şimdi  yarı  canını  alırdım”  dediğini, 
şahıstan korktuğu için birşey demediğini, bu olaydan sonra şahsın ortağı Özcan Üstüntaş'ı arayarak şahsa sitem  
ettiğini, 

Olgun Peker'in kendisine karşı tavırlarının sadece sözlü tehdit ve baskılarla kalmadığını, şahsın kendisine  
yakın gazeteciler vasıtasıyla hakkında yanlış haberler yaptırarak halka karşı küçük düşürmeye ve iş yapmasını  
engellemeye  çalıştığını,  Levent  Eriş’in  yaptığı  bir  röportajda  hakkında  karalayıcı  beyanlarda  bulunmasını  
sağladığını, 

Olgun  Peker;  medya  üzerinde  etkili  olduğundan  hakkında  yanlış  haberler  yaptırarak  iş  yapmasını  
engelleyebileceğini,  kendisini  Sedat  Peker’in  oğlu  olarak  tanıtması,  etrafında  ve  çevresinde  mafyavari  birçok  
adamla gezmesi, adam öldürme gibi olaylara karıştığına dair söylentiler olması nedeniyle kendisinin ve ailesinin 
canına, malına zarar vereceğinden endişelendiği için Olgun Peker’den şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. 

İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI

22.12.2010 günü saat:17.13’te Özcan Üstüntaş’ı Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Olgun: “Şu Faruk şerefsizini dün aradık bu şerefsiz de dün hemen şeyi aramış Giresun’u aramış bütün 
Giresun’da ne konuşulduysa bizim oradakiler, oyuncular gönderilecek falan filan  bak o çocuğa söyle şansını 
çok zorlamasın bu oyuncuları  göndereceğiz ..göndermeyeceğiz, İstanbul’dalar mı oyuncular”, Özcan: “Yok 
sabahleyin  gitmişler  abi,  bugün konuştuk  bana öyle  hiçbir  şey demedi  kendi  aradı  hatta”,   Olgun:  “Peki  bu 
çocukların biz nasıl işlerini halledeceğiz dediklerini nasıl yapacağız”, Özcan: “Faruk’ta vekaletleri var abi resmi 
menajer ya o”, Olgun: “Var mı vekaletleri Faruk’ta”, Özcan: “Faruk bütün herşeyini aldım ben dedi yani”, (tape:26)
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06.01.2011   günü saat:13.37  ’de Olgun Peker'i   Mesut Erdoğan'ın aradığı görüşme;   

Mesut: “Şimdi bu Faruk Güler vardı ya seninde  bir ara bastıydın ona,  Osman Çırak bunların parasını 
ödememiş, Faruk Brezilyalı 3 oyuncuyu Giresunspor’a karşı komisyon alabilmek için koz olarak kullanıyor diye,  
şuanda elimde olan bu, artıları var mı bunun onları öğrenmek için aradım abi seni”, Olgun: “Artıları Faruk kulübü  
hacize  vermişti  bunlar  Faruk  ile  iş  yaptılar  tekrar,  hacize  verdi  paralarına  el  koydurdu  kulübün,  o  Fabiano  
yüzünden”, Mesut: “Olgun Peker Faruk Güler’i aforoz etti, Osman Çırak tekrardan iş yaptı, başka nasıl vurabiliriz  
abi buna”, Olgun: “Ararım ben seni tamam”, (tape:739) 

06.01.2011 günü saat:16.56’da Özcan Üstüntaş’ı Faruk Güler’in aradığı görüşme; 

Faruk: “Olgun abi biraz önce üzdü beni ya, şimdi ben bu Sivassporun kampına gittim Murat Şahin 
çağırdı beni, Üsküdar Anadolu’nun başkanı Sivasın yöneticisi, bana döndü dedi ki sen dua et buradasın yoksa 
şimdi,  yarı  canını  alırdım dedi bana arkasını  döndü gitti,  ulan sen benim cebimdeki paramı çalmışsın 
benim elimdeki futbolcumu almışsın paramı ödememişsin 1 sene olmuş daha bir lira almamışım , paramı 
alamadım başka şansım kalmadı sıkıştım köşeye verdim sıraya girmek için bu mu yani hatam”, Özcan: “Daha  
demin konuştum birşey demedi bana ya”, Faruk: “Orada bir sürü insanın içinde beni rezil ediyorsun”, Özcan:  
“Kalabalık  olduğu zaman öyle  şeyleri  var  abi  havaları  var”,...Faruk:  “Ona yanlış  yapmadım o benim paramı  
ödemedi”, (tape:38)

13.03.2011 günü saat:14.22’de Faruk Güler’in X şahsı aradığı görüşme; 

X: “Şu senin oyuncular terk ettimi ya Giresun’u”, Faruk: “Benimkiler terk etti de onlar şimdi zorla tutuyorlar 
onlarda öyle idmana gidiyor geliyor oynamıyorlar yani”, X: “Bu takımda nasıl oynamazlar ya”, Faruk: “Diyorum işte  
paralarını vermediler onlarda protesto etti kampı terk etti ondan sonra kadro dışı bıraktılar”, (tape:142)

02.05.2011   günü   saat:11.56’da     Faruk Güler’in Ersin Hamarat’ı   aradığı görüşme  ; 

Faruk’un Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden arandığını ve ifade vermek için çağrıldığını,  
ifade vermeye gidip gitmeme konusunda tereddüt ettiğini belirttiği ve  “…geçen bu Emrah’ı çağırmışlardı Emrah 
Eren’i, Olgun Aydın Peker tehdit ettimi sizi falan filan”, konunun ne olabileceği hakkında konuştukları, Faruk: “…
Giresun’daki alacak verecek işleri ile ilgili olabilir, şimdi Olgun bana tehdit mesajları falan atmıştı, bunu bilenler 
vardı mesela onlardan birisi daha önce Emrah’ı da çağırdı işte sizi tehdit etti mi şu oldu mu bu oldu mu, peki  
Olgun’la ilgili bir şey varsa mesela doğruyu söyleyeyim mi saklayayım mı yani ”, Ersin: “Sende o zaman 
başının ağrımasını istemiyorsan deki benim bu bu konuyla hiç bir bilgim yok beni tehdit etmiyorlar , ama 
belki hani Olgunla alakalı bir şey olabilir…”, (tape:1109) dendiği belirlenmiştir.

OLGUN PEKER LİDERLİĞİNDEKİ HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA AMAÇLI SİLAHLI SUÇ  
ÖRGÜTÜNÜN  ŞİKE EYLEMLERİ

1-   04.04.2011 GÜNÜ OYNANAN DİYARBAKIR-GİRESUNSPOR FUTBOL MAÇINDA ŞİKE YAPILMASI  
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EYLEMİN GELİŞİMİ
 
Bankasya  1.  Lig  takımlarından  Giresunspor’un  ligin  27  haftasında  25  puanla  küme  düşme  hattında  

bulunduğu, Diyarbakırspor’un 10 puanla lig sonuncusu olduğu ve kümede kalabilme ihtimalinin düşük olduğu,
Olgun Peker liderliğindeki  suç örgütü yöneticilerinden Giresunspor Başkanı Ömer Ülkü’nün Bankasya  

1.Lig  2010-2011  sezonunda  takımının  ligde  kalabilmesi  için  örgüt  üyeleriyle  birlikte  şike  faaliyeti  içerisinde  
bulunduğu,  bu  bağlamda;  04.04.2011  günü  oynanan  Diyarbakır-Giresun  futbol  müsabakası  öncesi  Ömer’in  
Levent  Eriş’e  Diyarbakır’da oynayan Giresunspor’un  eski  oyuncularından  Kürşat  Ergun  Aydın’la  görüşmesini  
istediği, Levent’in; “Sen rahat ol” şeklinde cevap verdiği, 

Maça 1 hafta kala Ömer’in Serdar Berkin ile yoğun bir görüşme trafiğine girdiği, Serdar’a “Diyarbakır var 
şimdi,  o  çocukla  görüştün  mü sen,  sıkıntı  yaratmasın  bize”  demesi  üzerine  Serdar’ın:  “Ben  onunla  devamlı 
görüşüyorum  abi”  diyerek  sorun  olmadığını  söylediği,  görüşmeden  birkaç  gün  sonra  Serdar’ı  tekrar  arayıp 
“Diyarbakır tamam değil mi?” diyerek Diyarbakırspor maçını çözüp çözmediğini sorduğu, Serdar’ın çözüldüğünü 
kastederek “evet abi”,şeklinde cevap verdiği, devamında Ömer’in Diyarbakırspor kalecisini kastederek “kaleciyle 
de görüştün mü?” diye sorması üzerine Serdar’ın akşam görüşeceğini söylediği, maça 1 gün kala tekrar arayarak;  
“Bi gelişme var mı bizim işlerden” diye sorduğu, Serdar’ın Giresunspor’un maçı kazanacağını ima ederek “Abi 
hayırlısıyla her şey iyi biter”, dediği,

Maç  günü  Ömer’in  Giresunspor  Transfer  Komitesi  Başkanı  Hüseyin  Adanur  ile  yaptığı  görüşmede 
Diyarbakırspor eski Başkanı Abdurrahman Yakut ile görüşme yaptığını ve kendi lehlerine maçın sonuçlanacağı  
konusunda herhangi bir problemin olmadığını söylediği, maça saatler kala Ömer Ülkü’yü Abdurrahman Yakut’un  
arayarak “Abi rahat ol tamamdır kimseye bir şey söyleme %100 bitti, senin dışında kimse bilmesin ” diyerek maçın 
Giresunspor lehine sonuçlanacağını söylediği,

04.04.2011  günü  saat:20.00’de  başlayan  Diyarbakır-Giresun  maçının  2-0  skorla  Giresunspor  lehine  
sonuçlandığı,

Müsabakadan 1 gün sonra Ömer Ülkü’nün; Asbaşkanlık Danışmanı örgüt üyesi Coşkun Çalık’ı arayıp 
“Paranın gözünü seveyim para olunca işte,...Diyarbakırspor’a para verdik” diyerek maçı kazanabilmek için para 
karşılığında şike yaptığını belirttiği belirlenmiştir.

Sonuç olarak  Ömer Ülkü, Abdurrahman Yakut, Serdar Berkin ve  Levent Eriş’in  04.04.2010 günü 
oynanan Diyarbakır-Giresun maçının Giresunspor lehine sonuçlanması için şike faaliyetlerinde bulundukları ve  
netice aldıkları anlaşılmıştır.

EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI  

27.03.2011   günü saat:  21.54’de Ömer Ülkü’nün   Levent Eriş’i aradığı görüşme  (tape:279)  ;   

Levent: “Diyarbakır’ı yenersin Allahın izniyle sen mendil sallarsın aşağıdakilere”,Ömer (Diyarbakırspor’da 
oynayan  Kürşat  Ergun  Aydın’ı  kastederek): “Bu  Kürşat  orda  oynuyor  değil  mi  şu  anda”,  Levent:  “Oynuyor 
oynuyor”, Ömer: “Onunla da görüşmek lazım”, Levent: “Sen rahat ol”, Ömer: “Şu anda iyiyim desem beni daha 
iyi ettin”, 

27.03.2011   günü saat:  21.57’de Ömer Ülkü’nün   Serdar Berkin’i  aradığı görüşme;   

Ömer: “Diyarbakır var şimdi”, Serdar: “Onu bu hafta şimdi şey yapacağız zaten sıkı sıkı konuşacağız 
yani”, Ömer: (Kürşat Ergun Aydın’ı kastederek) “O çocukla görüştün mü sen”, Serdar: “Tabi tabi ben onunla 
devamlı görüşüyorum abi”, Ömer: “Sıkıntı yaratmasın bize”, (tape:280)
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28.03.2011   günü saat:  12.25’de Ömer Ülkü’nün   Fatih Hocaoğlu’nu aradığı görüşme;   

Ömer: “Bu para nerden geldi”, Fatih: “Federasyon KDV, 30-33 bin küsür olacak, ordan şey Aydın Çetiner  
bi 3750 vermişler 2000’ini Şevki bey 1750’sini Fatih bey, para verecek misin diyorlar hemen bana ne yapalım”,  
Ömer: “Parayı başka yere vereceğiz”, (tape:281)

31.03.2011   günü saat:  18.01’de Ömer Ülkü’nün   Serdar Berkin’i aradığı görüşme;   

Ömer: “Diyarbakır tamam değil mi”, Serdar: “Evet abi”, Ömer: “Kaleciyle de görüştün mü”, Serdar: “Onu 
bu akşam”, (tape:288)

         03.04.2011   günü saat:  11.26’da Ömer Ülkü’nün   Serdar Berkin’i aradığı görüşme   (tape:290)  ;   

Serdar: “Abi ne olsun işte maçı bekliyoruz”, Ömer: “Bizde yenebilecekmiyiz hacı”, Serdar: “Evet yenersiniz  
abi”, Ömer: “Ben şimdi Diyarbakır’a gidiyorum oraya yarım saat sonra uçağım uçacakta, ne oldu bi gelişme var 
mı bizim işlerden”, Serdar: (Maçı Giresunspor’un kazanacağını ima ederek) “Abi hayırlısıyla her şey iyi biter”,  
Ömer: “Öyle mi, hı şeyle bi şey yok değil mi sıkıntı yok, pazartesi bizim maç biliyorsun”, Serdar:“Yok abi yok 
yok”, 

03.04.2011   günü saat:  18.10’da Ömer Ülkü’nün   Serdar Berkin’i aradığı görüşme;   

Serdar: “Abi sen bu hafta şimdi yenecen gidecen orda Altay’ı da yenecen, ne derd üstü murad üstü başka  
bi  şey  düşünmeyeceksin  yani”,  Ömer:  “He  yenebilecek  miyiz”,  Serdar:  “Yeneriz  yeneriz  abi”,  Ömer:“ Sen 
konuştun mu hiç kimseyle”, Serdar: “Bi daha konuşurum, bunları maçtan sonra da konuşuruz zaten”, (tape:291)

04.04.2011   günü saat:  12.10’da Ömer Ülkü’yü   H.A.’un aradığı görüşme;   

Hüseyin:  “Başkan nasıl  geçiyor  Diyarbakır’da  günlerin,  iyi  senin  ziyaretine  gelen oldu mu”,  Ömer: 
(Diyarbakırspor  eski  başkanı  Abdurrahman  Yakut’u  kastederek)  “Oldu  oldu  Abdurrahman  bey  geldi”, 
Hüseyin:“Ne haber,  problem yok değil  mi”,  Ömer:  “Yok gözüküyor şuanda”,  Hüseyin:  “E ricada ettik  ya”, 
(tape:292)

04.04.2011   günü saat:  13.57’de Ömer Ülkü’yü   Abdurrahman Yakut’un aradığı görüşme;   

Abdurrahman:“Başkanım benim ben Doktor Abdurahman, abi rahat ol tamamdır  kimseye bi şey 
söyleme, % 100 bitti dedim seni de oraya göndereceğim dedi tamam başkanım ellerinden öpüyorum dedi,  
senin dışında kimse bilmesin ha aman aman”, Ömer: “Oldu tamam tamam”, (tape:293)

04.04.2011   günü saat:  22.46’da Ömer Ülkü’yü   Serdar Berkin’in aradığı görüşme;   
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Serdar: “Tebrik ederim, Allah devamını getirir inşallah”, Ömer: “İnşallah inşallah”, (tape:294)

05.04.2011   günü saat:  10.22’de Ömer Ülkü’nün   Fatih Hocaoğlu’nu aradığı görüşme;   

Ömer: “Nasıl gidiyor hava iyi mi”, Fatih: “Gayet güzel bir bi derin nefes aldık yani”, Ömer ( şike için ödediği 
parayı kastederek) “benim cebimden çıkan parayla nefes alıyoruz bu topçularla nefes almıyoruz bu teknik 
direktörle  nefes  almıyoruz,  bundan sonra,  hiç  onlarla  muhatap olmayacaksın”,  Fatih:  “Olmayacağım ki 
zaten”, Ömer: “Sen şimdi git 50 bin lirayı al, kimseye de beş kuruş para verme, çünkü bizim çok önemli bir  
maçımız var”, (tape:295)

05.04.2011   günü saat:  10.34’de Ömer Ülkü’nün   Coşkun Çalık’ı aradığı görüşmede;   

Coşkun: “İyi yani bakıyorum 11’in üstüne çıktı takım artık yani”, Ömer: (para ile maç satın aldığını kaste 
derek) “Paranın gözünü seveyim para olunca işte, e teknik direktörle çıkıyoruz ne şunu ne bunu para para 
para”, Coşkun:  “Eğer  Altay  maçında  böyle  oynarsak  Altay  bizi  topa  tutar”,  Ömer:  “Ben  parayla  yine 
alacağım maçı merak etmeyin, Karşıyaka maçını da bağlayacağım başka çare yok bununla olmaz, şimdi 
şeyi  Karşıyaka  maçını  da  satın  alacağım,  dün  aramızda  para  topladık  Diyarbakırspora  para  verdik”, 
Coşkun: “Kaç para verdiniz”, Ömer: “Verdik işte bi şeyler şimdi telefonda olmaz bu işler”, (tape:297) dendiği 
belirlenmiştir.

          

 EYLEME İLİŞKİN ŞÜPHELİ İFADELERİ       

Ömer  Ülkü   kolluk  ifadesinde;  “Diğer  şüpheliler  aracılığıyla  maç  öncesinde  irtibat  kurmaya  çalıştığı  
Diyarbakırspor oyuncuları Kürşat Ergün Aydın ve kaleci Osman’a transfer amacı ile ulaşmaya çalıştığını” beyan  
etmiştir. (Diğer şüpheliler Ömer Ülkü ile çelişerek herhangi bir transfer konusundan bahsetmemişlerdir). 

             Savcılık  ifadesinde;“Yaptığı telefon görüşmelerinin şike unsuru içermediğini, gelecek sezon takımı 
yeniden yapılandırmak istediği için Kürşat Ergün Aydın'ın transfer edilmesini istediği, bu futbolcunun sakat olduğu  
için  maçta  oynamadığını,  Serdar  Berkin’le  bu  transferler  nedeniyle  görüşmeler  yaptığını,  D.Bakır  başkanı  
Abdurrahman Yakut ile maç esnasında güvenliğin sağlanması için konuşma yaptığını, para konuşmalarının kendi  
oyuncularına verilecek prim parası ile ilgili olduğunu” beyan etmiştir.

Serdar  Berkin   kolluk  ifadesinde  ;  “Bu  dönemde  Giresunspor’dan  giden  futbolcuyla  ara  sıra  irtibata 
geçtiğini, şahsı arayarak takımın durumunu, havasını, kendisinin oynayıp oynamayacağını sorduğunu, başka bir  
irtibatının olmadığını,, Kürşat Aydın isimli futbolcuya para karşılığı şike yaptırmadıklarını, yönetimin şike yapması  
konusunda bir duyum almadığını, bu futbolcunun da bu karakterde bir insan olmadığını, Ömer Ülkü'nün yaptığı  
konuşmada Kürşat’ın direnmemesini kastetmiş olabileceğini, ancak şahsın maçta oynamayacağını ve takımın çok  
kötü olduğunu söylediğini, kendisini de bunu başkana ilettiğini, beyan etmiştir.
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Savcılık ifadesinde; Kollukta verdiği ifada ile aynı doğrultuda ifad vererek; “Ömer Ülkü'nün gelecek sezon 
Levent  Eriş  ile  çalışmak istediğini,  yaptığı  konuşmaları  iyi  niyetli  olarak  yaptığını,  kimseden talimat  aldığını,  
suçlamaları kabul etmediğini” beyan etmiştir.

Abdurrahman  Yakut   savcılık  ifadesinde  ;  “Yönetici  olmamasına  rağmen  fahri  olarak  Giresunsporun 
kaldığı otele ziyaret için ve Bahri Kaya'nın yanına da nezaket için gittiğini, maçtan sonra takıma yemek verdiğini,  
Ömer Ülkü ile yaptığı görüşmelerde, terör nedeniyle yaşanan sıkıntıların bu maçta olmayacağını, sloganlara mani  
olacağını anlatmak istediği için bu doğrultuda konuşmalar yaptığını, şike ile alakasının olmadığını” beyan etmiştir.

Levent Eriş   savcılık ifadesinde;   “Giresunspor'da 8 ay teknik direktörlük yaptığını, bu nedenle Ömer Ülkü 
ve Olgun Peker’i tanıdığını, bunun dışında özel samimiyetinin olmadığını, şike olayı ile alakasının olmadığını,  
yaptığı telefon görüşmesinin sportif tecrübesine dayanarak yaptığı görüşmeler olduğunu” beyan etmiştir.

Coşkun  Çalık   kolluk  ifadesinde  ;  “Giresunspor  Diyarbakırspor  maçında  şike  yapılması  olayıyla  ilgili  
bilgisinin olmadığını, şike yapıldığına inanmadığını, yaptığı  görüşmeyi hatırlamadığını, Başkan Ömer Ülkü’nün 
havalı konuşmaları sevdiğini, sürekli ‘para verdim satın aldım’ şeklinde kendini ön plana çıkardığını, yönetime  
geldiklerinde tüm futbolcuların kulüpten alacaklarının olduğunu, futbolcuların alacaklarını ödediklerini, çoğunu da  
Ömer Ülkü’nün cebinden ödediğini, bu nedenle bu şekilde konuştuğunu” beyan etmiştir.

Kürşat  Ergun  Aydın   kolluk  ifadesinde;  “Ömer  Ülkü’yü  Giresunsporda  oynadığı  dönemde tanıdığını, 
samimiyetinin  bulunmadığını,  Serdar  Berkin’i   Giresunspor’da  oynadığı  dönemde  tanıdığını,  o  dönem  kulüp 
menajeri  olduğunu,  samimi  olduklarını,  kendisiyle  zaman  zaman  telefonla  görüştüğünü,  Levent  Eriş’in 
Giresunspor’da  oynarken  takımın  teknik  direktörü  olduğunu,   halen  kendisiyle  görüştüğünü,  iletişime  konu  
görüşmelerden haberinin olmadığını,Serdar Berkin’i maçtan önce arayıp aramadığını hatırlamadığını, görüşmüş  
olabileceğini,  kendisine  kesinlikle  maçta  kötü  oynaması  yada  şike  karıştırması  gibi  bir  durumun 
söylenmediğini,Serdar Berkin'in Ömer Ülkü'ye kendisiyle görüştüğünü söylemesindeki amacın; şahsı geçiştirmek  
olduğunu  düşüntüğünü,  kendisiyle  böyle  bir  konuşma  yapmadığını,  kesinlikle  böyle  bir  olayın  içerisinde 
bulunmadığını, Levent Eriş’in de bu konuda arayıp bir şey söylemediğini, Ömer Ülkü’yle görüşmediğini, kendisiyle  
hangi  maksatla görüşmek istediğini  bilmediğini  ama maça asılmaması  için böyle bir  düşünce içerisine girmiş  
olabileceğini, konu hakkında bilgisinin olmadığını,” beyan etmiştir.

2-   18.04.2011 GÜNÜ OYNANAN KARŞIYAKA-GİRESUNSPOR  FUTBOL MAÇINDA ŞİKE YAPILMASI  

EYLEMİN GELİŞİMİ
 
Giresunspor’un ligin 30. haftasına girerken 31 puanla küme düşme hattında bulunduğu, Karşıyaka’nın 36  

puanla ligin 10. sırasında düşme riskinden uzak olduğu, Giresunspor Başkanı Ömer Ülkü’nün, takımının ligde 
kalabilmesi için,18.04.2011 günü oynanan Karşıyaka- Giresunspor maçına  yönelik, Diyarbakırspor kulübü eski  
başkanı Abdurrahman Yakut üzerinden şike faaliyetlerinde bulunduğu,
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Ömer Ülkü’nün maç öncesi (05.04.2011 günü) Abdurrahman Yakut’la yaptığı bir görüşmede Karşıyaka  
Kulübünde  oynayan  futbolcuyla  (Mustafa  Ulaş  Ortakaya’yı  kastederek)   görüşüp  görüşmediğini  sorduğu,  
Abdurrahman’ın  “Aradım  cebi  kapalıydı,..  daha  teslim  etmedim  (şike  için  verilecek  parayı  kastederek),  onu 
çözeceğim sen rahat ol, o benim evladımdır, o orda bir ikiyi de şey yapar düşürür yani” diyerek, futbolcuyu şike  
amaçlı  aracılık  yapması  için  aradığını  ve  işi  halledeceğini  söylediği,  aynı  gün  Coşkun  Çalık’ı  arayan  Ömer  
Ülkü'nün "Karşıyaka maçını da satın alacağım"  diyerek yaptıkları şikeyi itiraf ettiği, ardından saat 19:04 te Ömer 
Ülkü ile  Abdurrahman arasında  yapılan  görüşmede Abdurrahman'ın  "ben o çocukla  konuştum Ulaş'la,  bana  
döndü hemen o sabah ...dedim ozaman bir çalışma yapacağız önümüzdeki haftaki bir misafir için, dedi tamam abi  
başım  üstüne"  diyerek  futbolcuyla  şikeye  aracılık  yapması  için  anlaştığını  söylediği,  yapılan  telefon  detay  
inceleme  ve  analiz  çalışmasında;  05.04.2011  günü  saat:11:46’da  görüşme  içeriğiyle  uyumlu  şekilde 
Abdurrahman  Yakut’un  M.Ulaş  Ortakaya  tarafından  arandığı,  aralarında   241  saniyelik   bir  görüşme 
gerçekleştiğinin belirlendiği,

18.04.2010  günü  saat:20.00’de  başlayan  Karşıyaka-Giresun  maçının  0-1  skorla  Giresunspor  lehine 
sonuçlandığı,

Sonuç olarak  Ömer Ülkü ve  Abdurrahman Yakut’un,  Karşıyaka’lı  futbolcu  Mustafa Ulaş Ortakaya 
üzerinden  ulaştıkları  bazı  Karşıyaka’lı  futbolcularla  şike  anlaşmasına  varıp  (bu  futbolcuların  kimler  olduğu  
belirlenememiştir),  18.04.2010 günü oynanan Karşıyaka-Giresun maçının  Giresunspor  lehine sonuçlanmasını  
sağlayarak şike yaptıkları tespit edilmiştir.

EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI  

05.04.2011   günü saat:  10.26’de Ömer Ülkü’nün   Abdurrahman Yakut’u aradığı görüşme  ; 

Ömer: “Bu Karşıyaka’lı oyuncuyu arayacaktın”, Abdurrahman: “Aradım cebi kapalıydı,.. daha teslim 
etmedim (şike için verilecek parayı kastederek), onu çözeceğim sen rahat ol, o benim evladımdır, o orda bir 
ikiyi de şey yapar düşürür yani”, (tape:296)

05.04.2011   günü saat:  10.34’de Ömer Ülkü’nün   Coşkun Çalık’ı aradığı görüşme;   

Coşkun: “İyi yani bakıyorum 11’in üstüne çıktı takım artık yani”, Ömer: “Paranın gözünü seveyim para 
olunca işte… Ne teknik direktörle çıkıyoruz ne şunu ne bunu para para para”, Coşkun: “Eğer Altay maçında 
böyle oynarsak Altay bizi topa tutar”, Ömer: “Ben parayla yine alacağım maçı merak etmeyin…Karşıyaka 
maçını da bağlayacağım başka çare yok bununla olmaz…Karşıyaka maçını da satın alacağım”, (tape:297)

05.04.2011   günü saat:  19.04’de Ömer Ülkü’yü   Abdurrahman Yakut’un aradığı görüşme;   

Abdurrahman: “Ben o çocukla konuştum Ulaş’la… Bana döndü hemen o sabah uyandı bana daha 
dedi Ankara’dayım bende sakatlığımdan dolayı ben sezonu kapattım ama dedi önümüzdeki hafta İzmir’e 
gideceğim arkadaşlarla beraber olacağım, dedim senin orda kanka olduğun kendin gibi birileri  var mı, 
dedi var, dedim o zaman bi çalışma yapacağız önümüzdeki haftaki bi misafir  (konuk takım Giresunspor’u  
kastetmektedir) için, dedi tamam abi başım üstüne”, Ömer: “Tamam”, (tape:300) 
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(Ulaş  olarak  bahsedilen  şahsın  Karşıyaka  spor  takımı  oyuncusu  Mustafa  Ulaş  Ortakaya  olduğu  
anlaşılmış,  yapılan  telefon  detay  inceleme ve  analiz  çalışmasında;  05.04.2011 günü saat:11:46’da  görüşme  
içeriğiyle uyumlu şekilde  Abdurrahman Yakut’un Mustafa Ulaş Ortakaya tarafından arandığı, aralarında  241  
saniyelik  bir görüşme gerçekleştiği belirlenmiştir.)

TELEFON DETAY İNCELEME VE ANALİZ TUTANAĞI (Kl:29, Dizi:226-232 arası)

Soruşturma  kapsamında  şüphelilerden  Ömer  Ülkü’nün  (5322151497),  Mustafa  Ulaş  Ortakaya’nın 
(5322342035)  ve  Abdurrahman  Yakut’un (5322158460)  kullandıkları telefonların  01/04/2011  ile  21/04/2011 
tarihleri arasındaki telefon görüşmelerinin detay dökümleri T.İ.B’den temin edilmiş, 

T  elefon detay dökümleri üzerinde yapılan incelemede;  

Ömer Ülkü’nün Abdurrahman Yakut’la karşılıklı irtibatının olduğu;

03.04.2011 günü saat:17:48’de aradığı, 58 sn. görüştüğü,

03.04.2011 günü saat:21:06’da aradığı, 43 sn. görüştüğü,

03.04.2011 günü saat:21:33’de arandığı, 2 sn. görüştüğü,

04.04.2011 günü saat:10:48’de aradığı, 71 sn. görüştüğü,

04.04.2011 günü saat:12:49’da arandığı, 25 sn. görüştüğü,

05.04.2011 günü saat:06:23’de aradığı, 14 sn. görüştüğü,

05.04.2011 günü saat:10:21’de arandığı, 35 sn. görüştüğü,

05.04.2011 günü saat:10:26’da arandığı, 42 sn. görüştüğü,

05.04.2011 günü saat:19:04’de aradığı, 99 sn. görüştüğü,

09.04.2011 günü saat:09:47’de arandığı, 52 sn. görüştüğü,

10.04.2011 günü saat:15:31’de aradığı, 12 sn. görüştüğü,

10.04.2011 günü saat:16:11’de arandığı, 60 sn. görüştüğü,

12.04.2011 günü saat:13:27’de arandığı, 265 sn. görüştüğü,

19.04.2011 günü saat:17:51’de arandığı, 116 sn. görüştüğü,

Abdurrahman Yakut’un Mustafa Ulaş Ortakaya ile karşılıklı irtibatının olduğu;
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05.04.2011 günü saat:11:46’da arandığı, 241 sn. görüştüğü,

11.04.2011 günü saat:16:53’de arandığı, 20 sn. görüştüğü,

18.04.2011 günü saat:22:44’de arandığı, 337 sn. görüştüğü,

18.04.2011 günü saat:23:12’de aradığı, 6 sn. görüştüğü,

18.04.2011 günü saat:23:24’de arandığı, 56 sn. görüştüğü, tespit edilmiştir.

Sonuç:

Mustafa Ulaş Ortakaya ile Abdurrahman Yakut’un maç günü (18.04.2011) ve öncesinde karşılıklı irtibat 
halinde oldukları, Ömer Ülkü ile Abdurrahman Yakut’un maç öncesi ve sonrasında birçok defa karşılıklı  irtibat  
halinde oldukları yapılan telefon detay incelemesi sonucunda tespit edilmiştir.

ŞÜPHELİ İFADELERİ

Ömer  Ülkü   kolluk  ifadesinde  ;   Telefon  konuşmalarında  geçen  maçı  satın  alma  konusunu  kendi 
futbolcularına para verme şeklinde açıklamış, Abdurrahman Yakut ile yaptığı görüşmeleri ise Ulaş Ortakaya isimli  
futbolcunun transferi için yaptığını belirtmiştir. Ömer Ülkü tüm eylemlerde irtibata geçmeye çalıştığı futbolculara 
transfer  amacıyla  ulaşmaya  çalıştığını  beyan  etmiş  olup,  şüphelinin  iddia  ettiği  bu  transfer  girişimlerinin  
neredeyse  tamamının,  bu  futbolcuların  oynadıkları  takımlarla  yapılan  futbol  maçları  öncesine  denk  geldiği  
görülmüş, şüphelinin şike amaçlı hareket ettiği açıkça anlaşılmıştır.

Savcılık  ifadesinde; “Yaptığı  telefon  görüşmelerinin  şike  unsuru  içermediğini,  Mustafa  Ulaş  Ortakaya 
isimli futbolcuyu transfer etmek istedikleri için Abdurrahman Yakut ile görüşmeler yaptığını, şahsı Abdurrahman 
Yakut'un tanıdığını, bu nedenle görüşme yaptığını başka amaçlarının olmadığını, şike amaçlı konuşmadıklarını”  
beyan etmiştir

Abdurrahman Yakut   savcılık ifadesinde  ;    Telefon konuşmasında geçen “Daha teslim etmedim” sözüyle 
Ömer  Ülkü’nün  yöneticilere  vermesi  için  kendisine  verdiği  8-10  paket  fındığı  kastettiğini  iddia  etmiş  (kolluk  
ifadesinde görüşmede geçen şeyi hatırlamadığını söylemiştir), Ulaş Ortakaya isimli futbolcuyla transfer amacıyla  
görüştüğünü beyan etmiştir.

 Mustafa Ulaş Ortakaya   kolluk ifadesinde;     “Karşıyaka-Giresun maçında sakat olduğu için oynamadığını, 
Abdurrahman Yakut’la Karşıyaka - Giresunspor maçıyla alakalı  görüşme yapmadığını,  Abdurrahman Yakut'un 
şike teklif  etmediğini,  diğer takım arkadaşlarına şike teklifinde bulunmasını istemediğini”  ileri  sürmüş, TİB'den  
temin  edilen  dökümlerin  incelemesinde  Abdurrahman  Yakut’la  karşılaşma  öncesinde  telefon  irtibatının  tespit  
edildiğine yönelik soruya; "Abdurrahman Yakut'un menajerim olan Hakan Şirin'den alacağı vardı.  Bu sebeple  
kendisi ile sıkça görüşürüm. Bu görüşmelerimden birisi de karşılaşma öncesine gelmiş olabilir. Hatırlamadığım  
için daha önce görüşmediğimi söyledim" şeklinde beyanda bulunmuştur. Abdurrahman Yakut ise Mustafa Ulaş ile 
transfer konusunda görüştüklerini beyan etmiştir.
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Savcılık ifadesinde;“...17 yıl profesyonel futbol oynadıktan sonra bu yıl futbolu bıraktım. ikinci ligde çeşitli  
kulüplerde futbol oynadım. Diyarbakırspor kulübünde 1 sene futbol oynadım. 2007-2008 sezonunda bu kulüpte  
şampiyonluk yaşadım. Abdurrahman Yakut o dönemde kulüp başkanımızdı. Kendisiyle ailece de görüşürdük. Bir  
yıl futbol oynadıktan sonra Diyarbakır'dan Rizeye geçtim. Ardından Karşıyaka kulübüne transfer oldum...Olgun 
Peker, Haldun Şenman, Ömer Ülkü, Erman Ertaş, Levent Eriş, Abdurrahman Yakut ve Fatih Sandal ile irtibatımı  
anlattım doğrudur. Ben kesinlikle futbol hayatımda hiç bir şike faaliyetinin içinde  olmadım. Kimseden bu yönde bir  
teklif  gelmedi.  Muhatap olduğum hiç kimseye bana bu şekilde teklifte bulunma cesaretini  göstertmedim. Hep  
mesafeli  davrandım.  18.04.2011  günü  oynanan  Karşıyaka  -Giresunspor  müsakabasında  sakat  olduğum için  
oynamadım.  3  hafta  önce  sakatlanmıştım.  Ancak  İzmir'deydim.  Giresunspor  kulüp  başkanı  Ömer  Ülkü,  
Abdurrahman Yakut aracılığıyla bana böyle bir teklifte bulunmadı. Ben Emniyette sorulduğunda kendisiyle yani  
Abdurrahman Yakutla ara sıra görüştüğümü söyledim. Ancak maç tarihini hatırlamadığım için o gün görüştüğüm 
tarzında bir  şey  demedim.  Ayrıca  bana maçla  ilgili  görüşüp görüşmediğim soruldu.  Kesinlikle  maçla  ilgili  bir  
görüşme yapmadık. Ancak tanıdığım bir insandır. Ailece görüşürüz. Görüşmesinde Ömer Ülkü’ye söylediği gibi  
aramızda kendisinin şike teklifini kabul edip, bu amaçla aracılık yapacağıma dair herhangi bir vaatte bulunmadım.  
Bu doğru değildir. Hakkımda niye böyle bir beyanda bulunmuş bilmiyorum. Bana böyle bir teklifte yapmadı. Niye  
ismimi vererek bu şekilde görüşmüş bilmiyorum. Karşıyaka kulübünde benden başka Ulaş isminde bir futbolcu  
yoktur. Kesinlikle böyle bir şike olayında aracılık yapmış değilim. Yine kendisiyle 11.04 ve 18.04.2011 tarihlerinde  
de bazı görüşmelerin ortaya çıkmış, doğrudur ara sıra görüşürüm. Benim Hakan Şirin isminde menajerim vardı.  
Ondan alacağı vardı. Ona kızıyordu. Bu nedenle beni arayıp görüşüyordu. Görüşmemizin nedeni budur” demiştir.

Şüphelilerden hem Ömer Ülkü hem de Abdurrahman Yakut,  Mustafa Ulaş Ortakaya isimli  futbolcuyla 
kendisini transfer etmek amacıyla irtibat kurup görüştüklerini ileri sürmüşler, Mustafa Ulaş Ortakaya ise bu sezon  
futbolu bıraktığını beyan etmiştir.

3-     30.04.2011 GÜNÜ OYNANAN GİRESUN-MERSİN İDMAN YURDU MAÇINDA  ŞİKE YAPILMASI  

EYLEMİN GELİŞİMİ
 
Giresunspor’un ligin 31. haftasına girerken 34 puanla küme düşme riskinden kurtulduğu, Mersin İdman  

Yurdu’nun şampiyonluğa oynadığı, bu nedenle de puan kaybına tahammülünün olmadığı, 

24.04.2011 günü oynanan Giresun-Mersin İdman Yurdu futbol müsabakası öncesi Mersin İdman Yurdu  
Asbaşkanı Beşir Acar’ın,  Giresunspor Başkanı Ömer Ülkü’yle irtibata geçerek şike amaçlı görüşmeler yaptığı, bu  
görüşmelerde, Beşir’in; küme düşme potasında bulunan ve Giresunspor’un rakipleri olan  Akhisar ve Güngören’i  
yenerek Giresun’un küme düşme riskini azalttıklarını  kastederek “Biz görevimizi yaptık,  senle görüştüklerimizi 
unutmayalım”, diyerek şike amaçlı desteğini istediği, Ömer’in de: “Yav birşeyler yapacağız işte, sizin için gerekeni 
yapalım” diyerek maçın Mersin lehine sonuçlanacağı yönünde imada bulunduğu, 
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Ayrıca maç öncesi  Mersin İdman Yurdu Taraftar Derneği Yöneticisi  Murat Tanış ile Giresun Çotanak 
Taraftar  Lideri  Özden Tütüncü’nün  samimi  görüşmeler  yaptıkları,  Çotanakların  maçta  “Mersin  İdman Yurdu”  
lehine tezahurat yaptıkları, 24.04.2010 günü saat:20.00’de başlayan Giresun-Mersin İdman Yurdu maçının 1-2  
skorla Mersin İdman Yurdu lehine sonuçlandığı,

25.04.2011 günü Ömer’in Hacı isimli şahısla yaptığı görüşmede “Bu hafta maçı sattık” diyerek yaptıkları  
şikeyi itiraf ettiği,

Sonuç olarak  Ömer Ülkü ve  Beşir  Acar’ın  24.04.2010 günü oynanan Giresun-Mersin  İdman Yurdu 
maçının Mersin lehine sonuçlanmasını sağlayarak şike yaptıkları tespit edilmiştir.

EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 
 
1  9.04.2011   günü saat:  11.13’de Ömer Ülkü’nün   Beşir Acar’ı aradığı görüşme;   

Ömer: “Hatırlamadın herhalde Giresun kulüp başkanı”, Beşir: “Tebrik ediyoruz dün akşam için, Bizde bi  
kazaya uğradık, Altay’a hediye ettik resmen öyle oldu,  rahatladınız artık Ömer bey”, Ömer: “Biz görevimizi 
yaptık ama siz görevinizi yapmadınız yani ha”, Beşir: “Yok biz görevimizi yaptık Güngören’le Akhisar’da”, 
Ömer:  “Bu  şeyi  de  yenecektiniz  neydi  onun  ismi  Altay’ı  yenecektiniz  işi  bitirecektiniz  bize  rahat  rahat 
gezecektiniz”, Beşir: “Valla geleceğiz yanınıza cumartesi günü”, Ömer: “Hı sizde otel falan ayırdınız mı bizim, yani  
bizim arkadaşın oteli  var oraya şey yapabilirsiniz, Şey Giresun’da Jasmin otel var,  bizim es bizim eski kulüp  
başkanının oteli yani Bank Asya’ya çıkartan kulüp başkanımız var, varsa bi sıkıntı varsa beni arayın ben şey  
yapayım çözeyim”, Beşir: “Senle görüştüklerimizi unutmayalım ama”, Ömer: “Yav bi şeyler yapacağız işte de 
onun için şey yapalım, iyi başkana da söyle de bizi arasın yani şey yapalım, sizin için gerekeni yapalım  
tamam”, (tape:304),

  

2  2.04.2011   günü saat:  13.04’   de   Murat Tanış’  ı   X şahsın   aradığı görüşme;   

X: “Nereye gidiyorsun”, Murat: “Giresun’a,  pazar da ben erken gidecem benim işim var orda,...derneğin 
arabasıyla baba ya...”, (tape:422)  

22.04.2011   günü saat:  13.26’  da   Murat Tanış’  ın   Özden Tütüncü’  yü aradığı görüşme;   

Murat: “Reisim ne yapıyorsun, ben akşam çıkıyorumda yola arabayla bizim İlhan abi varya İlhan abi, 2’de 
onu otobüse bindirdim  tamam mı abi, atkıları da ona verdim abi tamam mı abi mecbur otobüsle gitsin biliyor 
musun abi araba ile gelmesin sabahleyin saat 6 gibi orda olur, bende saat 9-10 gibi Giresun’dayım abi, sana bir 
kırmızı atkı yaptırmışım varya aklın hayalin durur ha, ..30 tane yaptırdım abi toplam, istesem 45 yaparım da 
korkuyorum biliyormusun abi, bu seni zaten bir ay götürür abi bir ay idare eder”, Özden: “Anladım anladım”, 
Murat: “ Ona numaranı vereceğim o seni arasın tamam mı abi”, (tape:435)  

          2  3.04.2011   günü saat:  06.11’  de   Murat Tanış’  ın   Özden Tütüncü’  yü aradığı görüşme   (tape:423)  ;   

Murat: “Geldiniz mi”, İlhan: “Çocuk arabayla geldi almaya geldi aldı geldi şimdi”, Murat: “İndin mi aşağıya, 
bindin mi arabaya”, İlhan: “Biniyoruz arabaya biniyoruz siz nerdesiniz abi”, Murat: “Sivas’a yakınız bizde Sivasa 
150 km var”, İlhan: “Şimdi geldik abi işte çocuklarla hep tokalaşıyoruz”, Murat: “Özden orda mı, ver bakayım bir”, 
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(İlhan telefonu Özden Tütüncü’ye veriyor), Özden: “Geldi şimdi arkadaşlar beraberiz,...yok abi ya ne sorunu ya 
beraberiz biz”, Murat: “Valla rahatsızlık verdik abi kusura bakma abi ya,öglene bulur abi bizim gelmemiz abi”, 

23.04.2011   günü saat:  07.32’  de   Murat Tanış’  ı   Özden Tütüncü’  nün aradığı görüşme;   

Özden: “Senin için de iddia mafyasının içinde falan diyorlar, iddia mafyasının içinde falan diyorlar başkan 
senin için yanarsın bak valla Allahıma”, Murat: “Yok ya birşey olmaz bizi ne olacak abi, atkılar geldi mi, temiz mi”, 
Özden: “Güzel atkılar,  iyiymiş bunun rengi”, Murat: “Tadına baktın yani”, Özden: “Tabi tabi”, Murat: “Reis’in çok 
katkıları var orda ha”, (tape:436)  

          23  .04.2011   günü saat:  11.57’de Ömer Ülkü’yü   Beşir Acar’ın aradığı görüşme  (tape:306)  ;   

Beşir: “Olgun beyin herhalde demi burası”, Ömer: “Yok yok şeyin Fatih Kitapçı’nın, ne zaman geldiniz”,  
Beşir: “Valla dün gece 2 buçuktu falan geldiğimde benim, bir çay içeriz başkanım beraber, otelinize gelmişiz”,

 

23  .04.2011   günü saat:  11.59’da Ömer Ülkü’nün   Fatih Sandal’ı aradığı görüşme;   

Ömer: “Gelmiş şeylerin yöneticisi”, Fatih: “Mersin İdman Yurdu’nun mu”, Ömer: “He”, Fatih: “Ne yapalım  
yemeğe mi götürelim”, Ömer: “Şimdi aradılar beni de onlar bir ilgilen Jasmin oteldelermiş, geç de bana da bilgi  
ver”, Fatih: “Tamam oldu ağabeyciğim”, (tape:307)

2  3.04.2011   günü saat:  13.57’   de   Murat Tanış’  ın   X şahsı   aradığı görüşme;   

Murat:  “Vallahi  işte  yeni  geldik  şimdi  geldim  işte  Giresun  çocuklarla  oturup  konuşuyorduk  sohbet 
ediyoruz”, X: “Almaz mıyız acaba  , b  i bak  bize hem ona bak bi de kafanda bir tane daha yakalarsan maç beni  
ayıktır”, Murat. “Akşama doğru ben sana ayıktırırım, akşama doğru ben sana haber verecem”, X: “Ama bak geç 
kalma niye biliyormusun, ona göre hareket edecem yani”, (tape:424)  

23  .04.2011   günü saat:  14.48’de Ömer Ülkü’yü   N.Y.’ın aradığı görüşme;   

N: “Mersinli  idarecileri  şeye yemeğe alalım demişin,  ne konuşacağız onu bilmediğim için”, Ömer: “Ya 
onlar, bunları ağırlamış ya orada bende onun için söylüyorum”, (tape:308)

23.04.2011   günü saat:  15.30’  da   Murat Tanış’  ı   X şahsın   aradığı görüşme;   

X: “Mersin’e yüklü bir basış yapacam eminiz demi artık”, Murat: “İnşallah abi”, (tape:431)  

23.04.2011   günü saat:  19.29’   da   Murat Tanış’  ın   X şahsı    aradığı görüşme;   
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Murat: “Buradaki  Giresunlu çocuklarla konuştum yani  hiçbir sorun yok burda biliyor musun abi, şimdi bi 
gideyim abi otele bi bakayım ne var ne yok ne dönüyor dolaplar biliyormusun abi şimdi...”, (tape:427)  

23.04.2011   günü saat:  19.41’   de   Murat Tanış’  ı   K.’  in aradığı görüşme;   

K: “Bağladınız mı maçı”, Murat: “Yok ya bağlanır mı ne alakası ya”, K: “Ayarlayamadık mı”, Murat: “Yok 
abi arıyacam ben seni abi arayacam ben seni”, (tape:432)  

24.04.2011   günü saat:  12.46’   da   Murat Tanış’  ın   X şahsı   aradığı görüşme;   

Murat: “Vallahi  burada ki ortam ikiyi  gösteriyor abi,...Güngören’in diyorum 1-0 olur çifte şans Tavşanlı  
banko diyorum abi  bi  de Mersin İdmanı  tutuyorum abi, bak  Giresunlular  bağırıyor  Mersin İdman Yurdu diyor 
herkes bak duyuyor musun sesi, hepsi diyor maçı verecekler futbolcular size diyor  sonu ne olur bilmem yani 
bir şey diyemem abi”, (tape:429)  

24.04.2011 günü saat:14.51’de Özden Tütüncü’nün Murat Tanış’ı aradığı görüşme; 

Murat: “Baba fazla yüklenmeyin be, fazla yüklenmeyin yüklenmeyin, Ordu mordu hepsi galip diyorum 
fazla yüklenmeyin yüklenmeyin”, Özden: “Yok yok yok yok”, Murat: “Baba sesiniz çok çıkıyor ha, Çotanaklar,...ya  
fazla yüklenmeyin baba be”, (tape:1117)

2  4.04.2011   günü saat:  16.52’  de   Murat Tanış’  ın   M.’yi   aradığı görüşme;   

Murat: “Siz maçı aldınız Allah razı olsun abi taraftar hiçbir şey yapmadı Giresunlular hiçbir şey yapmadı 
abi yöneticiler işi bitirdi abi”, (tape:421)  

24.04.2011   günü saat:  17.24’   de   Murat Tanış’  ı   K.’  in aradığı görüşme;   

K: “Seni takdir ettim seni,   maçı bağladın işte daha ne yapacaksın  ”,   Murat: “Biz adam değiliz boş ver, 
ben bıraktım abi İdman yurdu midman yurdu...ben bıraktım abi, bir değerimiz yok başkan aman gene...yaptı,...ya 
gene işte bilmiyormusun kardeşim Denizli  maçının  aynısı...insan bi  der çocuklar  Allah razı  olsun sağolun de 
ilgilendiniz ya ben ne diyeyim ya  Giresunlular geldi yani  ya Osman, bak ben  Giresunluların yaptıklarını varya 
Osman abi sana anlatmadı abi ya, bizi rezil ettiler be Giresunluların yanında, bana Pazartesi-Salı günü 3 milyar 5 
milyar versinler para herşey değil abi be...neler yaptılar abi ben bu çocuklara bi 300 lira 500 lira atsaydım önlerine 
iyi olmaz mıydı abi”, K: “Şampiyon olduğumuzda gider onu kopartırız sen rahat ol”, (tape:433)

25.04.2011   günü saat:  12.23’   de   Murat Tanış’  ı   K.’n  in aradığı görüşme;   

Murat: “...Mahçup oldum adamlara ya, Giresun var ya sahada top oynamadı ha  ,   maçı verdiler bize   
ha bak top oynamadı ha adamlar”, K: “Doğru diyorsun abi  oynasalar bizin yenerlerdi adamlar 5 haftadır 
yenilmiyor...”,  Murat: “..Top oynamadılar top ...çocuklar var ya işi bitirdi ya ayıp ya”, (tape:434)  
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25  .04.2011   günü saat:  13.36’da Ömer Ülkü’yü   E.’nın aradığı görüşme;   (tape:309)

E: “Yenilmişsin Mersin İdman Yurduna”, Ömer:“Yenildik hakem yendi bizi ya, Mersin’in çıkmasını 
istiyorlar zaten ya, Türkiye olimpiyat oyunları Mersin’de yapılacak, onun için”, E: “Akhisar’da Bolu’yu yenmiş 
valla ya”,  Ömer: “Akhisar’da felaket yaptı  ya”,  E: “34 puanın var sana bir  şey olmaz artık  sen 1 puan alsan  
kurtarırsın 35 yaparsın”, Ömer: “Ben işi bitirdim ya”, E: “Bitirmişin ha iyi hadi bakalım peki gözünaydın”,

25  .04.2011   günü saat:  21.08’de Ömer Ülkü’nün   H.yı aradığı görüşme;   (tape:310)

H: “Niye yenildiniz lan bu hafta”, Ömer: “Bu hafta maçı sattık oğlum”, H: “Sattınız oğlum telefonlar 
dinleniyor valla alırlar içeri ha”, Ömer: “Oğlum alsınlar ne olacak”,

28  .04.2011   günü saat:  16.15’de Ömer Ülkü’nün   Beşir Acar’ı aradığı görüşme;   (tape:315)  

Ömer: “Onlar seninle oynuyormu finale kalman için sana etki ediyor mu”, Beşir: “Bana hiçbir şeyleri yok  
başkanım onların, benim işim kalmadı onla ben 2 maçımı alırsam Allahın izniyle çıkarım ben, Kartal’la Bolu’yla”,  

           (30.04.2011 günü oynanan Giresun-Denizlispor müsabakası ile ilgili konuştukları anlaşılmaktadır.)

 

30.04.2011   günü saat:  17.12’   de   Murat Tanış’  ı   Özden Tütüncü’  nün aradığı   görüşmede; (tape:437)  

Murat: “Haftaya Kartal Giresun maçı varmış, artık bir kıyak yaparsınız her takıma kıyak yapıyorsunuz”, 
Özden: “Biz öyle herkese kıyak yapmayız kardeşim biliyorsun sen”, Murat: “Yok ama yapın,  yapın Kartallar iyi 
insanlar  yapın”, Özden:  “Sen öyle diyorsan  senin için düşünürüz”, Murat:  “Allah razı  olsun kardeşim Akhisar 
düşsün...Akhisar, Altay düşsün Altay pardon”, Özden: “ Gözünaydın diyelim başkan işi gördünüz”, Murat: “Sende 
geleceksin  işte  buraya,  hep  beraber  kutlayacaz  burada,  sizin  de  emeğiniz  var,  benim misafirimsin  otobüsle 
geliyorsun bilet keseyim gelmiyorsan mazot ayarlayım sana”, Özden: “Paran çoksa para gönder”, Murat: “Gel 
geldin mi konuşuruz salı günü yapacam sana kıyak gel, burda 1-2 gün stres atarız”, dendiği belirlenmiştir.

             ŞÜPHELİ İFADELERİ

Ömer Ülkü   Savcılık ifadesinde;   “Yaptığı telefon görüşmelerinin şike unsuru içermediğini, konuşmalarının 
şakadan ibaret olduğu, herhangi bir menfaat elde etmediğini ve iyi niyetli konuşmalar yaptığını” beyan etmiştir.

Beşir  Acar   Savcılık  ifadesinde;  “Murat  Tanış'ı  taraftarlar  derneği  üyesi  olduğu  için  tanıdığını,  Ömer 
Ülkü’yle  uçak  yolculuğunda   tesadüfen tanıştığını,  karşılaşmalarda şike faaliyetinde bulunmadığını,  menfaat  
temin etmediğini, şampiyonluğa oynadıkları için her maçı kazanmak zorunda olduklarını ama hiçbir karşılaşmada  
şike  faaliyetinde  bulunmadığını,  yaptığı  konuşmalarda  şikeyi  kastetmediğini,  Mersin  İdman  Yurdu'nun  zaten  
Bankasya liginde güçlü bir takım olduğunu, bu nedenle yeneceklerini kastettiğini” beyan ermiştir.
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TARAFTAR KOD ADLI GİZLİ TANIĞIN İFADESİNDE GEÇEN EYLEMLER

Taraftar Kod Adlı Gizli Tanık 05.07.2011 Günü Giresun C. Başsavcılığında Alınan Beyanında; 

“Ali  Akdağ isimli  şahsın Giresun spor kulüp sözcüsü olmadan önce Hakan Karaahmet’in, Selim Kımıl  
adına araç kiralayarak şuan Sivas sporda oynayan Petriel isimli futbolcuya aracı kiraya verdiği, futbolcunun da  
eşinin kaza yapması sonrasında Hakan Karaahmet'in kazanın parasını Giresun spor basın sözcüsü Ali Akdağ'  
dan istediği, Ali Akdağ'ın da parayı vermemesi üzerine Hakan Karaahmet'ın talimatı ile Selim Kımıl tarafından Ali  
Akdağ isimli şahsın korkutulmak suretiyle darp edildiğini,

Giresun Aktüel gazetesi yazarı Mustafa Cici' nin geçmiş tarihte ilimiz Fatih Caddesi Halk Bank karşısında  
bulunan işyerinde Giresunspor yönetimi hakkında yazmış olduğu yazılar nedeni ile Hakan Karaahmet 'in talimatı  
ile Selim Kımıl ve Özden Tütüncü tarafından darp edildiğini,

Giresun sporda malzemeci olarak çalışan Sinan isimli şahsın Meviüt Engin olduğunu, Meviüt Engin'in  
Giresun sporda servis şoförü olan Veli isimli şahısla birlikte Giresun Belediyesine giderek belediye başkanından  
kulüpten  alamadıkları  maaşlarını  istediklerini,  bu  olayı  da  eski  Giresunspor  kulüp  başkanı  Olgun  Peker'in  
öğrenerek malzemeci olarak çalışan Mevlüt Engin'i darp ettiğini bildiğini,

İlimiz  Gctiy  isimli  iş  merkezinde  Pizza  pizzanın  sahibi  Turgay Demircan  isimli  şahsa  sayısal  lotadan  
1.500.000 TL para çıktığını öğrenen, Giresunspor eski başkanı Olgun Aydın Peker isimli şahsın Giresun spor  
kulübüne para istiyorum diyerek 750.000 TL (Yediyüzeellibin} para aldığını bildiğini,

Şenel  Kaçmaz isimli  şahsın  Hakan Karaahmet ile  birlikte  geçmiş zamanda Tempo Tv isimli  işyerinin  
önceden ortağı olduğunu, Şenel Kaçmaz isimli şahsı Keşap ilçesinden tanıdığını, Şenel Kaçmaz isimli şahsın  
Hakan Karaahmet 'ten korktuğu için ortaklıktan ayrılarak yurt dışına kaçtığını” beyan etmiştir (Kl:66, Dizi:215).

      1-  2010  YILI  HAZİRAN  /  TEMMUZ  AYLARINDA  GİRESUN’DA  MÜŞTEKİ  ALİ  AKDAĞ’IN  ALACAK 
TAHSİLİ AMACIYLA DÖVÜLMESİ EYLEMİ 

EYLEMİN GELİŞİMİ

Örgüt  üyelerinden  Selim Kımıl'ın  Giresunspor'a  araç  kiralamak suretiyle  maddi  kazanç sağladığı,  bu  
şekilde kiralanan bir aracı kullanan Giresunspor’lu futbolcu Petrial'in eşinin kaza yaptığı ve araçta maddi hasar  
meydana geldiği, Selim Kımıl’ın aracın maddi hasarını Giresunspor Kulubünden tahsil etmeye çalıştığı fakat bir  
sonuca  ulaşamadığı,  bunun  üzerine  Hakan  Karaahmet’le  irtibat  kurduğu,  Hakan  Karaahmet'in  de  parayı  
Giresunspor Basın Sözcüsü Ali Akdağ’dan talep ettiği, fakat bir sonuç alınamayınca Hakan Karaahmet'in talimatı  
Selim Kımıl'ın yönlendirmesiyle, Hırçın Kımıl’la Samet Erdemir’in birlikte; Ali Akdağ'ın yanına giderek şahıstan  
aracın  tamir  parasını  istedikleri,  müştekinin  paranın  kendilerine  sonra  verileceğini  söylemesi  üzerine,  şahsı  
alacağı tahsil amacıyla  evinin önünde dövdükleri anlaşılmıştır.
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Taraftar kod adlı gizli tanık beyanında;“Ali Akdağ isimli şahsın Giresunspor kulüp sözcüsü olmadan önce, 
Hakan Karaahmet’in Selim Kımıl adına araç kiralayarak şuan Sivasspor’da oynayan Petriel isimli futbolcuya aracı  
kiraya verdiğini, futbolcunun eşinin kaza yapması sonrasında Hakan Karaahmet’in kazanın parasını Giresunspor  
Basın Sözcüsü Ali Akdağ’dan istediğini, Ali Akdağ’ın da parayı vermemesi üzerine Hakan Karaahmet’in talimatıyla  
Selim Kımıl tarafından Ali Akdağ’ın korkutulmak suretiyle darp edildiğini” belirtmiştir. 

Mesut Erdoğan Giresun Kom Şube Müd.de 09.08.2011 günü alınan beyanında;“Ali  Akdağ’ın dövülme 
olayını Samet Erdemir ve Hırçın Kımıl’ın yaptığını gazeteci olmasından dolayı etraftan duyduğunu” beyan etmiştir.

Müşteki  Ali  Akdağ Giresun  Kom Şube Müdürlüğünde 09.08.2011 günü alınan  beyanında;“Kendisinin 
2010 yılı  Haziran yada Temmuz ayında Olgun Peker’in başkanlık süresi bitip seçimin yenilenmesini müteakip  
yapılan kongrede Osman Çırak başkanlığındaki listede yönetime girdiğini, görev dağılımında Giresunspor basın  
sözcüsü olarak görevlendirildiğini,  seçim yapılmadan önce Hakan Karaahmet’in yönetimde bulunduğu esnada 
Osman Çırak yönetiminde görev alan Şerif Ayvalı  ile Giresunspor’da futbol oynayan Petriel  isimli  futbolcunun  
sevgilisinin kaza yaptığı aracı Selim Kımıl’ın Giresunspor’a kiraladığını duyduğunu, Osman Çırak yönetiminde  
görev  aldıkları  sırada  yönetimde  bulunan  bazı  arkadaşlarının  bu  kaza  olayından  dolayı  Selim  Kımıl’a  
Giresunspor’un borcu olduğunu -kendisinin darp edilme olayından 1-2 gün önce- duyduğunu, yönetimde görev  
alan ve şuan İl  Sağlık Müdürü olan Cengiz  Cindemir’in  kendisini  telefonla arayarak Osman Karahan’ın daha  
önceden  kulüpten  alacaklarına  karşılık  koyduğu  temlikten  dolayı  hesabına  gelen  paranın  bir  kısmını  
Giresunspor’a geri ödeyeceğini ve ödenen bu paranın kime teslim edileceğini telefonda sorduğunu, kendisinin de  
şahsa ‘Kepçe Ahmet lakaplı Ahmet Yanal’ın cenazesine gideceğini, cenazeden sonra telefonlaşıp parayı kulübün 
mali  işlerine bakan arkadaşlara teslim edersiniz’  diye söylediğini,  şahsın  da kendisine daha önceden simaen  
tanıdığı  isminin  Selim Kımıl  olduğunu öğrendiği  şahsın  araba kiraladığıiçin  kulüpten alacağı  olduğunu,  Selim  
Kımıl’ın  önceden  Cengiz  Cindemir  ve  Mustafa  Bozbağ’ı  da  arayarak  parasını  istediğini;  Cengiz  Cindemir’in  
kendisine söylediğini, kendisine daha önceden peyderpey araç kiralamayla ilgili ödeme yapıldığını duyduğunu,  
akşam üzeri işyerinden evine doğru giderken, isimlerini daha sonradan öğrendiği Samet Erdemir ve Hırçın Kımıl’ı  
gördüğünü,  kendilerine  ‘iyi  akşamlar  gençler’  dediğini,  yoluna  devam ederken  Hırçın  Kımıl’ın  sol  koluna 
girerek  kendisine  ‘ağbi  biraz  konuşalım’  dediğini,  Selim  Kımıl’ın  kardeşi  olduğunu,  askerden  yeni  
geldiğini,  arabanın  parasının  halen  ödenmediğini  söylediğini,  kendisinin  de  şahıslara  ‘konudan  fazla 
haberim yok ama bildiğim kadarıyla bugün para ödenecek’ dediğini, ardından telefonunu çıkarıp görüşme 
yapacağı esnada Samet Erdemir’in kendisine yumruk vurarak yere düşürdüğünü, daha sonra şahısların 
olay yerinden kaçtığını,  hastaneye gittiğini  ve konu hakkında Hakan Karaahmet’i  telefonla arayarak olanları  
söylediğini, şahsın da kendisine olayla ilgili çok üzüldüğünü ve il dışında olduğunu söylediğini, Hakan Karaahmet  
Giresun’a  geldiğinde  görüştüğünü,  şahsın  kendisine  çocukların  uzun  zamandır  Giresunspor’da  alacakları  
olduğunu ve kulaktan duyma laflarla yanlış yönlendirildiğini duyduğunu, kendisine ‘bu işi sen mi yaptırdın ben  
böyle bir şey duydum’ dediğini, şahsında kendisine ‘kesinlikle böyle bir şey olmaz’ dediğini, kendisinin de ihtimal  
vermediğini söylediğini, bu olaydan iki üç gün sonrada yönetim kurulu tarafından Şerif Ayvalı vasıtasıyla Selim  
Kımıl’ın alacağının tamamının ödendiğini  duyduğunu, Samet Erdemir  ve Hırçın Kımıl’ın bilinçsizce  kendisine 
saldırdıklarını düşündüğünden, kimseden davacı ve şikayetçi olmadığını” beyan etmiştir (Kl:68, Dizi:334).

Müştekinin  örgüt  üyesi  Selim  Kımıl’ın  talimatıyla  örgüt  üyeleri  Hırçın  Kımıl  ve  Samet 
Erdemir tarafından basit şekilde dövülerek yaralandığı anlaşılmış, şikayet yokluğundan şüpheliler 
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hakkında eylem nedeniyle sevk maddeleri tanzim edilmemiş,  ancak örgütün yapısını,  şüpheliler 
arasındaki ilişkiyi ve hiyerarşiyi, cebir, tehdit  uygulayan yapısını göstermesi açısından eylemden 
bahsedilmiştir. 

2- 2009 YILI İÇERİSİNDE GİRESUN’DA MEVLÜT ENGİN’İN DÖVÜLMESİ EYLEMİ

           EYLEMİN GELİŞİMİ

Giresunspor'da  malzemeci  olarak  çalışan  Mevlüt  Engin’in,  Olgun  Peker'in  başkanlığı  döneminde  
maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle belediyeye başvurduğu, bu durumu öğrenen  Olgun Peker'in kendisinden  
habersiz bir şekilde belediyeye gitmesi nedeniyle şahsı dövdüğü anlaşılmış, müşteki ifadesinde olayın sürecini  
doğrulamış fakat darp edilmediğini sadece şahısla görüşme yaptığını belirtmiştir.

Taraftar  kod  adlı  gizli  tanık  ifadesinde;  “Giresunspor’da  malzemeci  olarak  çalışan  Mevlüt  Engin’in 
Giresunspor’da servis şoförü olan Veli isimli şahısla birlikte Giresun Belediyesine giderek belediye başkanından 
kulüpten  alamadıkları  maaşlarını  istediklerini,  bu  olayı  da  eski  Giresunspor  kulüp  başkanı  Olgun  Peker’in  
öğrenerek malzemeci olarak çalışan Mevlüt Engin’i darp ettiğini” belirtmiştir.

Müşteki Mevlüt Engin Giresun’da KOM Şube Müdürlüğünde 15.08.2011 günü alınan ifadesinde (Kl:68,  
Dizi:339);  “Kendisinin  2005  yılında  Giresunspor  Kulübünde  malzemeci  olarak  göreve  başladığını,  kendisini  
herkesin  Sinan  Engin  olarak tanıdığını,  kulüp içerisinde  lakabının  Sinan  olduğunu,  Olgun Peker’in  başkanlık  
yaptığı dönem içerisinde yaklaşık bir yıl çalışmadığını, ara vermesinin sebebinin maaşını alamamasından dolayı  
ters düştüğü kulüp yöneticilerinin işten çıkarmaları olduğunu, Veli Göçmen isimli şahsın Giresunspor otobüsünü  
kullandığını, 2009 yılı içerisinde Valiliğin düzenlediği yemekte Valiliğin Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu’ya  
futbolculara dağıtılmak üzere 300 milyar para gönderdiğini duyduğunu, kendisinin ve Veli isimli arkadaşının 3 ay  
maaş, 4 pirim parasını uzun zamandır alamadıkları için 2009 yılı Haziran ayında kulüpte çalışan Veli Göçmen ile  
birlikte Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu’nun makamına giderek, maaşlarını uzun zamandır alamadıklarını  
ve bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını istediklerini, şahsın da kendilerine maaşları ödeyemeyeceğini ancak  
harçlık verme konusunda yardımcı olabileceğini söylediğini, makamından ayrıldıklarını,  1-2 gün sonra kulüpte  
çalışan alacaklı konumundaki kendisine ve bazı arkadaşlarına 1.500 TL para yatırıldığını, 15 gün sonra akşam 
saatlerinde kulübe gittiğinde kulüp içerisinde oturan Olgun Peker’in kendisine ‘niye para istemeye belediyeye  
gittin, bu yaptığın doğru mu ‘dediğini, şahsa çok sıkıştığı için böyle bir yol denediğini,söylediğini, şahsın kendisine 
baskı  cebir  yada  darp  gibi  herhangi  bir  olayının  olmadığını,  kendisine  karşı  küfürlü  konuşmadığını,  bunun  
haricinde  de  herhangi  bir  görüşmesinin  olmadığını,  bu  görüşmeden  sonra  2009  -  2010  sezonunda  kulüpte  
çalışmadığını,  Olgun  Peker  başkanlığı  bırakıp  Osman  Çırak  yönetimi  göreve  geldiği  zaman  tekrar  kulüpte  
çalışmaya başladığını, şikâyetçi olmadığını” beyan etmiştir.

Müştekinin  örgüt  lideri  Olgun  Peker  tarafından  basit  şekilde  dövülerek  yaralandığı 
anlaşılmış,  şikayet  yokluğundan  şüpheli  hakkında  eylem  nedeniyle  sevk  maddeleri  tanzim 
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edilmemiş,  ancak  örgütün  cebir,  tehdit   uygulayan  yapısını  göstermesi  açısından  eylemden 
bahsedilmiştir. 

3- 2009 YILI İÇERİSİNDE GİRESUN’DA TURGAY DEMİRCAN’IN YAĞMALANMASI EYLEMİ 

EYLEMİN GELİŞİMİ

Turgay Demircan isimli şahsa 2008 yılının Kasım ayında sayısal lotodan 1.500.000 TL para çıktığı, olay  
tarihi öncesinde kurduğu çıkar amaçlı suç örgütüyle; yağma, yaralama, tehdit ve benzeri suçları işleyen ve işleten  
ve liderliğini Olgun Peker’in yaptığı suç örgütünün; Turgay Demircan’ın Lotodan para kazandığından haberdar  
oldukları, karşılıksız ve bedelsiz şekilde yüklü miktarda para kazandığını düşündükleri için bu paradan “paylarını  
almak  için”  örgüt  lideri  Olgun  Peker'in  müştekiyle;  Giresunspor  Kulübü  yönetimine  alma  bahanesiyle  irtibat  
kurduğu,  fakat  Turgay  Demircan'ın  bunu  kabul  etmediği,  bunun  üzerine  Olgun  Peker’in:  ““ Yönetim  kurulu  
toplantılarına katıl, adamın kafasını bozma”  diyerek şahsı tehdit etmeye başladığı, şahsın da; Olgun Peker’in suç  
örgütü lideri  olarak tanınması,  kendisiyle birlikte  hareket  eden ve suça yatkın  kişilikleriyle bilinen çok sayıda  
kişinin  yanında  bulunması  nedeniyle  korkup  paniğe  kapıldığı  ve  tekliflerini  kabul  etmek  zorunda  kaldığı,  
müştekiye zorla transferden sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevinin verildiği, sembolik olarak müştekide olan bu  
görevi fiilen, bütün transfer ve futbolcu satış işlemlerini de kapsayacak şekilde Olgun Peker’in yönettiği, süreçte  
Hakan Karaahmet'in Olgun Peker'in bilgisi dahilinde Turgay Demircan'ı kampa çağırdığı ve futbolcu alacakları için  
para  istediği,  şahsın  da  her  seferinde  muayyen  bedellerde  para  ödemesi  yaptığı,  Fatih  Sandal ve  Hakan 
Karaahmet'in  bu  şekilde  devamlı  şahıstan  para  isteyip  aldıkları,  aynı  şekilde  Olgun Peker'in  de  müştekiyi  
telefonla arayarak kulüp harcamaları için para istediği, müştekinin Olgun Peker'den ve kendisiyle birlikte hareket  
eden şüphelilerden çekindiği için toplamda 500.000 TL para ödemek zorunda kaldığı,  ödenen paralardan bir  
kısmının  örgütsel  faaliyetlerde  kullanıldığı  ve  bu  surette  örgüte  yüklü  miktarda  ekonomik  kazanç  ve  gelir  
sağlandığı, şahsın bu surette; Olgun Peker’in liderliğini yaptığı suç örgütünün Giresun ve çevresinde oluşturduğu  
korkutucu güçten yararlanılarak, örgüte yarar sağlanmak maksadıyla, birden fazla kişi tarafından yağmalandığı  
tespit edilmiştir. 

Taraftar kod adlı Gizli Tanık ifadesinde;“Giresun GCTIY isimli iş merkezinde Pizza pizzanın sahibi olan 
Turgay Demircan isimli  şahsa sayısal lotodan 1.500.000 TL para çıktığını öğrenen, Giresunspor eski başkanı  
Olgun Aydın Peker’in Giresunspor kulübüne para istiyorum diyerek 750.000 TL para aldığını” belirtmiştir. 

Müşteki  Turgay  Demircan  Giresun  Kom  Şube  Müdürlüğünde  09.08.2011  günü  alınan  ifadesinde;  
Kendisine 2008 yılı kasım ayında sayısal lotodan 1,500.000 TL. (1.5  Tirilyon) para çıktığını bu para çıktıktan  
sonra GCity isimli işyerinde Pizzapizza isimli işyerini açtığını, Olgun Peker’in 2009 yılı içerisinde Giresun spor  
kulüp başkanlığı yaptığı yönetimde bulunan Fatih Sandal ve Cengiz Cindemir’in iş yerine gelerek “sende yönetime  
gir, seni de kulübün yönetimine alalım, başkan Olgun Peker böyle istiyor” diyerek görüştüklerini, 2009 yılı Haziran 
ayında  Giresunspor  yönetiminde seçim olduğunu ve bu seçim sonrasında Olgun  Peker’in  başkan  olduğunu,  
kendisinin  de  yönetimde  bulunduğunu  yerel  gazetelerden  öğrendiğini,  Olgun  Peker  başkanlığında  1-2  sefer  
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yönetim kurulu toplantısı  yapıldığını duyduğunu, yönetime girmek istemediği için bu toplantılara katılmadığını,  
ancak Olgun Peker’in “Yönetim kurulu toplantılarına katıl, adamın kafasını bozma” diyerek kendisine tehditvari 
sözlerle  haber  göndermesi  üzerine  bundan  sonraki  ilk  yönetim  kurulu  toplantısına  katıldığını,  kendisine  
transferden sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevinin verildiğini ancak kendisinin bu görevinin sembolik olduğunu,  
bütün transfer  ve futbolcu satış  işlemlerini  Olgun Peker’in yaptığını,  Hakan Karaahmet’in de Giresun spor’da 
Genel Kaptan olarak görev yaptığını, Hakan Karaahmet başkanlığında toplanan futbolcuların Kızılcahamam’da 
bulunan Patarya Otel’de kampa girdiklerini, Olgun Peker’in kulüpteki para işlerini genellikle Hakan Karaahmet ve  
Muhasebeci  Şinasi  Kabacıoğlu’nun takip  ettiğini,  kamptan 1 hafta  sonra Hakan Karaahmet futbolculara  para  
vereceği için Olgun Peker’in bilgisi dahilinde kendisini kampa çağırdığını, futbolcuların birçok alacakları olduğunu,  
bunları kendisinin ödemesi gerektiğini Kızılcahamam kampında Hakan Karaahmet’in  söylediğini, miktarını tam  
olarak hatırlamadığı  ama 5 milyar,  3  milyar,  2 milyar  olmak üzere defalarca tahmini  olarak 150 milyar  para  
harcadığını, başkan Olgun Peker’in Kızılcahamam’a sürekli olarak denemek amaçlı futbolcu gönderdiğinde de  
bütün masrafları karşıladığını, İsmail Güldüren’in 450 milyar ücret karşılığında transfer olayında da başkanla sözlü  
olarak kavga ettiklerini, kendisinden hamiline kulüp yöneticisi olarak 50 milyarlık çeki Olgun Peker’in istediğini,  
şahsın kendisine çeki verirken bu çeki bana değil de futbolcu Aydın Çetin’e ver, dediğini kendisinin de çeki Aydın  
Çetin’e verdiğini, kampta diğer yöneticilerin göndermiş oldukları senet ve çek tarzı evrakları da bütün futbolculara  
dağıttığını, Olgun Peker’in de Kızılcahamam’da futbolcuların odasını tek tek gezerek yönetim olarak dağıttıkları  
çekleri ve kendisinin Aydın Çetin’e verdiği 50 milyarlık çeki aldığını, ertesi sabahta Kızılcahamam’dan çeklerle  
birlikte ayrılarak İstanbul’a gittiğini duyduğunu, Olgun Peker’in kulüp içerisinde Fatih Sandal, Hakan Karaahmet ve  
Şinasi Kabacıoğlu ile birlikte kulüp içerisinde dönen bütün para trafiğini yönettiğini bildiğini, Giresun’a döndükten  
sonra  da  gerek  telefon  gerekse  kulüp  binasında  yüzyüze  Olgun  Peker’le  görüştüğünde,  şahsın  kendisinden  
defalarca  5,10  milyar  meblağlı  para  istediğini.,toplam  ödediği  miktarın  tahmini  olarak  300.000  TL  civarında  
olduğunu,  şahsa elinde şuan bu kadar yüklü nakit olmadığını söylediği durumlarda da “gayrimenkullerini ipotek  
ederek ödeyebilirsin” diyerek kendisini terslediğini, kendisinin şahsa  yüklü miktarda para vermediğini ama farklı  
zamanlarda toplamda Giresunspor ve Olgun Peker’e verdiği paranın 500.000 TL yi bulduğunu, iş yerine Olgun 
Peker’le  birlikte  hareket  eden  Fatih  Sandal  ve  Hakan  Karaahmet’in  birkaç  defa  gelerek  kendisinden  para  
istediklerini,  kendisini  Giresunspor  yönetimine  bilgisi  haricinde  sokan  Olgun  Peker’den,  Olgun  Peker’in  
talimatlarıyla kendisinden sürekli para isteyen Hakan Karaahmet’ten şikayetçi olduğunu” beyan etmiştir  (Kl:68,  
Dizi:336).

4-  2009  YILI  VE  DEVAM  EDEN  SÜREÇTE  MÜŞTEKİ  ŞENEL  KAÇMAZ’IN  HAKAN  KARAAHMET   
TARAFINDAN YAĞMA AMAÇLI TEHDİT EDİLMESİ EYLEMİ 

EYLEMİN GELİŞİMİ

Anılan dönemde Olgun Peker'in Giresunspor SK'nün başkanlığını yaptığı, Hakan Karaahmet'in yönetimde  
görevli olduğu ve Tempo Tv isimli Giresun’da yayın yapan yerel televizyon kanalının sahibi olduğu, bu kanalın  
İstanbul’da da ulusal yayın yaptığı, Hakan Karaahmet'in Olgun Peker liderliğinde faaliyet yürüten haksız ekonomik  
çıkar sağlama amaçlı silahlı suç örgütünde yönetici konumunda olduğu ve özellikle Giresun genelinde Deli Adilin  
Oğulları  olarak  bilinen  Evren  Kımıl,  Selim  Kımıl  ve  Hırçın  Kımıl  kardeşleri  sevk  edip  yönlendirerek  bir  çok  
yaralama, tehdit, gasp eylemlerini organize ettiği, gerek Olgun Peker’e yakınlığı gerekse bu faaliyetlerinden ötürü  
Giresun genelinde kendisinden korkulduğu, çekinildiği,

2008 yılı  içerisinde Hakan Karaahmet'in, Almanya’da yaşayan Şenel Kaçmaz'a İstanbul Tempo TV'ye  
ortak olmasını teklif ettiği, teklifi kabul eden Şenel Kaçmaz'ın karşılığında Hakan Karaahmet'e 340.000 dolar para  
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verdiği, ortaklık işlemlerinin noterde yapıldığı, bu paranın yanı sıra Hakan Karaahmet'e aynı dönemde 110.000 tl  
de borç para verdiği,      

İlerleyen süreçte Hakan Karaahmet'in Şenel Kaçmaz'ın televizyona ortak olmadığı şeklinde söylentiler  
çıkardığı, Hakan Karaahmet ile bu mevzuyu görüşmek isteyen müştekinin gerek şahıstan gerekse çevresinde  
bulunanlardan korktuğu için ortağı olduğu televizyona gidemediği, dava açarak televizyonun yüzde otuz hissesini  
alabildiği, Şenel Kaçmaz'ın alacağını ise, Hakan Karaahmet'in Olgun Peker’le olan birlikteliği ve suç örgütünün  
adını kullanarak çevresine baskı yapması nedeniyle tahsil edemediği,

Süreçte Olgun Peker’in yönlendirmesiyle şüpheli Hakan Karaahmet tarafından müştekiye önce itimat ve 
güven  telkin  edildikten  sonra  birlikte  iş  yapılacakmış  gibi  gösterilerek  kendisiyle  ticari  ilişkiye  girildiği,  hileli  
yöntemlerle 340.000 dolar parası alınarak Hakan Karaahmet’e ait yerel televizyon kanalına ortak edildiği, aynı  
zamanda 110.000 tl  parasının borç adı altında alındığı,  ardından şahsın ortaklığına -kendisine hiç bir  ödeme  
yapılmaksızın-  son verildiği,  müştekinin ortaklık  için ve borç olarak verdiği parasına el  konulduğu, müştekinin  
Hakan  Karaahmet  ile  yaşanan sorunları  konuşma/çözüme kavuşturma sürecinde  örgüt  lideri  Olgun  Peker’le  
muhatap olma zorunda bırakıldığı, şüphelilerin gerçek kimliğini ve niyetlerini öğrenen ve yaptığı araştırmalarda  
çevrede ne kadar korku oluşturduklarını fark eden müştekinin iş yerine gidemediği ve parasını geri alamadığı, bu  
şekilde Olgun Peker ve adamlarının hukuki ilişki tarzında başlayan bir ortaklığın devamında hile ve desiseler ile  
müştekiyi kandırıp 340.000 dolar ve 110.000 tl nakit parasını almak suretiyle; tehditle ve varsayılan suç örgütünün 
oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak yağmaladıkları, anlaşılmıştır. 

Taraftar kod adlı Gizli Tanık Savcılık ifadesinde;Şenel Kaçmaz isimli şahsın Hakan Karahamet ile birlikte 
geçmiş zamanda Tempo Tv isimli işyerinin ortağı olduğunu, Şenel Kaçmaz’ı Keşap İlçesinden tanıdığını, şahsın  
Hakan Karaahmet’ten korktuğu için ortaklıktan ayrılarak yurt dışına kaçtığını belirtmiştir.

Müşteki Şenel Kaçmaz kolluk  ifadesinde;“Almanya ülkesinde işçi olarak çalıştığını, 2008 yılında Hakan 
Karaahmet'in  Tempo TV'ye ortak olmasını teklif ettiğini, bunun üzerine Hakan Karaahmet'e 340.000 Amerikan  
doları  verdiğini,  notere  giderek  anlaşma yaptıklarını,  ortak  olmalarının  ardından bu  paranın  haricinde  Hakan  
Karaahmet'e 110.000 tl borç verdiğini ve bunun karşılığında senet aldığını, ortak olmasından 5-6 ay kadar sonra  
Hakan Karaahmet'in  çevrede Şenel  Televizyona ortak değil  şeklinde bir  takım sözler  söylediğini  duyduğunu,  
bunun  üzerine  Hakan  Karaahmet  ile  bu  konuyu  konuşmak  için  televizyona  gitmek  istediğini  ancak  Hakan  
Karaahmet  ve  yanındaki  şahıslardan  korktuğu  için  gidemediğini,  ilerleyen  zamanda  Hakan  Karaahmet'in  
ortaklıktan  ayrıldığını,  aralarındaki  anlaşmazlık  sebebi  ile  Tempo  TV'deki  hisselerini  almak  için  mahkemeye 
başvurduğunu ve mahkemenin lehine karar verdiğini, bu sırada söz konusu televizyona Kazım Albayrak'ın ortak  
olduğunu ve televizyonun yüzde ellisinden fazla hissesini aldığını, Kazım Albayrak'ın yanına gittiğini ve Hakan  
Karaahmet ile yaşadığı sorunları anlattığını, Kazım'ın da televizyonun yüzde otuz hissesini kendisine verdiğini,  
Hakan Karaahmet'ten olan 110.000 tl konusunda da yardımcı olacağını söylediğini, Hakan Karaahmet'in Olgun  
Peker'in başkanlığı döneminde Giresunspor yönetiminde olduğunu, Hakan Karaahmet'in Olgun Peker ile birlikte  
olduğunu bildiğini,  Hakan Karaahmet'in Olgun Peker ile birlikte olduğunu bildiği için parasını istemek için 
görüşmeyle  gitmekten  korktuğunu, televizyondaki  hisselerini  aldığı  ve  Hakan  Karaahmet'ten  olan  alacağı 
hakkında halen mahkeme devam ettiği için davacı ve şikayetçi olmadığını” beyan etmiştir (Kl:66, Dizi:368).

        OLGUN PEKER LİDERLİĞİNDEKİ SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YETKİSİZ MENAJERLİK FAALİYET-
LERİ (Kl:30, Dizi:1-393 arası)
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Olgun  Peker  liderliğindeki  haksız  çıkar  sağlama  amaçlı  kurulmuş  silahlı  suç  örgütünün,  
aşağıda ayrıntılı  şekilde irdelenen; iletişim tespit tutanakları,  ifadeler, yapılan aramalarda ele  
geçirilen  sözleşme ve fatura içeriklerinden de anlaşılacağı üzere; Refleks Menajerlik Hizmetleri  
şirketini  kullanarak,  yetkisiz  bir  şekilde  futbolcu  menajerliği  (temsilciliği)  faaliyetlerinde  
bulunarak usulsüz kazanç sağladığı,  bazı  spor kulüplerinin  de bu duruma göz yumarak şahısla  
birlikte hareket ettikleri ve sözleşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. 

A- İFADELER:

      İdris  Ekmekçi    07.04.2011  günü  alınan  kolluk  ifadesinde    (Kl:30,  Dizi:392);  “2003  yılında  Beşiktaş’ta  
bulunan Refleks menajerlik isimli işyerinde çalışmaya başladığını, halen bu işyerinde şoförlük yaptığını, işyerinin  
sahibinin  Olgun Peker  olduğunu,  kendisini  Olgun Peker’in  işe  aldığını,  2009 yılının  sonlarına doğru işyerine  
2.ortak olarak Özcan Üstüntaş’ın katıldığını,  halen şirketin ikinci ortağı olduğunu, şirketin TFF’nca lisanslı  bir  
şirket olduğunu, lisansın Hollanda’da bulunan Ömer Cincil adına kayıtlı olduğunu, ayrıca şirketin uluslararası Fifa  
Menajerinin  Olgun  Aydın  Peker  olduğunu,  işyerinin  yurt  içinde  ve  yurt  dışında  menajerlik  faaliyetlerini  
sürdürdüğünü, çalıştığı dönem içerisinde hatırladığı kadarıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve diğer futbol kulüpleriyle  
görüşüldüğünü, şirketin futbolcu menajerleri ile görüştüğünü daha sonra futbolcu ile kulüpler arasında bağlantı  
sağladığını” beyan etmiştir.

Neşe  Ciddi  07.04.2011  günü  alınan  kolluk  ifadesinde  (Kl:30,  Dizi:390);  “2010  yılı  Temmuz  ayından  
itibaren Refleks Menajerlik isimli  işyerinde çalıştığını,  şirketin  sahibinin  Olgun Aydın Peker  olduğunu,  Özcan  
Üstüntaş’ın  da  şirketin  sahiplerinden  olduğunu,  şirketin  yurt  içinde  ve  yurt  dışında  bulunan  futbol  kulüpleri  
arasında  futbolcuların  transferleriyle  ilgili  işlemler  yaptığını,  futbolcu  menajerleri  ve  futbolcularla  görüşmeler  
yapıldığını, görüşmelerde futbolcu transferleriyle ilgili FİFA Menajeri olan yetkilnini Olgun Aydın Peker olduğunu,  
kendisinin  bu  işlemlerde  çevirileri  yaptığını,  çalıştığı  süre  içerisinde  Eskişehirspor,  Beşiktaş,  Ankaragücü  
takımlarına  transfer  yapıldığını,  bu  futbolcular  arasında  Fatih  Tekke,  Agim  İbrahime  isimli  futbolcuların  
bulunduğunu, bu transferler karşılığında paranın kimden ve hangi oranda alındığını bilmediğini”  beyan etmiştir.

B- BAZI EYLEMLER:

1- Fatih Tekke’nin önce Beşiktaş Spor Kulübüne, ardından bu kulüpten Ankaragücü Spor Kulübüne   
transfer edilmesi

20.09.2010 günü Fatih Tekke’nin Beşiktaş Spor Kulubüne transfer edilmesiyle ilgili  Refleks Menajerlik  
Ltd. Şti.(Olgun Peker imzasıyla) ile Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic.  A.Ş. arasında sözleşme imzalandığı  
belirlenmiş, sözleşmenin bir sureti soruşturma dosyasına konmuştur. 
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Olaya ilişkin iletişim tespit tutanakları

14.12.2010 günü saat:12.28’de Özcan Üstüntaş’ın Sinan Engin’i aradığı görüşme; (tape:23)

Sinan: “Geldi mi Olgun”, Özcan: “Yok abi daha gelmedi”, Sinan: “Fatih nereye gidiyor”, Özcan: “Fatihi abi  
sen Eskişehir diye söylüyormuşsun Fatih aradı da dedi ki  abi Sinan abi Eskişehir Eskişehir’i  garanti diye söy  
söylüyordu dedi”, Sinan: “Angaje ediyorum oraya başka yer yokki başka var mı”, Özcan: “Sen Beşiktaş camiasına  
da yakınsın 600 milyara yakın alacağı var çocuğun daha bir lira para almadı”, Sinan: “Vermiyorlar abi öyle”,

20.12.2010 günü saat:16.06’da Özcan Üstüntaş’ı Fatih Tekke’nin aradığı görüşme; (tape:24)

Özcan: “Bu bizim İbrahim Seten yok mu, o Serdar Adalı’yla konuşmuş demişki kulüp olarak böyle bir  
karar  aldık  yani  yatıracağız  serbest  kalamayacak  en  en  en  kötü  yani  pazarlık  payı  bırakırız  falan  filan  gibi  
konuşmuşlar vallah demişki Seten’de benim tanıdığım demiş şey yani parayı yatırdıktan sonra bir yere gitmez 
oturur demiş parayı alır  işte demiş”, Fatih: “Niye Olgun Olgun efendi niye şey yapmadı ne oldu parasını aldı  
oturacak işte e mi”,

21.12.2010   günü saat:  11.34’de Olgun Peker'in   Ziya Doğan'ı aradığı görüşme;   (tape:597)  

Olgun: “Akşam 2 saat bir olmazsa şeyde buluşuruz Titanik Otel var ya Bakırköy de, oraya gelirim ben",  
Ziya: "Akşam beraber olalım, Fatih Tekke senin mi"i, Olgun: “Hı hım", Ziya: "Fatih’i bir şekil benle konuştur bu işi  
alalım", Olgun: “ Fatih’e ne verdirttirirsin yıllık", Ziya: "Para neyse verdirecem ya", Olgun: “Akşam 10’da bu konuyu  
Fatih ile de konuşup seninle de öyle konuşacağım", 

25.12.2010   günü saat:  17.19’da Olgun Peker'in   Sami Dinç'i aradığı görüşme;   (tape:653)  

Olgun: “Fatih ile olan Beşiktaş ile olan sorun ne oldu", Sami: "30 günlük mehil verdik ödeme yapmaları  
hususunda daha henüz bir gelişme yok süre de 10 ocakta bitiyor", Olgun: “Şey konusunda ya Rubin Kazan",  
Sami: "Son şeyde konuştuğumuzda bu Yaşar ile Rusya’daki dediki 2 haftalığına klüp yetkilileri yok dedi o sebeple  
yapamıyorum şeyde noterde işlemi, size bu ara email geldi değil mi o gün ben de yoğundum arayamadım sizi",  
Olgun: “Yolladın da başka bir problem çıktı şimdi Giresun Başkanı da bırakabilir",  

2  5.12.2010   günü saat:  17.45’de Olgun Peker'i   Özcan Üstüntaş'ın aradığı görüşme;   (tape:658)  

Olgun: “Ziya hocayı  bir  ara, ikincisi  bu Ergün Aydın’ı  ara, Adnan Öktüren vardı ya Diyarbakır’ın eski  
başkanı, Ergün’ü Siirtspor’a istiyorlar iyi de para vereceğiz diyorlar, Ziya’yı da bir ara beni ara Ziya ile alakalı bu  
Fatih Tekke konusu ne oldu, onu bir garantiye al da ben de adamı arıyayım", Özcan: “Tamam" , 
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03.01.2011 günü saat:13.37’de Özcan Üstüntaş’ın Fatih Tekke’yi aradığı görüşme; (tape:36)

Özcan: “Konuştun mu dün şeyi”, Fatih: “Dün aradım dedim nedir durum diye dedi şey bugün için haber  
vereceğim sana dedi Serdar beyle konuşmuş işte Serdar beyde bugün için yarın için haber veririz falan demiş”,  
Özcan: “Hı bugün sabahtan beri Ali Turan’ın Necati Ateş, Ali Turan takasıyla uğraştım da, he oldu kardeş”, Fatih:  
“E oldu bizim iş yatar o zaman”,… Özcan: “ Hani bizim şimdi ben Galatasaray kulübüne dedimki biz dedim 600  
milyar yatırılması gereken para var Beşiktaş, 720 mi ulan ben dedimki biz ondan şöyle bir şey yapabiliriz dedim 
yani yani Beşiktaş bize dediki bunu yatırmayalım feshedelim dedi biz o zaman tamam deriz ama bu 700’ü de sen  
bana verirsen tamam deriz, biz mesela 720’ye alacağız değil mi buradan yatırılacak parayı, bize Galatasaray’a  
verse bir sıkıntı olabilir mi hani Beşiktaş zorluk çıkarırsa hani…işte büyük takım olmazsa bize gelecek falan filan  
Ali  Turan’ı da çok istiyordu dünden beri  sabahtan beri  daraltıyor e adamlar dedim takas kullanıyor hoca sen  
kulübü çöz ver sana getireyim çocuğu dedim yani o sende çok umutlu”,

05.01.2011 günü saat:13.08’de Özcan Üstüntaş’ın Sami Dinç’i aradığı görüşme; (tape:37)

Özcan: “Fatih parayı yatırmışlar, 200 milyarı yatırmışlar 220 milyarı, yatıracaklar anlamına gelir yani bu 
dimi”, Sami: “E tabi abi orda artık fes etme sansı yok, karşılıklı anlaşarak gidebiliriz sadece”, Özcan: “ Bi yer 400  
milyarı yatırmadığı zaman yine fes olurmu… bu hepsini Rubin’i mubini hallettikten sonra bu Hasan’ın işi vardı ya  
abi Rubin’le ilgili, onu başlatacak”, Sami: “Hasan’ın vekaletini falan şimdiden alalımda o zaman”, Özcan: “Yaşar  
gelecek şimdi buraya da bu Rubin’deki Yaşar yok mu…Fatih’in Fatih’i ee Federasyona şikayat ettiğimizi duymuş  
senin adamının gittiğini de duymuş”,  Sami: “Ya bende bende şeyler var Fenerbahçe spor kulübünden menejarlik  
ücreti olarak aldığı paralar var Ali Bilgin transferinde bilmem ne Doğan adına ben o belgeleri çıkarıyomuyum”,  
Özcan: “Evet Doğan adına yap”, Sami: “Doğan adına avukat kimliğiyle aldığı paralar var abi e ben de o belgeleri  
versem üniversiteye bunu akademisyenlikten atarlar yasak avukatlık yapması”,

05.01.2011   günü saat:16.01  ’de Olgun Peker'in   Özcan Üstüntaş'ı aradığı görüşme;   (tape:728)  

Olgun: “Fatih’le konuştun mu", Özcan: “Konuştum bugün parayı yarısını yatırmış Beşiktaş, ama Sivas’a  
gitmez abi", Olgun: “Sivas’a niye kardeşim ne yapacağına karar versin artık yani bu konuş onunla ciddi ciddi",  
Özcan: “300 milyar yatırmışlar", 

07.01.2011   günü saat:14.07  ’de Olgun Peker'i   Mecnun Odyakmaz'ın aradığı görüşme;   (tape:757)  

Mecnun: “Ya satışından pay verelim abiciğim bunlara % 20 falan", Olgun: “Akşam maça gelecek şeyde 
Yıldırım başkanda gelecek öbürleri de gelecek, orada bir şekilde yapacağız yani onlar aslında şöyle diyor ya bizi  
de zor durumda bırakmadan biz hiç bir şeysiz 1.5 -2 yıllığına verelim, al al diyor ben diyor şey ya burada kalırsam  
benim sözüm diyor ben zaten  o şekilde de halledeceğim o zaman diyor orası bizim kendi kulübümüz biz sizden  
bunu esirge, şunu da söyledi bu Fatih Tekke işi var bizim, Fatih Tekke’nin işini yarın bir şekilde, halledebilirsek  
onları da sıkıntılı belki o aradan bunu da çıkartabilirim", Mecnun: “Nasıl yapmışlar Sezer işini", Olgun: “Daha yarın  
yapıyorlar bugün bir şey yapmamışlar", Mecnun: “O oraya mı gidecek Tekke’de Eskişehir’e mi", 
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07.01.2011   günü saat:16.28  ’de Olgun Peker'i   Özcan Üstüntaş'ın aradığı görüşme;   (tape:759)  

Olgun: “Ziya Doğan televizyona açıklama yapmış Fatih Tekke ile anlaştık diye", Özcan: “Yok abi hiçbir  
şey yok",  Olgun: “Başka bir  şeyler var kimseyle sakın yarına kadar konuşmayın, yarın ola hayır  ola yarın bi  
gelişme var ona göre konuşacağız",

08.01.2011 günü saat:14.54’te Özcan Üstüntaş’ın Olgun Peker’i aradığı görüşme; (tape:39)

Özcan: “Yabancı bir tane iş var mı dedim”, Olgun: “Yok yok ne oldu o Fatih işi”, Özcan: “Abi senden haber  
bekliyoruz”, Olgun: “Şu anda gidiyorum Eskişehir’le alakalı bir  görüşeceğim Sezer transferinde ona bir  şeyler  
yapmaya çalışacağız, sezon başı kamp gördü mü bu adam, hiç bir kamp döneminde bu adam yokki 4 senedir ya  
ya en son hangi kampa katıldığını hatırlıyormusun doğru düzgün”, Özcan: “Zenit’te en son”…Olgun: “1 ay önce  
1,5 milyon euroyu attın çöpe bir maçta bile kullanamadın en azından Sezer transferinde verirsem kamuoyunda da  
kimse bana caz etmez, bir konuş bakalım Konya bu adamı hala istiyor mu Konya’dan istiyorsa ben gideyim şimdi  
Konya’yla oturayım pazarlığımı yapayım, ya 1,5 milyon euro diyelim anladın yani şey olarak aslında ben Sivas’a  
verme taraftarı değilim çünkü Fatih’in ben aramızda kalsın bir şey vereceğini Sivas’a da dahil Konya’ya da dahil  
birşey vereceğini sanmıyorum”, Özcan: “Yarın kötü olur biliyorsun ondan sonra başımıza gelecekleri  vır vır vır vır  
vır  vır  yani”,  Olgun: “Ya hayır  Sivas’a kötü olursa bu sefer  Mecnun başkanda bana, verelim Konya’ya gitsin  
anasını satayım bana kalırsa ama Sivas da”, Özcan: “Oradan alırız çünkü şeker fabrikası sponsor olmuş onlara  
para veriyormuş”,

10.01.2011   günü saat:14.08  ’de Olgun Peker'i   Özcan Üstüntaş'ın aradığı görüşme;   (tape:774)  

Olgun: “Var mı haber", Özcan: “Abi daha parayı yatırmadılar da 5’e kadar bekliyoruz da bugün bunlar  
kiralık verirler değil mi abi, bir de çok büyük sorun var ondanda haberi yok Fatih’in, adamlar parayı tam yatırmışlar  
meğersem bizde diyoruzki 120-130 milyar eksik, bütün sezonun parasını bürütünden yatırmışlar, net üzerinden  
yatırmışlarsa parayı net alacağız hani 150 milyardan kurtaracağız", Olgun: “Tabi canım net alırız kardeşim öyle  
anlaştık öyle şey olur mu ya, ben şimdi Konyaspor başkanını çağırıyorum akşama olmazsa konuşayım verelim  
gitsin,başka bir yer yoksa yani", 

10.01.2011 günü saat:14.27’de Özcan Üstüntaş’ın Ziya Doğan’ı aradığı görüşme; (tape:40)

Özcan: “Şimdi Fa Fatih derki yani bu Türkiye’de çok zaman yani ya ayrın belli olmaz hoca gidebilir başkan 
gidebilir ben gidebilirim biz önce kiralık gidelim onlar bizden memnunsa biz onlardan memnunsak hoca da seneye  
oradaysa biz gene devam ederiz, ama yarın hoca olmaz veya bir başka takıma gider, biliyorsun bize hatta küsen  
hocalar başkanlar var hele hele bilhassa bana Fatih’in lafı önce Ziya hocama söz verdik önce onu ara, bu akşam  
zaten Olgun abi de orada Antalya’da sizin başkanla da görüşecek”, Ziya: “Hı hı salı günü geliyor başkan tamam” , 

11.01.2011   günü saat:15.21  ’de Olgun Peker'in  , F.'i aradığı görüşme;   (tape:793)  

Olgun: “Şimdi şu Fatih Tekke konusunu konuşuyordum şeyle de Beşiktaş’la halletmeye çalışıyorum şeyi,  
Başkan yani birşey iyi oynar sorun olmaz şimdi Konya’ya verecem", F: “Sen bize ver onu ya o bizde oynar ya o  
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Konya’da monyada oynayamaz", Olgun: “Şimdi maliyetini bilmiyorum hani 400 bin euro de falan 500 bin eurodan  
aşağıya mal olmaz bir kere ", Fikret: “Olsun çok da para değil", 

11.01.2011   günü saat:17.04  ’de Olgun Peker'in  , Özcan Üstüntaş'ı aradığı görüşme;   (tape:794)  

Olgun: “Özcan ne yaptın ne düşünüyoruz bunun için, Fatih Tekke ile alakalı, Beşiktaş ile anlaştım, kiralık  
için,  bedelsiz kiralık verecek Beşiktaş",  Özcan: “Yarım dönemlik 500 bin euro para vermişler Hüseyin’e,  sen,  
benim, ne yaptın abi, Facebooktan mesaj attı dedim ya abi", Olgun: “Halledemedim vallahi billahi aradı mı o seni",  
Özcan: “Onun dışında bende cevap bile vermedim aramadım da yani telefonu da değiştirmiştirde gerçi",

12.01.2011 günü saat:14.40’ta Özcan Üstüntaş’ı Fatih Tekke’nin aradığı görüşme; (tape:44)

Fatih: “Ya bu görüşmeyi sen Olgun’a mı devretmişsin”,Özcan: “Avukat görüşüyor avukat Sami görüşüyor”,  
Fatih: “Nereyle görüşüyor Sami,  Ziya hoca Olgun’la görüşmüş nasıl oluyor o”, Özcan: “Olgun abi orada da bur  
yabancı oyuncu verecek de”, Fatih: “Para yatırmak istiyoruz ya biz sen abim olarak ben sana para kazandırmak  
isterim ama ben sana derim Olgun 1 liram geçmez, onun o işte ne işi var anlamadım,  bana haber geliyorki 
Olgun mu Olgun mu diyor senin menajerin diyor nasıl ben sana ne dedim”, Özcan: “Şimdi beni dinle ha resmi 
menajer olmayan biri şu an benim durumda senle ben mesela Konyaspor kulübüne gelemem, avukatla birlikte  
gideceksin ben gelmeyeceğim yani  bu görüşmeyi  de Ziya Hoca’yla bende yaptım Olgun abi  da orada bizim 
ortağımız benim ortağım olduğunu da biliyor ona da pres yapıyormuş”, 

12.01.2011 günü saat:15.03’te Özcan Üstüntaş’ı Olgun Peker’in aradığı görüşme; (tape:45)

Olgun: “Özcan konuşmamış ki onunla ya İbrahim Hacıosmanoğlu aramış onu, İbrahim Hacıosmanoğlu ne  
yaptın  falan  demiş  görüşüyoruz  biraz  sonra  yanıma  gelecek  ben  sana  aratırım  demiş,  Ziya  Hoca  falan  
konuşmamış sonra yani burada bir sıkıntı olacak olsa biz ona sıkıntı yansıtırmıyız o neyin peşinde ki”, Özcan:  
“Millet fırfır ediyor işte yani soruşturma açılır şu olur bu olur,adım diyor hep diyor şeylerle anılıyor kötü şeylerle  
diyor bir de federasyonla mı uğraşalım diyor”, Olgun: “Öyle bir şey olmayacak ya biz zaten kulüp başkanı adına  
kulüp kendisi isterse böyle şeyler yaşanır, konuş bir dön bana yani adam da beni arıyor şimdi bak Konya başkanı  
bir daha aradı”, 

12.01.2011   günü saat:15.12  ’de Olgun Peker'i   Ali Kıratlı'nın aradığı görüşme;   (tape:808)  

Ali: "Hallettin mi Fatih’in işini", Olgun: “Halletmeye çalışıyorum",

12.01.2011 günü saat:16.08’de Özcan Üstüntaş’ı Olgun Peker’in aradığı görüşme; (tape:46)

Özcan: “Ya şu Hacısalihoğlu niye kafasını karıştırıyorsa onu da çözemedim”, Olgun: “…Ya onlar nereden  
çıkıyor ya, eğer ki yoksa ben satabileceği şeyi vereceğiz kardeşim”,Özcan:“Ne öyle birşey diyor orayla fiyat konuş  
ne konuş diyor ne konuştum diyor hiç birşey de de demiyor o Hacısalihoğlu, o şey karıştırıyor kafasını da”, Olgun:  
“O şey sana ne diyor hani Olgun abi görüşmüş falan filan”,  Özcan: “Diyor işte ya diyor yakacakmısınız beni o bu  
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işte de şey karışıyor bence o”, Olgun: “O ha Hacısalihoğlu karışıyor”,  Özcan: “Tabi canım hani yakacaklar seni 
falan filan yetkili değil bunlar, nasıl şimdi onu ben şeye mi vereceğiz federasyona mı vereceğiz yani”, 

12.01.2011 günü saat:16.33’te Özcan Üstüntaş’ı Olgun Peker’in aradığı görüşme; (tape:47)

Olgun: “Sen bununla konuş bak hoca yanımda hoca 20 dakika sonra idmana çıkacak yani gitmesi lazım 
bi he desin tamam diyorsa atlasın avukatı koyun yanına avukatla birlikte gilsin buraya bu iş bu akşam bitsin, ona  
da söyle korkacak birşey yok yani hani Olgun abiyle görüşmesi yani sonuçta bu kulüp gidip onu şikayet edecek  
veya ondan birşey çıkacak hali yok, ha avukat görüşmüş ha bizler görüşmüşüz onun orada etkilenecek bir şeyi  
yok”, Özcan: “Ama ona işte üflüyorlar nasıl üflüyorlarsa”,Olgun:“O zaman Hacismailoğlu yapsın onun menajerligini  
biz niye gidip neden konuşuyoruzki sağda solda, ara şimdi onu deki hocayla Olgun abi oturuyor hoca …var Olgun 
abini yanından da 20 dakika sonra çıkacak, avukatla beraber biletini alalım uçak biletini atlayıp gelsin gelmiyorsa  
da burada hazırda oyuncu var onu bitirelim”, 

12.01.2011   günü saat:16.51  ’de Olgun Peker'in   Özcan Üstüntaş'ı aradığı görüşme;   (tape:809)  

Olgun: “İbrahim Hacısüleymanoğlu mu ne var ya arıyor şimdi Ziya Doğan’a bak diyorki onun menajeri  
falan yok onların…beni şeye düşürmesinler", Özcan: “Ne demiş abi menajeri yok mu demiş", 

12.01.2011   günü saat:16.52  ’de Olgun Peker/Ziya Doğan'ın  ,Özcan Üstüntaş'ı aradığı görüşme;   (tape:810)  

Olgun: “Biz bunun için uğraşıyoruz burada bu kimki İbrahim Hacısüleymanoğlu Olgun onun menajeri değil  
falan değil filan konuşuyor bizim hakkımızda,…bunlar nasıl adam lan",  (Olgun telefonu Ziya'ya veriyor), Ziya: "Bu  
konuyu kapat kardeşim, o kulağına şey geldi oradan da o da bize yardımcı olmak istiyor, şimdi Olgun başkanda 
kızdı, biz sizinle girdik sizinle devam ederiz bitti, Fatih’e deriz ki Fatih sana ulaşamadık arkadaş senin menajerin  
de burada biz bu arkadaşla belli  bi aşamaya getirdi biz o işi  temizleriz yani, ben bir şey duymadım", Özcan:  
“Tamam hocam", 

12.01.2011 günü saat:17.04’te Özcan Üstüntaş’ın X şahsı  aradığı görüşme; (tape:48)

Özcan: “Bugünde Fatih’i,  Konya-Ankaragücü  arasında bir koşuşturuyoruz, şimdi biz Konya’yla anlaşma  
yapacağız  da,  Konya’yla  anlaşma  yapacağız  büyük  ihtimalle  de  işte  bugün  yarın  atacağız  imzayı  da  şimdi  
bunlardan  şey  alıyorum enişte  bu  çek  senet  vermiyorlar,  hani  Galatasaray’daki  sözleşmemiz  varya  öyle  bir  
sözleşme almak zorundayız çünkü denetime girecek ya hani sıkıntı olmasın hem Fatih’e hem bizim oyunculara 
sıkıntı  olmasın diye zaten kulüpte diyorki  kullanma diyor  kullanırsan da sıkıntı  yaşarsın  hani resmi menajer 
değiliz ya”,  X: “Fark etmez tarihlere şey senet ver o tahsilatları yapıp ay sonra vereceksin tahsilatı sen”, 

12.01.2011   günü saat:17.08  ’de Olgun Peker'i   Ziya Doğan'ın aradığı görüşme;   (tape:811)  

Olgun: “Ben bu konuyu kapattım tamam hocam ama bunu bu dünyada tek senin için kapattım bunu da bil  
yani", Ziya: "Tamam başkanım öpüyorum seni", 
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12.01.2011   günü saat:17.16  ’da Olgun Peker'in   Özcan Üstüntaş'ı aradığı görüşme;   (tape:812)  

Olgun: “Kiminle konuşuyorsun", Özcan: “Fatih efendiyle dedimki Fatih bak ben seninle dedim 7 senedir  
beraberim ben dedim çok mahcup oldum şuan dedim Ziya hocayı aramış dedim başkan zaten gitseydin avukatla  
gidecektin dedim seni sıkıntıya düşürmeyecektik dedim ama baştan söyleseydin adamlarla hiç konuşmasaydık",  
Olgun: “… birşey demesin... gördüğüm yerde…", 

12.01.2011 günü saat:21.14’te Özcan Üstüntaş’ı Fatih Tekke’nin aradığı görüşme; (tape:50)

Fatih: “Şimdi Ziya Hocayla da konuştum ben, yalnız şunu söyleyeyim sana şu transferden sonra benim 
seninle hiç bir şekilde işim olmaz sen yalancı bir adamsın seni abi gördüğüm güne de lanet olsun,  ben sana 
demedim mi o Olgun işin içerisine girmeyecek”, Özcan: “…Olgun orada doğru ama başka bir kendi yabancı 
bir oyuncu için orada senin adına”, Fatih: “Ziya Hoca’ya demedin mi ki Olgun orada Olgun’la konuşun bu işleri”,  
Özcan: “Onlar Olgun’u görüyor ya Ziya Hoca Olgun abiye diyorki haydi da Fatih’in işi ne oldu zaten senin senin  
onunla kırgın olduğunu biliyor”, Fatih: “Ziya fiyat konuşmuş onunla, 700000 euro garanti para harici olmaz, ben 
sana özellikle demedim mi ki Olgun”,  Özcan: “Onu orada kontrol edemem o da yabancı oyuncu için Ziya Hoca  
nın yanında bende hani senin hani zor durumda kalma federasyon şey yapıyor sen söyle soruşturma açıyor hani  
resmi menajerle mi gittin yetkisiz menajerle mi diye ben de Sami Dinç’le avukatla her şeyi ayarladım seni uçağa  
koyup onunla gönderecektim”,  Fatih: “Neyse beni rahatsız eden tek şey Olgun’un orada olması Olgun şeyle  
yemek yiyormuş da başkanla, sen benden okey almadan adamlara kiralık diye he kiralık tamam kiralık gelelim 
demişsin adamlar da kiralık kiralıktır”,

13.01.2011 günü saat:10.43’te Özcan Üstüntaş’ın Sami Dinç’i  aradığı görüşme; (tape:51)

Özcan: “Bu Konya’lılarla Fatih’le ilgili pazarlıktayım da, ama parada sıkıntı var 250 bin euro garanti para  
200 bin euro maç başına kabul ettiremedim Fatih’i yarım 6 aylık 700 bin euro verdiler, 700 bin euroyu 200 bin  
eurosunu maç başına kabul ettiremedim”, Sami: “Maç başı zaten hepsinde oynar abi Fatih”,…  Özcan: “Bunun  
vergisi var şeyi var biliyorsun bunu bari mukaveleden muaf muaf tutsak mukaveleden ek sözleşme yapsak geçerli  
mi”, Sami: “Geçerli abi hiç sıkıntı yok onu hallederiz”, Özcan: “Bari kulübe böyle bir yardımımız olsun ya”, Sami:  
“Peki Fatih kabul ediyormu abi”, Özcan: “Onu ben kabul ettireceğim onu o garantisine bakar ya”, Sami: “Ama biz  
düzenleyelim onu yani yazalım”, Özcan: “Çünkü kulübe yardım etmek istiyorum yani şu şu açıdan bari garanti  
vereyim de mukaveleye yazmayalım diye”,

17.01.2011 günü saat:12.08’de Özcan Üstüntaş’ın Sami Dinç’i  aradığı görüşme; (tape:56)

Sami:  “Şey arıyorum ben seni  de kapalıydı  hep telefonun cumartesinden beri  baya aradım”,  Özcan:  
“Ankara’daydım bir, ikincisi çok arayanlar vardı 75 - 85 yaptım seni gördüm ama”, Sami: “İyi iyi ama ama galiba  
bir yere vardın beni Olgun başkan aradı da şeyde cumartesi günü, Fatih’in işi bitti falan dedi de hayırlı olsun abi” ,  
Özcan: “Kulüpler anlaştılar  işte biz zaten daha önce cuma günü bitirmiştik,  imzaladık biz ama kulüpler fesihi  
bugün yapıyorlar”…Özcan: “Tamam zaten 1,1-2 günde süremiz var bu bugün yarın fesih olacak fesih olduktan  
sonra da evraklarda gelirse onu da yapıştırırız artık”, Sami: “Sen Ankara’ya falan gidecekmisin abi tekrar”, Özcan:  
“Ne işim var zaten benim gitmemde yasakta hani kulüp biz bizden olunca kolay çözdük işi yani, şeye de Fatih’e  
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de yani sana veya avukata gerek yoktu bir buçuk yıllık bir arsa vardı Fatih istedi onu verdiler, 2 trilyon bir buçuk  
yıllık maaşlara böldük, basit bir mukavele yaptık yani”, Sami: “E çok iyi para”, Özcan: “33 yaşındaki oyuncuya çok  
iyi para 4 trilyon para süper para 1,5 yılda, aramızda kalsın bu 3 - 4 hafta sonra Fatih, Ümit Özat’ı döver gelir  
sezon sonu bir daha satarız onu”,

26.01.2011   günü saat:20.59  ’da Olgun Peker'i   Özcan Üstüntaş'ın aradığı görüşme;   (tape:912)  

Olgun: “Fatih hiç aramadı demi Özcan"  Özcan: “Yok aramadı abi", Olgun: “Öbür şeydende bir haber  
gelmiyor, menajerlik parası yok bir şey demi o", Özcan: “Normal aramadıki bununla ilgili arasın abi, en son geçen 
hafta konuştuk",

01.04.2011   günü saat:17.53  ’de Olgun Peker'in   K.'i aradığı görüşme;   (tape:1023  )

Olgun: “Salı günü telefonlaşalım Eskişehir Spor Kulübüne 100 bin + KDV fatura kesmemiz lazım 
euro",  K:  “Kimin  adına  keseceğiz  yani  oraya  genelde  biz  futbolcu  isimleri  yazıyoruz  ya",  Olgun:  “Yaz  onu 
danışmanlık  bedeli  olarak  keseceğiz  bir  de  şirketten  hemen  şu  Refleks  Menajerlik  ibaresini  hemen 
çıkarmamız lazım…çok hızlı yani, Sportif Danışmanlık Şirketi olarak görsün orayı", K: “Ben şeyi kesiyorum 
ama  Ali  Tandoğan’ı  kesiyorum"   Olgun:  “Ali  Tandoğan’ı  kesin  gitsin  kaç  lira  alacağımız  Fatih  Tekke’yi  de  
kesersek", K: “Ben size onu pazartesi günü söyleyeyim Olgun Bey net rakamı",

25.04.2011   günü saat:  12.12’de Özcan Üstüntaş'ı   Sami Dinç'in aradığı görüşmede;   (tape:451)  

Özcan: “Bizim bu Fatih’in şeyi var sende değilmi yetkisi falan var değilmi", Sami "Var abi var", Özcan:  
“Bunun mukavelesini istesene bir  federasyondan şimdi biz kahvaltı  yapıyoruz da oraya, ya birşeyler yapmayı  
düşünüyoruz", Sami: "Hemen istiyorum tamamdır, yarın da bir görüşelim abi diğer konularla bu konuyla hepsiyle  
ilgili" dendiği belirlenmiştir.

2- Ali Turan’ın önce Galatasaray Spor Kulübüne, bu kulüpten de Antalya Spora transfer edilmesi

19.04.2010 günü Ali Turan’ın Galatasaray Spor Kulubüne transfer edilmesiyle ilgili Refleks Menajerlik ile  
Galatasaray Spor Kulubü yetkilileri Haldun Üstünel ve Adnan Sezgin arasında sözleşme imzalandığı belirlenmiş,  
sözleşmenin bir sureti soruşturma dosyasına konmuştur.

 

Olaya ilişkin iletişim tespit tutanakları

22.12.2010   günü saat:  13.31’de Olgun Peker'in   Özcan Üstüntaş'ı aradığı görüşme;   (tape:25)  
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Olgun: “Ali Turan’ın falan daha şeyi nedir durumu”, Özcan: “Galatasaray şöyle vermek istiyor hani biz git  
demeyiz kendi ben gitmek istiyorum derse veririz diyor”, Olgun: “Ne diyor Ali Turan bu işe”, Özcan: “Maçtan sonra  
konuşacağım Ziya hoca ile ilgili mi abi”, Olgun: “1 milyon dolar veriyor onlar de”, Özcan: “Yıllık mı”, "Olgun: “He”,  
Özcan: “Tamam konuşurum abi maçtan sonra",

25.12.2010   günü saat:  16.57’de Olgun Peker'i   Ziya Doğan'ın aradığı görüşme;   (tape:648)  

Ziya'nın "Ali Turan şu Adnan Sezgin ile bir konuşsun yani bugün yarın ben de Özcan’ı aradım Özcan  
ilgileniyordu Özcan’ın telefonu cevap vermiyor onun dışında bu ön liberonun adı neydi  Kopenak’taki”,  Olgun:  
“Noregart”, Ziya: "Onu bir bekletsene bana bir zahmet”, Olgun: “Yani konuşayım ben hemen sana döneyim forvet  
hattında göndermek istediğin varsa haberim olsun",

01.01.2011 günü saat:17.17’de Özcan Üstüntaş’ı Adnan Sezgin’in aradığı görüşme; (tape:34)

Özcan: “Bitirdin mi işi abi”, Adnan: “Şimdi Antalya’yla en son konuşmanız nedir sizin”, Özcan: “Abi Antalya  
ne beni aradı ne de ben o gün seni aradım geri döndüm ama bulamadım”, Adnan: “Hayır hoca şeyi aramış Ali  
Turan’ı Ali Turan da demişki benim hiç bir şeyden haberim yok, tamam şimdi aratıyorum Ali seni Ali Turan’ı, biz  
şimdi Ali Turan kafasına takmasın ben onun bugüne kadar hakedişini taksitler halinde ödeyeceğim tamam mı ona  
göre, Antalya’yla anlaş”, Özcan: “Tamam abi sen konuş arattır”,

01.01.2011 günü saat:22.42’de Özcan Üstüntaş’ı Adnan Sezgin’in aradığı görüşme; (tape:35)

Adnan: “Şimdi Ali Turan aradı beni de, hı herhalde biraz anlatamamışsın sen ona”, Özcan: “Abi anlattım  
da o bunda diretiyor, şu bir iki günden beridir de diyorki abi ya ben kalayım oğlum kalınca oynayamayacaksın”,  
Adnan:  “Oynayamayacak  para  da  kazanamayacak”,  Özcan:  “Aynen  öyle  onu  üzmek  istemeden  anlatmaya  
çalışıyorum ama”, Adnan: “Ona bir örnek verdim dedimki Konya’da yapılan olayda senden fazla ben üzüldüm az  
daha onun yüzünden kavga ediyorduk”,

02.01.2011   günü saat:  14.58’de Olgun Peker'i   Özcan Üstüntaş'ın aradığı görüşme;   (tape:405)  

Özcan: “Konya’yla Antalya işte Ali için arıyor da şöyle bir durum var bugün Ordusporda olan gelişmeyi  
biliyorsun değil mi abi menajer dolayısıyla oyuncuyu kabul etmemişler”, Olgun: “Onlar anlaşamamıştır”, Özcan:  
“Tabi  canım yani  demekki  Mustafa  Üçüncüymüş kendine peşin  para mı istedi  biraz daha fazla  mı istedi  ne 
yaptıysa o da bozulunca bunun üstüne attılar işi”, Olgun: “Abi biz hemen Ömer’in üzerine biz bunları imzalatalım  
avukatı sokalım hiç biz girmeyelim avukat görüşsün menajer adına“, Özcan: “Faturayı  ne diye kestireceğiz Ömer  
adına mı”, Olgun: “Ayarlarız faturasını bu akşam biz yanyana gelelim de şu işleri bi çözelim",

02.01.2011   günü saat:  17.35’de Olgun Peker'in   Özcan Üstüntaş'ı aradığı görüşme;   (tape:406)  

Olgun: “8 buçuk gibi Akmerkez’de buluşuruz tamam”, Özcan:“Hayırdır abi”, Olgun:“Ya işimizle alakalı da”,  
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03.01.2011 günü saat:13.37’de Özcan Üstüntaş’ın Fatih Tekke’yi aradığı görüşme; (tape:36)

Özcan: “Hı bugün sabahtan beri Ali Turan’ın Necati Ateş, Ali Turan takasıyla uğraştım da…, ”

04.01.2011   günü saat:19.57  ’de Olgun Peker'i   Ziya Doğan'ın aradığı görüşme;   (tape:725)  

Olgun: “Bu çocuğun aradım 2 gün daha işte kız arkadaşıyla problemi var onu aşmaya çalışıyor yarın bize  
çarşamba gününe kadar haber verin bende artık mahcup oluyorum 1 hafta oldu dedim”, Ziya: "Tamam kardeşim",

11.01.2011 günü saat:12.22’de Özcan Üstüntaş’ı B.’ın aradığı görüşme; (tape:41)

Özcan: “Ali Turan’ı sattım işte dediğini yaptım, ya hiç sorma ya ağlaya ağlaya gitti çocuk ya”,

 

12.01.2011 günü saat:17.09’da Özcan Üstüntaş’ı X şahsın  aradığı görüşme; (tape:49)

Özcan:  “Daha  Mustafa  Sarp’tan  alacağım  var  Ali  Turan’la  mesela  yaptık  sözleşme  yaptık  senet 
vermiyorlar çünkü Ali Turan’ı zorda bırakırız o zaman, çünkü artık öyle bir sistem varki futbolcu direk sen 
hangi menajerle gittin diye federasyondan şey geliyor hem kulüp yanacak ,…tabi çok istedikleri oyuncu 
olduğu için herşeye evet dediler avukat üstünden yaptık da, Ömer burada yok diye sıkıntı yaşadık yani “,

17.01.2011 günü saat:16.33’te Özcan Üstüntaş’ın Adnan Sezgin’i aradığı görüşme; (tape:57)

Adnan: “Bize bi fatura göndermişsiniz Ali Turan için ocaktan ne yapıyorsunuz siz ya, 3 Ocak tarihli ya kim  
gönderiyor bunu ya kafayımı yedi hemde Refleks diye”, Özcan: “Eski faturadır o abi  ya, dünmü gelmiş”, Adnan:  
“Evet bugün gelmiş, bak oğlum manyaklaşmayalım manyaklaşmayın, 100 milyar bu ödediğimiz paranın faturası 
mı”, Özcan: “Evet abi o ödediğimiz paranın faturası ama biz onu ben onu 100 milyar ilk etapta ödediğini verdim”,  
Adnan: “Yine bi Cenk’le bi konuş Cenk’le kontrol edin tamam”,

17.01.2011   günü saat:16.39  ’da Olgun Peker'i   Özcan Üstüntaş'ın aradığı görüşme;   (tape:841)  

Özcan:  “Abi  biz  Galatasaray’a  bu ilk  100 milyarı  aldığımızda bi  fatura  kestik  ondan sonra hiç  fatura  
kestikmi oraya”, Olgun: “Kestik”, Özcan: “100 daha mı kestik abi", Olgun: “Evet", Özcan: “Refleks olarak kesmişiz  
herhalde, 3 Ocak tarihli, Hasan abi diyor ki  yanarız diyor ya biz bu fatura olmaz diyor bize zararı olur diyor ”, 
Olgun: “Şu futbolcu için bu futbolcu için hizmet bedeli  bu ama bizim zaten 50 milyarı  zaten yatırmışlar  şeye  
hesabımıza o zaman biz nereden açıklayacağız 50 milyar devlete ne için aldık”, Özcan: “Ama fatura başka türlü  
yapabilirmişiz neyse ben bir konuşayım da abi, bu çekle ilgili var mı bir şey”,   Olgun: “Yarın halledeceğim",

15.02.2011 günü saat:20.19’da Özcan Üstüntaş’ın Adnan Sezgin’i aradığı görüşmede; (tape:59)

Özcan: “Abi bu hafta içi bana o ödemeyi yapabilir miyiz abi”,  Adnan: “Zor yarın ona da bakayım ama zor  
zor”,   Özcan: “Tamam yarın arayayım abi ben seni”, dendiği belirlenmiştir. 

143



3-Gökdeniz Karadeniz’in Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer edilmesi 

Aziz  Yıldırım,  Gökdeniz  Karadeniz  ve  Olgun  Peker  arasında;  Gökdeniz’in  Fenerbahçeye  transferine  
yönelik  tarihsiz  bir  sözleşme imzalandığı  belirlenmiştir.(Bu konu Aziz  Yıldırım’a ilişkin  anlatımların  bulunduğu  
bölümde ayrı bir başlık altında ayrıca irdelenmiştir)

4-  Hakan Arıkan’ın Beşiktaş Spor Kulübüne transfer edilmesi  

Hakan Arıkan’ın 21.06.2010 günü Beşiktaş Spor Kulubüne transfer edilmesiyle ilgili Refleks Menajerlik  
isimli şirket ile Beşiktaş Spor Kulubü arasında sözleşme imzalandığı, bununla bağlantılı olarak Refleks Menajerlik  
şirketi tarafından 106.200 YTL lik fatura tanzim edildiği belirlenmiş, sözleşmenin bir sureti soruşturma dosyasına  
konmuştur. 

C-  REFLEKS  MENAJERLİK  İSİMLİ  ŞİRKET  TARAFINDAN  ÇEŞİTLİ  KULÜPLER  ADINA 
MENAJERLİK HİZMET BEDELİ ADI ALTINDA FATURA KESİLMESİ:

Yapılan  aramalarda  menajerlik  yapma yetkisi  bulunmayan  Refleks  Menajerlik  isimli  şirket  tarafından  
usulsüz yapılan bu işlemler  karşılığında yüklü  miktarlarda faturalar  düzenlendiği  belirlenmiş olup,  birer  sureti  
soruşturma dosyasında mevcut bu faturalardan anlaşılacağı üzere Refleks Menajerlik faaliyetlerini yürüten Olgun  
Peker'in çeşitli  kulüplere yetkisi olmamasına rağmen menajerlik faaliyeti yürüterek hizmet bedeli altında fatura  
kesip kazanç elde ettiği ve bu kazancı örgütsel faaliyetlerde kullandığı belirlenmiştir.

Galatasaray Spor Kulübü adına düzenlenen 118.000 TL meblağlı iki adet senet, Beşiktaş Spor Kulübü  
adına  düzenlenen  206.500,  590,  206.500,  88.500  TL  meblağlı  senetler,  Fenerbahçe  Spor  Kulübü  adına  
düzenlenen 295.000 TL meblağlı senetler, Kocaeli Spor Kulübü adına düzenlenen 47.200 ve 40.020 TL meblağlı  
senetler, Adana Spor Kulübü adına düzenlenen 30.000 TL meblağlı senet, Denizli Spor Kulübü adına düzenlenen  
47.200 TL meblağlı senet, Karşıyaka Spor Kulübü adına düzenlenen 59.000 TL meblağlı senet, Adana Demir  
Spor Kulübü adına düzenlenen 20.000 TL meblağlı senet ve  Brussels Kulübü adına düzenlenen 50.000, 50.000  
ve 25.000 Euro bedelli senetlerin bir sureti soruşturma dosyasına konulmuştur.

Yetkisiz menajerlik yapıldığını gösterir  iletişim tespit tutanakları

21.12.2010   günü saat:  18.30’da Olgun Peker'in   H.Ü.'ı aradığı görüşme;   (tape:604)  

Olgun: “Biliyorsun biz Giresun yönetimini aldık”, H: “Aldın mı, iyi yaptın hayırlı olsun”, Olgun: “Yani başkan  
olarak değil, benim Asbaşkanım aldı kimseye benden habersiz bir şey verme şu 2-3 güne kadar hocayı falan şey  

144



yapacağız bak başkanda yanımda sen yap diyor”, H: “Tamam sen şey yap oyuncular biliyorsun yazdım gel konuş  
onların kağıtları bende”, Olgun: “Benden haber gelmedin kimseye bir şey verme başkanım”, 

23.12.2010   günü saat:  21.44’de Olgun Peker'in   R.Ç.'ı aradığı görüşme;   (tape:635)  

R: "Bu Selami Özdemir var ya, onun oğlunun adı neydi”, Olgun: “Fazıl”, R: "Onun telefonu var mı sende”, 
Olgun:  “Kimi  soruyorsun  Mansare’yi  mi",  R:  "Mansare’yi  he”,  Olgun:  “Mansare’yi  soruyorsun  işte  niye  
sormuyorsun ki bana”, R: "Yok Tabata’yı soracaktım”, Olgun: “Tabata çıkmıyor ayrılmak istemiyor”, R: "Mansare’yi  
getiremezler ki onlar”, Olgun: “Konuşun dedim bakacaklardı”,

25.12.2010   günü saat:  17.30’da Olgun Peker'in   A.Ö.'in aradığı görüşme;   (tape:654)   

A: “Bu Ergün diye bir topçu varya Diyarbakırsporda oynuyordu onun durumuyla ilgili bilgi alacaktım sonra 
senin telefonların şehir dışı çıktı dedi neyse o çocuğu bulduk bu arada Diyarbakırsporla mukavelesi var devam  
ediyormuş,  bu  feshetme  filan  varmı  Diyarbakır’la  alakalı  olan”,  Olgun:  “Bir  sorayım  bakayım  ben  oğlana 
başvurmuş mu nedir”, 

25.12.2010   günü saat:  17.32’de Olgun Peker'in   E.'yi aradığı görüşme;   (tape:655)  

Olgun:  “Sen  federasyona  başvurdun  mu  şey  için”,  E:"Yok  daha  başvurmadım  abi,  30’unda  fesh  
edebiliyorsun, bu ayın 30’unda”, Olgun: “He sana bir tane, arıycam seni hadi gürüşürüz”, 

25.12.2010   günü saat:  17.33’de Olgun Peker'in   A.Ö.'i aradığı görüşme;   (tape:656)  

Olgun: “Bu ayın 30’unda bu çocuk boşta kalıyor”, A: “Onu bize bir yönlendirirsen iyi olur ya, Siirtspor’a,  
gelsin bi 3 ay bize oynasın senin bu konuda bir şeyin olursa iyi olur, o zaman sen bana gönderdin Diyarbakır  
spor’a aldım onu 2 sene 3 sene önce, sen şimdi buna dersin bir görev veriyorum sana git oğlum şeyde oyna diye  
Siirt’e gelsin çocuğu da memnun ederiz senin söylemen yeter ona”, 

25.12.2010   günü saat:  18.03’de Olgun Peker'i   G.F.Ö.'in aradığı görüşme;   (tape:662)  

G: “Mansere ile görüştük abi, çocuk bonservisi eline alabiliyor klüpten, problem yok ondan sonra yani  
gelirim ben diyor teklife göre de değişir diyor yani hani teklife göre gelirim diyor”, Olgun: “Teklif ne kafasındaki şey  
ne”,  G:"800 bin euro civarıymış abi”,  Olgun: “Ben dedimki  ona gelsin tamam bu parayı verdittiriyorum, bana 
garantiye al, direk kendisiyle konuş”, G: “Senelik 800 bin euro 2 sene mi 2.5 sene mi 1.5 sene mi kaç sene var  
mukavele”, Olgun: “2.5 sene”,  G: “Arıyorum ben şimdi onu”,  

29.12.2010   günü saat:  22.02’de Olgun Peker'i   R.Ç.'ın aradığı görüşme;   (tape:689)  
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R: "Şu Hacettepe’de şu şey varmış ya, kaleci Ercüment, şunu bitirsene ya”, Olgun: “Arayacağım seni  
maçtan çıkayım hemen arıyorum hocam”, 

30.12.2010 günü saat:16.14’de Olgun Peker’in Hikmet Karaman’ı aradığı görüşme;   (tape:317)  

Hikmet: “Başkanım ne haber”, Olgun: “Sol beke oyuncu arıyorsun ya hocam, şimdi biz Adnan hoca da  
burda bakıyoruz da,  çok enterasan bi  isim geldi  benim Danimarka milli  takımın  sol  beki  Malaga’da oynuyor  
İspanya’da, bonservisi 400.000 euro kendisi de 350.000 euro falan istiyo yani çok uygun fiyat”, Hikmet: “ Halledin  
işte ne duruyonuz o zaman”, Olgun: “E söyledim işte Öner’e ,Öner pahalı mahalı dedi ,Öner makara mı yapıyosun  
dedim İspanya liginde adam alsan Belçika’dan alsan kaç para verecektin”, Hikmet: “ Yani şimdi 2 milyon euro  
Makakula’ya  veriyolar”,  Olgun:  “Devre  arasında  oynayan  oyuncuyu  almak  kolay  mı,  bu  Danimarka  A  milli  
takımında oynayan adam”, Hikmet: “4 aydır biz maaş almıyoruz burda 4 ay oldu hocam ben bu külübe  6 trilyon  
para kazandırdım…sevgili başkanım”,  

01.01.2011   günü saat:  16.16’da Olgun Peker'i   Özcan Üstüntaş'ın aradığı görüşme;   (tape:708)  

Özcan: “Bu A.Öktüren arıyor abi beni de bu Yiğit ile ilgili de Ergün Aydın da uçuyor biliyorsun”, Olgun:  
“Abi bak ortasını bulun 3. ligden çocuk da uçacak yani Bank Asya profesyonel”, Özcan: “Yarım yıllık bi 90 milyar  
100 milyar verse alalım mı abi”, Olgun: “Yarım yıllık 90-100 milyar az yani 150 milyara anlaştırmaya çalışın”, 

01.01.2011 günü saat:16.19’da Özcan Üstüntaş’ın E.’ü aradığı görüşme; (tape:31)

Özcan: “Sen şimdi yarım sezonluk ne kadar para istiyorsun sen şimdi”, Ergün: “Abi ben oradan alacağım 
bana nakit verecek elime 150 milyar peşin, 100 milyar maç başı şampiyonluk pirimi 3. lige geleceğim abi 2. devre  
ben zaten oynarım bu Diyarbakırsporda yani yani olmazsa orası çok üzülmem Özcan abi açıkçası kabul ederlerse  
giderim 150 milyar peşin verirler imzada 100 milyarda maç başı, ama çıkarırım onları yani çıkarırım onları yani”,  
Özcan: “E bu istediğin para 1,5 yıllık mı yani 150 milyar peşin üstünden”, 

01.01.2011 günü saat:16.31’de Özcan Üstüntaş’ın A.Ö.’i aradığı görüşme; (tape:32)

Özcan: “Başkanım konuştum çocukla aslında 3. lige gelmeyi ikna ettim de para konusu var şimdi ben  
sana onu açık açık konuşayım da abi, diyorki abi ben Diyarbakır’dan 3. lige gideceğim şimdi ona Altay falanda  
talip, o da diyorki abi hani ben 3. lige gideceğim 200 milyar”,… A: “Tamam da kardeşim paraya ihtiyacı yoksa 
bu sizin emrinizde olan bir çocuktu, bunu gönderirsin git oğlum 3 aylığına git  bizim için orada bizde 
üzerine  verilebilecek  rakamı  neyse  veririz  sizin  hatırınız  için  ne  gerekirse  yaparız  parasını  peşinatını 
herşeyini yoluna koyarız veririz yani…yani o zaman hatır vardı da şimdi hatır yok mu yani ben bir hatırla  
laf, vallah bana Olgun Peker bir telefon açar abi bunu gönderiyorum ne oldu benim için al  o zaman piyasa  
yoktu hiçbir şey yoktu ben bunu aldım yani kendisi çocuk da biliyor, yani hiç mi hatır yok bu şeyde sen  
bunu ikna et güzel kardeşim, ben şimdi Olgun abiyi de arayıp arayıp konuşacağım bunları”, 

01.01.2011 günü saat:16.36’da Özcan Üstüntaş’ın Olgun Peker’i aradığı görüşme; (tape:33)
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Özcan: “Şey ya Ergün 150  125 peşin 250 istiyor yarım yılık,  bunlarda 100’ü 100’e kadar hani bizde  
üstüne koyarız dediler 120 diyelim en fazla, arada yarı yarıya fark var o da bana şöyle bir laf soktu hani dedi ki siz  
dedi geçen sene evvel sene son günü bunu sana gönderiyoruz dediniz ben aldım dedi Olgun’un bir telefonuna  
aldım dedi, hani siz isteseniz bu işi bitirirsiniz hani siz istemiyorsunuz gibi ya dedim ki Adnan abi yemin ediyorum  
babasını ikna ettim 3. lig sonuçta dedim yani diyor ki babasının da diyor zengin diyor paraya ihtiyacı yok diyor  
Olgun  yani  milletin  şeyinde   böyle  bir  şey  var  yani  Olgun  git  dese  gidecek  sen  şu  Adnan abiyi  bir  arayıp  
konuşsana abi ben deminden beri Ergün’le konuşuyorum”, Olgun: “Şimdi beni beni sokma bu işe beni en sona 
sok şimdi ben şey Olgun yurtdışında tamam”, Özcan: “Abi ama sen şimdi ilgilenmiyorsun şeyiyle bakıyor adam”, 

02.01.2011   günü saat:  17.38’de Olgun Peker'in   Sami Dinç'i aradığı görüşme;   (tape:716)  

Olgun: “Orduspor menajerle anlaşamamış parada ondan sonra tutmuş yok menajer lisanssız olduğu için  
transferden vazgeçtik diye açıklama yapmış basına, Emre Aygün ile alakalı, bunu nasıl yapacağız ya bu işler hep  
sıkıntı  olacak artık gibi gözüküyor, bu işte bize de yansır gibi geliyor, bizle pazarlık yapmaya kalkacaklar, bu  
durumumuzdan  faydalanmaya  kalkacaklar”,  Sami:"Hem  menajerin  hem  futbolcunun  adına  avukat  olarak  
görüşürüm”,  Olgun:  “Hem  şirketin  avukatı  hem  oyuncunun  avukatı  şey  menajerin  avukatı”,  Sami:  "Şirketi  
karıştırma hiç şirket biliyorsunuz farklı bir yöne çekiliyor”, 

04.01.2011   günü saat:23:00  ’de Olgun Peker'in   Neşe Ciddi'ye gönderdiği mesajda;   (tape:727)  

"İyi düşünsün sivas sporu ikna etmiştik" yazdığı,

06.01.2011   günü saat:16.57  ’de Olgun Peker'in   R.Ç.'ı aradığı görüşme;   (tape:745)  

Olgun:  “Rusya’daki  Lokomotiv  Moskova’daki  oyuncuyla  ben  bağlantıya  girdim,  ayın  9’unda  buraya  
geliyorlar, bu sene çok uygun fiyata alabiliriz deniyor menajerinden de yetki kağıdını falan alıyorum, öbür stoper  
geliyor maça yetişiyor”, R: "Bakarız tamam”,

06.01.2011   günü saat:12.22  ’de Olgun Peker'in   Neşe Ciddi'yi aradığı görüşme;   (tape:736)  

Olgun: “Var mı bir şey”, Neşe:"Forvetler var bir tane santra ee stoper var bulunduğunuz otelin yerin ismini  
söylerseniz sabahtan göndereceğim KVK standart şey maçı geldi hatırladınız mı Korteşkin tam gönderecekti ya  
bir kaç gün sonra tabi tabi geldi onu da kopyaladım”, Olgun: “Onu hemen şeye ver Sueno otel Olgun Peker 4005  
nolu oda “, Neşe: "Dejan Kelhar ile görüştüm Kelhar ee denemeye gelmeyi kabul ediyor”,

07.01.2011   günü saat:12.54  ’de Olgun Peker'i   Mecnun Odyakmaz'ın aradığı görüşme;   (tape:751)  

Mecnun: "Birader şu işi bir ilk önce kovala ya, sürüncemede bırakırsan Antep girmiş devreye şimdi çarşı  
karışıyor ya”, Olgun: “Bin dolarını alırım işi bitirirsem”, Mecnun: “Hadi abiciğim şu işi ilk önce bitir”, 
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   07.01.2011   günü saat:13.16  ’da Olgun Peker'i   Mecnun Odyakmaz'ın aradığı görüşme;   (tape:756)  

Olgun: “Oturuyoruz da Yıldırım başkan da geldi şöyle birşey diyor yani 1.5 senelik bedava kiralık verelim  
1.5 sene”, Mecnun: “Ben kiralık topçuyu ne yapayım ya bir tane bi işe yarasınlar bunlar hesapta ağa kulüpler ya  
bir tane bir işimizi görsünler gün oluyor harman oluyor yani 50 tane iş oluyor”,

09.01.2011   günü saat:00.34  ’de Olgun Peker'in   Rıza Çalımbay'ı aradığı görüşme;   (tape:766)  

Olgun: “Tam senin istediğin santraforu buldum Romanya’da Kamerunlu bu Anderson’un var ya Anderson 
sende onun biraz golcüsünü düşün getireyim mi 2 dakika bakmak istiyormusun", 

10.01.2011   günü saat:19.05  ’de Olgun Peker'i   Mecnun Odyakmaz'ın aradığı görüşme;   (tape:778)   

Mecnun: “Bunlar kiralık mı diyorlar Korhan için hala ya Semih mi nedir ona talimat vermişler 1.5 yıllık  
kiralık diyorlar gene ya şaşırmış mı…ya”, Olgun: “Ben bir konuşayım sana döneyim amca dur”, 

10.01.2011   günü saat:19.06  ’da Olgun Peker'in   C.'i aradığı görüşme;   (tape:779)  

Olgun: “Bu şeyi yine kiralık olarak siz yapıyorsunuz”, C: “Erdal öyle dedi şimdi ben şey dedim Serdal  
arattırıyorum Başkan şeyden vermiyor diye ben bir şey diyemedim”, Olgun: “Bi ara da biz de bir bilelim… ”, 

10.01.2011   günü saat:19.07  ’de Olgun Peker'in   Mecnun Odyakmaz'ı aradığı görüşme;   (tape:780)  

Olgun:  “Serdar  Adalı  öyle  söylemiş  öyle  şey  yapmış  şimdi  Yıldırım  ile  biz  o  gün  konuştuğumuzdan 
Serdar’ın haberi  yok tabi ben ..ile konuştum o şimdi başkanın söylediğini söyleyip bana dönecek, olursa olur  
olmazsa da olmaz”, Mecnun: “Bir de Serdar Adalı sı çıktı başımıza ya, ya bu kaç kere konuşulacak bu iş ya”,

10.01.2011   günü saat:23.42  ’de Olgun Peker'i   Tayfur Havutçu'nun aradığı görüşme;   (tape:786)  

Tayfur: “Aradım ben onu 3-4 kere hatta mesajda attım dönmedi ya çıkıyor devamlı şeyinde hani dönse 
şey yapacağım soracağım ona”, Olgun: “Tamam hocam tamam saygılar”, 

11.01.2011   günü saat:13.45  ’de Olgun Peker'in   A.S.'i aradığı görüşme;   (tape:788)  

Olgun: “Adnan abi sen beni fazla şeye attın ha arka plana olsun canın sağolsun ne yaptın ön libero işini  
hallettin mi”, A: “Daha iyisi lazım”, Olgun: “Bunun daha iyisi yok söyleyeyim sana”, A: “Sen onun mesajını bana bir  
daha atsana”, Olgun: “Tamam atıyorum şimdi mesajını”,

17.01.2011   günü saat:14.47  ’de Olgun Peker'in   R.Ç.'a gönderdiği mesajda;   (tape:834)  
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"Diyer oyuncuyu iptal etim" yazdığı, 

17.01.2011   günü saat:14.52  ’de Olgun Peker'in   X şahsı aradığı görüşme;   (tape:836)  

Olgun: “Şimdi bu muhasebeyle bi açık hesap gözüküyordu bizim kesmediğimiz şeyler varmış ee faturalar,  
he onları kestim de onlardan bir tanesi bu Ekrem Dağ ile alakalı Ekrem Dağ’dan biz normalde ee senelik 50-70-70  
alacaktık”, X: "Ekrem Dağ ile ilgili konuşmayı benle yapmadın sen onu bir hatırlatsana başkana sen şeyi hallettin  
mi…Ahmet Gökçek ile işini”, Olgun: “Bitti bitti”,

18.01.2011   günü saat:15.49  ’da Olgun Peker'i   Mecnun Odyakmaz'ın aradığı görüşme;   (tape:853)  

Mecnun: “Levent Eriş ile bir görüş bizim Akın’ı isterse alsın Akın gidecek Karşıyaka’ya Akın’ı istiyorsa şey  
ufak bir  şey yaparlar bize hallederiz yani olmayacaksa Karşıyaka’ya bedava vereceğime Bolu’ya veririm ama  
Bolu’dan da bir  şey kurtarırsak iyi  olur  ya jet  olsun 150 milyarlık  senet versinler  1 senelik versinler  elimizde  
bulunsun”, Olgun: “Tamam dönüyorum sana”, 

18.01.2011   günü saat:15.51  ’de Olgun Peker'in   Levent Eriş'i aradığı görüşme;   (tape:854)  

Olgun: “Mecnun başkan aradı…Dedi ki bu Akın ı, Boluspor ister mi şimdi Karşıyaka istiyormuş anlaşmak  
da üzere bu amına koyduğumun çocuklarından nefret ediyorum onlara paralı vereceğime gerekirse öbür tarafa  
parasız veririm”, Levent: “Ben istemem mi sen…Recep e söylesene şu işi “,

18.01.2011   günü saat:15.53  ’de Olgun Peker'in   Recep Aydoğan'ı aradığı görüşme;   (tape:855)  

Olgun: “Mecnun başkan aradı beni…Dedi birader bu Boluspor…Akın ı istiyor mu…Çünkü Karşıyaka ile  
anlaşmak üzereymiş onlara paralı vereceğime oraya parasız veririz diyor”, Recep: “Bizim şeyle işte Ferhat ile  
devam kararı aldık biz…Kaleci ihtiyacımız kalmadı başkanım”, Olgun: “Tamam görüşürüz abiciğim”,

18.01.2011   günü saat:15.54  ’de Olgun Peker'in   Mecnun Odyakmaz'ı aradığı görüşme;   (tape:856)  

Olgun:  “Amca  bunlar  Ferhat  ile  devam kararı  almışlar…Başka  kaleci  arayan  amca…Kimse  yok  gibi 
şuanda”, Mecnun: “Tamam”,

19.01.2011 günü saat:10.59’ da Neşe Ciddi’ nin Haldun Şenman’ı aradığı görüşme; (tape:497)   

Neşe ‘ nin “Haldun bey size bir şey sormak istiyorum ben yine,.., Kenya’nın Türk Konsolosluğu ee Türkiye  
Futbol Federasyonundan oyuncunun gelmeye müsait olduğuna dair bir Uygunluk yazısı istiyor talep ediyorlar”,  
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Haldun’ un oyuncuyu hangi kulübe getirileceğini sorduğu, Neşe’ nin “Bulancakspor,..,bu yazıyı size Bulancak’ın  
göndermesi gerekiyor ...”, Haldun’ un “Onlar çok çabuk emniyetten birini bulurlar,.., emniyette onları devamlı bu  
oyuncu giriş çıkışları  kapıda vize muhabbetleri  olduğu için,..,  Normalde oyuncunun oyuncu olduğuna ve imza 
atabileceğine dair bir yazı yok biliyorsunuz bunun için tek geçerli karne İT sidir İnternational Trans... dediğimiz  
olaydır,.., yabancılar şubesi harici kimse buna bir şey söyleyemez”, 

19.01.2011   günü saat:13.01  ’de Olgun Peker'i   Ziya Doğan'ın aradığı görüşme;   (tape:858)  

Ziya'nın  "Başkana dün söyledim seni  aramış  herhalde…Abi  sıkıntılıyız  bu Santraforu  sen mi  getirdin  
Sivasa hani bize verecektin şeyi”, Olgun: “Ben getirmedim hocam onu”, Ziya'nın "Pahalı demiştin bana”, Olgun: “1  
milyon euro yıllık”, Ziya'nın "Kendi kulübü varmı”, Olgun: “Yok kulübü yok”, Ziya'nın "Bizde şeyi bekliyoruz Keysi  
yi”,  Olgun:  “Keysi  geliyor  bu akşam geliyor…Al bu Stoper i  gitsin…Zahudi  Dahuvadi  Kulüp Afrikada oynuyor  
hocam Tunus Milli Takımında da oynuyor şuanda”, 

20.01.2011 günü saat:11.26’ da Neşe Ciddi’yi X Şahsın aradığı görüşme; (tape:498)   

Neşe’ nin “Beşiktaş a 2 tane oyuncu getirdik daha ne yapalım ya Simao bizim transferimiz,.., birde şey var  
Culio var Culio,.., Culio da Fenerbahçe’nin”, X Şahsın “Ha o onu iyi diyor güzel diyorlar onu ya”, Neşe’ nin “ben  
gitmedim mi Culio için görüşmeye İspanya ya”, X Şahsın “Holosko yu göndermişler parasını biz ödeyeceğiz”,  
Neşe’ nin “Kira bedelini ödediler sadece maaşını siz ödeyeceksiniz”  dediği, 

20.01.2011   günü saat:16.50  ’de Olgun Peker'i   İsmail Dalkıran'ın aradığı görüşme;   (tape:863)  

İsmail: “Dayı bu Karşıyaka nın başkanı değişmiş de…O aradı da beni abi diyor işte Olgun abiyle Mecnun  
abi bize eskiden dolayı yani eski başkandan dolayı haklı olarak kızgındılar şimdi başkan değişti Sivas ta bir kaleci  
varmış boştaymış”,  Olgun: “Vermiyoruz onlara…Bize çok eksik yaptılar”,  İsmail:  “Alper bu işi  bitirirse Alper in  
orada şekli olur dayı…Çok güzel bir çocuktur orada da tribün mribün her şey bunun elinde her türlü bizde olur  
yani orası”, Olgun: “Yarım saat sonra arasın tamam”, 

20.01.2011   günü saat:16.57  ’de Olgun Peker'in   Mecnun Odyakmaz'ı aradığı görüşme;   (tape:864)  

Olgun: “Karşıyakalılar aradı beni…Oranın bir yönetici bir de tribün lideri abi biz geçmişte bir takım hatalar  
yaptık  giden  yönetimin  hatlarıydı”,  Mecnun:  “Kurumlarda  devamlılık  önemlidir…Dedim  100  milyar  senede  
veriyorum onlara”, Olgun: “Ben o zaman çocuk aradığı zaman bir  daha o tribün lideri  zaten”, Mecnun: “Biçer  
aramış dersin Rıdvan mıdvan bir sürü insan aramış dersin”,

14.02.2011 günü saat:13.41’de Neşe Ciddi’yi Olgun Peker’in aradığı görüşme; (tape:504)   

Olgun:“Fenerbahçe’de Aliş diye bir oyuncumuz var genç biliyormusun Alican dur sana telefonunu vereyim  
onun,  531  (531  954  45  08),  Aliş’i  bir  ara  tamam mı,  o  çocukla  devamlı  ilgilenmeni  istiyorum birde  onların  
takımında santrfor var onunla ne yapıp ne yapıp menajerliğini almamız lazım”, 
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15.02.2011 günü saat:20.19’da Özcan Üstüntaş’ın A.S.’i aradığı görüşme; (tape:59)

Özcan: “Abi bu hafta içi bana o ödemeyi yapabilirmiyiz abi”,  A: “Zor yarın ona da bakayım ama zor zor”,  
Özcan: “Tamam yarın arayayım abi ben seni”,

01.04.2011 günü saat:13.14’de H.Ü.’ı Olgun Peker’in aradığı görüşme; (tape:2508)

Olgun: “Başkanım bir şey rica edecektim Mustafa beye bir talimat verde parayı euro olarak yaptırırsa iyi  
olur bende yurt dışına çıkacağım üzerimde“, H: “Öyle yaptıracak zaten ya, euro yapacak öbürü de çek yapacak ”,

01.04.2011   günü saat:19.17  ’de Olgun Peker'i   Sami Dinç'in aradığı görüşme;   (tape:1024)  

Olgun:  “Sabah  gidiyorum  artık  konuşuruz  o  zaman,  önemli,  telefonda  da  yani”,  Sami:"Telefonda 
görüşebileceğimiz bir  şeyse o zaman gece hani  düzgün birşey yapamayacağız şimdi  o zaman”, Olgun: “Yok  
internet üzerinden bi toplantı yaparız Samiciğim ya”, Sami. "Tamam okey ben sizden haber bekliyorum o zaman  
başkanım”, 

01.04.2011 günü saat:20.02’de H.Ü.l’ı Olgun Peker’in aradığı görüşme; (tape:2509)

Olgun: “Teşekkür ediyorum ya, acayip faydası oldu bana teşekkür ediyorum”,

05.04.2011 günü saat :17.46’da Olgun Peker’in Özcan   Üstüntaş’ı aradığı görüşme;(tape:325)

Olgun:  “Şu mali  müşavirle  konuş yarın  şu şirketten ee  menajerlik  ibaresini  kaldırsınlar  sportif  
danışmanlık şirketi sadece”, Özcan: “...abiyle mi konuşayım abi”, Olgun: “Evet evet yarın bu işi bitirttir tamam”,

 1  3.04.2011   günü saat:  12.05’de Ömer Ülkü’nün   Sami Dinç’i aradığı görüşme;   (tape:301)  

Ömer:  “Bu  bizim  2  tane  futbolcu  eski  birisi  eski  birisi  yeni  futbolcu  Fatih  Şen ile  Ümit  Tütüncü’nün  
menajerlik şirketi Rıza Ağcık şimdi burada federasyon başkanı bize ödeme yapmayın dedi”, Sami: “O da başvuru 
mu yapmış federasyona”, Ömer: “Buna 30 bin 35 bin liralık senet vermişler 2 futbolcunun şeyi için ancak şimdi  
senedi de Egemen Adatepe’ye adına kesmişler, Egemen Adatepe’nin de şeyi yok”, Sami: “Lisansı yok”, Ömer:  
“Evet resmi değil ne yapacağız onu yani bu bu icra takibi başladığı zaman bize sormazlar mı bu neyin nesi ne  
aldınız ne sattınız diye”, Sami: “Onu federasyonun haberi bile olmaz”,

22.04.2011 günü saat:12.12’de Sami Dinç’in K.’i aradığı görüşme; (tape:1861)
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Sami: “Dün biz görüştük, Olgun Peker’in avukatıyım ben Galatasaray Spor kulübünden alacakları vardı 
sizinle görüştük ya efendim” dediği ve şirketin imza sirkülerini istediği,

03.05.2011 günü saat:11.21’de Sami Dinç’i Olgun Peker’in aradığı görüşme; (tape:1884)

Sami’nin aramak için sabit numara istediği, Olgun’un “(00322479858) telefon numarasını söylediği, 

03.05.2011 günü saat:11.37’de  Sami Dinç’in Neşe Ciddi’yi  aradığı görüşme; (tape:1885)

Sami’nin Galatasaray’ın 2 tane faturası olduğunu söylediği ve bunların tarihlerini kontrol ettirdiği,

03.05.2011 günü saat:11.48’de  Sami Dinç’i Neşe Ciddi’nin aradığı görüşmede; (tape:1886)

Neşe’nin faturaların 1 Nisan ve 3 Ocak tarihli olduğunu belirttiği tespit edilmiştir. 
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MENAJERLİK SORULARININ ELE GEÇİRİLEREK SINAVDA USÜLSÜZLÜK  
YAPILMASI, RÜŞVET ALMA-VERME, RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK, BU SUÇA  
İŞTİRAK, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIĞA TEŞEBBÜS 

           Olaya ilişkin Türkiye Futbol  Federasyonunun suç duyurusu üzerine Sarıyer  
Cumhuriyet  Başsavcılığınca  2011/3341  sırasına  kayden  yürütülen  soruşturma  evrakı  
Görevsizlik  kararına  rapten  Cumhuriyet  Başsavcılığımıza  gönderilmiş,  tahkikat  evrakı  
soruşturma dosyamızla birleştirilmiştir. (Kl:30, Dizi:394-439 arası)

1- EYLEMİN GELİŞİMİ:

Kamuoyunda menajerlik  olarak  adlandırılan  “Futbolcu Temsilciliğinin”  FİFA tarafından verilen lisansla  
yürütülebildiği, TFF tarafından hazırlanan Futbolcu Temsilcileri  Talimatı’nda temsilciliğin sadece gerçek kişiler  
tarafından yürütülebileceğinin belirtildiği, lisans sahibi olmadan yapılan temsilcilik işlemlerinin “ yetkisiz menajerlik”  
olarak adlandırıldığı ve tespiti halinde  TFF tarafından maddi ve idari yaptırımların uygulandığı, Mart ve Eylül  
aylarında olmak üzere yılda 2 defa  Futbolcu Temsilciliği  sınavının  yapıldığı,  sınavda sorulan 20 sorudan 15  
tanesinin FİFA, 5 sorunun ise üye ülke federasyonu tarafından hazırlandığı,

 

TFF  tarafından  2011  yılı  Mart  ayında  yapılan  Futbolcu  Temsilciliği  sınavının; 31.03.2011  saat:  
10.20’de başlayıp 11.50’de sona erdiği, sınav öncesinde soruların FİFA tarafından 25.03.2011 günü kargo yoluyla  
gönderilerek Genel Sekreter Ali Parlak’a teslim edildiği, aynı anda 24.03.2011 günü TFF Baş Hukuk Müşavir  
Vekili Ömer Bedük’ün mail adresine FİFA tarafından İngilizce olarak geldiği, 25.03.2011 günü tercüme edilmesi  
için NPU Tercüme Bürosunda mail ortamında gönderildiği, tercüme sonrası 28.03.2011 günü dağıtımlı olarak TFF  
1.Başkan  Vekili  Lütfi  Arıboğan,  Hukuktan  Sorumlu  Yönetim  Kurulu  Üyesi  Yunus  Egemenoğlu,  Federasyon  
avukatları Ömer Bedük, Murat Aygörmez, Billur Tuğba Kakışım, Hazer Akil ve Ergin Akçay’a yine mail ortamında  
geldiği,  30.03.2011  günü  soruların  Kitapçık  halinde  hazırlandığı,  sınav  konusunda  esas  yetkinin  Haldun 
Şenman’ın başkanlığını yaptığı Profesyonel İşler Müdürlüğünde bulunduğu,

Örgüt  lideri  Olgun Peker’in  menajerlik  sınavına  girmeden  önce  Haldun  Şenman'la  sınav  hakkında  
görüştüğü, aynı şekilde sınavdan bir gün önce TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Levent Kızıl’la İstinyepark  
AVM’de Masa adlı lokantada buluştuğu, buluşma sırasında TFF’de görevli Ali Parlak’ı arayarak sınav hakkında  
bilgi alan Levent Kızıl’ın bu bilgiyi Olgun Peker’e aktardığı,

Bir yandan Haldun Şenman üzerinden sorulara ulaşmaya çalışan  Olgun Peker’in diğer yandan sınav  
öncesi Avukat Sami Dinç’le de görüşerek sınavın çok yaklaştığını belirtip sorulara ulaşmak için yardım istediği,  
Sami’nin kendisine; Avukat  Talat Emre Koçak’tan soruları alabileceğini söylediği, Olgun’un; “O da aynı işleri  
yapabilir değil mi?” diyerek Emre’nin soruları alıp alamayacağı teyit etmeye çalıştığı, Sami’nin “Hiç şüphe yok”  
diyerek Emre’nin sorulara ulaşabileceğini belirttiği, Sami ile de görüşüp anlaşan Olgun Peker’in sınav sonrası  
Sami ile  yaptığı  bir  telefon görüşmesinde dile getirdiği  “Samicim o dediğim konuyu hallettim” sözlerinden de  
anlaşılacağı üzere Haldun Şenman üzerinden sorulara ulaştığı ve bu iş karşılığında Haldun’a rüşvet verdiği,
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30.03.2011 gecesi saat: 23.00 sıralarında Olgun’un sınava gireceklerden Abdullah Cila ile buluştuğu ve  
elde ettiği sınav soru ve cevaplarını paylaştığı,

Sınava giren şüphelilerden Özden Aslan’ın sorulara ulaşabilmek için Altay Spor Genel Müdürü Erman 
Ertaş ile birlikte hareket ettiği ve bu konu ile ilgili  gelişmeleri  Serdar Berkin ile paylaştığı, ardından Özden’in  
Erman aracılığıyla soruları alabilmek için 17.500 dolar karşılığında Haldun Şenman ile anlaştığı  ve bu parayı  
bankadan kredi çekmek suretiyle tedarik edip sınavdan bir gün önce Haldun Şenman’a verdiği, Özden Aslan’ın  
hesap hareketlerinin incelemesinde; 30.03.2011 günü Türkiye İş  Bankası  Zincirlikuyu İstanbul  Şubesinden  
23.000  TL  para  çektiğinin  tespit  edildiği,  Özden’in  Serdar  ile  görüşmesinde  “Yemek  yedik  beraber  Haldun  
filan...parayı  istedi  ben  vermedim,  soruyu  vereceğim  dedi,  17.500  dolar  bu,  belgemi  vereceksiniz  parayı  
alacaksınız dedim” diyerek Haldun Şenman’la menajerlik belgesini alma karşılığında 17.500 dolara anlaştıklarını  
söylediği, aynı gün saat: 21.45 sıralarında Özden’in sınav cevaplarını almaya gittiği ve FİFA’nın hazırlamış olduğu  
15 sorunun cevabını Haldun’dan aldığı,

Sami Dinç’in olay öncesi menajerlik sınavına girecek Olgun Peker, Ümit Aydın, Mahmut Güneş, Tarık  
Özaslan ve  Volkan Bahçekapılı ile birlikte hareket ederek bu şahısların sınavdan geçer puan alabilmesi için  
cevaplara ulaşmaya çalıştığı, bu bağlamda TFF Tahkim Kurulu eski üyesi avukat Talat Emre Koçak ile yaptıkları  
çalışmalar sonucunda Haldun Şenman üzerinden sorulara ulaştıkları, Talat Emre’nin soruları çözerek Sami ile  
birlikte adı geçen şahıslara para karşılığında sattığı, (Emre’nin FİFA tarafından hazırlanan 15 soruyu çözerken 2  
soruyu yanlış cevapladığı, soruları sattıkları şahısların 13 doğru ile sınavdan kaldıkları, bundan dolayı Talat Emre  
ile Sami Dinç’in aldıkları paraları  iade etmeye karar verdikleri),

TFF tarafından Futbolcu Temsilcisi (Menajerlik) Sınavının 31.03.2011 günü yapıldığı, sınavda toplam 20  
soru sorulduğu, bu soruların 15 tanesinin FİFA tarafından hazırlanarak Federasyona gönderildiği, 5 sorunun ise  
TFF tarafından bizzat  hazırlandığı,  sınava toplam 120 kişinin başvuruda bulunduğu,  başvuruda bulunan 118  
kişinin  sınava  katıldığı,  2  kişinin  sınava  katılmadığı,  sınava  katılan  38  şahsın  (14  ve  daha  fazla  doğru  
cevaplayarak) sınavda başarılı oldukları, geri kalan 80 kişinin sınavda başarısız oldukları, Sınav kağıtları üzerinde  
yapılan incelemede; sınava katılan adaylardan Olgun Peker, Özden Aslan, Abdullah Cila, Mahmut Güneş,  
Ümit  Aydın  ve  Volkan  Bahçekapılı’nın  sınavda  FİFA’nın  hazırladığı  15  soruda  birebir  aynı  şıkları  
işaretleyerek     12 soruya doğru, 3 soruya da yanlış cevap verdikleri, şahısların hesaplama gerektiren soruların  
çözümüne yönelik olarak hiçbir  hesaplama, karalama yapmadıkları  veya not  yazmadıkları,  Mahmut Güneş’in  
sadece sınav Kitapçığının 1. sayfasının ön ve arka yüzünde karalama yaptığı,  Tarık Özaslan’ın bu kişilerden  
sadece 1 şıkkı  farklı  olarak işaretlediği  ve sınav Kitapçığının  1.  2.  ve 3.  sayfalarda karalama yaptığı,   TFF  
tarafından hazırlanan 5 sorudan 3’üne Olgun Peker ve Tarık Özaslan’ın doğru cevap vererek  başarılı olduğu,  
Özden Arslan’ın 2’sine doğru cevap vererek başarılı olduğu, Abdullah Cila, Ümit Aydın, Mahmut Güneş ve Volkan  
Bahçekapılı’nın ise sadece 1 soruya doğru cevap vererek başarısız oldukları,

Olgun  Peker,  Özden  Aslan,  Tarık  Özaslan,  Abdullah  Cila,  Ümit  Aydın,  Mahmut  Güneş  ve  Volkan  
Bahçekapılı’nın FİFA tarafından hazırlanarak gönderilen sorulardan aynı sorulara aynı şıkları işaretleyerek yanlış  
cevap  verdikleri,  TFF  tarafından  hazırlanan  sorulara  verdikleri  cevaplar  incelendiğinde  birbirlerinden  farklı  
cevaplar olduğu, 
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Yapılan sınavda geçerli puanı alamayan Ümit Aydın, Mahmut Güneş ve Volkan Bahçekapılı’nın sınav  
sonrası verdikleri itiraz dilekçelerinin birebir aynı oldukları ve aynı tarihte (04.04.2011 günü) verildikleri,

Ayrıca menajerlik sınavına girmek için Lise Mezunu olma şartı arandığı, Olgun Peker’in ise lise mezunu  
olmadığı halde sınava girebilmek için Bulgaristan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Tenço Hubenov Mekanik ve  
Teknik Lisesi Elektrik Bölümü’nce hazırlanan, B-0 0014326 seri, 0116/04.07.1992 kayıt numaralı, Olgun Peker  
adına düzenlenen sahte  diploma ile başvuru yaptığı, Bulgaristan Makamları ile yapılan yazışmalarda böyle bir  
diplomanın bulunmadığının ve diplomada yer alan 7301224652 birey vatandaşlık numarasının Reni Alyoşeva  
İvanova isimli bayan şahsa ait olduğunun anlaşıldığı, 

İlkokul  mezunu  olan  Olgun  Peker’in  sınavı  kazanmasından  kuşkulanan  TFF  görevlilerinin  sınavda  
soruların sızdırıldığını ve kopya çekildiğini anladıkları, ancak bu olayın yurtdışı kaynaklı olduğunu düşündükleri,  
olay sonrası  Sami Dinç’in Şekip Mosturoğlu ile  görüşerek soruları  Talat Emre Koçak’ın çözdüğünü ve adları  
kopya olayına karışan şahıslara para karşılığı sattıklarını anlattığı, Şekip Mosturoğlu’nun sınavın iptal edilmesini  
isteyip istemediklerini sorması üzerine Sami’nin; soruları sattıkları şahısların sınavda kalmalarından dolayı iptal  
edilmesini istediğini söylediği, Şekip Mosturoğlu’nun TFF Başkanı Mahmut Özgener’e isim vermeden sınavda  
şaibe olduğunu ve “Biz kaynaklı, bu bizden kaynaklanıyor, para karşılığı aldığını söyleyen insanlar var” diyerek  
kopya olayının yurtiçi kaynaklı olduğunu ima ettiği,

Şekip Mosturoğlu’nun konu hakkında Mahmut Özgener’e bilgi aktardığını öğrenen Talat Emre Koçak’ın  
menajerlik  sınav  sorularını  çözerek  para  karşılığı  sattığının  ortaya  çıkacağından  endişelenmeye  başladığı,  
12.04.2011  günü  Futbol  Federasyonu  tarafından  menajerlik  sınavının  iptal  edilmesi  üzerine  Emre  Koçak’ın  
Resfleks Menajerlik çalışanı Neşe Ciddi’ye “Olgun Bey ile görüştüm ve kendisi beni carsamba günü Brüksel’e  
çağırdı” diye mesaj atarak Olgun Peker’in talimatları üzerine hareket ettiğini gösterdiği ve devam eden süreçte  
Brüksel’e giderek iptal edilen sınav hakkında ayrıntılı bilgi aktardığı,

Kopya  olayına  dahli  bulunmayan  Şekip  Mosturoğlu’nun;  Sami  Dinç  ve  Talat  Emre  Koçak’ın  futbol  
camiasında  kendi  ekibinden  bilinmeleri  ve  soruların  dışarıya  sızmasının  bu  ekipten  kaynaklandığının  ortaya  
çıkmasının prestiji açısından tehlike oluşturacağını düşündüğü için soruların bu şüphelilerden sızdığının ortaya  
çıkmasını engellenmek için Sami ve Emre ile koordineli şekilde gayret sarfettiği,

Sınav sonuçları açıklandığı zaman Abdullah Cila’nın; Olgun Peker’i arayıp aynı cevapları yaptıkları halde  
Olgun’un sınavı geçtiğini kendisinin ve Volkan Bahçekapılı’nın ise kaldığını söyleyerek sorulara daha önceden  
ulaştıklarını  itiraf  ettiği,  yine  sınav  sonrası  Sami  Dinç’in  Talat  Emre  Koçak’ı  arayarak  Olgun  Peker’e  sınav  
sorularını Haldun Şenman’ın verdiğini söylediği, yine Emre’nin; “Özden Aslan başarılı” demesi üzerine Sami’nin;  
“Haldun verdi ona” diyerek cevapları Haldun Şenman’ın bizzat verdiğini söylediği, belirlenmiştir.

a- Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Alınan Belgeler Üzerinde Yapılan İncelemede; (Kl:29, Dizi:97-
198 arası)

Olgun Peker’in; adına kayıtlı Bulgaristan Tenço Hubenov Mekanik ve Teknik Lisesi Elektrik Bölümü’nden  
alınan lise diploması ile müracaatta bulunduğu, bu diplomanın sahte olduğu, Olgun Peker, Özden Aslan, Abdullah  
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Cila, Ümit Aydın, Mahmut Güneş, Volkan Bahçekapılı ve Tarık Özaslan’ın FİFA tarafından hazırlanan (15) soruya  
aynı cevapları verdikleri,  Ümit Aydın, Mahmut Güneş ve Volkan Bahçekapılı’nın sınav sonrası verdikleri  itiraz  
dilekçelerinin birebir aynı olduğu, şahısların hesaplama gerektiren soruların çözümüne yönelik hiçbir hesaplama,  
karalama yapmadıkları veya not yazmadıkları tespit edilmiştir.

b- Hesap İnceleme Tutanağı; (Kl:29, Dizi:199-225 arası)

Şüpheli  Özden  Aslan’ın  yaptığı  telefon  görüşmelerinde;  TFF  Menajerlik  sınav  sorularını  Haldun  
Şenman’dan  temin  edebilmek  için  bankadan  kredi  çekeceğini  ve  çektiği  parayla  Haldun  Şenman'a  ödeme  
yaparak sınav sorularını alacağını söylemesi üzerine;

Özden Aslan’ın Türkiye İş Bankası 3443 481430 sayılı hesabına ait  hesap hareketleri kontrol edildiğinde;  
28.03.2011 günü Uşak’ta 25.000 TL kredi kullandığı, 30.03.2011 günü Zincirlikuyu-İstanbul şubesinden 23.000 TL 
nakit para çektiği anlaşılmış, ayrıca kullandığı telefon numarasına ait baz detayları  incelendiğinde  28.03.2011 
günü Uşak’ta,  30.03.2011 günü İstanbul’da olduğu belirlenmiştir. Netice olarak banka hesap hareketleri, telefon  
görüşme tutanakları ve telefon baz detayları birlikte ele alındığında, Özden Aslan'ın para karşılığında Haldun  
Şenman’dan TFF Menajerlik sınav sorularını temin ettiği ve ödemeyi yaptığı anlaşılmıştır.  

c- Operasyon Sırasında Yapılan Aramalarda;

 Haldun  Şenman’ın  TFF  binasında  kullandığı  ofiste;  1’den  55’e  kadar  numaralandırılmış  Temsilci  
Belirleme Sınav Tutanakları  ibaresi  bulunan belge, 1’den 350’ye kadar numaralandırılmış Futbolcu Temsilcisi  
Sınav Soruları Cevapları ile ilgili  evrakların bulunduğu belge,  Talat Emre Koçak’ın kullandığı Şişli Harbiye Mh 
Cumhuriyet  Cd  Kahan  İş  Hanı  No:40  K:9  Akademi  Hukuk  Bürosundaki  ofiste;  1’den  96/3’e  kadar  
numaralandırılmış  üzerinde  Spor  Hukuku  Final  Sınavı,  Spor  Hukuku  Vize  Sınavı  ibareleri  bulunan  evraklar  
bulunmuş ve bu belgelere el konulmuştur.

d- Telefon Detay Dökümleri Üzerinde Yapılan İncelemede; (Kl:29, Dizi:80-96 arası)

Sami Dinç, Olgun Peker, Abdullah Cila, Erman Ertaş, Haldun Şenman, Mahmut Güneş, Özden Aslan,  
Talat Emre Koçak, Tarık Özaslan ve Volkan Bahçekapılı'nın kullandığı telefonların yapıla detay incelemesinde;

Haldun  Şenman’ın  kullandığı  (5334191717)  telefonun; Özden  Aslan’ın  kullandığı  (537  4731130) 
telefonla, 30.03.2011 günü 1 kez, Abdullah Cila’nın kullandığı (532 2819391) telefonla; 24.03.2011 günü 1 kez,  
Olgun Peker’in kullandığı; 5323602828 nolu telefonla; 16.03.- 01.04.2011 arasında 16 kez, 32483301888  nolu  
telefonla; 18.03.- 02.04.2011 arasında 6 kez,  2122840666 nolu telefonla;  04.03.- 25.03.2011 arasında 2 kez,  
Sami Dinç’in kullandığı (5324316492 ) telefonla; 08.03.-25.04.2011 arasında 6 kez, Erman Ertaş’ın kullandığı  
(5336501598 ) telefonla; 14.04.2011 günü 1 kez irtibat kurduğu,

Erman Ertaş’ın kullandığı (5336501598)  telefonun; Özden Aslan’ın kullandığı (537 4731130 ) telefonla, 
01.03.- 25.04.2011 arasında 101 kez irtibat kurduğu,

156



Sami Dinç’in kullandığı (5324316492 ) telefonun; Olgun Peker’in kullandığı 532 3602828 nolu telefonla; 
03.03.-07.04.2011 arasında 6 kez, 212 2840666 nolu telefonla; 08.03.- 29.04.2011 arasında 4 kez, 32483301888 
nolu telefonla; 08.03.- 28.04.2011 arasında 20 kez, 4915778434747  nolu telefonla; 08.04.- 29.04.2011 arasında 
2  kez,  Tarık  Özaslan’ın  kullandığı  (533  4811093)  telefonla,  25.03.-  23.04.2011  arasında  6  kez,  Volkan 
Bahçekapılı’nın  kullandığı  (533  6356565)  telefonla,  01.03.-  30.04.2011  arasında  22  kez,  Mahmut  Güneş’in 
kullandığı  (533  6278504  )  telefonla,  01.03.-  27.04.2011  arasında  99  kez,  T.Emre  Koçak’ın  kullandığı  (533 
3029915) telefonla, 01.03.- 30.04.2011 arasında 74 kez, Haldun Şenman’ın kullandığı (533 4191717 ) telefonla, 
08.03.- 25.04.2011 arasında 6 kez irtibat kurduğu,

Sami Dinç’ in kullandığı (  2122969009)  )  telefonun;    Mahmut Güneş’in kullandığı (533 6278504 ) telefonla, 
30.03.2011 günü 1 kez irtibat kurduğu,

Talat  Emre  Koçak’ın  kullandığı  (5333029915)   telefonun;  Tarık  Özaslan’ın  kullandığı  (533  4811093) 
telefonla, 09.03.- 23.04.2011 arasında 27 kez, Ümit Aydın adına kayıtlı  532 5819347 nolu telefonla;15.04.2011 
günü 1 kez, 532 4948080 nolu telefonla, 02.03. - 28.04.2011 arasında 57 kez, Mahmut Güneş’in kullandığı (533 
6278504) telefonla,  02.03.- 27.04.2011 arasında 67  kez, Sami Dinç’in kullandığı  212 2969009 nolu telefonla; 
25.03.-13.04.2011  arasında 5  kez, 2123517379  nolu  telefonla;  14.03.2011  günü  1  kez,  5324316492  nolu 
telefonla;  01.03.- 30.04.2011 arasında 74  kez,  36302748025 nolu Macaristan kod nolu telefon kullanıcısıyla; 
30.03.- 07.04.2011 arasında 3  kez,  36309095541 nolu Macaristan kod nolu telefon kullanıcısıyla;  31.03.2011 
günü 1 kez irtibat kurduğu,

Olgun Peker’in kullandığı (5323602828 )  telefonun; Abdullah Cila’nın kullandığı (532 2819391 ) telefonla, 
30.03.- 3.04.2011 arasında 20 kez, Volkan Bahçelikapı’nın kullandığı (533 6356565 ) telefonla, 30.03.2011 günü 
12 kez irtibat kurduğu,

Olgun  Peker’in  kullandığı  (32483301888  )  telefonun;  V.  Bahçelikapı’nın  kullandığı  (533  6356565) 
telefonla, 02.04.- 13.04.2011 arasında 8 kez irtibat kurduğu,

Volkan Bahçekapılı’nın kullandığı (5336356565 ) telefonun;  Abdullah Cila’nın kullandığı (5322819391) 
telefonla, 24.03.- 11.04.2011 arasında 33 kez irtibat kurduğu, tespit edilmiştir.

Sonuç: T.İ.B.’den temin edilen detay dökümleri  bilgileri ışığında;

1- A-  Haldun Şenman’ın; Erman Ertaş’la, Sami Dinç’le (sınav gününden bir önceki gün  2 kez olmak  
üzere), Olgun Peker’le ( 25.03.2011 günü 3 kez olmak üzere), Abdullah Cila’yla ve Özden Aslan’la  (sınavdan bir  
önceki gün 1 kez  olmak üzere) irtibatlı olduğu,

B- Erman Ertaş’ın; Haldun Şenman’la ve Özden Aslan’la sınav günü (31.03.2011) 5 kez irtibatlı olduğu,

C-  Sami Dinç’in;  Talat Emre Koçak’la (25.03.2011 günü 3 kez, sınav günü 2 kez olmak üzere),Haldun  
Şenman’la (sınavdan bir önceki gün 2 kez olmak üzere),Olgun Peker’le (sınav günü 1 kez olmak üzere), Volkan  
Bahçekapılı’yla (sınav günü 1 kez olmak üzere), Mahmut Güneş’le (sınav günü 9 kez, bir önceki gün 1 kez olmak 
üzere), Tarık Özaslan’la ( 25.03.2011 günü 1 kez, sınavdan bir önceki gün 1 kez olmak üzere), irtibatlı olduğu,

D- Talat Emre Koçak’ın; Sami Dinç’le (25.03.2011 günü 3 kez, sınav günü 2 kez olmak üzere), Mahmut 
Güneş’le, Tarık Özaslan’la (sınavdan bir önceki gün  9 kez olmak üzere), Ümit Aydın’la irtibatlı olduğu,

Ayrıca sınav sorularının çalınması ile ilgili  olarak bazı basın ve yayın kuruluşlarında sınav sorularının  
Macaristan ülkesi üzerinden alınmış olabileceği yönünde haberler çıkmıştır. Bu bağlamda yukarıda telefon detay  
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dökümü alınan şahısların Macaristan kod nolu telefon numaralarıyla irtibatlı  olup olmadıkları yönünde yapılan  
çalışmalarda Talat Emre Koçak’ın sınav günü ile 07.04.2011 gününde irtibatlı olduğu görülmüştür.

E- Olgun Peker’in; Haldun Şenman’la (25.03.2011 günü 3 kez olmak üzere), Sami Dinç’le (sınav günü  2  
kez  olmak  üzere),  Volkan  Bahçekapılı’yla  (sınavdan bir  önceki  gün  12  kez  olmak  üzere),  Abdullah  Cila’yla  
(sınavdan bir önceki gün 18 kez, 25.03.2011 günü 1 kez, sınav günü 7 kez olmak üzere),  irtibatlı olduğu,

F- Abdullah Cila’nın; Olgun Peker’le (sınavdan bir önceki gün 18 kez olmak üzere), Volkan Bahçekapılı’  
yla (25.03.2011 günü 1 kez, sınav günü 7 kez olmak üzere), Haldun Şenman’la irtibatlı olduğu,

G-  Özden Aslan’ın;  Haldun Şenman’la (sınavdan bir  önceki gün 1 kez olmak üzere),  Erman Ertaş’la 
(sınav günü 5 kez olmak üzere), irtibatlı olduğu,

H- Tarık Özaslan’ın; Sami Dinç’le (25.03.2011 günü 1 kez, sınavdan bir önceki gün 1 kez olmak üzere),  
Talat Emre Koçak’la (sınavdan bir önceki gün 8 kez olmak üzere), irtibatlı olduğu,

I- Mahmut Güneş’in;  Sami Dinç’le (sınav günü 9 kez olmak üzere), Talat Emre Koçak’la (sınav günü 2 
kez olmak üzere), irtibatlı olduğu,

İ- Ümit Aydın’ın; Talat Emre Koçak’ irtibatlı olduğu tespit edilmiştir.

2- Erman Ertaş’ın kullandığı    5336501598 nolu telefonun yapılan baz çalışmasında;   31.03.2011 günü 
yapılacak Futbolcu Temsilciliği Sınavından önce 29.03.2010 günü saat:16:20’de İzmir Gaziemir ilçesinde sinyal  
verdikten  sonra  29.03.2010  günü  saat:19:22’de  İstanbul  ilinde  sinyal  vermeye  başladığı,  30.03.2011  günü 
saat:00:26’da İstanbul ilinde son telefon baz sinyalini verdiği, akabinde 30.03.2011 günü saat:09:12’ de İzmir ili 
Gaziemir ilçesinde sinyal vermeye başladığı tespit edilmiştir.

e- Fiziki Takip Tutanağı; (Kl:29, Dizi:76-79 arası)

İletişim tespitlerinde; Olgun Peker'in, Mehmet Levent Kızıl ve Mümtaz Karakaya ile 30.03.2011 günü saat  
14.00 sıralarında İstinye Park Alışveriş Merkezinde bulunan Masa isimli Restaurantta buluşacakları bilgisinin elde  
edilmesi üzerine;  30.03.2011 günü saat:14.20 sıralarında  İstinye Park’a geçilerek  Masa Restaurant  isimli yerde 
fiziki takip çalışmalarına başlanılmış, saat:14.30'da  Olgun Peker, Levent Kızıl  ve  Mümtaz Karakaya'nın  Masa 
Restaurant’da buluşmuş oldukları ve aralarında sohbet ettikleri görülmüş, saat:14.40'da şahısların birlikte  Masa 
Restaurant’dan kalktıkları,  Olgun Peker’in  İstinye Park  önünden 34 THR 18  plaka sayılı ticari taksi ile,   Levent  
Kızıl ve Mümtaz Karakaya'nın ise 34 TR 470 plakalı siyah renkli Bentley marka otoyla ayrıldıkları görülmüştür 

2- OLAYA İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI

14.02.2011 günü saat:14.08’de Olgun Peker'in  , Haldun Şenman'ı aradığı görüşme;   

Olgun: “Halduncum…şu sınava bende gireceğim…Almanya’dayım diyordum bu zamana kadar ama 
sen ne diyorsun", Haldun: “Anladım abiciğim…sen bilirsin yani hani eğer beni etkilemez diyorsan", Olgun: “O 
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belgeyi alıp şey yapmak istemiyorum futbol ailesi içinde …yine bir düşünürüz  seninle bi gitmeden çay 
içmek istiyorum yarın falan bir beraber olmak istiyorum"(tape: 970),

15.03.2011 günü saat:14.39’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme” (tape: 108); 

Özden:  “Erman’ı aradım  demin,..ben  dedim  kağıt  işini  hallettim  dedim,…bugün  dedim  alırlar  büyük  
ihtimalle dedim, bugün Haldun’u aradım dedi konuştuk dedi işte soruları ben görürsem tamam demiş Haldun,
…giden  para  hiç  önemli  değil  dedim  benim için  bu  namus  oldu  dedim,  …bu  soruları  zaten  Haldun 
görmüyor mu”, Serdar: “O gün geliyormuş”, Özden: “Alanlar nasıl alıyor,…işi yapanlar nasıl yapıyor”

17.03.2011 günü saat:22.49’da Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 

Serdar: “Bugün Erman’ı aradım…benim halaoğlu dedim,  sen gel ben o işi hallederim diyor dedim, hiç 
canını sıkma sen dedi bana o işi halletmese de dedi bi şekilde bi şeyler yapacağız dedi bana, o ne demek Serdar  
abi ben onu anlayamıyorum bir türlü”, Serdar: “…Madem o kadar şey yapıyor yani yapabilir yani”  (tape: 109),

18.03.2011 günü saat:17.11’de Olgun Peker'i  , Haldun Şenman'ın     aradığı görüşme  ;

 Haldun:  “T.C  kimlik  numaranı  bana  bir  mesaj  atarmısın  sana  zahmet",  Olgun:  “Hemen  atıyorum 
Halduncum" (tape: 990),

23.03.2011 günü saat:13.33’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 

Özden: “Avukat, hemen sildirmeye 3 milyar istiyor,…yoksa 1 ay sürüyor,…Erman’da 10.000 diyor şimdi,  
en az diyor, lira değil euro”, Serdar: “Federasyona o parayı vermenden yani değilmi bi kere”, Özden: “Bu öyle de  
sildirilecek böyle de sildirilecek”,Serdar: “Gireceksin kendin kazanacaksın abi”, Özden: “Zaten verecek param yok  
ki nasıl vereceğim,…ben bi şartla veririm dedim zaten ..o da dedim de transfer zamanı veririm dedim,…Erman 
ben hallederim onu dedi ya,  güya soruları dışardan alacakmış ”, Serdar: “Dışardan alamaz”, Özden: “Bak 
bunları ben Erman’a söylemeni istemiyorum aramızda kalsın,…bu 10.000 lirayı ikimiz paylaşalım abi dedi yarısını  
ben kredi çekeyim dedi” (tape: 110),

23.03.2011 günü saat:15.24’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 

Özden:“Öbür avukat 5.000 lira istiyor,…3 diyordu şimdi başkasını devreye sokacağım 5.000 diyor, eve de 
kağıt gelmiş o mahkemeden,…benim Almanya’dan haziranın 20’sinde kalkıyormuş bu şerh ”, Serdar: “Yapacak  
bir şey yok hepsini dahil edecek....”, Özden: “Erman diyor ben senet vereyim diyor”, Serdar: “Al ya senedi de al”,  
Özden: “Erman ben okeyliyorum dedi okeyle dedim bende, ama,…Kağıdı beklediğimizi söyle dedim” (tape: 111),

25.03.2011 günü saat:10.20’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 
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Özden:  “Akşamda Erman’la  konuştum işte,  dedim ok yaydan çıktı  Erman ne  yapacaksak yapacağız  
dedim,…diyor abi ortağız diyor o parayı diyor, ben tek başına seni ödettirmem o parayı diyor, Serdar abi biliyor  
mu dedi bilmiyor dedim,…Serdar abi şunu söyledi dedim  ödememiz gereken şeyler varsa hepsi, hepsini ortak 
öderiz diyor dedim o dedim, zaten kimse istemiyor yapacaksak diyor üçümüz yapacağız diyor”, Serdar: “Sen şu  
Erman’la konuşta bana, bana dön” (tape: 114),

27.03.2011 günü saat:13.06’da Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 

Özden: “Bu mahkeme kararı alınması 7 gün filan sürüyormuş, eylülde kendim giderim o zamana kadar da  
kendim hallederim dedim hiç olmazsa 5.000 liram da cebimde kalır dedim,…olursa olur olmazsa…o zaman dedim  
eylül girerim sınava ”, Serdar: “Neden bu kadar şey yapıyorsun ki ya”, Özden: “Şimdi yapacak olanda Eylül’de 
de yapar öyle değil mi,…Haldun ordan kaçmıyor ya” (tape: 116),

28.03.2011 günü saat:10.48’de Olgun Peker'i  , Sami Dinç'in     aradığı görüşme;  

Sami (menajerlik sınavına 3 gün kaldığını ima edip):  "Sizinle bir konuyu konuşmuştuk hatırlarsınız 
geçen hafta o olacak mı olmayacak mı onu bir sorayım dedim çünkü çok yakın biliyorsunuz" ,  Olgun: 
“Bugün bu akşam haber bekliyorum o konu ile  alakalı",  Sami:"Ben de sizden haber bekliyorum o zaman 
tamamdır"(tape: 1010), 

28.03.2011 günü saat:22.40’da Serdar Berkin’in, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 

Özden: “Sana bişey desem inanır mısın,…Erman halletti işi,…yarın akşam İstanbul’a gidiyoruz iş 
tamam dedi”, Serdar: “O işlerin vardır bi oluru o yüzden ordan halletmiştir”, Özden: “Kaydı yokturu filan orjinalini  
verdiydik oraya,…ordan kapattı mı acaba Haldun,…yarın akşam İstanbul’a gidiyoruz dedi  parayı vermeye 
dedi,…sorular değişme imkanı filan olmaz demi cevap...”, Serdar: “Olmaz, peki o veriyor mu, o söylediği 
şeyi,… anladın mı sen benim dediğimi şimdi”, Özden:  “Ben bu belgeyi alacağım demi o zaman şimdi”, 
(Serdar’ın hangi gün gideceğini sorması üzerine), Özden: “Perşembe” (tape: 117),

28.03.2011 günü saat:22.55’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 

Özden: “Erman aradı şimdi,…ne kadar eksik var dedi 5.000 lira dedim tamam yarın ben vereyim sana  
dedi”, Serdar: “İyi  o zaman”, Özden:“28.000 lira yapıyor 17.500 euro biliyor musun,…kaç para eksik var dedi  
5.000 lira dedim iyi yarın ben vereyim dedi,…beraberiz dedi bu işte dedi ben vereyim yarın dedi” (tape: 118),

28.03.2011 günü saat:23.23’de Serdar Berkin’in, Özden Aslan’ı aradığı görüşme; 

Özden: “Erman’ı aradı.. hani sen sor dedin garanti mi diye dedin ya,…garanti dedi ya oraya gerek yok 
dedi”, Serdar: “Hiç verme o zaman”, Özden: “Verir miyim vermem sadece teşekkür ettim,…hiç dedi borcun harcın  
yok dedi,…yarın akşam gidiyoruz Erman’la”  (tape:119),
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29.03.2011 günü saat:19.05’de Sami Dinç’in, Olgun Peker’i aradığı görüşme;

 Sami: “Ben yarın İstanbul dışında olacam da,…dediğiniz konuyla ilgili olarak Emre’yi şey yapacam 
söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilemedim bir size sorayım dedim”, Olgun:  (Talat Emre Koçak’ın soruları  
alıp alamayacağını kastederek) “Şuana kadar olumlu bir şey yok olumsuz gözüküyor,…ama Emre’ye yine de 
söyle.....olursa ararım seni Emre’yle buluşurum ben,…o da aynı işleri yapabilir değil mi”, Sami: “Tabi tabi 
hiç şüphe yok”,(Talat Emre Koçak aracılığıyla sorulara ulaşacakları değerlendirilmiştir.) (tape:3276),

30.03.2011 günü saat:10.34’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 

Özden: “Geldik buraya sorular var cevaplar yok, sorulara karşılık 17.500 dolar yatıracağız,  onlarda cevap 
almaya bakacaklar bugün olursa olacak olmazsa olmayacak bende dedim kusura bakmayın ben sorulara karşılık  
17.500 dolar veremem verecek olduktan sonra dedim kendim karanbole girerim yaparsam yaparım yapamazsam 
çeker giderim dedim, öyle demi”, Serdar: “O soruları ne zaman veriyor sana”, Özden: “Hemen veriyor,… Sınav  
yarın”,  Serdar:  “Cevapları  bellidir  ya”,  Özden:  “Bilmiyorlar  ki  cevapları,…Erman  çözmeye  çalışacak,…soruyu 
veren adam cevabı bilmez mi ya”, Serdar: “Ayrı bi zarfta olabilir”  Özden: “Onu almaya uğraşıyorlar bilmiyorum 
bakalım, ben vermedim parayı” (tape:120),

30.03.2011 günü saat:11.22’de Olgun Peker'in, Mehmet Levent Kızıl'ı aradığı görüşme; 

Olgun: “Artık bugün yemek ısmarlarsın", Levent: “Ararım seni bir yerde bir şey içeriz seninle"(tape:1013),

30.03.2011 günü saat:12.15’de Mehmet Levent Kızıl’ın, Olgun Peker’i aradığı görüşme; 

Levent: “Şimdi çıktım spora gidiyorum spor bitiminde arıyorum seni İstinyeparkta buluşuyoruz tamam mı,  
sen içersin ben yemek yiyeceğim spordan sonra sen içersin”, Olgun:“Bende yerim ya ısmarlarsın belki yeriz niye”,  
Levent: “Ben geniş spor yaparım öyle bakma vucut şişman ama iyiyimdir” (tape:1704) , 

30.03.2011 günü saat:13.34’te Mehmet Levent Kızıl’ın, Olgun Peker’i aradığı görüşme; 

Levent: “2 de buluşuruz masada”, Olgun: “2 de masada tamam başkan” (tape:2484), 

30.03.2011 günü saat:13.49’da Mehmet Levent Kızıl’ın, Mümtaz Karakaya’yı aradığı görüşme; 

Levent: “Bende alışıyorum spor yaptım masaya gidiyorum”, Mümtaz: “İyi gelirim masaya”, Levent: “Olgun  
gelecekmiş ya Olgun bir şey konuşacağım dedi gel sen de …” (tape:2485),

30.03.2011 günü saat:14.17’de (Olgun Peker’le buluştuğu sırada) L.Kızıl’ın Ali Parlak’ı aradığı görüşme; 
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Levent: “Bi menajerlik sınavı mı var, yarın öbürsü gün, nasıl oluyor sistem nasıl bi sistem o nasıl nerde  
yapıyorsun imtihanı”, Ali: “Haldun bey, hukukçular, hukukçular işin içerisinde onlar, soru onlara geliyor gizli kalsın  
falan diye, öyle bi düzen kurulmuştu” ((tape:1604), 

30.03.2011 günü saat:15.07’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 

Özden: “Hasan Belek diyor ki…oyalıyorlar seni diyor imtihana giriyorsun diyor, karalıyorsun çıkıyorsun 
diyor  (Haldun  Şenman’ı  kastederek) Haldun  diyor  kağıdı  değiştiriyor  diyor  kazanıyorsun  diyor”,  Serdar: 
“Erman değil mi orda”, Özden: “Erman İzmir’de,…benle geldi beraber işte (Haldun Şenman’ı kastederek) yemek 
yedik beraber Haldun filan…parayı istedi ben vermedim, soruyu vereceğim dedi vermedim ben, sabah da 
dediğim gibi niye vereceğim ki dedim, 17.500 dolar bu, 5.000 lirasını Erman verdi hatta,…28.000 lira tuttu 
bozdurdum  dolar  cebimde  vermedim  benim  dedim  belgemi  vereceksiniz  parayı  alacaksınız  dedim,…yada 
garantiyi  vereceksin  parayı  alacaksın  dedim yada cevabı  vereceksin  parayı  alacaksın  dedim,…Erman dedim 
konuş cevabı getirsin yada işi yapsın alsın parayı dedim, şimdi haber bekliyorum diyor…Hasan da diyor ki öyle  
bişey saçma bi olay yok diyor sen giriyorsun sınava diyor yapsan da yapmasan da diyor Haldun kağıdı değiştiriyor 
diyor geçiyorsun diyor”, Serdar: “Dur bakalım işte görüceğiz diyorum”, Özden: “Olmazsa da sabahleyin kendim 
gireceğim,…20 sorunun 14’ünü cevaplamak zorundaymışım” (tape: 121),

30.03.2011 günü saat:21.45’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme(tape: 122); 

Özden:  “Çağırdılar  cevapları  almaya  gidiyorum,…nasıl  yapacağım onları  Serdar  abi”,  Serdar:  “Al  da 
ondan sonra”, Özden: “Alınca parayı öyle vereceğim değil mi,…sınavda nasıl  yapacağım onları ben”, Serdar:  
“Onları şimdi bu gece bi şey yap”, Özden: “Parmaklarımın arasına yazayım mı”, Serdar: “Öyle bişey yaptığın  
zaman olmaz ya,…sana kim getiriyor onu”  Özden: “Aydın”, Serdar: “Onunla bi konuş bakalım ne diyecek sana”, 

30.03.2011 günü saat:22.32’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 

Özden:  “15  cevap,  zaten  14  geçiyormuş,…öbür  5  soruyu  da  öyle  salla  dedi  yanlış  doğruyu 
götürmüyormuş,…nasıl yapacağız şimdi bunu”, Serdar: “Uzun mu cevaplar”, Özden: “Ne cevabı la şık şık,…A, B,  
C, D,…sıralı verdi bana zaten 1, 2, 3, 4, 5, 15’e kadar,…15 sorunun cevaplarını verdi”, Serdar: “Tamam onu 
ezberleyeceksin işte”,  Özden: “Garanti  olsun diye parmaklarımın arasına yazayım mı,…nasıl  ezberleyeceğiz”,  
Serdar: “Heyecanlanacak bişey yok,…kaç tane A var kaç tane C var ne var” (tape: 123),

30.03.2011 günü saat:22.20’de Olgun Peker'in  , V.Bahçekapılı’ya gönderdiği mesajda  ; 

"(Gör)üşecekmiyiz" yazdığı (tape:1015),

 30.03.2011 günü saat:22.21’de Olgun Peker'e  , V.Bahçekapılı’nın     gönderdiği mesajda  ;

" Goruselimde bulamadim yani" yazdığı (tape:1016),
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 30.03.2011 günü saat:22.22’de Olgun Peker'e  , Abdullah Cila’nın     gönderdiği mesajda;  

"Gelmedimi?" yazdığı  (tape:1017),

30.03.2011 günü saat:22.22’de Olgun Peker'e  , V.Bahçekapılı’nın     gönderdiği mesajda  ; 

"Kesin abi  yarin yine salonda gorusuruz yakin oturalim bugun gecen seneki  sorulara baktim beraber  
yapariz abi" yazdığı  (tape:1018),

30.03.2011 günü saat:22.23’de Olgun Peker'e  , Abdullah Cila’nın     gönderdiği mesajda;   

"Tam 23.de bulusucaz" yazdığı (tape:1019),

30.03.2011 günü saat:22.25’de Olgun Peker'e  , Abdullah Cila’nın     gönderdiği mesajda  ;

             "Sonra nerede bulusalım" yazdığı (tape:1020),

30.03.2011 günü saat:22.40’ da Neşe Ciddi’ye, Olgun Peker’in, mesaj attığı; 

“sınav kaçta nerde biliyormusun” yazdığı (tape:508),

30.03.2011 günü saat:22.42’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 

Özden: “5 tane A var,..7 tane C var,..3 tane B var,..A’ları yazacaksın,..ondan sonra B’leri yazacaksın  
sonra C’leri yazacaksın”, Serdar: “1’in cevabı A mesela 1 yazacağım,.. 3’ün ki A mesela 1 yazacağım”, Özden:  
“Hayır,..mesela 1,3,4,5,6’ysa A onları yazacaksın”, Serdar: “Öbürkileri de öbür şekilde yazacağım demi,..şimdi  
birazda ezberleyeyim onu ben”, (31.05.2011 günü yapılan menajerlik sınav cevaplarının sınav yapılmadan önce  
sızdırılarak dağıtıldığını göstermektedir.) (tape:462),

30.03.2011 günü saat:22.59’ da Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme;

Özden:  “Bende spor  ayakkabısı  var  abi  beyaz,  içi  dediğim iç  ayakkabının  içi  değil  de,  iç  kısmısına  
rakamlarla yazdım hepsini sol ayağımı hafif dışa kıvırdığım zaman hepsini okuyabiliyorum, ordan onu görmezler,
(devamında gireceği sınavdaki görevlileri kastederek) …o kadar da sıkı değil..zaten FİFA’dan adam gelmiyormuş 
Türk 2 tane avukat giriyormuş, hemen yapıp çıkmayayım demi, zaten ilk 3 soruyu ezbere biliyorum, ilk 3 soru 
C,A,A,”,  Serdar: “İyi dikkat et”, (tape: 463) 

31.03.2011 günü saat:08.52’de M.Ş.’in, Haldun Şenman’a gönderdiği mesajda;
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           “(Hal)duncum gunAydın bugunku sinava yigenim mahmut şen de giriyo yardimci olursan cok sevinirim”  
yazdığı , (tape:1293),

31.03.2011 günü saat:11.13’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 

Özden: “Abi çıktım ben”, Serdar: “Yeni mi çıktın daha”, Özden: “Benim arkamdan Olgun çıktı”, Özden: “Ne 
zaman belli  olacak şimdi”,  Özden: “İnternette olacakmış,  belli  olur  herhalde ya, ben İzmir’e gidiyorum, Belge  
almaya gelirim o zaman olursa” (tape: 124),

31.03.2011 günü saat:15.48’de Olgun Peker'in  , Sami Dinç'i     aradığı görüşme;  

Olgun  (sınav  sorularını  almayı  kastederek):  "Samicim  o  dediğim  konuyu  ben  hallettim, dün  akşam 
görüşecektik ya", Sami: "Ha o, pardon hatırlayamadım kusura bakmayın"(tape:1022),

31.03.2011 günü saat:19.37’de Serdar Berkin’in, Özden Aslan’ı aradığı görüşme; 

Özden: “Olgun da kazanmış,…zaten 4 kişi kazanmış,…125 kişiden,...ben, Olgun, Ümit Aydın, Emre’nin 
teyzeoğlusu”, Serdar: “Öğrendin yani sen”, Özden: “Hepimizin hazırlığımızı yapmamız lazım, ben Mehmet abiyi  
filan  aradım abi  gel  hemen atarım imzayı  dedi  problem yok”,  Serdar:  “Bastıracağın şeylerin hepsini  Mehmet 
Erdoğan’dan  bastırtırsın”,  Özden:  “Mehmet  abi  dedi  bana  zaten  benim  orayı  adres  göster  dedi”,  (sınav 
sonuçlarını henüz açıklanmadan kimlerin kazandığını öğrendikleri tespit edilmiştir.)   (tape: 125),

01.04.2011 günü saat:11.34’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme;

             Özden: “Vallaha 3-4 gündür uyumuyordum”, Serdar: “Rahat bi şekilde uyudun yani, sen kimden öğrendin  
neticeyi”,  Özden: “Dün aradı Erman’da, her şey yolunda dedi,  zaten ona söz vermiş, anla, Olgun’a”,  Serdar: 
“Olgun’un ortağı var bi tane, Hakan’ın yakın arkadaşı çünkü, vermezler diyor ona diyor kazansa bile vermezler  
diyor, herifin hakkında bir sürü şey var yani”,  Özden: “Nasıl kabul ettiler, Sınava girmesini” (tape:464), 

01.04.2011 günü saat:20.03’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 

Özden: “sen Olgun’u yapmazlar diyorsun abi Olgun’u yapmayacak olsalar sınava almazlardı, anladın mı”,  
Serdar:  “Aydın  Olgun  Peker  o,  Olgun  Peker  okumuşlardır  ama  Olgun  Aydın,  Aydın  soyadı  onun”,  Özden:  
“Herneyse ya  girerse girer  olursa olur,  bizim 1.315 euro da oraya yatacak işte”,  Serdar:  “Üst  üste,  alt  alta  
koyacaksın onları şimdi” (tape:465),

01.04.2011 günü saat:23.28’de M.Özgener’i Yunus Egemenoğlu’nun aradığı görüşme; 

Yunus: “Hayırdır hayır mı anladım hayır değil başkanım şöyle bu saatte aramamdı yoksa şimdi bu  
şeyle  ilgili  futbolcu  menajerliğiyle  ilgili  sınavı  yaptık  biliyorsunuz,  ettik  geldi  bu  arada  Haldun  hep 
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etraflarda dolaşıyor ne olacak bunlar işte Olgun Peker giriyor benim bildiğim Olgun Peker bu soruları alır 
siz istediğiniz kadar, bu arada Haldun .. şey Haldun konuşuyor falan hiç yaklaştırmıyoruz sadece Ömer ve  
Levent’e teslim edildi sorular Ömer’in zaten güvenliğinden biliyoruz  özellikle saklıyorlar biz bir şekilde soruları  
hazırladık  gerekli  olan  tercümeleri  yaptırdık  güvenilir  yerden  daha  öncede  çalıştığımız  yani  her  zaman 
çalışmadığımız öyle söyleyim, şimdi telefon açtılar 35’e gelmişler Olgun Peker’in sınav kağıdını açıyorlar en 
çok merak edilenlerden biri  Haldun’un devamlı  geldiği,  20 soruda 15 soru yapmış  Haldun” dediği  ve  
menajerlik sınavı ile alakalı soruların  evrak kayıt bölümünden dışarıya uçtuğunu belirttiği,   Mahmut’un: 
“Tamam abi iptal et,…” dediği,  (tape:2224),

02.04.2011 günü saat:10.43’te M. Özgener’i Yunus Egemenoğlu’nun aradığı görüşme; 

Mahmut:  “Kaç kişi  geçti  baba  sınavı”,  Yunus:  “38  tane  geçen var  118  başvuru,  şimdi  önce  en  son  
söyleyeceğimi söyleyeyim bu 38 kişiden 37 kişinin sınavı gerçekten hakkıyla başardığı konusunda herkeste bi  
ortak  kanaat  oluştu,  Olgun  Peker  hariç  bunu  şöyle  anlatalım  sayıyı  görünce  size  bi  takım  tablolar  yaptık ” 
(tape:2225),

02.04.2011 günü saat:17.14’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 

Özden: “Federasyondan haber geldi bana, kazanmışım, 30 kişi kazanmış abi, Olgun Peker de var, 18  
doğruyla  almışım”,  Serdar:  “Erman beni  aradı ona zaten söyledim ben,  artık  dedi  şeyimiz var  dedi”,  Özden: 
“Belgemiz var dedi,…” (tape: 126),

02.04.2011 günü saat:16.51’de Sami Dinç’i, Talat Emre Koçak’ın aradığı görüşme; 

Emre: “Bizim menajerlerin hepsi kalmış, Mahmut, Ümit, 3 net hepsinin aynı, Olgun geçmiş 15’ten ”, 
Sami: “Dalga mı geçiyorsun, Olgun’un nasıl oluyor ki”, Emre: “Geri kalan 5 soruyu şey yaptı herhalde”, 
Sami: “5 değil yani, hata mı yapmışsın sen, 2 tane”, Emre: (menajerlik sınavı öncesinde sızdırdığı 15 sorudan  
2 tanesini yanlış yaptığını kastederek) “2 tane, hepsi 13 almış, 2 tane hata yapmışım demek ki, geri kalan 5 
soruyu da bunların hiç biri doğru yapamamış, 5 taneden 1 tanesini hepsini A yapsan çıkması lazım yani ”, 
Sami:  “Çok kötü oldu be”, Emre:  “Özden Aslan 14 başarılı”, Sami:  “Haldun verdi abi ona”, Emre:  “Bizim 
elemanların  hepsi  13  almış,  abi  vermemiz  lazım  yani  paralarını  çok  ayıp  bir  şey, Olgun  15  abi  en 
yükseklerinden birini de Olgun almış”, Sami: “Haldun’u bi arayıp konuşsana abi”, (tape:2497),

02.04.2011 günü saat:17.06’da Sami Dinç’i  Talat Emre Koçak’ın aradığı görüşme; 

Emre: “Haldun haberim yok diyor, hepsi baktım hepsi silme 13 hepsi 13”,  Sami: (Haldun Şenman’ın  
menajerlik  sınav  sorularının  cevaplarını  Özden  Arslan’a  verdiğini  kastederek)  “Haldun’un  verdiği  nasıl  14 
oluyor, Özden’i biliyorum çünkü ismini söyledİ”, Emre: “Haldun 14 Olgun 15”, Sami: “Bir tane Özden var 
burda o da 14, 38 kişi geçmiş”, Emre: “Mahmut 13, öbürü 13 Volkan Bahçekapılı, Ümit dedim bende kafama 
göre yaptım dedi, keşke dedim hepsini ben sana yap dedim”,  Sami: “Sen girsen sende çakacakmışsın”, 
Emre: “Abi yok be 15’ten 13 yapıyorsun abi 20 de olsa 18, bir tane çıkaramıyor olmaları çok enteresan”, Sami:  
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“Haldun’a  vermeyeceğiz,  cebimizden  vereceğiz  verdikleri  paraları  geri,  keşke  tereddüdün  olanları  
söyleseydin bende baksaydım sorulara”, Emre: “Ertesi gün ben o soruları gizlice şeye de gönderdim Faruk’a 
şu sorulara bir baksana dedim…Ümit’le konuştum pazartesi itiraz edeceğiz dedim”, Sami: “Ara birini ara içerdeki  
federasyondakilerin hepsi  ile  beraber çalıştın  bir  sürü birini  ara söyle konuş onlar  yaptıysa,..o  süreçte  kimler  
vardı... Haldun onu bilir”, Emre: “Sınava gelenleri Ümit söyledi zaten…” (tape:2498), 

02.04.2011 günü saat:17.13’te Sami Dinç’in,  Mahmut Güneş’i aradığı görüşme; 

Sami’nin: “Gördün mü sonuçları, 14 ya abi geçer not 13 gözüküyor seninki, kalmışsın abi, başka bir tane  
daha vardı, bizim aldığımız tarafta, alan o, geçmiş”dediği, Mahmut’un sonuç konusunda şok olduğunu söylediği,  
Sami’nin itiraz edin  dedikten sonra “Ben yazarım bir dilekçe abi” dediği, Mahmut’un kimlerin geçtiğini sorduğu,  
Sami’nin: “38 tane geçen var zaten, Olgun Peker başarılı yazıyor, büyük fiyasko yani, şuana kadar 110 tane falan  
10 senedir birikenlerin toplamı, 5 tane zaten, kalan 5 tanesini bende bilmiyorum” dediği,  devam eden görüşmede  
Mahmut’un: “Benim yanlış yapma şansım yok ben biliyorum hepsini ezberledim baktım ettim” dediği,  Sami’nin: 
“Bir tarafta Olgun geçmiş” dediği, Mahmut’un: “Olgun’un geçmesi imkansız, en erken o kalktı, 20 dakikada kalktı  
hemen” dediği, Sami’nin: “Normal orta düzeyde sporla alakalı biri olduğu düşün Olgun’un geçme şansı var mı”  
dediği,  Mahmut’un: “Yok” dediği, Sami’nin; “Öbür 5 soruyu da anlayamadım abi hepsini zaten A yapsan B yapsan  
tutar, burda Özden diye biri var mesela, biliyorum ona da aynı şeylerin verildiği senden önce buluştum ” dediği, 
Mahmut’un: “Ben nasıl geçmem, her şey gözümün önünde ya, C-C-A-A ” dediği (tape:2499),

02.04.2011 günü saat:17.33’de Olgun Peker'i  , Abdullah Cila’nın     aradığı görüşme  ;

Olgun: “Ne olmuş geçmişiz galiba", Abdullah: "Sen geçmişsin Volkan’la biz kalmışız, birimiz 12 puan 
birimiz 13 puan ben bu işi hiç anlamadım (aynı cevapları işaretlediklerini kastederek) aynı şeyleri yatırdık 
nasıl oluyorsa sen tam 15 puan 15 mi 16 mı almışsın sen", Olgun: “Hayırlısı, konuşuruz"(tape:1026), 

02.04.2011 günü saat:17.44’te Sami Dinç’in,  Talat Emre Koçak’ı aradığı görüşme; 

Sami: “Volkan, çok ilginç bir şey söyledi o Haldun’u pazartesi sabahı çağıralım, Olgun buna, sınav 
öncesinde gel  kardeşim demiş,  ben sana vereyim demiş cevapları  aldım diyor,  bire  bir  aynısını  sizin  
verdiğiniz diyor, belliki  Haldun ona da servis etmiş çağıralım söyleyelim, vermeyelim parasını”,  Emre: 
(Mahmut Güneş’i kastederek) “Ben Mahmut’a da sordum o da kafasına göre işaretlemiş”,  Sami:  “Olgun 
15’ini  gösteriyorsa  herhalde,  elinde  sadece  15’i  var”,Emre:  “Gelen  sorular  biraz  silikti  Faruk’a  da 
gönderdikten sonra”, Sami: “Ya ağır abi aynı cevaplarla geçti”, Emre: “Bizim söylediğimiz adamlar niye aynı 
şıkları  işaretledi  ben  onu  anlamadım (Ümit  Aydın  ve  Mahmut  Güneş’i  kastederek) Ümit’e  öyle  dedim 
Mahmut’a  öyle,  belli  ki  Haldun  gitti  oraya  da  sattı,  abi  Volkan’da  Makedonya’dan  aldım  demiş,  
verdiklerimizden bir tanesi geçmiş dedim nitekim doğru verdiklerimiz, Özden, Olgun dolayısıyla bizden 
çıkanlarda geçtiler sonuçta biz vermiş olsakta”,  Emre:  (15 tane menajerlik sınav sorularından 13 tanesini  
yapabildiğini kastederek) “Ben yaptım elimden geleni oturdum soruları temin ettim 15’ten 13 çıkmış olduysa 
da yani yapabileceğim bir şey yok”,  Sami: (Tarık Özarslan’ı kastederek) “Tarık kimin cevabıyla geçti, bizden 
cevabı gece 10’da aldı abi Barış 9 buçukta mı 10’ damı ne aldı, o saatten sonra herkese servis etmiş  
olamaz”,  Emre: “Sabah 7’de bunu şey kadın aramış bende var beraber şey yapalım bende gece aldım 
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demiş”,   Sami:  (Haldun  Şenman’ı  kastederek) “O  zaman  bu  herif  100  bin  dolar  falan  kaldırdı  yani” 
(tape:2500),

04.04.2011 günü saat:12.21’de Faruk Güler’i, C.B.’ın aradığı görüşme  ;   

Faruk: “Orta 1 orta 1 terk adam aldı işte düşün…Olgun ilkokul mezunu orta 1 terk geçen sene Olgun  
diploma  almaya  çalışıyordu  geçen  sene,  ben  sordum  Ortaokulla  Liseyi  dışarıdan  bitirmek  için  en  az  5  yıl  
lazımmış, bu nerden aldı diplomayı, o soruları nasıl yaptı ilkokul mezunun adam hiç o soruları okuyup yapabilir  
mi”, Cengiz: “Mümkün değil, bir tek Olgun aldı abi” (tape: 146),

04.04.2011 günü saat:12.23’de Faruk Güler’i, C.B.’ın aradığı görüşme  ;   

Faruk: “Olgun’u hesapla abi işte Olgun kazandı”, C: “Emin misin geçen sene diploma almaya çalıştığına”,  
Faruk: “Ortaokulla lise diploması 6 yılda alınıyormuş o adam orta 1 terk bunu herkes biliyor Giresun’da söylediler  
bana nasıl bi nasıl diploma alıyor anasını satayım 1 senede ortaokulu liseyi dışarıdan”, C: “Üstüne mi gitsek ne  
yapsak”, Faruk: “Üstüne ne gideceksin duyar muyar …ondan sonra başımız ağrır, o senin benim gibi normal  
insan değilki katiller bu memlekette adam, katiller şeyler iş yapıyor işte görüyorsun Olgun’un nasıl, Olgun nasıl  
verebiliyor  ne  o  sabıka  kaydı  nasıl  verebiliyor,  hani  nerde  sabıka  kaydı  ne  oldu  şimdi  Olgun  cezaevinden  
çıkmayan bir adam” (tape:147),

05.04.2011 günü saat:18.39’da Şekip Mosturoğlu’nun M.Özgener’i  aradığı görüşme  ;   

Şekip: “Bu menajerlik sınavının sonuçlarını gördün mü sen, ne düşünüyorsun”, Mahmut: “Abi şimdi orada  
çok araştırdık bir kere biz FİFA’ya şey yazdık tamam mı özel ulakla getirdik, şahsen girişini kontrol ettik hiç bir şey  
yok  yani,  biz  hatta  ilk  akşamdan  sınav  iptal  dedim,  görünce  tamam  mı”,  Şekip:  “Biz  kaynaklı  bu  bizden 
kaynaklanıyor”, Mahmut: “Bizden kaynaklanamaz abi bizde sorular direk Ali’ye gitti”, Şekip: “Yani para karşılığı 
aldığını söyleyen insanlar var”, Mahmut: “Kim var başka Olgun’dan başka” (tape:1347), 

06.04.2011 günü saat:09.18’de Sami Dinç’in,  Talat Emre Koçak’ı aradığı görüşme; 

Sami: “Şekip abi,  bu sınav soruları  ile  ilgili  bir  sürü bi şey duyuyoruz ne oldu falan dedi ben 
anlattım, Haldun parayla veriyordu eskiden beri yeni bir şey değil dedim, çıkmış herhalde bu sefer dedim,  
Haldun çok rahattı dedim siz mi şey yaptınız dedi (Mahmut Güneş’i kastederek) Mahmut’u falan, ben de evet 
dedim,  işte  o  Volkan’la,  müvekkili  olan  menajer  bölüştüler  parayı  dedim  (Talat  Emre  Koçak’ın  sınav  
sorularını  çözdüğünü  kastederek) Emre  çözdü  dedim,  Emre’de  13  yapabilmiş  dedim 15’te,  iptal  edilme 
durumu var dedi iptal edilmesini istermisiniz dedi, tabi ki isterim dedim yani sonuç olarak bizimkilerin  
hiçbiri kazanamamış dedim, Özgener’e parasından bilmem nesine kadar her şeyi söyledi abi”, Emre:  “Abi 
işin içindeyiz nasıl böyle bir şey söyler ya”, Sami: “İsim söylemedi ondan sonra kapattıktan sonra sen ne 
yapıyorsun dedim abi işin sonu dedim Haldun’u, dedim yani biz de varız bir bölümünde dedim, ben dedi 
şuan kurgulamaya çalışıyorum bütün federasyonu vesaire, abi dedim o kurgun bu dönem bir işimize mi 
yaradı da şuan tekrar kurgulamaya çalışıyorsun dedim”, Emre: “O Haldun olayını merak ettim öğlen falan 
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gelirse”, Sami: “Yarın bi görüşürsek iyi olur, çünkü çözdü değil mi o para işini, Mahmut falan, konuşursan 
bozma yani ben verdim de yani paylaştırdım de” (tape:2503),

07.04.2011 günü saat:12.07’de Neşe Ciddi’nin, Haldun Şenman’ı aradığı görüşme; 

Neşe: “Menajerlik kağıdını Olgun beyin nasıl ne şekilde nasıl bir prosedürle almamız gerekiyor, menajerlik  
FİFA kağıtları  mı  artık  belgesini  nasıl  almamız gerekiyor”,  Haldun:  “Henüz daha onla  ilgili  bir  şey  yapmadık  
toplantı yapacağız herkesi çağıracağız” (tape:509), 

08.04.2011 günü saat:16.47’de Serdar Berkin’in, Özden Aslan’ı aradığı görüşme; 

Özden:“Federasyonu aradım demin, bu toplantı işi var ya, gene uzatmışlar Serdar abi, başka bi güne 
uzatmışlar gene, bi bit yeniği çıkar mı bu işten lan hani sınav iptali gibi bir şey filan”, Serdar: “Yok,…”  (tape:466), 

08.04.2011 günü saat:18.48’de Şekip Mosturoğlu’nun E.H.’ı aradığı görüşme  (tape:1351)   ;  

 E: “Sorular gelmiş istenilen yani dedikodu mu artık neyse bu 15 sorunun da 13 tanesini 15’ini de yapmış  
avukat  herkese doğru diye yapmış  ama meğersem 2 tanesini  yanlış  yapmış  bu  avukat”,  Şekip:  “Ama şunu  
söylemiş son 5 soruyu aynı şıktan işaretlersiniz”, E: “ 1 tane tutar”, Şekip: “ İyi hayırlısı sahtekar çok demekki”, 

08.04.2011 günü saat:18.50’de Ş.Mosturoğlu’nun Mahmut Güneş’i aradığı görüşme; 

Şekip: “13 yanlış yapan 14 kişi var, toplu kopya diyorlarda”, Mahmut: “Hı ya benim hani mesela Olgun 20  
dakikada oturdu kalktı  gitti  hemen daha adını  soyadını  yazamaz Olgun mesela  adam 20 dakika oturdu gitti  
hemen”, Şekip: “Kopyalar ilk 15 soruda 13 doğruymuş herkeste” (tape:1352),

11.04.2011 günü saat:15.27’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 

Özden: “Aradım federasyona Erdem dedi ki Özden abi dedi hukuk kurulundan ses çıkmayınca dedi biz 
hukuk kuruluna aktardık dedi, hukuk kurulu da daha herhangi bi karar almamış ee karar alınca da zaten emaille,  
mektupla  bildirilecekmiş”,  Serdar:  “Erman’a  sorsana  şeye  sorsun  ya”,  Özden:  “Çocuğun  telefonları  dinlenir  
minlenir  diye  korkuyorum,   Erman’da  deşeleme bırak  rahat  ol  diyor  bana”,  Serdar:  “Sanmıyorum yani  bişey  
olacağını”,  Özden: “Ben diyor paralarını  ödedim işlemlerini  yaptım diyor  bekle diyor deşeleme rahat ol  diyor,  
aklıma şu geliyor Olgun yüzünden ortalık karışabilir mi” (tape:128),

12.04.2011 günü saat:11.06’da Mahmut Özgener’in, Ahmet Çelebi’yi aradığı görüşme; 

A: “Yani gece saat 2’de, 2’de avukata kim gelip Federasyona alıp götürmüşse veya o gün Federasyonda  
saat 2’de  kim varsa bu konuyla ilgili olan kişi kimse o, ben bişey daha soracağım Başkanım bu Haldun, Ahmet  
Güvener zamanında da genel sekreter yardımcısı değilmiydi”, M: “Genel sekreter yardımcısı değil o profesyonel  
işler müdürü” (tape:2228),
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12.04.2011 günü saat:12.11’de Mahmut Özgener’in A.’i aradığı görüşme; 

Mahmut:  “O  Fifa  Menajerlik  imtihanı  vardı,  tamam  mı  sınav  sonuçlarını  inceledik,  kesin  abi  sorular 
dışarıya gitmiş, kopya var yani, evet bizden de olabilir  başka federasyonlardan da alınmış olabilir sınavı iptal  
ediyoruz şimdi, yani neden iptal ettiğimizi söylememiz lazım açıklama”, A: “Tabi tabi böyle bir şüpheye konuyla  
ilgili soruşturma açılmıştır diyeceksin kapatacaksın yani” (tape:2229),

12.04.2011 günü saat:15.33’te M.Ufuk Özerten’i Y.Egemenoğlu’nun aradığı görüşme;

            Yunus: “Şimdi şeyde Federasyondayım da bu temsilci sınavı vardı ya abi 15 soru bizden şeyden FİFA’dan 
5 soru bizden, bu sınavla ilgili bi araştırma yaptık baya bi detaylandırdık bu 15 soru ulaşmış abi bunların eline  
yurtdışı, büyük ihtimal, ondan sonra tespit ettik onunla ilgili de başkan böyle bi durum var sınavı iptal edelim bi ara  
herkesin de bi bilgisini bi ver bi rızalarını al dedi”, M.Ufuk: “Peki nasıl olmuş bu 35 kişi falanda kazanmıştı”, Yunus:  
“Evet o abi sorular geçmiş abi dışarıya gece ya, Fifa’nın 15 sorusunda örneğin 7 kişinin 12 tane doğrusu var 3 
tane yanlışı hepsinin doğruları ve yanlışları aynı,15 soru yapmış bu ne ya…Olgun Peker, o da girmiş kazanmış 15  
soru yapmış hiç bir matematik işlemi yapmadan, gece yarısı çözdürmüşler soruları çözen adam da 3 tanesini 
yanlış çözmüş yani”, M.Ufuk: “Kim bu çözenler”, Yunus: “Yüzyüze anlatırım sana” (tape:1662),  

12.04.2011 günü saat:16.09’da Haldun Şenman’ı, X şahsın aradığı görüşme; 

X: “İmtihan iptal mi olmuş, a süper o zaman abi ya ne yapacağız şimdi”, Haldun: “Paralar geri iade 
edilecek,  ondan sonra bende haber  olarak okudum onu ondan sonra Eylül’deki  sınava”,  X:  “Eylül’deki 
sınava şimdi bir şey yok, yeni kağıtları yapmamıza gerek var mı”, Haldun: “O kağıt şeyde alacağız onu, şimdi  
incelemeye alınacakmış, çoğu kişi aynı cevabı vermiş ondan dolayı kopya olayı, hala oluyor, bizde bir puanla  
kalıyoruz eşşek gibi çalışmaylan” (tape:15),

12.04.2011 günü saat:18.57’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 

Özden: “Okudun mu, bişey çıkar mı bundan”, Serdar: “Yok çıkmaz iptal etmişler”, Özden: “Tamam da geri  
alma şansımız yok mu”, Serdar: “Belli olmaz o öyle şey mi, olur ya, onu kimseyle konuşma sadece Erman’la  
konuş, sadece onunla konuş başka kimseyle konuşma bu konuyu”  (tape:129),

12.04.2011 günü saat:23.04’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 

Özden: “Erman aradı şimdi de, sakin ol Özden abi diyor sakin ol ve bekle diyor bende Haldun’u  
arayamıyorum diyor ortalık karışıktır diyor ama diyor sana sakin ol bekle diyor, beklerim de imtihan iptal  
olmuş”, Serdar: “Yapacak bişey yok başka ne yapacaksın”, Özden: “İptal olan imtihanda belge zaten alamayız  
öyle mi”, Serdar: “Telefonda konuşmayacaksın bekleyeceksin”, Özden: “Senle de mi konuşmayacağım”, Serdar:  
“Evet tamam mı”, Özden: “Peki uçmaz demi havaya” (tape:130),
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13.04.2011 günü saat:10.19’da Şekip Mosturoğlu’nun  , G.’ı aradığı görüşme;   

G: “Sınavı iptal ettirdiniz”, Şekip: “Kopya çekti …”, G: “Kim itiraz etti sınava”, Şekip: “6 kişi itiraz etti o  
kopya çekenlerden, ya itiraz edilmedi bu ayyuğa çıkınca Federasyon resen araştırmaya aldı şeyi sınavı”, Gökhan:  
“Dedikodudan kaynaklandı yani”, Şekip: “ Ya çok büyük paralar dönmüş”  (tape:1800),

13.04.2011 günü saat:11.29’da Mehmet Şen'in  , Hasan Çetinkaya'yı     aradığı görüşme(tape:1623);   

Hasan: “ Haberin var mı abi, Menajerlik sınavından", Mehmet: “Var tabi, işte Türkiye’yi böyle rezil ederler  
2  tane  geri  zekalı  ..korkup  Olgun’lara  böyle  veriyorlar,  cevap  anahtarlarını  böyle  rezil  olurlar  işte",  Hasan:  
“Dilekçeler de aynı hepsi aynı dilekçeler", Mehmet: “Yazık Türkiye’ye yazık 2 adama yalakalık yapacağız diye" 

13.04.2011 günü saat:13.31’de Neşe Ciddi'yi, Özcan Üstüntaş'ın aradığı görüşme(tape: 401); 

Özcan: “Olgun abiye söyle federasyonda bu menajerlik şeyi iptal oldu ya, 8 kişiye sorular verilmiş hani, o  
8 kişiden biri Olgun abiymiş, söyle ona belki onun haberi yoktur", Neşe:"Ne olacak peki, ceza meza soruşturma 
falan", Özcan: “Soruşturmaya gidiyorlarmış maalesef", Neşe: "Dertsiz başına iş alıyor o da yani sürekli", 

13.04.2011 günü saat:13.48’de Serdar Berkin’i, Özden Aslan’ın aradığı görüşme; 

Özden: “Duydun mu diyor, neyi dedim iptal olmuş diyor sizin sınavlar diyor, sen o işi hallettin mi abi, onun  
bugün yatması lazım kesilecek çünkü”, Serdar: “Tamam oğlum yatıracağım” (tape: 468), 

13.04.2011 günü saat:13.52’de Şekip Mosturoğlu’nun  , T.’i aradığı görüşme;   

T:  “Menajerlik,  hikayesinde  şeyin  var  mı,  senin  parmağın,  yani  öncesinden  biliyor  muydun”,  Şekip:  
“Biliyordum, Mahmut’a haber verenlerden biri de benim”, T: “Şimdi peki şey yani doğru mu yaptılar, sonuç”, Şekip:  
“Doğru yaptılar”, T: “Bi de kendilerini çok ele verdiler ya, çok ele verdiler”, Şekip:“Bana şey dedi çünkü Mahmut 
içerden sızma var dedi” (tape:1801),

13.04.2011 günü saat:14.35’de Olgun Peker'i,  Abdullah Cila’nın aradığı görüşme; 

Olgun:  “Apo  abi  ben  seni  başka  telefondan  ararım  konuşuruz  tamam",  Abdullah:  "Tamam  okey 
babacığım" (tape:417), 

13.04.2011 günü saat:15.14’de Özcan Üstüntaş'ı  , Olgun Peker'in     aradığı görüşme;   

Olgun: “Neşe birşey söyledi nedir bu", Özcan: “Bu şeyde adı geçenlerden biri de senmişsin abi bu 8 kişi  
soruları  para  karşılığı  almış  birinin  adı  da  senmişsin  bana  da  bunu  İbrahim Seten  söyledi",  Olgun:  “Resmi  
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açıklama  yapmış  mı  federasyon",  Özcan:  “Yok  canım  federasyon  değil  kendi  duyumunu  anlattı  bana  sana  
ulaşamamış bana anlattı", Olgun: “Belçika numarasından arasana beni bi"(tape:444) ,

14.04.2011 günü saat:18.30’da Haldun Şenman’ın H.S.İ.’i aradığı görüşme; 

H.S.: “Şu son gelişmelerden dolayı bir sıkıntın yok değil mi senin”, Haldun: “O adamlar devamlı beni  
arıyorlar, hani beni aradıklarından dolayı bilmiyorum sıkıntı olur mu olmaz mı, hayır o sınava girenler de beni  
arıyor ya, ülkenin 4 bir yanından yardım isteyen adam oluyor”  H.S.: “Arasınlar canım sınav zamanı arayanları mı  
diyorsun”, Haldun (onaylayıp): “Yani abi, bile kötü hani bu şekilde bile olması”, H.S.: “Evet doğru ama bu aralar  
konuşma  kimseyle  herhangi  bi  şey”,  Haldun:  “Şimdi  abicim  elimizden  gelen  yardımı  gösteriyoruz  veya  işte  
yardımcı oluruz” (tape:1102) ,

16.04.2011 günü saat:15.50’de Şekip Mosturoğlu’nun  , Sami Dinç’i     aradığı görüşme  ; 

Şekip: “Var mı bir gelişme dünkü konuda”, Sami: “Hiçbir gelişme yok bürodayım bende şimdi”, Şekip:  
“Gidip görüşmedin mi şeyle dün akşam”, Sami: “Dün akşam yok hayır canım şeyle dün akşam ben şeyleydim 
Ahmetleydim zaten beraber kaldık”, Şekip: “Gidecektin ya Haldun’a”, Sami: “O şey şimdi bir kedi kıvamında yani 
tam”, Şekip: “Tamam bir konuşsun bakalım ne çıkacak”, Sami: “Olduğun yerde bir sabit numara varsa diyecektim  
de tamam okey sonra konuşuruz o zaman” (tape:1805),

18.04.2011 günü saat:09.17’de Sami Dinç’in Olgun Peker’i aradığı görüşme  (tape:1852)  ;   

Olgun’un menajerlikle alakalı olarak Tahkim’e başvurmak istediğini söylediği, Sami’nin: “He menajerlikle  
ama ben baktım ona başvuranlar varmış öğrendin de ya onların başvuruları bizi de etkiler zaten yani” dediği, 

18.04.2011 günü saat:12.51’de Talat Emre Koçak’ın Neşe Ciddi’ye mesaj gönderdiği(tape:3586);

 “Nese  hn.  iyi  gunler  ben  av.  emre  kocak.  olgun  bey  ile  gorustum ve  kendisi  beni  carsamba gunu 
bruksel’e cagirdi. Ucak ayarlamasini yaptirmami soyledi, bu konuyla ilgili sirketten kiminle gorusebilirim?” yazdığı. 

19.04.2011 günü saat:10.20’de Ümit Aydın’ın, Talat Emre Koçak’ı aradığı görüşme; 

Talat: “Geldim park ediyorum, patron park ediyorum şimdi arabayı”, Ümit: “İyi tamam” (tape:3259),  

20.04.2011 günü saat:09.51’de Olgun Peker'in  , Sami Dinç'i     aradığı görüşme  ; 

Sami:  (Talat  Emre  Koçak’ı  kastederek):"Biliyorsunuz  geliyor  bugün  Emre  bir  kaç  zaten  konu  vardı  
görüşeceğiniz de ben bi şey ilettim kendisine hiç burdan konuşmaya gerek yok diye size aktaracak bi bende 
söyleyeyim dedim", Olgun: “Tamam tamam" (tape:379),
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21.04.2011 günü saat:22.01’de Olgun Peker'in  , Sami Dinç'i     aradığı görüşme;   

Olgun: “Emre geldi mi Emre telefonu kapalı", Sami: "Biraz geç geldi o", Olgun: “Bugün hani şeye gidecekti  
o bi yere gidecekti bi konunun içeriğini öğrenecekti iyice", Sami: "Anladım ben konuyu ben onunla ilgileneceğim, 
yarın ben ilgileneceğim onunla", (tape:381)

22.04.2011 günü saat:15.53’de Özcan Üstüntaş'ı  , Sami Dinç'in     aradığı görüşme  ; 

Özcan: “Emre gitti mi", Sami: "Abi dün gece geldi, herşeyle ilgili diğer konularla, bir yüzyüze konuşsak iyi  
olur abi bir ara", Özcan: “Tamam oldu", Sami: "Ben haber bekliyorum haydi senden", (tape:450)

27.04.2011 günü saat:15.30’da Sami Dinç’in Olgun Peker’i aradığı görüşme; 

Olgun’un;birisinin  olaya  bakan  savcıyı  aradığını,  savcının  kendisinin  gelmesi  gerektiğini  söylediğini  
belirtip,  “Sen bugün bi  yere gidecektin   gittin  mi”  dediği,  Sami’nin:  “Yok onunla ilgili  şuan konuşamayacağım 
sizinle,  evet,  evet  bilgi  vereceğim bilgi  vereceğim size”  dediği,  Olgun’un:  “Tamam önemli  bişey  var  mı”diye  
sorduğu, Sami’nin: “Tek başınıza değilsiniz, çok kalabalık yani dosya çok insan var yani, gene ilki kadar insan var  
ya” dediği, Olgun’un kendileriyle alakalı bir şey olup olmadığı sorduğu, Sami’nin “Yarın konuşalım onu başkanım  
şuan buradan konuşmayayım” dediği (tape:1875),

27.04.2011 günü saat:17.35’te Sami Dinç’i Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Sami: “Sabit numara var mı, yanında”, Olgun’un mesaj atacağını belirttiği (tape:1876),

27.04.2011 günü saat:17.36’da Sami Dinç’in Olgun Peker’e gönderdiği mesajda; 

“0212 296 90 09”  yazdığı (tape: 1877),

18.05.2011 günü saat:15.49’da Sami Dinç'i  , Olgun Peker'in     aradığı görüşmede  ; 

Olgun:  “Kafam  bir  şeye  takıldı,  bu  hani  ee  savcılık  şeye  göndermiş  ya  bu  evrakları  şeyden 
federasyondan…bu menajerlikle  alakalı  hani",  Sami:  "Sınavla  ilgili  konu  evet,  kağıtları  ve  başvuru  formlarını  
almışlar", Olgun: “Kağıtları ve başvuru formları her şeyi almışlar mı", Sami: "Evet, sınavla ilgili her şeyi almışlar  
benim anladığım, ne oldu hayır ola başkanım", Olgun: “Yok öyle kafam takıldı da", Sami: "Belirli kişilerin vesaire  
falan  değil  herkesinkini  almışlar,  organizeye  göndermişler  onu  da  her  nedense,  organizenin  şeyinden sonra  
soruşturmasından sonra eğer bir örgüt gibi böyle bi yapı falan bulamazlarsa ki yok zaten öyle bir şey anladığım  
kadarıyla,  takipsizlik  verilecektir  kopya  falan  çünkü  zaten  suç  değil"  (tape:  2675)  dendiği  yapılan  iletişim 
tespitlerinde belirlenmiştir. 
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3- ŞÜPHELİ İFADELERİ  

Haldun  Şenman kolluk  ifadesinde  menajerlik  sınavıyla  ilgili  bir  yetkisinin  bulunmadığını,  soruların  
kendisine hiç ulaşmadığını  (Serdar Berkin kolluk ifadesinde; soruların Haldun Şenman tarafından görüldüğünü  
belirtmiş, Erman Ertaş kolluk ifadesinde; sınavdan bir iki gün önce İstanbul’da Haldun Şenman ile bir restorantta  
buluştuklarını,  Özden  Aslan’ın  bu  buluşma  sonrasında  sınav  sorularını  ele  geçirdiğini  bildiğini,  Haldun  
Şenman’dan almış olabileceğini belirtmiş, Özden Aslan savcılık ifadesinde sınav sorularını Haldun Şenman’dan  
aldığını itiraf etmiştir) ileri sürmüştür.

Talat  Emre  Koçak  savcılık  ifadesinde;  “..Olgun  Peker  isimli  kişiyi  2  ay  önce  tanıdım.  Bir  avukat 
ağabeyim Olgun Peker isimli şahsın ofisinde bir arama yapıldığını bildirdi. Gidip gidemeyeceğimi sordu. Bende  
akşam 21:00 sıralarında müsaittim, gidebileceğimi söyledim, avukat olarak aramaya nezaret ettim, o vesileyle  
tanıştım. Daha sonra da kendisiyle bir kez daha görüştüm. Bu görüşmede Belçika’da gerçekleşti. Kendi vekalet  
görevinden kaynaklanan bir  iş için Brüksel'deydim. Olgun Peker'de oradaydı.  Buluştuk,  bir  saat kadar arama  
konusuyla  ilgili  görüştük.  Başka  herhangi  bir  görüşmemiz  olmadı.  Olgun  Peker'in  şirketinin  vekaletnamesi  
bendedir. 1 ay önce bir icra takibi için aldım. İcra takibi gerçekleştirdim. Ben bu kişinin bir suç örgütü lideri olup  
olmadığını bilmiyorum…Haldun Şenman'ı tanıyorum. Ben futbol federasyonunda 6 yıl hukuk kurulu başkan vekili  
olarak görevliydim. Bu sürenin tamamında aynı görevde değildim. 2 yıl tahkim kurulu koordinatörlüğü, 2 yılda  
hukuk  kurulu  üyeliği  yaptım.  O  süre  zarfında  Haldun  bey'de  federasyonda  çalışıyordu.  Özcan  Üstüntaş'ı  
tanıyorum. Yukarıda aramaya katılmadan önce arama yapıldığını  haber veren kişidir.  1-2 defa görüştüm. Bu 
kişinin  Olgun  Peker  ile  beraber  çalıştığını  biliyorum.  Ümit  Aydın'ı  tanıyorum,  avukatlığını  yaptığım  bazı  
futbolcuların kariyerlerine yön veren bir  kişidir.  Ben kendisiyle Ankaragücü kampında 2011 yılı  Şubat  ayında  
tanıştım. Tarık Özaslan'ı tanırım. Bir menajer arkadaşımın  arkadaşıdır. Arasıra bana futbol hukuku ile alakalı  
sorular sorardı, uzun süredir kendisiyle görüşmüyorum. Bildiğim kadarıyla futbol klüplerine danışmanlık yapar.  
2011  yılı  Mart  ayında  yapılan  Menajerlik  sınav  sorularının  çalınması  konusuyla  ilgili  hiçbir  alakam  yoktur.  
Menajerlik sınavına müdahil olmadım…Bu ismi geçen şahıslar ile soru cevap alışverişinde bulunmadım…Bahse  
konu sınav sorularını  maddi menfaat karşılığı dağıtmadım. Yapılan sınavda geçerli puanı alamayan Ümit Aydın,  
Mahmut Güneş ve Volkan Bahçekapılı isimli şahısların sınav sonrasında vermiş oldukları itiraz dilekçelerinin bire  
bir aynı olmaları ve aynı tarihte verilmeleriyle ilgili  herhangi bir faaliyetim yoktur…Sami Dinç isimli şahıs uzun  
süredir  tanıdığım  federasyonda  da  beraber  görev  yaptığım  ve  bazı  dosyalarla  ilgili  dönem  dönem  iş  birliği  
yaptığım bir avukattır. Kendisiyle bu olay dışında da incelendiğinde yoğun bir telefon görüşme trafiğim olduğu  
anlaşılacaktır.  Olay günündeki  telefonların  bu somut olayla  hiçbir  alakası  yoktur…Bahçeşehir  Üniversitesinde  
Spor  Hukuku  bölümünde  öğretim  üyesiyim.  Bahsi  geçen  sınav  tarihi  incelendiğinde  üniversitede  yapmış  
olduğumuz  sınavdır.  Menajerlik  sınavıyla  hiçbir  ilgisi  bulunmamaktadır.  Sami  Dinç  benim  uzun  süredir  
arkadaşımdır. Derslerime de gelip, özellikle doping ve disiplin konularında dersler anlatmaktadır. Konuşmaların  
tamamı bu hususa ilişkindir. Bu kişiyle benim Bahçeşehir Üniversitesinde yapılacak 2 yıl içindeki sınav soruları  
hazırladığım olmuştur. Hatta Mart ayının sonunda yapılan 2. Dönem vize sınav sorularını Sami bey hazırladı. Ben  
yurtdışındaydım.  Cevap  anahtarını  ben  hazırladım.  Ancak  anahtarı  hazırlarken  yanlışlıklar  yapmışım.  Bu 
görüşmede aslında espiri yaptığımız bu konudan bahsettiğimiz görüşmedir. Söz konusu vize sınavı 20 sorudan  
oluşmaktadır. Ve ofisimde yapılan aramada vize sınavlarının tamamına emniyet güçleri tarafından el konulmuş,  
bu konuyla ilgili  bilgilendirme tarafımca kendilerine yapılmıştır.  Görüşmelerin Menajerlik sınavıyla ilgisi  yoktur.  
Bahçeşehir  üniversitesindeki  sınavlarla  ilgilidir…Benim  herhangi  bir  sınav  iptali  talebim  olmamıştır.  Mahmut  
Özgener ile hiçbir görüşmem olmamıştır. Suçlamayı kabul etmiyorum…Federasyonun benim çalıştığım dönem ve  
sonrasında yapmış olduğu hiçbir sınavda hiçbir etkim bulunmamaktadır. En ufak bir maddi menfaat temini söz  
konusu  değildir.  Tüm  hesaplarım  açıktır.  Hiçbir  maddi  menfaatin  olmadığıda  anlaşılacaktır.  Maddi  menfaat  
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sağladığımı da iddia edebilecek kimse de bulunmamaktadır…Uçak biletimi ben kendim karşıladım. Bileti Plaza  
Tur'dan aldım ve kendim ödedim. Brüksel'e de Olgun bey'in ofisinde yapılan aramayla ilgili aramaya avukat olarak  
katılmamdan dolayı bilgi vermek amacıyla gittim. Tek gidiş amacım Olgun bey ile görüşmek değildi. Lüksenburg'lu  
bir  menajer olan Bruno ile Trabzonspor'un bir  ihtilafı hakkında görüşme yaptım. Bunun dışında Olgun bey ile  
Brüksel'de kısa bir görüşmemiz oldu, durum bundan ibarettir…Olgun Peker'in bürosuna yapılan aramayla ilgili  
olarak  emniyet  ve  savcılıkla  görüşerek  konu  hakkında  bilgi  almamı  ve  bu  konu  hakkında  kendilerini  
bilgilendirmemi rica etmişlerdi. Belirtilen tarihlerde aramada el konulan bilgisayar ve harddısklerin ne zaman iade  
edilebileceği konusunda Vatan Caddesindeki Emniyet Müdürlüğüne giderek avukat sıfatımla bilgi aldım. Bunun  
dışında  Olgun  Peker  ve  Özcan  Üstüntaş  ile  başkaca  bir  temasım  yoktur…2009  yılında  federasyondaki  
görevimden istifa  ettim.  O tarihten sonra hiçbir  federasyonda resmi  veya özel  görev almadım.  Hiçbir  şekilde  
haksız  menfaat  elde  ettiğim suçlamasını  kabul  etmiyorum,”  demiş,  Bahçeşehir  Üniversitesinde  Spor  Hukuku  
konusunda ders verdiğini, telefon konuşmalarında geçen sınav sorularının bununla ilgili olduğunu beyan etmiştir  
(Sami Dinç'le yaptığı telefon konuşmasında geçen isimlerin tamamının menajerlik sınavına giren şahıslar olduğu,  
hatta  aldıkları  puanların  dahi  görüşme  içerikleriyle  örtüştüğü,  kendisinin  sınavdan  önce  çözdüğü  sorulardan  
bazılarını yanlış çözdüğünü söylediği, bu yanlışlıkların adayların cevap kağıtları ile örtüştüğü, anlaşılmaktadır.)

Sami Dinç savcılık ifadesinde; “…Olgun Peker ile menajerlik yaptığı için genelde benim futbolcularla 
işlerini takip etmem için irtibat kurduklarında bir irtibatım olmuştu. Bu şahıs bana Refleks Menajerliğin vekaletini  
gönderdi. Galatasaray kulübünün alacağının takibi için vekaletini aldım. Yurtdışında bana zarf içerisinde geldi.  
Vekaletnamenin içinde bulunduğu zarf içerisinde üzerinde Ali Kıratlı yazan bir zarf vardı. Olgun Peker isimli şahsı  
arayıp bu zarfın ne olduğunu sordum. Olgun Peker "bana sen arayabilirmisin, bir ara o gelir senden alır" dedi.  
Bende  Ali  Kıratlı'yı  aradım  telefonu  cevap  vermiyordu....Rüşvet  konusu  ile  ilgili  herhangi  bir  bilgim  yoktur.  
Şahıslardan Volkan Bahçekapılı ve Mahmut Güneş'in avukatlığını yaparım. Rüşvet verme konusu ile bir bilgim  
yoktur. O sınava ilişkin soruların çözülmesi yönünde herhangi bir eylemim de olmamıştır. Bu olaya hiç bir dahlim  
yoktur.  Rüşvet  konusunda  aracılığım  olmamıştır.  Bu  suçlamayı  kabul  etmiyorum.  Bu  şahıslardan  bazılarını  
tanıdığımı vekalet ilişkim olduğunu söyledim. Geçmiş yıllarda çıkan soruları verdiğimi hatırlıyorum ancak sınav  
öncesi  Haldun  ile  irtibatlı  olarak  soruları  temin  ettiğimi  kabul  etmiyorum.  Böyle  bir  olaya  dahilim  
olmadı....Federasyondan soruların sızdırılması olayına katılmadım, rüşvete aracılık yapmadım” demiştir. 

Olgun Peker kolluk ifadesinde soruları kimseden almadığını, kopya çekmediğini beyan etmiş,  savcılık 
ifadesinde; “…Ben daha önce zaten menajerlik yapıyordum. Kanun değişti, menajer olabilmek için belge şartı  
getirildi  bunun içinde  lise  mezunu olma  ve  bir  sınav  zorunluluğu  kondu.  Ben normalde  ortaokul  terk  eğitim  
düzeyindeyim. Ben normalde kulüp başkanı olmam, ekonomik durumum ve yaşam şekli itibariyle okullara yardım 
etmeyi severim. Bu şekilde yardımlarım olmuştur.  O dönemde Bulgaristan'dan gelen bir  Türk ordaki okul için  
yardım talep etti, bende kabul ettim. Yardımda bulundum. Şahısta bana sana diploma çıkaralım dedi. Kabul ettim.  
Şahsa  fotoğraf  verdim.  Gitmedim.  O  bana  diplomamı  getirdi.  Ben  bu  diplomayla  müracaatta  bulundum.  
Diplomanın sahteciliğine hiç bir katkım olmadı. Ben sahte olduğunu da bilmiyorum. Amacım sahtecilik değildi.  
Bulgaristan’da normal bir işlem diye düşündüm. Benim bu olayda tek hatam budur. Haldun Şenman'ı tanırım.  
Kendisine herhangi  bir  para sair  menfaatte  bulunmadım. Soruları  sınav öncesi  kimseden almadım.  Kimseyle  
kopya çekmedim. Volkan Bahçekapılı,  Abdullah Cila,  Ümit  Aydın'ı  tanırım. Diğerlerini  tanımam. Bu şahıslarla  
birlikte sınavda hareket ettiğimiz, kopya çektiğimiz karşılığında Haldun Şenman'a para verdiğim suçlamaları doğru  
değildir. kabul etmiyorum…” demiştir.. 
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Abdullah Cila kolluk ifadesinde sınav esnasında etrafında oturan ve tanımadığı kişilerden kopya çektiğini  
beyan etmiş,  savcılık ifadesinde; “…Mart 2011 tarihinde yapılan Futbol Temsilciliği  sınavına katıldım. Ancak 
başarılı olamadım. Bu sınavın sorularının bir kısmının sınav öncesinde temin edilerek bazı şahıslara dağıtıldığı  
konusundan bilgim yoktur.  Bana sınav sorusu verilmedi.  Ancak böyle bir  olay olduğunu sınav iptal edildikten  
sonra medyadan duydum.” demiştir. 

Mahmut  Güneş kolluk  ifadesinde  suçlamaları  reddetmiş,  savcılık  ifadesinde;  “…Menajerlik  sınavını 
kazansaydım futbol menajeri olacaktım. Şüphelilerden…Talat Emre Koçak ve Sami Dinç'i tanırım…Olgun Peker  
isimli kişiyi bir FİFA menajerlik sınavında gördüm. Öncesinde tanımam. Örgüt kurucusu olup olmadığı konusunda  
fikrim  yoktur.  İddia  edildiği  gibi  varsayılan  örgüte  üye  değilim.  2011  yılı  Mart  ayındaki  menajerlik  sınavında  
herhangi bir sahtecilik yapmış değilim. Cevap anahtarı bana ulaştırılmadı. Sınavda usulsüzlük yapıldığına ilişkin  
herhangi bir bilgim yoktur. Sınav süresince iyi çalıştım. Cevap anahtarının birbiriyle aynı olması tesadüftür. Ayrıca  
sınav zamanı adaylar birbirine çok yakın oturmaktaydı. İtiraz dilekçesini de avukatım Sami Dinç yazmıştır. Neden 
diğerleriyle  aynı  olduğu  konusunda birşey  söyleyemem…Polis  merkezinde  ifademin  6-7-8-9-10-11-12  ve  13.  
sayfalarda  okunan  telefon  görüşmelerini  adıma  olanlarını  yani  kullandığım  telefonla  yaptığım  tespit  edilen  
görüşmeleri kabul ederim. Bu görüşmelerle ilgili olarak emniyetteki ifademde ayrıntılı olarak beyanda bulundum.  
Bu beyanlarıma ekleyecek bir husus yoktur… Ben herhangi bir suç işlemedim…” demiştir. 

Volkan  Bahçekapılı  kolluk  ifadesinde  telefon  görüşmelerini  hatırlamadığını  beyan  etmiş,  savcılık 
ifadesinde; “…Mart 2011 tarihinde yapılan futbol temsilciliği sınavına katıldım. Ancak bu sınavı kazanamadım.  
İddia edildiği gibi soruların bir kısmını sınav öncesi başka şahıslar tarafından alınarak sınava girilenlere dağıtıldığı  
yönündeki iddiadan bir bilgim yoktur. Hiç kimse bana sınav sorusu vermedi. Ben kendi bilgim dahilinde soruları  
çözdüm. Ancak yeterli olmadığı için kazanamadım.” demiştir. 

Serdar Berkin kolluk ifadesinde, telefon konuşmasında sınav soruları ile ilgili olarak “hallederim diyor”  
şeklinde  konuşmasını  Halaoğlu  dedim  diyerek  açıklamış,  sorulan  telefon  görüşmeleri  hakkında  bilgisinin  
bulunmadığını,  Özden Aslan’ın  sınavdan önce  soruları  cevapları  ile  birlikte  ele  geçirdiğini  belirtmiş,  savcılık 
ifadesinde; suçlamaları kabul etmemiştir.

Erman Ertaş kolluk ifadesinde suçlamaları reddetmiş, soruların Özden Aslan tarafından ele geçirildiğini,  
sınavdan önce Özden Aslan’la birlikte Haldun Şenman ile buluştuklarını beyan etmiş (Özden Aslan ifadesinde  
Haldun Şenman’la  buluşmadığını  belirtmiştir),  savcılık  ifadesinde;  “…31 Mart  2011 tarihinde yapılacak  olan 
menajerlik  sınavını,  arkadaşım olan Özden Aslan'ın bu sınava gireceğinden haberim vardı. Sınav sorularının  
dağıtılması veya satılması hakkında bir bilgim alakam yoktur...Mart ayı sonlarında  Türkiye - Avusturya milli maçı  
için Özden Aslan ile  birlikte İstanbul'a gelecektik ancak uçağı kaçırdık, maça yetişemedik. Bir sonraki uçakla aynı  
gün İstanbul'a geldik. Maçı kaçırdığımız halde İstanbul'a gelme sebebimiz felekten bir gece geçirmekti. 1 gece  
İstanbul'da kaldık, ben ertesi gün İzmir'e döndüm, Özden ise sınava gireceğinden İstanbul'da kaldı. Istanbul'da  
bulunduğumuz gece Haldun Şelman ile Kemal'in yeri isimli restorantta yanımızda futbol federasyonunda görevli  
Mustafa isimli soy ismini bilmediğim bir arkadaşla yemek yedik. Yemek yerken milli maçı seyrettik…Maçtan sonra  
ayrıldık. Bu buluşmamızda menajerlik sınav sorularının verilmesi gibi bir olay olmamıştır. Sadece Özden Aslan'ın  
savcılıktan alacağı belgede problem oluşmuş onunla ilgili konuşma geçti…Ben telefon görüşmeleri ile ilgili olarak  
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emniyette  sorulan  sorulara  ayrıntılı  olarak  ifade  vermiştim.  Bu  cevapların  büyük  bir  kısmı  doğrudur,  ancak;  
30.03.2011 günü saat 10:34'de Serdar Berkin ile Özden Aslan arasında geçen konuşma ile ilgili emniyette sorulan  
soruya verdiğim cevabı düzeltmek istiyorum. Ben Özden Aslan'ın sınavdan önce soruları bir şekilde ele geçirip  
geçirmediğini  bilmiyorum. Emniyette  soru sorulurken ben genel  bir  ifade ile  bu tür  sınavlardan sonra sorular  
dışarıya sızdırıldı şeklinde söylentiler olduğunu duyduğumu, bunun her sınav sonrası yaşandığını söylemiştim.  
Yoksa  Özden'in  soruları  Haldun  Şelman'dan  temin  ettiğini  söylemedim.  Ben  17.500  dolar  karşılığı  soruların  
verildiğini de bilmiyorum. Bana ifademi alan polis memurları 17.500 dolar karşılığı soruların dışarıya sızdırıldığını  
söylemişti. Bende bunun üzerine cevap vermiştim. Benim sınav sorularının dışarıya para karşılığı veya ücretsiz  
olarak sızdırması hakkında herhangi bir bilgim yoktur.” demiştir.. 

Özden  Aslan kolluk  ifadesinde  suçlamaları  reddetmiş,  savcılık  ifadesinde,”…24  yıldır  Almanya'da 
yaşamaktayım…Son 2 yıldır  Almanya'da bulunan menajer Rafet Kaptan'ın yanında menajer yardımcısı olarak  
çalışıyordum. Menajerlik sınavına 31 Mart 2011 tarihinde girdim. Sınavı kazandım ancak sınavın iptal olduğunu 
söylediler…31  Mart  2011  tarihindeki  sınavdan  önce  sınav  soruları  konusunda  herhangi  bir  kişiyle  görüşme 
yapmadım. Ancak ortalıkta sınav sorularının para karşılığında temin edilebileceği şeklinde söylentiler dolaşıyordu,  
bunun üzerine Serdar Berkin'i telefonla aradım ve ona telefonda 17.500 dolar karşılığı sınav sorularının temin 
edilebileceği  şeklinde  söylentiler  duyduğumu,  kendisinin  bu  miktarda  parayı  verebilecek  kadar  delirmediğini,  
sınava kendim girip yapabildiğim kadar soru yapacağımı, kazanırsam kazanırım, kazanamazsam kazanamam  
şeklinde söyledim. O da bana sen aklı  başında bir  insansın en güzeli  de odur diye söyledi…Sabıka kaydım 
gerekiyordu  benim aldığım  sabıka  kaydımda  "sabıka  kaydı  yoktur  arşiv  kaydı  vardır"  şeklinde  ibare  olunca  
federasyonda müdür olan Haldun isimli şahıs bu şekilde sınava giremezsin sabıka kaydındaki arşiv kaydı vardır  
ibaresini  sildirmen  gerekir  dedi…Sınav  soruları  karşılığında  17.500  dolar  istiyorlardı,  ancak  bu  konuda  yani  
soruları bana kimin vereceği ve benim parayı kime vereceğim konusunda bana bilgi verilmedi. Zaten bende daha 
sonra bu parayı kimseye vermedim ve sorularda almadım, bu şekilde sınava girdim. Ancak bu soruları kimin  
vereceğini  de  öğrenemedim…Sınav  sorularını  kesinlikle  sınavdan  önce  almadım,  belki  espiri  mahiyetinde  
konuşmuş olabilirim…Telefon görüşmelerinde ismi geçen Sami Dinç ve Emre isimli şahısları tanımıyorum…Ben  
Uşak'ta  25.000  TL  para  kredi  çektim,  kayınbiraderim  Almanya'da  Münih'te  ev  almıştı.  23.000  TL'sini  
kayınbiraderime götürmesi için kayınpederime verdim. ben 31.03.2011 tarihinde İstanbul Sheraton Otelde sınava  
girdim yaklaşık 130 kişi bu sınava girmiş tek bir salonda 6 gözlemci bulunuyordu, 2 tanesi bayandı. Sınav ortamı  
çok serbesti, laubali bir ortam vardı, isteyen isteği anda tuvalete gidiyordu. Hatta sınava girenler kendi aralarında  
konuşup  sınav  sorularını  ve  cevaplarını  birbirine  veriyorlardı.  Görevliler  önde  duruyorlardı,  çok  nadir  
dolaşıyorlardı. Benim sınav sorularının önceden para karşılığı sınavı gireceklere verilmesi ile herhangi bir bilgim  
yoktur. Sınav sorularını para karşılığı veya ücretsiz olarak temin etmedim. Sınavdan önce görmedim. Kimin bu  
işleri  organize  ettiğini  bilmiyorum…Ben  etkin  pişmanlık  hükümlerinden  faydalanmak  istiyorum.  Ben 
sınavdan 1 veya 2 gün önce sorulardan 15 tanesini Haldun Şelman isimli şahıstan aldım. Ancak param 
olmadığını söyledim ve kendisine herhangi bir para vermedim. Kendisini oyuna getirdim istersen beni vur 
param yok dedim.  Soruların doğru cevaplarını  belirtmemişlerdi  ben sorular  üzerinde çalışıp  araştırma 
yaptım, soruları da buna göre cevapladım. Ben Almanya'da yaşadığım için İstanbul'u pek iyi bilmiyorum, 
ancak Levent tarafında bir yerde sokakta akşam karanlığında Haldun getirip soruları bizzat bana verdi . Bu 
belgeleri alan yüzlerce kişi olduğunu duydum. Zaten ben bu işe girdiğime köpekler gibi pişmanım” demiştir.

Ümit Aydın kolluk ifadesinde suçlamaları reddederek, sınav esnasında yanında bulunanların cevaplarına  
baktığını beyan etmiş, savcılık ifadesinde; “…Ben Mart 2011 tarihinde yapılan futbol temsilciliği sınavına girdim. 
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Ancak bu sınavda başarılı  olamadım. Bu sınavın  sorularının  önceden bana verildiği  yönündeki  iddiayı  kabul  
etmiyorum,  böyle  birşey  olmadı.  Sınav  bir  otelde  yapıldı.  Yan  taraftaki  bir  salondan da  gürültü  ve  uğultular  
geliyordu.  Gerçek  bir  sınav  ortamı  ve  sessizlik  yoktu.  Sınav  sırasında  bazı  yardımlaşmalar  olmuştu.  Ancak  
belirttiğim gibi soruların önceden alınıp alınmadığını bilmiyorum. Bana da soru  verilmedi.” demiştir. 

              Tarık  Özaslan savcılık ifadesinde; “…Futbol temsilciliği sınavı sorularının önceden alınarak bana 
verildiği  yönündeki  iddiayı  kabul  etmiyorum,  bana  sınav  sorusu  verilmedi.  Yapılan  sınavı  toplam  20  soru  
üzerinden  14  doğru  yapmak  suretiyle  kazandım.  Sınav  yeri  oldukça  dardı.  İnsanlar  birbirine  çok  yakın  
oturuyorlardı, bu nedenle birbirlerinden cevapları görmüş olabilirler. Ancak ben yoğun çalışıyordum. Ayrıca daha  
önce menajerlik seminerine giderek burada deneme sınavına da girmiştim. Burada yine çok sayıda soruya doğru  
cevap vermiştim. Sınav kağıdı üzerinde yapmış olduğum karalamalar da, bu soruların çözümüne yönelik çalışma 
olup, bu soruları kendimin çözerek yaptığını göstermektedir. Emniyette bana sorulan iletişim tespit tutanaklarıyla  
ilgili verdiğim cevaplar doğrudur. Sami ve Emre isimli şahıslar arasında geçen konuşma konusunda bilgim yoktur.  
Benim X şahıs olarak belirtilen  görüşme yaptığım kişi  Abdurrahman Şaşmaz'dır.  Bu şahsın  eşi  olan Kıymet  
Şaşmaz sınava benimle birlikte girmiştir. Daha sonra sınav iptal edilince Futbol Federasyonu'na karşı 7 gün içinde  
dava açmamız gerekiyordu, konuşma bu konuyla ilgilidir, suçsuzum” demiştir.

Mehmet Levent Kızıl savcılık ifadesinde; ”… Olgun Peker'i 2000 yılında Milli Takım olarak Avrupa 
Kupası maçlarına gittiğimizde o zamanki Federasyon başkanı Haluk Ulusoy'un yanında görmüştüm. O zaman 
tanışmıştık.  Futbol  camiası  içerisinde  olması  nedeniyle  tanırım…  30.03.2011  tarihinde Olgun  Peker  beni 
telefonla aradı. Benimle birşey konuşmak istediğini söyledi. Bende Futbol Federasyonundaki odama gelmesini  
istedim.  Ancak Olgun  Peker’in  dışarıda  buluşalım  bana yemek  ısmarlarmısın  demesi  üzerine  ben  kendisine 
İstinye  Parkta  buluşabileceğimizi  söyledim  ve  İstinye  Park’ta  bulunan  Masa  Restaurantta  buluştuk.  Mümtaz  
Karakaya'yı da muhabbet ederiz, birlikte yemek yeriz diye çağırdım. Ben bu buluşmada gayet iyi niyetli olarak  
birlikte  sohbet  edeceğiz  yemek  yiyeceğiz  düşüncesiyle  gittim.  Ancak  buluştuktan  sonra Olgun  Peker 
31.03.2011 tarihinde menajerlik sınavı olduğunu menajerlik sorularını Lütfü Arıboğan’ın kendi arkadaşlarına 
verdiğini,  kendisine  de  sınav  sorularını  verip  veremeyeceğini,  temin  edip  edemiyeceğini  sordu.  Bunun 
üzerine ben kendisine kızdım.  Böyle bir  şeyin  mümkün olmadığını  benim böyle  birşey yapmayacağımı Lütfü  
Arıboğan’ın da böyle birşey yapmayacağını söyledim. Daha sonra masadan kalkarak Lütfü Arıboğan’ı aradım.  
Durumu kendisine aktardım. O da bana bu söyleyeni kötü yaparım dedi. Ayrıca Federasyon Genel Sekreteri olan 
Ali Parlak’ı da aradım. Önce sınavı sordum. Sınavın olduğunu öğrenince durumu aktardım. O da bana soruların  
kasada  olduğunu  böyle  bir  şeyin  mümkün  olamayacağını  söyledi.  Akabinde  Mümtaz’la  birlikte  federasyona  
geçtim. Orada başkan vekilimiz Lütfü Arıboğan’la görüştüm. Söylentileri kendisine aktardım. Bu sırada Mümtaz  
Karakaya’da söylentileri  duyduğunu bana belirtmişti.  O sırada Lütfü Arıboğan avukat Ömer Bedük ile  avukat  
Levent Polat ve genel sekreter vekili Ali Parlak’ı çağırdı. Onlara da sorduktan sonra; önlemlerin tamam olduğunu,  
herhangi bir sorun olmadığını söyleyince rahatladım. Emniyette bana sorulmayan ancak savcılık araştırmasında  
bulunabileceğini  tahmin  ettiğim  aynı  gün  yapmış  olduğum saat  17.00-17.30  arasındaki  telefon  görüşmemde 
Olgun Peker’i arayarak böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledim. Ondan sonra da ben Olgun Peker’i bir  
daha görmedim” demiştir. 

Mümtaz  Karakaya savcılık  ifadesinde;”…Menajerlik  sorularının  ele  geçirilerek  sınavda  usulsüzlük 
yapılması ile herhangi bir ilgim yoktur. Ancak, sınav öncesinde bazı arkadaşlardan böyle bir usulsüzlük olacağını  
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duymuştum, konu ile ilgili gerekli uyarıyı isim de vererek federasyon yönetimine yaptım… Levent Kızıl beni arayıp 
yemeğe davet etti, kabul ettim, daha sonra ise yemeğe Olgun Peker'in de geleceğini ve birşeyler konuşacağını  
öğrendim, yemeğe gittim, ancak sadece çorba içtim, yemeğe geç gittiğim için soruşturma konusu olaylar ile ilgili  
herhangi birşey konuşulmadı, önceden ne konuşulduğunu da bilmiyorum.” demiştir. 

   Ali Parlak kollukta alınan ifadelerinde; “Genel Sekreter vekili olduğunu, TFF'deki tüm müdürlüklerin 
kendisine bağlı  olduğunu,  gelen  evrakların  TFF içerisindeki  dağılımını  kendisinin  yaptığını,  iptal  edilen  sınav  
öncesinde yardımcısı Pınar Tapan'ın sınav sorularını kendisine getirdiğini, daha önce bu soruların kapalı zarf  
içerisinde bulunduğunu, ancak zarfın üzerinde özel bir ibare bulunmadığından zarfı açtığını daha sonra evrak  
kayıt  bölümünde kayıt  yaptırarak evrakı  getirdiğini  söylediğini,  evrakın  başlığını  okuduğunu ve sınav  soruları  
olduğunu anlayınca  Ömer  Bedük'ü  aradığını  ancak kendisine  ulaşamayınca  sadece  kendi  kullanımında  olan 
kasaya soruları koyduğunu, daha sonra Ömer Bedük ile görüştüğünü, Ömer Bedük'ün soruların mail olarak da  
geldiğini  ve  kasada  kalmasının  sakıncalı  olmadığını  söylediğini,  sınavdan  önce  yada  sonra  tam  olarak 
hatırlamadığı bir tarihte soruları, kendi odasında elden Ömer Bedük'e teslim ettiğini,  2011 Futbolcu Temsilcisi 
sınav  sorularının  mail  yolu  ile  geleceğini  Yunus  Egemenoğlu’ndan  bir  sohbet  sırasında  öğrendiğini,  Haldun  
Şenman’ın  uzun  yıllar  TFF’de  aynı  birimde  çalışması  ve  sınavda  görevli  olması  nedeniyle  sınav  sorularına  
ulaşmış olabileceğini, ayrıca FİFA ve UEFA’dan da bağlantı kurmuş olabileceğini” beyan etmiştir.

4- TANIK İFADELERİ (Kl:30, Dizi:406-434 arası)

Billur Tuğba Kakışım ifadesinde; TFF Hukuk Müşavirliğinde avukat olarak görev yaptığını,  bu sınavın 
yapılışında görev aldığını, Futbolcu temsilciliği sınavı ile ilgili  tüm iş ve işlemlerin Profesyonel İşler Müdürlüğü  
tarafından yürütüldüğünü, 31.03.2011 günü yapılan Futbolcu Temsilciliği sınavı ile ilgili  olarak FİFA tarafından  
hazırlanan 15 sorunun Ömer Bedük tarafından avukat Levent Polat’a 24.03.2011 günü gönderildiğini bildiğini, bu  
soruların  Levent  Polat  tarafından  Eylül  2010  sınav  döneminde  de  çalıştıkları  ve  Ömer  Bedük’ün  Lütfi  
Arıboğan’dan  aldığı  talimat  doğrultusunda  NPU Tercüme  Bürosunda  görevli  Tuğrul  Ökten’in  tercume@npu.com.tr 

adresli  mailine  25.03.2011  günü  gönderildiğini,  bu  mailin  aynı  zamanda  kendisinin  de  bilgide  yer  aldığı  
tugbakakisim@tff.org adresine,  TFF  1.Başkan  Vekili  Lütfi  Arıboğan,  Hukuktan  Sorumlu  Yönetim  Kurulu  Üyesi  ve  
avukat  Yunus  Egemenoğlu  ile  avukatlar  Ömer  Bedük,  Murat  Aygörmez,  Hazer  Akil  ve  Ergin  Akçay’a  da  
gönderildiğini, tercüme bürosundan tercümelerin 28.03.2011 günü kendisinin ve bu arkadaşların mail adreslerine  
aynı  zamanda  düştüğünü,  daha  sonra  soruların  tercümelerinin  kontrolünü  Hukuk  Müşavirliği  Spor  Hukuku  
bölümünde çalışan avukat arkadaşları ile beraber yaptıkları,  yine zikredilen avukat arkadaşları ile birlikte TFF  
tarafından hazırlanması gereken 5 soruyu hazırladıklarını, sonrasında 30.03.2011 akşamı soruları birleştirilmek  
suretiyle  sınav kitapçıklarının  kendileri  tarafından basıldığını,  basılan sınav kitapçıklarını  Baş Hukuk Müşaviri  
Prof.Dr.İlhan Helvacı’nın odasında bulunan çelik kasaya koyduklarını, FİFA tarafından soruların talebe göre faks,  
kargo yada her iki  yolla gönderilebildiğini, kendisinin sadece faks yoluyla geleceğini bildiğini, ancak sonradan  
öğrendiği kadarıyla FİFA tarafından bahse konu sınav için gönderilen sınav sorularının posta yoluyla 25.03.2011  
günü TFF’ye geldiğini,  bu olaydan Genel  Sekreter  Vekili  Ali  Parlak tarafından bu postanın  01.04.2011 günü  
(sınavdan bir gün sonra) Ömer Bedük’e teslim edilmesi üzerine haberi olduğunu, Ömer Bedük’e teslim edilen bu  
postanın kapalı zarf içerisinde olmadığını, açık bir şekilde bulunduğunu, hatta bahse konu sorulara evrak kayıttan  
geçirilerek evrak kayıt numarası verildiğini gördüğünü, 31.03.2011 günü sabahı soruları kasadan Levent Polat,  
Hazer  Akil  ve  Engin  Akçay ile  birlikte  aldıklarını  ve  09:30  civarında  Federasyon  binasından çıkarak  sınavın  
yapılacağı  Maslak Sheraton Oteline gittiklerini,  sınavın  31.03.2011 günü saat:  10:00’da başlayacağı adaylara  
bildirilmiş olmasına rağmen, sınav salonunun hazırlanmasındaki gecikme nedeniyle 10:20’de başladığını, toplam  
90 dakika sürdüğünü ve saat: 11:50’de sona erdiğini, sınava katılan 118 adayın isim alfabetik sırasına göre her bir  
masada  tek  bir  aday  oturacak  şekilde  sınav  salonuna  yerleştirildiğini,  adaylara  sınav  soru  kitapçığı  dışında  
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sınavda  yapacakları  hesaplamalarda  kullanmak  üzere  ayrıca  bir  müsvedde  kağıt  dağıtılmadığını  ve 
kullanmalarına  izin  verilmediğini,  çözümlerin  sınav  kitapçıklarının  boş  yerlerine  yapılabileceğinin  belirtildiğini,  
adaylara sadece doğru seçeneklerden bir tanesini tükenmez kalem ile işaretlemelerini, duyurduklarını, sınavda 4  
tanesi Hukuk Müşavirliği Spor Hukuku Avukatı ve 3 tanesi Profesyonel İşler Departmanı çalışanı olmak üzere  
toplam 7 kişinin gözetmen olarak görev yaptıklarını,  sınavdan sonra saat:  12:30 civarında soru kitapçıklarıyla  
beraber  federasyona  geldiklerini  ve  soru  kitapçıklarını  Prof.Dr.İlhan  Helvacı’nın  odasındaki  çelik  kasaya 
kilitlediklerini,  kasa anahtarının  Ergin Akçay’da kaldığını,  01.04.2011 cuma günü akşam saatlerinde soruların  
cevaplarının FİFA tarafından Ömer Bedük’ün mail adresine faks yoluyla geldiğini, cevapların gelmesinden hemen 
sonra  hukuk  müşavirliği  spor  hukukunda  görevli  avukat  arkadaşları  ile  birlikte  değerlendirildiğini,  bu  
değerlendirmenin  sonucunda sınava  giren  adayların  kaç  puan aldıklarını  tespit  ettiklerini,  sınav  kitapçıklarını  
değerlendirirken bazı adayların soru kitapçıklarında hiçbir  hesaplamanın bulunmamasının dikkatlerini  çektiğini,  
çünkü bazı soruların matematiksel hesaplama yapılmadan çözümünün mümkün olmadığını, sınav sonuçları ilan  
edildikten sonra 13 doğru cevap veren ve başarılı olamayan 3 adayın benzer içerikli üç ayrı itiraz dilekçesi ile  
itiraz  ettiklerini  görmeleri  üzerine,  şahısların  soru  kitapçıklarına  bakıldığında  FİFA’dan  gönderilen  15  soru  
içerisindeki aynı üç soruya aynı yanlış cevapları işaretleyerek hata yaptıklarını anladıklarını, tüm adayların sınav  
kitapçıkları üzerinde ayrıca bir inceleme yapma gereği duyduklarını, bunun üzerine hukuk müşavirliği spor hukuku  
bölümü  avukatları  tarafından  kazanan  38  adayın  kitapçıkları  üzerinde  ayrıntılı  bir  inceleme  yapıldığını,  
şüphelerinin artması üzerine tüm kitapçıklarda sınav komisyonu tarafından ayrıntılı  bir inceleme yapıldığını ve  
ayrıntılı bir rapor hazırlandığını, bu rapor çerçevesinde sınavda FİFA’dan gelen 15 sorunun belirlenen 7 aday  
tarafından ele geçirilmiş olabileceği kanaati oluşması üzerine yönetim kurulu tarafından karar alınarak sınavın  
iptal edildiğini beyan etmiştir.

Ömer Bedük ifadesinde;  TFF Hukuk Müşavirliği  Spor Hukuku bölümünde Baş Hukuk Müşavir Vekili  
olarak görev yaptığını, yılda iki kez futbolcu temsilcisi sınavı yapıldığını, bu sınavda toplam 20 soru sorulduğunu,  
bu sorulardan 15 tanesinin FİFA tarafından dünyadaki 202 üye federasyona gönderildiğini, her federasyonun da 5  
soruyu kendi mevzuatları çerçevesinde hazırladıklarını, toplam 20 sorudan 14 tanesini doğru cevaplayan adayın  
başarılı  sayıldığını,  FİFA tarafından gönderilen soruların  her sene faks veya posta  yoluyla veya her iki  yolla  
Federasyona ulaştığını,  24 Mart  2011 günü önce faks arkasından da 25 Mart  2011 günü DHL kargo ile  bu  
soruların gönderildiğini, gönderilen kargonun Genel Sekreter Vekili Ali Parlak tarafından 25.03.2011 günü teslim 
alınarak sekreteri tarafından evrak kayda kayıt ettirildikten sonra kasasında muhafaza altına alındığını bildiğini, Ali  
Parlak tarafından bu soruların  sınavdan bir  gün sonra kendisine teslim edildiğini,  soruların teslim edildiğinde  
kapalı zarf içerisinde olmadığını, hatta evrak kayıt numarası bile verildiğini, soruların bu şekilde kargo ile geldiğini  
de sınav sonrası teslim edildiğinde öğrendiğini,  o zamana kadar soruların kargo yolu ile  Futbol  Federasyona  
gelmiş  olduğunu  bilmediğini,  sınav  sonrasında  soruların  Makedonya  Futbol  Federasyonundan  temin  edilmiş  
olabileceğini ve Türkiye’de bir avukata çözdürüldüğünü duyduğunu beyan etmiştir.

Aybars Canbay ifadesinde;  TFF'de  bilgi  işlem sorumlusu olarak  görev  yaptığını,  sorumlusu  olduğu 
bölüm gereği, federasyonun Profesyonel Futbolcu Tescil bölümünden Haldun Şenman’ ın isteği ve genel sekreter  
vekili  Ali  Parlak’ın  talimatı  ile  FİFA  tarafından  sınav  sorularının  göndereceği  faks  numarasını,  Hukuk  İşleri  
Departmanında görevli Ömer Bedük’e atadığını, bildiği kadarıyla FİFA'nın sınav sorularını göndermek için güvenli  
bir  faks  numarasını  federasyondan  talep  ettiğini,  bu  süreçten  sonra  Profesyonel  Futbolcu  Tescil  İşlemleri  
departmanı gerekçe göstermeden Bilgi işlem bölümünden güvenli bir faks numarası talep ettiğini ve bu hattın kim  
tarafından görülebileceğini belirttiğini, daha önce hiç kullanılmayan ancak federasyona ait bir  faks numarasını  
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belirtilen isme atadıklarını, bu numaraya mail olarak gelen faksları görmekle yetkili olan kişinin numarayı atadıkları  
görevli olduğunu, bu görevlinin bilgisi haricinde hiçbir kimsenin teknik olarak bu iletileri göremediğini, ancak söz  
konusu kullanıcının mail şifresini bilmesi gerektiğini yada bilgisayarını kullanması gerektiğini, söz konusu güvenli  
faks atandıktan hemen sonra yine federasyonda kullanılan bir diğer fakstan deneme yapmak için faks gönderip,  
ilgili  kişi  ile  irtibat  kurarak  çalışıp  çalışmadığını  kontrol  ettiklerini,  numara  ile  gerekli  işlemlerin  yapıldığını  
öğrenmelerinden sonra da numaranın tahsis edildiği görevliye iptal edilip edilmeyeceğini sormak sureti ile atamayı  
iptal ettiklerini, 2011 yılının mart ayı sonlarında Profesyonel Futbolcu Tescil İşlerinden Haldun Şenman'ın, mail  
atarak güvenli faks numarası istediğini ve bu numarayı Hukuk İşleri’nden Ömer Bedük’e atanmasını istediğini,  
kendisinin de numarayı Ömer Bedük’e atadığını, genel işleyiş olarak bu tür atanan numaralara gelen faksların 
mail  ortamında geldiğini ve ilgili  kişinin kendisinden başka birisinin bu iletileri  görmesinin mümkün olmadığını,  
Federasyonda kullanılan güvenlik sisteminde, çalışanlara ait mail şifrelerinin dışardan yada kullanıcı tarafından  
yanlış girilmesi halinde sistem tarafından otomatik kaydedilen bir log sistemi olduğunu, ancak bu olayda Ömer  
Bedük’e ait mail şifresinin yanlış girilmesi olayı yaşanmadığını beyan etmiştir.

Ergin Akçay ifadesinde;  TFF Hukuk Müşavirliği Spor Hukuku bölümünde görevli avukat; Billur Tuğba 
Kakışım ile aynı doğrultuda beyanlarda bulunmuştur.

Hazer Akil  ifadesinde;  Futbolcu Temsilciliği  sınavının  TFF tarafından iptal  edilmesi  üzerine FİFA ile 
yaptığı  telefon  görüşmesinde,  sınav  sorularının  sadece  güvenli  faks  numarasına  gelmesini  beklerken  aynı  
zamanda kargo yoluyla da gönderilmesinin sebebini sorduğunda, faks gönderilerinde sorun yaşanması halinde  
herhangi bir talebe mahal vermeden soruların kargo yoluyla da gönderildiği bilgisini aldığını, FİFA’nın bu genel  
uygulamasına dönük TFF’den bir  talep gidip gitmediğini  bilmediğini, ancak soruların faks yoluyla ilk  gelişinde  
sorunlar  yaşanması  nedeniyle  Profesyonel  İşler  Müdürlüğünden  Evrim  Tarlığ'ın  sınav  sorularının  tekrar  
fakslanması  için  birkaç sefer  FİFA’yı  aradığını,  yaptığı  görüşmelerde FİFA’da görevli  şahısların  da kendisine  
soruların başka Federasyonlardan sızmış olabileceği yönünde bilgi verdiklerini beyan etmiştir.  

Kamil  Yıldız  ifadesinde;  TFF  İdari  İşler  ve  Muhaberat  Şefi  olarak  görev  yaptığını,  TFF  tarafından 
gerçekleştirilen futbolcu temsilcisi sınavına ait  soruların FİFA tarafından DHL kargo ile TFF’nin İstinye’de bulunan  
binasına gönderildiğini, gelen evrakların ilk kendisine ulaştığını, gelen evrakları açmadan DHL kargo firmasının  
gönderim kod numarası ile zimmet defterine kayıt yaparak gelen evrakları açmadan kapalı bir şekilde aynı bina  
içinde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliğine gönderdiğini beyan etmiştir.

Levent Polat ifadesinde;  Billur Tuğba Kakışım ile aynı doğrultuda beyanlarda bulunmuş, Baş Hukuk 
Müşaviri  Prof.Dr.İlhan  Helvacı’nın  odasında  bulunan  çelik  kasaya  sınav  sorularının  konulmasının  ardından,  
odanın anahtarının kendisinde, kasanın anahtarının ise avukat Ergin Akçay’da kaldığını beyan etmiştir.  

Murat Aygörmez ifadesinde; Billur Tuğba Kakışım ile aynı doğrultuda beyanlarda bulunmuştur.

180



Pınar  Tapan  ifadesinde;  TFF'de  genel  sekreter  asistanı  olarak  görev  yaptığını,  Futbolcu  Temsilci 
Belirleme Sınav Sorularının DHL kargo ile  Türkiye Futbol  Federasyonunun Muhaberat  Bölümüne 25.03.2011  
günü geldiğini,  muhaberat  bölümünün gelen  evrağı  açmadan Cihan  Ünal  vasıtasıyla  kendisine  gönderdiğini,  
kendisinin de gelen evrağı açarak evrak kayıt defterine imzasını attığını, evrağı açtığında evrağın FİFA tarafından  
gönderilen Futbolcu Temsilcisi Belirleme Sınav Soruları olduğunu gördüğünü, açmış olduğu zarfı içinde bulunan  
sorularla beraber Cihan Ünal’a vererek Muhaberattan Kamil Yıldız’a götürerek hemen kayda almasını ve geri  
getirmesini istediğini, Cihan Ünal'ın aldığı evrakı Kamil Yıldız’a götürerek kayda alınmasını sağladığını ve beş  
dakika içinde sınav sorularının bulunduğu evrakı geri getirdiğini, gelen evrakı imza atıp teslim aldığını, hemen  
Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Vekili  Ali Parlak’a götürdüğünü, Ali  Parlak'ın gelen evrakın sınav  
sorusu olduğunu gördüğünü ve evrakı kasaya koyacağını söylediğini, daha sonra sınav sorularını kasaya koyup  
koymadığını bilmediğini, Ali  Parlak'ın gelen sınav sorularını Türkiye Futbol Federasyonu Profosyenel Futbolcu  
Tescil  İşleri  Müdürü  Haldun  Şenman’a  göndermesi  gerektiğini,  Ali  Parlak’ın  gelen  sınav  sorularını  Haldun  
Şenman’a verip vermediğini bilmediğini beyan etmiştir.

Abdulkadir Timuçin Kalender ifadesinde; TFF İdari İşler Müdürü olarak görev yaptığını, soruların ele 
geçirilmesi hakkında bilgisinin olmadığını beyan etmiştir. 

5- GENEL DEĞERLENDİRME

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipler, şüphelilerin iletişim tespitine konu görüşmeleri,  
bazı şüphelilerin ikrarı havi beyanları, bazı tanık anlatımları, T.F.F.’ndan alınan belgelerle sınav kağıtları üzerinde  
yapılan  incelemeler  ve  şüpheli  Özden  Aslan’a  ait  hesap  hareketlerini  gösterir  banka  kayıtları  birlikte  
değerlendirildiğinde; 

            Örgüt lideri Olgun Peker’in; 2002 yılında şüpheli Özcan Üstüntaş ile birlikte Beşiktaş ilçesinde Refleks  
Menajerlik şirketini kurarak; menajerlik faaliyetlerinde bulunmaya başladığı ve bir çok futbolcunun temsilciliğini  
(menajerliğini) üstlendiği, 2003 yılı Haziran ayında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilen Futbolcu 
Temsilciliği Talimatıyla menajerlik yapmanın bazı şekil şartlarına bağlandığı ve uymayanlara yönelik müeyyideler  
getirildiği (Futbolcu Temsilciliği Talimatının Futbolculara Ve Kulüplere İlişkin Ceza Hükümleri başlıklı 16. maddesi  
“Futbolcular ve kulüpler ancak bu talimatta belirlenen şartlara uygun olarak Federasyon tarafından düzenlenmiş 
lisansa sahip futbolcu temsilcilerinin hizmetlerinden yararlanabilir ve bu temsilciler ile sözleşme imzalayabilirler.  
Futbolcuların ve kulüplerin bu talimata uygun olarak verilmiş, geçerli bir lisansı bulunmayan kişilerle temsilcilik  
sözleşmesi imzalamaları ya da hizmetlerinden yararlanmaları yasaktır.”hükmünü içermektedir.), bu düzenlemeyle 
birlikte 2003 yılı sonrasında yetkisiz şekilde futbolcu temsilciliği yapılmasının FIFA düzenlemelerine paralel olarak  
yasaklandığı, bu maddeye aykırı şekilde yetkisiz futbolcu temsilcileri ile çalışan futbolculara ve kulüplere ise uyarı,  
kınama,  para  cezası,  bir  aya  kadar  hak  mahrumiyeti  cezalarının  öngörüldüğü,  ancak  talimatın  etkili  şekilde  
uygulanmaması nedeniyle yetkisiz menajerlik faaliyetlerini önlemede ve engellemede etkisiz kalındığı, bu süreçte  
Olgun Peker’in; Sedat Peker ile yakınlığını ve  şahsın futbol camiası içerisindeki temsilcisi görünümünün getirdiği  
avantajı  da  kullanarak  yetkisiz  menajerlik  faaliyetlerini  sürdürdüğü  ve  bu  suretle  haksız  şekilde  yüksek  
meblağlarda kazanç elde ettiği, bu kazançla  cezaevinde bulunan Sedat Peker’i finanse ettiği, düzenli aralıklarla  
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para gönderdiği,  dışarıdaki  işlerini  yürüttüğü, şahsın ismini de kullanarak örgütsel  faaliyetlerde bulunduğu, bir  
ölçüde devamlılığını sağladığı, tespit edilmiştir.

Yetkisiz  Menajerlik  faaliyetlerini  önlemede  etkisiz  kalan  TFF‘nun;  2010  yılı  Mart  ayında  Futbolcu 
Temsilciliği Talimatında değişikliğe gittiği (Talimatın Futbolcuların ve Kulüplerin Hak ve Yükümlülükleri başlıklı 20. ve 21. 
maddeleriyle; futbolculara ve kulüplere “Sadece lisanslı futbolcu temsilcilerinin hizmetlerinden yararlanmak, doğrudan veya 
dolaylı olarak lisanssız hiçbir kişinin onlar ad ve hesabına kulüpler ile sözleşme müzakere etmesine veya temsilcilik faaliyeti 
kapsamında  değerlendirilebilecek  işlemler  yürütmesine  izin  vermemek”  yükümlülüğünün  getirildiği), kulüplere  ve 
futbolculara yetkisiz futbolcu temsilcileri ile çalışmalarının yasak olduğunun belirtildiği ve  öngörülen cezaların 
ağırlaştırıldığı, 2003 yılındaki düzenlemede öngörülen cezalara ek olarak kulüplere verilecek para cezalarının  
artırıldığı,  transfer  yasağı  cezası,  puan  tenzili  cezası  ve  bir  alt  lige  düşürme  cezasının  maddeye  eklendiği,  
futbolculara ilişkin cezai düzenlemede ise müsabakadan men cezası ve futbolla ilgili  her türlü faaliyetten men  
cezasının ilave edildiği, bunun yanısıra 2010 yılı başında TFF tarafından yetkisiz menajerlikle mücadele edebilme  
amacı ile kamuoyunda yetkisiz menajerlik soruşturması olarak bilinen bir soruşturma başlatıldığı, bu kapsamda  
yetkisiz futbolcu menajerleri ile çalıştıkları tespit edilen birçok futbolcu ve spor kulübüne cezalar verildiği,  Olgun  
Peker’in sahibi olduğu Refleks Menajerlik isimli şirkete de bu soruşturma kapsamına işlem yapıldığı,

Futbolcu  Temsilciliği  Talimatında  yapılan  değişiklik üzerine  artık  yetkisiz  menajerlik  yapamayacağını 
anlayan  ve  spor  camiası  içerisinde  elde  ettiği  yüksek  miktardaki  kazançtan  ve  nüfuzdan  mahrum  kalmak 
istemeyen Olgun Peker’in menajerlik yapabilmek için yetki belgesi almaya karar verdiği, bu kapsamda ilk olarak 
ilkokul  mezunu  olması  nedeniyle  eğitim  durumu  sınava  girmeye  müsait  olmadığından;  üçüncü  kişiler  eliyle  
Bulgaristan ülkesinden; başkası adına kayıtlı Bulgaristan devletine ait lise diploması temin ederek TFF tarafından  
31.03.2011 günü yapılan Futbolcu Temsilcisi  (Menajerlik)  Sınavına müracaatta bulunduğu, sahte diploma ile;  
müracaat için gerekli belgeleri tamamlayan şüpheli Olgun Peker’in; sınav sorularının kapsamı, içeriği, niteliği ve  
ağırlığı  nedeniyle  sınavı  kazanamayacağını  bildiği  için  sınav  öncesinde  soruları  temin  etmeye  çalıştığı,  bu  
kapsamda anılan dönemde federasyonda görev yapan Mehmet Levent Kızıl ile görüştüğü, bu şahıs eliyle soruları  
temin edemeyince federasyonda görevli Haldun Şenman ile irtibata geçip kendisine para vererek soruları temin 
ettiği,  bu süreç içerisinde; aynı zamanda avukatlığını yapan şüpheliler Sami Dinç ve Talat Emre Koçak’ın da  
kendisiyle eylem ve fikir  birliği  içerisinde hareket ettikleri,  şüpheli  Olgun Peker’in kendisi  adına,  sahte lise 
diploması düzenleterek bu belgeyi sınavda kullanmak suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği, 
kendisiyle birlikte hareket eden avukatları şüpheliler Sami Dinç ve Talat Emre Koçak ile şüpheli Haldun  
Şenman’ın da bu suça fer’i şekilde katıldıkları,  

Olgun Peker’le eylem ve fikir birliği içerisinde hareket eden şüpheliler Sami Dinç, Talat Emre Koçak ve 
Haldun Şenman’ın; Olgun Peker’in kimliğini, kişiliğini, geçmişini, örgütsel faaliyetlerini bilerek kendisine yardım 
etmeleri,  şüphelilerden Sami ile  Emre’nin aynı zamanda şahsın avukatlığını  yapmaları  nedeniyle aralarındaki  
yakınlık,  şahsın  örgütsel  faaliyetlerini  sürdürebilmesi  için  futbolcu  temsiliğinden  elde  ettiği  gelire  duyduğu  
gereksinim, her üç şüphelinin de Olgun Peker’in ismi, gücü, çevresi ve kurduğu ilişkilerden sağladığı nüfuzdan  
yararlanmak amacıyla hareket etmeleri nedeniyle; eylemlerinin, aynı zamanda, haksız ekonomik çıkar sağlamak  
amacıyla kurulan suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu oluşturduğu,

Haldun Şenman, Sami Dinç ve Talat Emre Koçak’ın;  Haldun aracılığıyla federasyondan temin edilen  
soruları  Olgun Peker dışında; menajerlik sınavına giren şüpheliler  Ümit Aydın, Özden Aslan, Abdullah Cila,  
Mahmut Güneş, Tarık Özaslan ve Volkan Bahçekapılı’ya da para karşılığında sattıkları, şüpheli Olgun Peker’in bu  
şahıslardan bazılarıyla yoğun irtibatının bulunduğu, sınav öncesi  Haldun ve Talat Emre’nin soruları çözerek Sami  
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ile birlikte adı geçen şahıslara verdikleri, sınava giren bu şahıslara ait sınav cevap anahtarının tek kaynaktan 
çıktığının açıkça anlaşıldığı, menajerlik sınav sorularını para karşılığında satan TFF Profesyonel İşler Müdürü  
Haldun Şenman’ın eyleminin; TFF görevlilerinin kamu görevlisi kabul edilmeleri nedeniyle  rüşvet alma, bu iş 
karşılığında para veren şüpheliler Olgun Peker, Özden Aslan, Abdullah Cila, Ümit Aydın, Mahmut Güneş,  
Volkan Bahçekapılı  ve Tarık  Özaslan’ın eyleminin  ise  rüşvet  verme suçunu oluşturduğu,  rüşvete  aracılık  
yapan ve bu surette menfaat temin eden şüpheliler Sami Dinç ve Talat Emre Koçak’ın eylemlerinin  ise suçun  
işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle yardım etme 
suçunu oluşturduğu; şüpheliler  Erman Ertaş ve  Serdar Berkin’in ise;  sınav öncesi Haldun Şenman’a rüşvet  
vererek soru-cevapları temin eden şüpheli Özden Aslan’a, suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek ve  
eylem öncesi aralarındaki bağlantıyı sağlamak suretiyle yardım ederek suça iştirak ettikleri,

 Şüpheliler  Olgun  Peker,  Özden  Aslan,  Abdullah  Cila,  Ümit  Aydın,  Mahmut  Güneş,  Volkan  
Bahçekapılı ve Tarık Özaslan’ın sınavda kopya çekmek suretiyle Yargıtay 6. Ceza Dairesi içtihatlarına göre  
“özel belgede sahtecilik” suçunu işledikleri,

 Eyleme karışan şüpheliler  Olgun Peker, Haldun Şenman, Sami Dinç, Talat Emre Koçak, Özden  
Aslan, Abdullah Cila, Ümit Aydın, Mahmut Güneş, Volkan Bahçekapılı,  Tarık Özaslan, Erman Ertaş  ve 
Serdar  Berkin’in  eylemlerinin  ayrıca,  sınav  sonrası  menajerlik  yapabilme  yetkisini  elde  etme,  bu  suretle  
genellikle dernek statüsünde olan ve bir kısmı kamu yararına faaliyet yürüten dernek statüsünde kabul edilen  
futbol klüpleriyle, futbolcular arasında yapılan transfer vs. sözleşmeler sırasında taraf sıfatını kazanabilme ve bu  
suretle haksız menfaat temin etme amacı taşıdığından nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs suçunu oluşturduğu,  
dosya kapsamından anlaşılmıştır. 

(Rüşvet  suçunun  daha  net  anlaşılması  açısından    Türkiye  Futbol  
Federasyonunun   oluşumuna ve statüsüne kısaca değinelim;

3289 S. Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Spor  Genel  Müdürlüğünün  görevleri  şunlardır(Madde  2-e): Spor 
Federasyonlarının  kurulması  ve Spor Dallarını  belirlemek için  gerekli  usul  ve esasları 
tayinle tespit etmek.

İntikal  Hükümleri(  Madde  41):   Bu  kanun  yürürlüğe  girmeden  önce  Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkul mal ve haklar ile 
alacak  ve  borçları  ve  muhtelif  mevzuatla  bu  Genel  Müdürlüğe  verilen  görev,  yetki, 
sorumluluk,  hak  ve  muafiyetler  Spor  Genel  Müdürlüğüne  ve  Genel  Müdürüne  ayrıca 
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Futbol  Federasyonu  profesyonel  futbol  hizmetleri  (fon)  bütçesinde  bulunan  nakit 
mevcudu ile alacak ve borçları da; futbol hizmetlerinde kullanılması kaydıyla, bu kanunla 
kurulan Federasyonlar Fonuna intikal ederler.

Kamu Görevlisi Sayılma: Ek Madde 1:Kamu hizmeti olarak yapılan gençlik ve 
spor  organizasyonlarında  görevlendirilen  geçici  görevliler,  o  organizasyonla  ilgili 
görevlerini fiili olarak yürüttükleri süre içinde veya bu görevi ile ilgili kişileri sırasında 
kamu görevlisi sayılır.  Ceza kanunlarının uygulanması bakımından, bunların işledikleri 
suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet memurlarına ilişkim hükümler uygulanır.

Bağımsız  Spor  Federasyonları:   Ek  Madde  9:(Ek  madde:04.03.2004-
5102/2.mad) .....Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, Haczedilemez. Federasyon 
faaliyetlerinde  görevli  bulunanlar,  görevleriyle  ilgili  olarak  işlemiş  oldukları  suçlar 
bakımından kamu görevlisi sayılır.

 T F Federasyonunun Statüsü: 5894 sayılı yasanın 1.maddesine göre, TFF, 
her  türlü  futbol  faaliyetlerini  milli  ve  milletler  arası  kurallara  göre  yürütmek, 
teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında 
temsil  etmekle  görevli,  özel  hukuk  hükümlerine  tabi,  tüzel  kişiliğe  sahip  özerk  bir 
kuruluştur. TFF’nin kanunla kurulması, tüm gelirlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan 
muaf olması(5794 s.y. 15.mad.), disiplin cezası verebilmesi (5894 s.y. 11.mad.) ve futbol 
alanında tekel durumunda olması gibi bir takım kamu gücü ayrıcalıkları ile donatılması; 
görevleri ve yetkileri yönünden incelendiğinde de; haklarını, sorumluluklarını ve borçlarını 
doğrudan etkileyen tek taraflı, idari ve icrai nitelikte işlemler yapabilmesi, işlemlerini 
kamu  gücünü  kullanarak  yerine  getirmesi,  ayrıca  futbol  seyircileri  bakımından  kamu 
düzenini doğrudan ilgilendiren konularda kararlar alması ve kararlarla ilgili yaptırımları 
belirleme yetkisinin  bulunması,  bu kuruluşun bir  kamu kurumu olduğunu,  görevlilerinin 
yürüttükleri  etkinliklerin  de kamusal  faaliyet  mahiyetinde  olduğunu   göstermektedir. 
Kamu otoritesi adına yürütülen bir faaliyetin icrasına kamu hukuku usulüne göre iştirak 
eden herkes kamu görevlisidir. Kamu görevlisi  statüsünün kazanılabilmesi  için kamusal 
faaliyetlerin yerine getirilmesine Anayasa’nın 128.maddesinde belirtilmiş olduğu üzere 
“genel idare esaslarına göre” iştirak etmek gerekir. Genel idare esasları, idarenin klasik 
kamu  hizmetlerinde  kullandığı  yöntemdir.  Genel  idare  esasları  denilen  hukuki  rejimin 
kapsamına,  idarenin  mallarının  kamu  malı  sayılması,  amaçları,  personelin  bağlı  olduğu 
hukuki statü, kamu hizmetlerinin işleyişine hakim olan süreklilik, eşitlik, bütçe kuralları, 
denetimleri, finansmanı, ceza kesme, kamulaştırma gibi çeşitli yetkiler girmektedir.
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3289 ve   5894 sayılı  yasa  hükümlerinden  de  açıkça  anlaşıldığı  üzere 
Türkiye Futbol Federasyonunun  çalışanları ve üyeleri ceza hukuku uygulamalarında 
kamu görevlisi sayılırlar. Bu husus Yargıtay tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir 
(Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 26.06.2007 tarih, 2006/2636 Esas, 2007/6041 kararı ), 
(Federasyonca müsabakalarda görevlendirilen hakemler ve diğer kişiler, Gençlik ve Spor 
Genel  Müdürlüğü  Personeli,  Türkiye  Futbol  Federasyonu  personeli  kamu  görevlisidir, 
Yorumlu Uygulamalı  Türk Ceza Kanunu;Yaşar,  Gökcan,  Artuç,  Adalet Yayınları  Ankara 
2010, Cilt 1 Sayfa 108). 

AZİZ YILDIRIM LİDERLİĞİNDEKİ SUÇ ÖRGÜTÜ

GİRİŞ

Olgun  Peker  liderliğindeki  suç  örgütüne  yönelik teknik  takiplerde;  Olgun  Peker’in  Türkiye  Futbol 
Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ile yakın ilişki içerisinde olduğunun, bir dönem başkanlığını yaptığı Giresun  
Spor  Kulübü  hakkında  transfer  yasağı  bulunması  nedeniyle  bu  yasağın  kaldırılması  için  Mahmut  Özgener  
aracılığıyla  bazı girişimlerde bulunduğunun görülmesi  üzerine Mahmut Özgener de soruşturmaya dahil  edilmiş,  
Mahmut  Özgener’e  yönelik  iletişim  tespitlerinde, Aziz  Yıldırım’la;  şüphe  çeken  bazı  görüşmelerinin   olduğu, 
aracılar üzerinden görüşüp buluştukları, Aziz Yıldırım’ın; Fenerbahçe futbol takımının oynayacağı müsabakalarda  
görev alacak hakemlerin Fenerbahçe aleyhine karar vermemesi için girişimlerde bulunduğu, bazı müsabakalar için  
hakem  ayarlaması  yapmaya  çalıştığı,  Mahmut  Özgener’in  bu  işler  karşılığında  futbol  camiası  içerisinde  etkin  
konumda bulunan Aziz Yıldırım’ın  desteğini  almayı hedeflediği,  Aziz Yıldırım’dan gelen her türlü talebe olumlu  
cevap vermeye çalıştığı görülmüş, ardından  Aziz Yıldırım hakkında da örgütsel ilişkilerinin tespiti ve ortaya 
çıkarılması için 17.02.2011 günü adli çalışmalara başlanmıştır.

Bu çalışmalarda;  1991–1992 sezonunda Fenerbahçe Spor  Kulübünde Futbol  Şube sorumlusu olarak  
görev yapan, 1998 yılından itibaren Fenerbahçe Spor Kulübünün başkanlığını yürüten Aziz Yıldırım’ın;  Olgun  
Peker  liderliğindeki  suç  örgütü  ile  ilişkili  olduğu,  kendisiyle  birlikte  hareket  eden  Mecnun Otyakmaz,  Bülent  
Uygun,  Bülent  İbrahim  İşcen,  Ali  Kıratlı,  Yusuf  Turanlı,  Abdullah  Başak   ve  İlhan  Yüksel  Ekşioğlu   isimli  
şüphelilerin de Peker Grubu ile irtibatlı oldukları, görülmüştür ( Bu konu aşağıda ayrı bir başlık altında ayrıntılı  
olarak irdelenmiştir).

Aziz Yıldırım’ın Olgun Peker ile  irtibat halinde olmasına rağmen suç örgütü  bünyesinde yer almadığı,  
etrafına topladığı şahıslarla birlikte, kendi liderliğinde, farklı  bir yapılanma içerisine girdiği,   bu yapılanmada 
Fenerbahçeli yöneticiler İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu ile kardeşi Alaeddin Yıldırım’ın etkin konumda 
oldukları, birlikte, Fenerbahçe takımının oynayacağı veya Fenerbahçe takımının ligdeki sıralamasını etkileyebilecek  
müsabakalarla ilgili  şike ve teşvik faaliyetleri yürüttükleri,  şahıslar arasındaki ilişkinin kulüp başkanı – yönetici 
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ilişkisinden çok, Aziz Yıldırım’ın legal/illegal her türlü talimatını yerine getirmeleri  nedeniyle suç örgütü lideri  ve  
elemanı  arasındaki  ilişki  şeklinde  olduğu,  şüphelilerin   –futbol  klüplerinin  yönetici  profiliyle  tezat  oluşturacak  
biçimde- Aziz Yıldırım’dan aşırı şekilde çekindikleri ve korktukları, talimatlarını harfiyyen yerine getirdikleri, saygı  
ilişkisinden öte  ast-üst  hiyerarşisi içerisinde oldukları anlaşılmıştır.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN GENEL YAPISI 

Aziz Yıldırım’ın  1998 yılından itibaren Fenerbahçe Spor  Kulübünün Başkanlığını  yaptığı,  Fenerbahçe 
futbol takımının 2010-2011 Süper Lig sezonuna kadar 4 lig şampiyonluğu kazandığı,  en son şampiyonluğunu  
2006-2007 yılında elde ettiği, 2005-2006 ve 2009-2010 sezonlarında ise şampiyonluğu son maçta kaybettiği ve  
sırasıyla  bu  sezonlarda  Galatasaray  ve  Bursaspor’un  şampiyon  olduğu,  bu  durumun  camia  içerisinde 
huzursuzluğa yol açtığı, başarının sadece kupa ve şampiyonluklarla ölçüldüğü Fenerbahçe gibi büyük klüplerde,  
üst üste birkaç yıl  şampiyonluk elde edemeyen yönetimin başarılı  kabul edilemeyeceği,  son yıllarda yaşanan  
sezon  sonunda  son  maçlarda  şampiyonluğun  kaybedilmesinin  gerek  camiada  gerekse  yönetimde  şok  etkisi  
yarattığı, bu nedenle yönetimin sezon başında üst üste 3 yıl şampiyonluk vaadinde bulunduğu, dolayısıyla bu  
sezon  başında  (2010-2011)  mutlak  şampiyonluk  beklentisinin  oluştuğu,  ligin  ilk  yarısında  oynanan  maçlar  
sonunda lider Trabzonspor’la oluşan puan farkının ise şampiyonluk ihtimalini azalttığı, bunun da camia içerisinde  
sezon sonu yönetimin  değişebileceği  söylentilerine yol  açtığı,  Aziz  Yıldırım ve ekibinin  ise  Fenerbahçe Spor  
Kulübünün yönetimini bırakmak istemedikleri, kulüp içerisindeki gücünün devam etmesi gerekliliğine inanan Aziz  
Yıldırım’ın  bu  nedenle  sezonun  2.  yarısı  başladığında  puan  kaybına  tahammülünün  olmadığı,  ayrıca  sezon 
sonuna  kadar  futbol  takımının  puan  kaybetmemesinin  de  tek  başına  yeterli  olmadığı,  rakibi  durumundaki  
Trabzonspor’un da puan kaybetmesinin gerektiği, şampiyonluğun sadece sportif faaliyetlerle elde edilemeyeceğini  
düşünen Aziz Yıldırım’ın, bu nedenle, yönetimde yer alan bazı şahıslar ve geçmişte Sedat Peker grubu ile irtibatlı  
olan bazı şahıslarla birlikte ayrı bir oluşuma gittiği, yönetimde görev yapan diğer üyelerin bilgi ve rızaları dışında  
oluşan bu yapılanmanın kendi içerisinde ayrı toplantılar tertiplediği, kamu yararına dernek statüsünde bulunan  
Fenerbahçe Spor Kulübünün; ismi, toplumdaki saygınlığı ve köklü geçmişinin getirdiği etki ve gücü de kullanılarak  
örgütsel faaliyetlere zemin hazırlandığı,

Fenerbahçe Spor Kulübünün gelirlerine bakıldığında; sadece 2010 yılında 315 milyon TL gelir elde ettiği,  
2011 yılı bütçesinin ise 367 milyon TL olarak Mali Genel Kurul sonucunda belirlendiği, 2010-2011 sezonu Spor  
Toto Süper Lig şampiyonluğu sonucunda Fenerbahçe SK’nün Türkiye Futbol Federasyonundan dayanışma payı  
dışında,  şampiyonlar  payı  olarak  18  milyon  TL,  26  galibiyet  ve  4  beraberlik  sonucunda  21  milyon  TL  ve  
şampiyonluk primi  olarak 15 milyon TL almaya hak kazandığı,  şampiyonlar Ligine doğrudan katılacak olması  
nedeni ile 16 milyon TL almaya hak kazandığı, 2010-2011  sezonu  Süper  Lig  Naklen  Yayın  Gelirlerine 
bakıldığında, Fenerbahçe SK’nün şampiyon olması sonucunda diğer kulüplerin alacağı paydan fazlasını almaya  
hak kazandığı, bu gelirlerin; Fenerbahçe: 64.1 milyon TL, Trabzonspor:49.875 milyon TL, Beşiktaş: 40.325 milyon  
TL,  Galatasaray: 40.1 milyon TL, Bursaspor:36.650 milyon TL, şeklinde sıralandığı,

Tüm bunlar gözönüne alındığında Fenerbahçe Spor Kulübünün büyük bir ekonomik değere sahip olduğu,  
bu değerle birlikte Fenerbahçe Spor Kulübünün yöneticilerinin de sosyal ve ticari hayat içerisinde etkin bir konum  
kazandıkları,  bu nedenle  Fenerbahçe kulübünün yönetimini  uzun yıllardır  elinde bulunduran Aziz  Yıldırım ve  
talimatıyla  hareket  eden  örgüt  üyelerinin  kulüp  yönetimini  bırakmak  ve  elde  ettikleri  etkinliği  kaybetmek  
istemedikleri, 
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Aziz  Yıldırım liderliğinde  oluşturulan  suç  örgütünde,  İlhan  Yüksel  Ekşioğlu ve  Mehmet  Şekip 
Mosturoğlu’nun etkin konumda oldukları, örgüt içerisinde tam bir hiyerarşik yapının bulunduğu, Aziz Yıldırım ile 
bu örgüt üyesi şüpheliler arasındaki ilişkinin kulüp başkanı-kulüp yöneticisi ilişkisinden çok, örgüt lideri ile elemanı  
arasındaki ilişki şeklinde olduğu, şahısların Aziz Yıldırım’ın talimatlarını legal-illegal ayrımı yapmadan emir olarak  
algılayarak yerine getirdikleri, örgüt üyeleri ile Aziz Yıldırım arasında suç işleme amaçlı bir birlikteliğin var olduğu,

Örgütte cezalandırma ve mükafatlandırma stratejisinin titizlikle uygulandığı; örgüt içerisinde bir yaptırım 
mekanizmasının bulunduğu, Aziz Yıldırım’ın örgüt üyelerini azarladığı, şike faaliyetlerinde başarısız olan örgüt  
üyelerinin örgütten dışlandığı,  örneğin;  07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği:2-Fenerbahçe:4 maçında Aziz 
Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu’nun talimatlarıyla şike faaliyetlerinde bulunan ve bazı futbolcularla görüşen  örgüt üyesi 
Doğan Ercan’ın; şike konusunda anlaştığı futbolcuların maçta iyi oynamaları nedeniyle, sonraki maçlarda şike  
faaliyetlerinde görevlendirilmediği, para dağıtımından pay alamayan şüphelinin  görev istediği, ancak Alaaddin 
Yıldırım ve İ.Ekşioğlu’nun bu talepleri reddettikleri  (bu konu aşağıda ayrı bir başlık halinde ele alınmıştır), örgüt 
içerisinde şike faaliyetleri yürüten ve başarılı olanlara ise gerek peyderpey gerekse lig sonunda toplu olarak para  
dağıtımı  yapıldığı,  bu  bağlamda; futbol  takımının  şampiyon  olmasının  akabinde;  yoğun  şekilde  çalışan  bazı 
üyelerin mükafatlandırıldığı, örneğin;   Ali Kıratlı’nın Kıbrıs’a tatile gönderildiği, Abdullah Başak’a ligin bitiminde 
İlhan Ekşioğlu tarafından Mini Cooper marka araç satın alındığı  (bu konu aşağıda ayrı  bir  başlık halinde ele 
alınmıştır),

Aziz Yıldırım’ın; İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu aracılığıyla şike faaliyetlerinde bulunmanın yanı sıra,  
kimi zaman direkt -Sedat Peker Grubu ile bağlantılı olan ve devamlı yanında bulunan- örgüt üyesi Bülent İbrahim 
İşcen aracılığıyla  de  şike  ve  teşvik  faaliyetleri  yürüttüğü,  ayrıca  bu  şahsı  yanında  korkutucu  bir  güç  olarak  
bulundurduğu,

Şike ve teşvikle etkilenmek istenen maçtan haftalar önce örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın; İlhan Ekşioğlu ve  
Şekip Mosturoğlu’na hedef müsabakanın istenildiği şekilde sonuçlanması için faaliyetlere başlamaları talimatını  
verdiği, örgüt liderinden talimatları alan İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’nun; önce kulüpte yönetici ve sorumlu  
düzeyde  görevleri  olan  Serkan  Acar,  Alaeddin  Yıldırım  ve  Cemil  Turhan’la  görüşüp  konuşarak  yapılacak 
faaliyetleri belirledikleri, ardından hedef müsabakanın oynanacağı takıma göre değişmekle birlikte, genel olarak;  
örgüt  üyeleri  Ali  Kıratlı,  Yusuf  Turanlı,  Ahmet  Çelebi,  Abdullah Başak,  Yavuz Ağırgöl,  Mehmet  Yenice,  
Doğan Ercan, Mehmet Şen, Hasan Çetinkaya ve Sami Dinç’le irtibata geçerek bu şahıslara şike çalışmalarına 
başlamalarını söyledikleri, bu şahısların da futbol dünyasındaki geçmişlerinden gelen tecrübe, deneyim ve elde  
edilen çevreye dayanarak hedef müsabakanın yapılacağı takıma göre bir takım menajer, futbolcu, kulüp yetkilisi  
veya teknik sorumlularla irtibata geçtikleri ve şike ve teşvik konusunda görüşmeler yaptıkları, şike faaliyetlerinin  
yürütülmesinde  para  dağıtımının  Aziz  Yıldırım’ın  talimatıyla  Fenerbahçe  Kulübü  Mali  İşler  Müdürü  Tamer 
Yelkovan aracılığıyla  sağlandığı,  İlhan  Ekşioğlu’na  ve  Şekip  Mosturoğlu’na  şike  parasının  Tamer  Yelkovan  
tarafından  aktarıldığı,  ancak  para  ödemesi  konusunda  şahısların  Aziz  Yıldırım’ın  talimatı  olmadan  kesinlikle  
hareket etmedikleri, örgüt üyesi Tamer Yelkovan’ın; İlhan Ekşioğlu aracılığı ile şike faaliyetleri için ne kadar para  
dağıtıldığının hesabını düzenli olarak tuttuğu, (12.04.2011 günü Tamer Yelkovan’ın İlhan Ekşioğlu’na gönderdiği  
mesajda; “100 ayarlayabildim insaatlar icin” yazdığı (tape:1891),  inşaat kelimesinin örgüt üyeleri arasında şike  
yapılan maç anlamında şifre olarak kullanıldığı.) belirlenmiş, şüphelilerin çalışma şeklini, birbirleriyle irtibatlarını, 
aralarındaki mükemmel koordinasyonu, hiyerarşiyi, Aziz Yıldırım’la; şike zincirinin son halkası konumundaki aracı-
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menajerler  arasındaki  işleyişi  göstermesi  açısından; 01.05.2011  günü  saat:19.00’da   oynanan  Fenerbahçe-
Büyükşehir  Belediye  Spor  futbol  müsabakası  öncesi  yaşanan  görüşme  ve  buluşmalardan  aşağıda  kısaca  
bahsedilmiştir;

29.04.2011 günü;  Aziz  Yıldırım’ın  kulübün mali  konularına bakan ve para trafiğini  takip  eden  Tamer 
Yelkovan’a ödeme talimatını  verdiği(tape:1599), Tamer Yelkovan’ın  Şekip Mosturoğlu ile irtibata geçerek “Sami 
bana gelebilir…Ayşe tatile çıksın” diyerek şike faaliyetleri ile ilgili operasyonun başladığını ve şike faaliyetlerine  
karışan örgüt üyelerine para dağıtılacağını söylediği  (tape:1846), ardından Tamer Yelkovan’ın İlhan Ekşioğlu’nu 
yanına çağırarak şike amaçlı kullanılacak para ödemesini yaptığı (tape:1907), İlhan Ekşioğlu’nun telefonla aradığı  
Ali  Kıratlı’ya  “Spor  çantasıyla  gel”  diyerek  paranın  temin  edildiğini  ve  kendisine  teslim  edeceğini  söylediği  
(tape:2852,2853,2524), Bülent İbrahim İşcen’in “Ameliyat oldu mu” diye sorması üzerine Abdullah Başak’ın “Yok 
bugün”  diyerek   teslimatın  tarihi  hakkında  şahsı  bilgilendirdiği  (tape:1918),  telefon  görüşmelerinden  şike  
faaliyetinde bulunan şahıslara para dağıtılacağının, bu para trafiğini, şüphelilerden İlhan Ekşioğlu, Sami Dinç,  
Ahmet Çelebi, Bülent İşcen, Tamer Yelkovan, Abdullah Başak ve Ali Kıratlı’nın koordine ettiklerinin anlaşıldığı  
(tape:1919,1911,3175), yapılan fiziki  takiplerde  aynı gün (29.04.2011) saat:16.45’de; “ameliyat oldu mu” diye  
soran Bülent İşcen’in; Aziz Yıldırım,  Ahmet Çelebi ve Tamer Yelkovan ile Fenerbahçe stadının altında bulunan 
Fenerium alışveriş merkezinde buluştuğunun, Ahmet Çelebi’nin buluşmadan sonra saat:18.00’de Yusuf Turanlı ile 
Kadıköy Kalamış iskelesinde buluştuğunun görüldüğü, yetkisiz menajerlik yapan  Yusuf Turanlı’nın da daha sonra  
İ.B.B.Sporlu futbolcu İbrahim Akın’la buluşarak kendisiyle şike anlaşmasına vardığı ve kendisine ulaştırılan şike  
parasını futbolcuya teslim ettiği belirlenmiş, para dağıtımı olayı; öncesi ve sonrası ile birlikte değerlendirildiğinde;  
örgütün gizlilik içerisinde faaliyetlerini yürüttüğü, bu faaliyetler sırasında yapılan görüşmelerde kendi aralarında  
belirledikleri şifreli kelimeleri kullanarak anlaştıkları, şike faaliyetlerinde dağıtılan paranın genellikle tek elden örgüt  
lideri Aziz Yıldırım’ın talimatı ile Tamer Yelkovan aracılığı ile dağıtıldığı açıkça anlaşılmıştır. 

İçişleri  Bakanlığı  Dernekler Dairesi Başkanlığı  tarafından hazırlanan 23.09.2011 tarihli  araştırma 
raporunda (Kl:68, Dizi:346-430 arası);

28.02.2011-  11.05.2011 tarihleri  arasında (Aziz  Yıldırım  liderliğindeki  haksız 
ekonomik çıkar sağlamak amaçlı suç örgütünün şike ve teşvik pirimi faaliyetlerini çok yoğun bir  
şekilde yürüttüğü dönem.) İlhan Yüksel Ekşioğlu’na kulüp kasasından yapılan ödemeler; 

Yevmiye No      Tarih     Tediye      Fişi Nosu  Miktar (TL)

2356 28.02.2011 2357 404.500

3162 15.03.2011 3164 35.000

3336 18.03.2011 3338 159.110

6657 23.05.2011 6671 401.750

7761 08.06.2011 7777 636.400

4723 08.04.2011 4731 307.400
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5229 19.04.2011 5239 50.000

6407 11.05.2011 6421 65.700

6408 11.05.2011 6422 35.950

6415 11.05.2011 6429 106.500

6419 11.05.2011 6433 14.500

Şeklinde belirtilmiş, 

Araştırma raporunda; 28.02.2011- 11.05.2011 tarihleri arasında İlhan Ekşioğlu’na 
toplamda 2.216.810 TL ödeme yapıldığı, klüp kasasından yapılan  ödemelerin gerekçesinde; bu 
kişiyle kulüp arasında borç-alacak ilişkisi kurulup kendi parasını kulübe verip tekrar geri alma şeklinde para giriş  
çıkışı yapıldığı, dolayısıyla kulüp kasasından bu şahsa yapılan ödemelerin takibinin kişisel bilgi olduğu ve kulüp  
muhasebesinde  detay bilgisinin yer almadığı belirtilmiş, şike eylemindeki diğer deliller ile örtüştüğü görünen 
para ödemelerine ait bilgiler ilgili eylemler altında ele alınmış, şike eylemlerinde şahısların parayı aldıkları tarih ile  
kasadan para çıkışının  gözüktüğü tarihin aynı olmama ihtimalinin bulunduğu, çıkan paranın bu kayıtlara tam  
alındığı gün değil, ileri bir tarihte kayıt edilmiş olabileceği değerlendirilmiştir.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın da örgüt bünyesinde faaliyet gösterdiği, Federasyon başkanlığı 
seçimleri konusunda Aziz Yıldırım ile birlikte hareket ettiği, kendi kulübünün ligden düşme hattında bulunduğu 
sırada Aziz Yıldırım’dan destek aldığı ve Fenerbahçe takımının şampiyon olması için şike yaparak destek verdiği  
ve Aziz Yıldırım’ın talimatları ile hareket ettiği,

Eskişehirspor  teknik  direktörü  Bülent  Uygun’un da  örgüt  üyesi  olarak  faaliyet  gösterdiği,  sadece 
takımının oynadığı müsabakalarda değil, diğer takımların oynadığı müsabakalarda da örgüt lehine olacak şekilde  
şike faaliyetleri içerisinde bulunduğu,

Federasyon  üzerinde  yürütülen  illegal  çalışmaların,  daha  önce  federasyonda  görev  yapan  Şekip  
Mosturoğlu eliyle yürütüldüğü,

Örgütün şike ve teşvik faaliyetlerinde genellikle para ödemesi yaptığı, nadiren ise Fenerbahçe takımına  
transfer  edilme  vaadinde  bulunulduğu,  transfer  şikesi yolunun  örgüt  tarafından  profesyonelce  kullanıldığı, 
ekseriyetle bu futbolculara; oynadıkları takımların Fenerbahçe futbol takımıyla yapacağı maçtan önce müsabaka  
haftasında transfer vaadinde bulunulduğu, bu vaadden sonra anlaşma sağlanamasa dahi futbolculara;  büyük  
takımda  oynama,  elde  ettiği  gelirin  çok  daha  fazlasını  kazanma,  tanınma,  şöhret  ve  çevre  edinme  imkanı  
sunularak kafalarının karıştırıldığı, bu yolla şike yapılan müsabakada futbolcunun kötü oynamasının, teşvik primi  
verilen maçta ise iyi oynamasının hedeflendiği  (Bir sporcuya kendi takımı ile oynayacağı maçtan önce de 
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tranfer teklif getirilebilir. Ancak bu teklif getirilirken kendi kulübüne karşı iyi oynamaması veya 
hiç  oynamaması  gibi  spor  ahlakına  aykırı  düşebilecek  ve  müsabaka  sonucunu  etkileyebilecek 
nitelikte öneriler yapılamaz.  Yapıldığı  takdirde bunun şike/şikeye teşebbüs olarak nitelenmesi 
olanağı ortaya çıkar. Aşağıda ayrıntılı şekilde irdelendiği üzere; Fenerbahçe SK yöneticileri veya 
bağlantılı  şahıslar  tarafından  Emenike,  Sezer  Öztürk, Sercan  Yıldırım,  Serdar  Kulbilge  ve 
Mahmut Boz; Beşiktaş SK yöneticileri ve teknik kadro  tarafından da İbrahim Akın  ve İskender 
Alın isimli futbolculara bu içerikte transfer tekliflere yapıldığı belirlenmiştir.)

İlhan  Ekşioğlu  ve  Şekip  Mosturoğlu’nun  diğer  örgüt  üyeleriyle  sürekli  irtibatta  olarak  bu  şahıslardan 
aldıkları  bilgileri  örgüt  lideri  Aziz  Yıldırım’a  genellikle  yüzyüze,  bazen  de  şifreli  şekilde  yaptıkları  telefon 
görüşmeleri  ile  bildirdikleri,  yapılan  görüşmelerde  aracıların  ve  şike  amaçlı  anlaşma  sağlanan  şahısların  
isimlerinin zikredilmemesine özellikle dikkat edildiği, bu telefon görüşmelerinin çoğu zaman daha önce ayrıntıları  
yüzyüze anlatılmış olan hareket planının işleyişinde bir problem olup olmadığı ile ilgili Aziz Yıldırım’ın “durumlar 
nasıl” vb. sorularına İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun “gayet güzel, iyi, problem yok” vb. cevapları vermesi şeklinde 
olduğu,

Şike ve teşvik konusunda genellikle kaleci ve forvet pozisyonunda oynayan futbolcuların seçildiği, kimi  
zaman ise teknik direktör  ve kulüp yöneticileri  ile  bağlantının  sağlandığı,  rakip takım futbolcularından Sercan  
Yıldırım, Gökçek Vederson,  İbrahim Akın, Ümit Karan, Sezer Öztürk, Korcan Çelikay, Mehmet Yıldız, Serdar 
Kulbilge, İskender Alın, Mahmut Boz, Murat Şahin ve Emmanuel Emenike gibi futbolcuların örgütle anlaşarak  
şike/teşvik primi faaliyetlerine girdikleri,

Şike  faaliyetleri  yürütülürken,  rakip  Trabzonspor  tarafından,  kendi  rakiplerine  teşvik  ödemesi  yapılıp  
yapılmadığının  da araştırıldığı,  bu yolla  muhtemel  teşvik  primi  dağıtılması  girişimlerine  karşı  önceden önlem 
alınmaya çalışıldığı,  (Ör; 1425,1426,3009,3462,2593 nolu tapeler),

Suç örgütünün Türkiye  Futbol  Federasyonu üzerinde  de  etkinliğinin  bulunduğu,  Federasyon  Başkanı  
Mahmut Özgener’in Aziz Yıldırım’ın futbol camiası içerisindeki gücünden faydalanabilme adına şahsa her türlü  
desteği verdiği,  Fenerbahçe kulübüne Federasyondan usulsüz şekilde paralar aktarıldığı,  bu paraların şike 
faaliyetlerinde kullanıldığı,  Federasyon Tahkim Kurulu  ve Profesyonel  Futbol  Disiplin Kurulu kararlarına örgüt  
lehine olacak şekilde müdahale edildiği, bazı hakemlerin müsabakanın devre aralarında tehditvari sözlerle baskı  
altına alınmaya çalışıldığı, (Kl:27, Dizi:54-65 arası)

Örgütün şike faaliyetlerini gizleyebilme adına basını yönlendirdiği ve örgüt lehine olacak şekilde haberler 
yaptırdığı, (Kl:27, Dizi:100-106 arası)

Örgüt üyelerinin olası bir  polis çalışmasına karşı son derece duyarlı hareket ettikleri,  kendi aralarında  
şifreli  konuşmalar  yaptıkları,  Aziz  Yıldırım’ı; bir  numara,  şirket  ceosu,  futbolcuyu; inşaat  işçisi,  mağdur, 
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müvekkil,  Ali Kıratlı’yı; rüzgar, şekerli,  hakemi; hakim,  parayı; gram,  ş  ike parası almayı;   kahve içme,  futbol 
maçını; tarla, taş ocağı, inşaat, mahkeme, proje, dava gibi kelimelerle şifreledikleri, cep telefonlarıyla görüşmek 
yerine bulundukları yerde sabit telefon araştırarak o hat üzerinden görüştükleri, teknik takip imkanı bulunmadığı  
düşüncesiyle  daha  çok  Blackberry  telefonlarla  mesajlaşma  cihetine  gittikleri,  örgüt  lideri  Aziz  Yıldırım’ın  
görüşmelerini daha çok yüzyüze yaptığı, şike teklifi  yapılırken futbolcuya ulaşmadan önce silsile halinde aracı  
kullandıkları,bu şekilde Şike Zincirinin çözülmesinin önüne geçmeyi hedefledikleri (Ör:1688,3066,1646,1649,3154 
nolu tapeler), örgüt faaliyetlerini büyük bir gizlilik içerisinde yürütmeye özen gösterdikleri (Ör: 1967,2745,1338,2071, 
1427,2491,1544,3063,1898,1899,3104,2961,2968,2981,3134,2648,2649 nolu tapeler),

Şüpheli  Aziz Yıldırım tarafından  oluşturulan suç örgütünün,  süper ligde oynanan maçların sonuçlarını  
-Fenerbahçe futbol takımının lehine olacak şekilde- şike yapmak/teşvik primi vermek suretiyle etkilemek amacıyla  
kurulduğu ve faaliyet  yürüttüğü,  şüpheliler  arasında mevcut  hiyerarşik  bağ çerçevesinde iş  bölümü yapıldığı,  
şüphelilerin  birbirleriyle  ve  üçüncü  şahıslarla   sürekli  irtibat  halinde  ve  yoğun  şekilde,  düzenli  olarak  şike  
eylemlerinde  bulundukları,  yukarıda  isimleri  zikredilen  örgüt  üyelerinin,  Aziz  Yıldırım’ın  emir,  direktif  ve  
talimatlarıyla hareket ettikleri, Aziz Yıldırım’ın bizzat  şüphelilerden çok azıyla görüştüğü, genellikle İlhan Yüksel  
Ekşioğlu aracılığıyla emir ve talimatlarını ilettiği ve eylemleri koordine ettiği, örgüt üyesi şüphelilerin birbirleriyle ve  
menajer-aracılarla irtibatlarının ekseriyetle büyük bir gizlilik içerisinde ya belirli aralıklarla ya bir önceki görüşmede  
sonraki  görüşmenin  yeri  ve  zamanı  belirlenmek  suretiyle  sağlandığı,  örgüt  üyesi  şüphelilerden  bazılarının  
şike/teşvik girişimlerini meslek haline getirdikleri, hatta geçimlerini bu yolla temin ettikleri, şüphelilerin birbirleriyle  
yaptıkları  görüşmelerde gizliliğe azami riayet gösterip şifreli kelimeler kullandıkları, bu  suç örgütünün  yapısı  
incelendiğinde,  diğer  suç  örgütlerinde  olduğu gibi   dikey  bir  yapılanma oluşturduğu ve  şüpheliler  arasındaki  
hiyerarşik ilişkinin  diğer örgüt  yapılanmalarına kıyasla  daha sıkı  olduğu,  şüphelilerin sayısının  örgüt kurmaya  
yeterli olduğu ve  suçu yönünden elverişli üye, araç ve gerece sahip olunduğu, toplanan kanıtlar, özellikle teknik  
takip sonucu elde edilen bilgi ve belgeler, şüpheliler arasında hiyerarşik bir bağ olduğu, suç işleme iradelerinde  
devamlılık  bulunduğu, yasal anlamda disipline edilmiş örgüt ve örgüt bireylerinin ayrımsal fonksiyonel sorumluluk  
ve aktiviteleri  ile somut özel görev ve işlevlerinin olduğunu  kabule elverişli  olduğu, bu bağlamda şüphelilerin  
teknik takibe konu kullandıkları telefon hatlarıyla birbirleriyle  yoğun şekilde yaptıkları görüşmeler örgüt üyeleri  
tarafından  şike/teşvik  primi  eylemlerinin  birbirleriyle  irtibatlı  ve  koordineli  şekilde,  örgüt  faaliyeti  çerçevesinde  
işlendiğini ve şüphelilerin yoğun şekilde bu eylemlerde bulunup  bu faaliyetleri rahat bir şekilde yürütmek amacıyla  
örgüt  teşkil  ettiklerini  gösterdiği,  TCK’nın  220.  maddesine  uygun şekilde teşkil  edilen örgütün esas itibariyle  
şike/teşvik eylemlerinde bulunmak amacıyla kurulduğu, bu yolla haksız ekonomik çıkar sağlamayı amaçlayan suç  
örgütünün cebir/tehdit uygulayan silahlı bir örgüt olmadığı, ancak suç örgütü içerisinde yer alan bazı şüphelilerin  
suç geçmişleri, Peker Grubuyla uzun geçmişe dayanan ve sürügelen irtibatları,   örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın; bu 
bağlantılar sayesinde Sedat Peker isminin futbol camiası içerisindeki korkutucu gücünü şike faaliyeti yürütülen  
şahıslar üzerinde bir baskı aracı olarak kullanması, Bülent İbrahim İşçen, Abdullah Başak gibi isimlerin Peker  
Grubuyla ilişkisinin diğer şahıslarca ve futbol kamuoyunca bilinmesi nedeniyle Aziz Yıldırım’ın bu şahısları bilerek  
klüp içerisinde çevresinde tutup  kendisine muhalif isimler üzerinde bir baskı oluşturma amacı ile yönlendirmesi  
(08.05.2011 günü yapılan Fenerbahçe Mali Genel Kurulunda yaşananlar buna örnek teşkil eder ve bu nedenle  
anılan eylem aşağıda ayrı  bir  başlık altında ayrıntılı  olarak irdelenmiştir )  ve  örgütün buna uygun üye yapısı 
dikkate alındığında her an cebir/tehdit/baskı içeren eylemlerde bulunabilecek bir örgüt yapısına dönüşebileceği  
tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN; PEKER GRUBUYLA BAĞLANTISI 

191



Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan haksız ekonomik çıkar sağlamak amaçlı suç örgütünün Sedat Peker  
liderliğindeki suç örgütü ile yoğun irtibat içerisinde olduğu,

Aziz Yıldırım’ın; Sedat Peker’in manevi oğlu olarak tanınan Olgun Peker ile bağlantılı olduğu, yetkisiz 
menajerlik faaliyetleri yürüten Olgun Peker'in sahibi olduğu Refleks Menajerlik isimli iş yerinde yapılan aramada  
bulunarak  el  konulan  belgelerde;  Olgun Peker’in  menajer  olarak  gözüktüğü,  sözleşme tarihinin  belirtilmediği,  
2005-2006 sezonuna ait, Gökdeniz Karadeniz ve Aziz Yıldırım arasında imzalanan bir transfer sözleşmesinin ele  
geçirildiği, Fenerbahçe SK adına Refleks Menajerlik isimli şirkete menajerlik bedeli olarak 295.000 euro ve 50.000  
euro  ödeme  yapıldığının  görüldüğü,  Gökdeniz  Karadeniz’in  hiçbir  dönem  Fenerbahçe  kulübünde  futbol  
oynamadığı dikkate alındığında, şahsın transferi yapılmış gibi gösterilerek, Aziz Yıldırım tarafından Olgun Peker’e  
yaklaşık 350 000 euro ödeme yapıldığının anlaşıldığı (eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp’in  aşağıda yer  
verilen  beyanlarıyla  birlikte  değerlendirildiğinde  Aziz  Yıldırım’la  Peker  Grubunun  eski  yıllara  dayalı  köklü  bir  
ilişkisinin bulunduğu açıkça görülmektedir), (Kl:27, Dizi:108)

 Aziz Yıldırım liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün Sedat Peker Grubuna üye olmaktan işlem görmüş 
birçok şahıs ile irtibat halinde olduğu, sürekli şekilde Aziz Yıldırım’ın yanında bulunan Bülent İbrahim İşcen’in 
2004 yılında gerçekleştirilen Kelebek kod adlı operasyon kapsamında yakalandığı ve Sedat Peker grubuna üye  
olmaktan işlem gördüğü, şahsın çevresinde Sedat Peker ile irtibatlı olarak tanındığı,

Örgütün şike faaliyetlerini yürüten ve yetkisiz menajerlik yapan  Yusuf Turanlı ve  Ali Kıratlı’nın Peker 
Grubu ile bağlantı içerisinde oldukları, bu durumun şike yapılan futbol takımları ve oyuncuları üzerinde bir baskı  
oluşturduğu, Yusuf Turanlı’nın Erkan Korkmaz aracılığıyla Sedat Peker’le irtibat kurduğu,

Aziz Yıldırım’a her konuda destek veren Fenerbahçe eski kongre üyesi ve Sivas Spor kulübü başkanı 
Mecnun Otyakmaz’ın Peker grubu ile suç geçmişinin bulunduğu,  2004 yılında Sedat Peker liderliğindeki suç  
örgütüne  yönelik  Kelebek  operasyonu  da  dahil  olmak  üzere  birlikte  birkaç  defa  gözaltına  alındıkları,   halen  
cezaevinde  bulunan Sedat  Peker’le;  Erkan  Korkmaz üzerinden  irtibat  kurduğu,  şahsın  aynı  zamanda Olgun  
Peker’le de bağlantısının olduğu, (Kl:28, Dizi:37-42 de yer alan fiziki takip tutanağı)

Örgüt üyesi şüphelilerden Eskişehirspor teknik direktörü  Bülent Uygun’un; halen cezaevinde bulunan 
Sedat  Peker’le;  Erkan  Korkmaz üzerinden    irtibat  kurup  iletişim sağladığı,  Mecnun Otyakmaz'ın;  Sivasspor  
Başkanı olduğu dönemde Bülent Uygun'un da Sivasspor teknik direktörlüğü görevini yürüttüğü, (09.02.2011 günü  
TEM Şube Müdürlüğü ihbar hattına yapılan isimsiz ihbarda, "Bülent Uygun, Sedat Peker'in adamlarına verilmek  
üzere 250 milyar para gönderecek" şeklinde iddiaların yer aldığı, ihbara yönelik çalışmalarda, belirtilen tarihte  
ihbarda adı geçen otobüste, üzerinde Bülent Uygun'un ismi yazılı koli içerisinde 150.000 tl  paranın bulunduğu,  
Bülent Uygun’un bu parayı ev almak amacıyla İstanbul’a getirdiğini beyan ettiği), 

192



Örgüt üyesi şüphelilerden Sivas spor yönetim kurulu üyesi Ahmet Çelebi’nin; halen cezaevinde bulunan 
Sedat Peker’le; Erkan Korkmaz üzerinden   irtibat kurup iletişim sağladığı,

Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu üyesi  İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun Sedat Peker’in manevi  oğlu olarak 
bilinen ve suç birlikteliği olan Olgun Peker ile sık irtibatlı olduğu, futbolcu transferinde şahısla birlikte hareket ettiği,  

Örgüt üyesi şüphelilerden Avukat Sami Dinç’in aynı zamanda Olgun Peker liderliğindeki suç örgütüyle 
de yoğun irtibatının bulunduğu, şahsın avukatlığını yaptığı, Olgun Peker’e; menajerlik sınav sorularının çalınarak  
sınavda kopya çekilmesi sürecinde, yetkisiz menajerlik eylemlerinde ve Giresunsporda sözleşmeleri bulunan ve  
alacakları ödenmediği için TFF’ye şikayette bulunan futbolcuların baskıyla ikna edilmesi sürecinde aktif rol aldığı,  
yapılan fiziki  takiplerde Olgun Peker’le çok sıkı  irtibatlı  olduğunun görüldüğü (Kl:28, Dizi:43-46 arası),   (Olgun 
Peker  liderliğindeki  suç örgütüne yönelik  eylemlerin  anlatıldığı  bölümde bu ilişkiyi  gösterir  tapelere  ayrıntılı  şekilde  yer 
verildiğinden burada sadece bu irtibata değinilmekle yetinilmiştir.) 

Örgüt  lideri  Aziz  Yıldırım’ın;  bu bağlantılar  sayesinde Sedat  Peker  isminin  futbol  camiası  içerisindeki  
korkutucu gücünü şike faaliyeti yürütülen şahıslar üzerinde bir baskı aracı olarak kullandığı  anlaşılmıştır.

A- PEKER GRUBU İLE BAĞLANTI VE İRTİBATI GÖSTERİR İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI:

08.03.2011   günü saat:  16.54’de   Ali Kıratlı  ’yı   Olgun Peker’in aradığı görüşme  ;

Olgun:  “Şey transferi  neden olmadı  Ali”,  Ali:  “Sercanın?”,  Olgun:  “He”,  Ali:  “Sakatlık  çıkarmışlar  öyle  
duydum bide bu”, Olgun:“Kim çıkarmış”, Ali: “Sakatlık falan filan diye rapor çıkmış öyle duydum hani çocuğun  
dediği bana o menajerle ilgili bir şey söylemedi”, Olgun: “Ama menajerden alakalı bir şey”, Ali:“Yani o da olabilir  
tabi evet yani de onu söylemedi bana telefonda konuştum Rusya’daydı… Abi dedi muayenelerden dedi bunlar bir  
şey yaptı falan filan eski ameliyatımla ilgili falan dedi varmı takım yönlendireyim sana bitir işi”, Olgun: “Sevillaya  
verebilirim”, Ali: “Biz seni Sevilla’ya vericez ha istiyorsan biz  seni götürecez  başkasını bilmeyiz”, Olgun:“İsim  
verme öbür …gider Sevilla’ya bu sefer”, Ali: “Semih’i bırakıcak bizimkiler”, Olgun: “Semih Sevilla’da oynıyamaz  
ya…bu…oynar Sevilla’da…lerle görüşüyormusun”, Ali: “Yok hiç biriyle…yoklar ortada” (tape:2246),

16.03.2011   günü saat:  16.04’de Ali Kıratlı’yı   Olgun Peker’in aradığı görüşme;  

 Ali: “Buyurun Olgun başkan…bildiğin gibi mücadelemiz aynı”, Olgun: “Bu Mehmet diye bir çocuk vardı 
ya neydi onun adı…Galatasaray tirübününde ya”, Ali:  “Kızılay amigoyu mu diyorsun”, Olgun: “Mehmet Kızılay  
mı…onun telefonu var mı sen de”, Ali: “Yok başkan”, (tape:2254),

07.04.2011   günü saat:  17.26’da Ali Kıratlı’yı   Olgun Peker’in  aradığı görüşme  ; 
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Ali: “Yoksun hiç özledik ya”, Olgun: “Geleceğim bir 15 - 20 gün daha kalıp geleceğim…ne var ne yok nasıl 
gidiyor”, Ali: “Geçen gün Konya başkanını gördüm selam söyledi sana…hatırladın mı başkanı, he hatırlıyorum 
dedi nerden, dedim böyle böyle Olgun başkan, ooo dedi çok selam söyle boynumuzda kalmasın…bildiğin gibi  
maça gideceğiz şimdi”, Olgun: “Şu şeyi söyleyeceğim İlhan’ın telefonu kaçtı İlhan’ın önce onu bir versene bana”, 
Ali: “0532 334 33 03”, Olgun: “Bu arada sınava girdim belgeyi aldım haberin olsun”, Ali: “Uluslararası olduk 
yani”, (tape:2293),

10.04.2011   günü saat:  23.51’de Ali Kıratlı’nın   Ö.D.’a gönderdiği mesajda;   

“Sayın Sedat Peker ın 11 nısan pazartesı cıkacak olan haftalık aksıyon ısımlı haber dergısınde detaylı  
bır röportajı yayınlanacaktır” yazdığı, (tape:2320)

21.03.2011 günü saat:19.20’de Erkan Korkmaz’ın   Mecnun Otyakmaz  ’ı aradığı görüşme;      

Erkan: “Reis selam söylemiş,…Takımın galibiyeti için tebrik ettiğimi söyle demiş,…onu ileteyim dedim 
ağabeyciğim,…bir şey diyormusun abi”, Mecnun: “Yok ne diyeyim” (tape:1305),

05.04.2011 günü saat:16.09’da Mecnun Otyakmaz’ı Erkan  Korkmaz’ın aradığı görüşme(tape:2461); 

Erkan’ın “Nasılsınız abi,..ofiste misiniz abi” dediği, Mecnun’ un 1 saate kadar ofise geçeceğini söylediği. 

11.04.2011 günü saat:00.07’de Mecnun Otyakmaz’a Erkan Korkmaz’ın gönderdiği mesajda; 

Erkan’ ın “Sayın Sedat Peker ın 11 nısan pazartesı cıkacak olan haftalık aksıyon ısımlı haber dergısınde 
detaylı bır röportajı yayınlanacaktır”  yazdığı, (tape:2469) 

06.04.2011 günü saat :19.47’de Mecnun Otyakmaz’ı Erkan  Korkmaz’ın aradığı görüşme;  

Erkan: “Abi Erkan ben,..Abi ofiste miydiniz abi”, Mecnun’un çıktığını söylediği, Erkan: “Yarın bir gelirim 
yanınıza”, Mecnun: “Ben bedava gelmiyorum merak etme gel”,(tape:2464) 

08.04.2011 günü saat :14.13’de Mecnun Otyakmaz’ın Ahmet Çelebi’yi aradığı görüşme;  

Mecnun: “Erkan getirdi mi sana evrakları”, Ahmet’in getirmediğini söylediği, Mecnun: “Ben Erkan’ı bir 
arayayım da onu sana bir o şey yapsın”, Ahmet:  “...  Geldi mi ...”,  Mecnun: “Geldi he Bakırköy Shereton”, 
Ahmet: “Anladım,..İyi ben bende gelirim olmazsa ya”, (tape:2465) 

10.04.2011 günü saat:23.37’de Ahmet Çelebi’ye Erkan Korkmaz’ın gönderdiği mesajda; 
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“Sayın Sedat Peker ın 11 nısan pazartesı cıkacak olan haftalık aksıyon ısımlı haber dergısınde detaylı  
bır röportajı yayınlanacaktır.” Yazdığı, (tape:2519)

08.04.2011 günü saat :14.15’de Mecnun Otyakmaz’ın Erkan  Korkmaz’ı aradığı görüşme;    

Mecnun: “O getirsene Çapının tapusunu Ahmet’e  ya”, Erkan: “Bugün götüreceğim bugün götüreceğim… 
o şeye ne zaman gideriz  abi Naciye’ye”, Mecnun: “Naciye’ye, gelirse gideriz”, Erkan: “O zaman pazartesi falan  
gideriz abi Allah nasip ederse”, (tape:2466)

25.04.2011   günü saat:   16.39  ’  da Mecnun Otyakmaz  ’ı   Olgun Peker’in   aradığı görüşme;     

Olgun: “...İyi kurtardın Fenerbahçe maçıyla da bitti işin inşallah,…bu hafta kazanırsan % 100 kurtarırsın  
kazanmazsan  da  şey  olmaz  yani  ama  kazanırsın  zaten  yani  Gençlerbirliği  futbolcuları  ununu  elemiş  eleğini  
asmışlar”, Mecnun: “Bizimkilerde öyle”, (tape:1523),

25.04.2011   günü saat:   17.29  ’  da Mecnun Otyakmaz  ’ı   Erkan Korkmaz’ın   aradığı görüşme;     

Mecnun:“…Ofisteyim”, Erkan:“Müsaitmisiniz peki abi…arkadaşım gelecek demiştim ya sana abi,…o geldi  
de bir gelebilir miyiz yanına”, Mecnun: “Yarın öğleden sonra gelin”, (tape:1524)

25.03.2011 günü saat:14.35’de   Yusuf Turanlı  ’yı Erkan Kormaz’ın aradığı görüşme;   

Erkan:  “Dayı  ben  şimdi  5-6  dakika  sonra  şeyin  önünde  olurum”,  Yusuf:  “Tamam  ben  o  yine  o  
buluştuğumuz yerde kapının önünde geliyorum ben”, (tape:2476)

31.03.2011 günü saat:23.20’de Yusuf Turanlı’yı Erkan Kormaz’ın aradığı görüşme   (  tape:  2477)  ;   

Erkan:“…Abi çok selam söylemiş”, Yusuf: “Aleykümselam şey yaptım ben”, Erkan: “Görüştün değil mi,
…kardeşimi de ziyarette kendisini çok iyi gördüm demiş…çok da selam söyledi sana abiciğim”, 

11.04.2011 günü saat:05.22’de Yusuf Turanlı’ya Erkan Kormaz’ın gönderdiği mesajda; 

pazartesı “Sayın Sedat Peker ın 11 nısan ıkacak olan haftalık aksıyon ısımlı haber dergısınde detaylı bır 
röportajı yayınlanacaktır.” Yazdığı, (tape:2478)

08.04.2011 günü saat:00.02’de Erkan Korkmaz’ın Yusuf Turanlı’yı aradığı görüşme;

Erkan: “Abi demiş ki Montler marka 3 tane eşofman altı gelmiş bunu Yusuf mu göndermiş diye 
sormuş abi”, Yusuf:  “Evet”,  Erkan “Çok teşekkür etmiş,…onları  hangi mağazadan aldığını bir  öğren… diğer  
renklerini çekip bana yollasın demiş”, Yusuf: “Başka renkleri yoktu işte”, (tape:1309)
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05.05.2011   günü saat:  21.37’de Yusuf Turanlı'nın   Erkan Korkmaz'a gönderdiği mesajda  (tape:3373)  ; 

"Sakıb Aytac ve Eren Aydın 2 tane futbolcu kardesımız ıcın tesbıh solucektım dayı" yazdığı ,

10.05.2011   günü saat:  19.31’de Yusuf Turanlı'nın   Erkan Kormaz'ı aradığı   görüşme(tape:3426); 

Erkan:"Dayı nasılsın…çok selam söylemiş Abi…kıyafetler için teşekkür etmiş…2 altlık güzeldi ama 
diğerleri güzel değildi demiş…güzel olanları zaten tahmin etmiştir ancak ziyarete geldiğinde sorsun ben 
ona  tarif  ederim  demiş…birde  senin  senin  geçen  haftaki  resimlerini  Abdullah’a  verdim",  Yusuf:  "Tamam 
abiciğim", 

24.05.2011   günü saat:21.05'  de Yusuf Turanlı'yı   Erkan Korkmaz'ın aradığı görüşme;   

Erkan: "Abi çok selam söylemiş sana…demiş ki  Yusuf’a bir söyle  Emre Belezoğlu’nu benim adıma 
arayıp şampiyonluklarını kutladığımı söylesin benim adıma tebrik etsin demiş…sana sormamış bu  Emre’yi 
daha  önce  Galatasaray’dayken tespih  vermişmiydin  sen",  Yusuf:  "Çok  eski",  Erkan:  "Vermiştin  demi 
Galatasaray’dayken", Yusuf: "Tabi ama aynen vermiştik yok herhalde onda yani şuanda", Erkan: "Ne yapmış yani 
kayıp mı etmiş yoksa birisine mi vermiş", Yusuf: "Kaybetmiş", (tape:3478)

06.01.2011 günü saat:16.48’de Bülent Uygun’u Ali Kıratlı’nın  aradığı görüşme(tape:1709); 

Ali: “..Geleceğim arayacağım belki gece geçersem, dün Olgun ile geçtik uğrayalım dedim işleri vardı o 
da bitiremedi”, Bülent: “Yok boş ver onunla hiç gelme abi”, Ali: “Yok gelmem canım ben gelecektim zaten”, 

24.01.2011 günü saat:22.32’de Bülent Uygun’u Erkan Korkmaz’ın aradığı görüşme(tape:1748); 

Bülent:  “Reis nasılsın,…yanlışlıkla oldu reis demeyecektim ben”,  Erkan: “Ben de seis dedin anladım 
onun için sağol diyorum”, Bülent: “Seis dedim”, Erkan:“Baba çok selam söylemiş abi,… başarısından dolayı 
tebrik ettiğimi söylersin demiş”,  Bülent: “…Reis’e çok selamlar,…Galatasaray maçında beraberiz ha birader”,

01.02.2011 günü saat:20.38’de Erkan Korkmaz’ın Bülent Uygun’u aradığı görüşme;

Erkan:  “Abi  çok  selam söylemiş,…Takımın  galibiyeti  için  tebrik  ediyor  seni”,  Bülent:  “Teşekkür 
ediyorum”,  Erkan:  “Bülent  hocaya deki  demiş,  her  hafta  bizim  sesimizi  duymak için  mi  bütün maçları 
kazanıyor”,  Bülent:  “Bu  hafta  oynanacak  maçta  sesini  çok  daha  duymak  istiyorum”,  Erkan:  “Bülent 
kardeşim kazanmaya devam etsin ben bir ömür onu tebrik etmeye devam ederim demiş,…kendisine çok çok iyi 
baksın demiş”, (tape:1295)

21.02.2011 günü saat:23.38’de Bülent Uygun’a Erkan Korkmaz’ın bıraktığı sesli mesajda; 
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“Dayıcığım aradım seni ulaşamadım ben Erkan, Reis çok selam söylemiş” dediği, (tape:1770)

07.03.2011 günü saat:19.14’de Erkan Korkmaz’ın Bülent Uygun’u aradığı görüşme  (  tape:  1304  );

Erkan: “Dayı abi çok selam söylemiş,…kendisini tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum,
…notu vardı onu ileteyim dedim dayıcığım”, Bülent:  “Ben de teşekkür ediyorum,…haftaya İstanbul’da maç 
Belediye ile oynuyorum Cumartesi”, Erkan: “Tamam o zaman beni de götürsene maça”, 

21.03.2011 günü saat:19.21’de Erkan Korkmaz’ın Bülent Uygun’u aradığı görüşme; 

Erkan: “Abi çok selam söylemiş,…Takımın galibiyetinden dolayı çok çok tebrik etmiş seni”   Bülent:  
“İzmir’e  gidiyorum ufaklık  okulda okuyor,…ondan sonra döneceğim Antalya’da kamp var  hafta  sonuna kadar  
orada hafta sonu da işte takımı kampa götüreceğim”, (tape:1306)

27.03.2011 günü saat:22.13’de Erkan Korkmaz’ı Bülent Uygun’un aradığı görüşme;

Bülent: “Yarın ben İstanbul’a geleceğim de bir uğrayabilirim senin yanına”, Erkan: “Gelecek misin sende  
buraya”, Bülent:“...Bir arkadaşım gelir belki”, Erkan: “İyi tamam dayı yada bir”, Bülent: “Haber verirsin bende haber  
veririm”, (tape:1308)

29.03.2011 günü saat:00.18’de Bülent Uygun’un Erkan Korkmaz’ı aradığı görüşme; 

Bülent: “... Araba için teşekkür ederim”, Erkan: “...Ne demek ya aşk olsun senin emrin olur dayı, bir daha 
araba lazım olduğu zaman …çocuğu gönderiyorum arabayı ver ona de araba senin,… bugün de maçınız vardı  
yok dünmüydü maçınız”, Bülent: “Ruslarla vardı,…he hem sahada 3-1, dışarıda yumruklaşmada 3-1, ondan sonra  
100’er dolar verdik …Rusların…”, (tape:1775)

08.04.2011 günü saat:16.16’da Bülent Uygun’u Ö.D.’ın  aradığı görüşme; 

Ö.(kendisini  tanıttıktan sonra):  “Erkan abi  istiyor  Erkan Korkmaz veriyorum”,  Bülent:  “Bunun soyadını 
söylemezsen olmaz bu  bizimki”,  Erkan:“Konuşuyor  ağzı  olan  konuşuyor  anasını  satayım,… sana fotoğrafımı  
gönderiyorum,…bakar bakar öpersin beni dayıcığım”, Bülent: “Öpmem mi, şeye mektup yazdım bir de üç dört 
tane kitap yazdım”, Erkan: “Sen o zaman şeyden gönderirsin bana bizimkiyle”, Bülent:“..Ben göndereceğim 
maçtan sonra”, Erkan: “Ben de şey o resmi de gönderirim sana bizim tosunla”, (tape:1782)

10.04.2011 günü saat:23.49’da Bülent Uygun’a Erkan Korkmaz’ın gönderdiği mesajda; 
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“Sayın Sedat Peker ın 11 nısan pazartesı cıkacak olan haftalık aksıyon ısımlı haber dergısınde detaylı  
bır röportajı yayınlanacaktır.” Yazdığı, (tape:1783)

21.04.2011   günü   saat:18.51’de     Bülent Uygun’un Erkan Korkmaz’ı   aradığı görüşme  ; 

Bülent:  “…Maçtan sonra geçerken uğrarım ben İstanbul’a”, Erkan:  “Tamam dayı ben İstanbul  dayım”, 
Bülent: “…Maç 10’da biter 12-1 gibi orda olurum”, Erkan:“…Tamam dayı benim telefonum açık”, (tape:1588)

25.04.2011   günü saat:  22.07’de Erkan Korkmaz'ın   Bülent Uygun'u aradığı görüşme  ; 

Erkan: "Ne zaman dönüyorsun dayı... İstanbul’a indiğinde bi ara beni da dayı", Bülent: "Tamam akşam 8-
9 gibi arayacağım seni", (tape:1626)

07.04.2011 günü saat:17.49’da İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun Olgun Peker’i aradığı görüşme; 

Olgun:  “Artık  Aziz  Yıldırım  yaşlandı  yeni  başkanlar  lazım  bu  ülkeye”,  İlhan:  “  Vallaha  gittikçe 
gençleşiyor”, Olgun:“ Beklemeyelim mi boşuna”, İlhan; “Vallahi gel gel bıktık anasını satayım bıktık ya bu sene 
de yani beceremezsek yani yazıklar olsun bize”, (tape:2021)

08.04.2011 günü saat:13.33’te İlhan Ekşioğlu’nu Olgun Peker’in aradığı görüşme(  tape:  2022)  ; 

Olgun (Yurt dışından bir futbolcunun  Fenerbahçe’ye transferiyle alakalı bilgi verip): “He şimdi ben bu 
şeyi aldım artık sıkıntı yok FİFA menajerliğini de aldım,…he yani onu da aldım sınava girdim aldım”, 

09.04.2011 günü saat:21.41’de İlhan Ekşioğlu’na  Olgun Peker’in gönderdiği mesajda; 

“Tebrik ederim olgun” yazdığı, (tape:2029)

11.04.2011 günü saat:12.59’da İlhan Ekşioğlu’nu Olgun Peker’in aradığı görüşme; 

Olgun: “Şu Hasan’la konuşacak mısın bugün bu adamlarla konuşalım”, İlhan’ın akşam toplantı olduğunu  
söylediği, (tape:2033)

13.04.2011 günü saat:14.55’de İlhan Ekşioğlu’nun Hasan Çetinkaya/Aykut’u aradığı görüşme; 

İlhan:“Olgun bir futbolcu söylüyor Standart Liege’de başımın etini yedi,…siz ilgileniyormusunuz onunla”,  
Hasan:  “Bu  futbolcu  önermiş  Aykut  hocaya...bunu  izlemiş  falan  neyse  işte  hoca  bunu  inceledi  abi  araştırdı  
beğendi futbolcuyu iyi futbolcu yani stoper oynuyormuş” (telefonu yanında bulunan Aykut Kocaman’a veriyor),  
İlhan: “..Hocam bu Olgun başımın etini  yiyor”, Aykut:  “..Çok şeyler sadece o değil bence bi cümleyle giriyim 
ondan sonra istersen olayı konuşalım bi bildiğimiz kadarıyla…biz konuşalım ama adamın temsilcisi kimse Olgun  
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temsilcisiyle veya  kimse  temsilcisi  gelsin Türkiye temsilcisi kimse onunla konuşalım dedik…”, İlhan: “…Beni  
arıyor bende bu işlere hiç girmem ama kıramadığım için…”, Aykut: “…Yetki belgesi veremeyiz dedi ben söyledim 
Hasan’a  yetki  belgesi  veremeyiz  dedim yani  şimdi  durup  dururken  oyuncunun  yetkisini  aldıysa  Olgun  bizim  
karşımıza resmi olarak gelsin konuşalım dedik…”, ( tape::3058-3059)

14.04.2011 günü saat:19.40’da İlhan Ekşioğlu’nu Olgun Peker’in  aradığı görüşme; 

İlhan:  “…Şimdi  konuştum  şimdi  derler  ki  beğenmişler  çocuğu,…fakat  yetki  belgesi  veremeyiz  diyor  
hiçbirisi”, Olgun: “…Yetki belgesi tamam olmaz vermesinler…yarın Zagrep’ten Rapaiç geliyor ben bu Standart  
Liegenin başkanıyla onun arası çok iyi orada oynadı ya zamanında,…adamın karşısına oturduğumuzda böyle  
hani sıradan bu işleri herkes kovalıyor biliyorsun herkes 50 tane şey söylüyor yani…benim adıma da olmaz işte  
Rapaiç’in adına olur…bunu da Olgun buldu da Olgun getirdi”,(tape:3060)

22.05.2011   günü saat:  19.03’de Olgun Peker'in   İlhan Ekşioğlu'nu aradığı görüşme  ;

 Olgun: "Bende bekliyorum bende sizin kadar heyecanlıyım vallaha", İlhan: "İnşallah mutlu döneceğiz ya",  
Olgun: "Denizli şeyini yaşarım diye gelmedim biliyor musun, sendromunu….maçtan sonra alırım bi tane Gucci  
ayakkabını iyi olursa", (tape:390) dendiği belirlenmiştir.

B- PEKER GRUBU İLE BAĞLANTI VE İRTİBATI GÖSTERİR İFADELER:

Hakan Bilal Kutlualp 10.08.2011 günlü kolluk ifadesinde;  Bülent İbrahim İşçen’in; Aziz Yıldırım’ın her 
daim  yanında  ve  ona  en  yakın  isimlerden  birisi  olduğunu,  Sedat  Peker’in  adamları  olarak  piyasada  gezen 
şahıslarla  samimi  olduğunu bildiğini,  2004  yılı  içerisinde  futbolcu  transferlerinde  kendisinin  görevli  olduğunu,  
Olgun  Peker'in  kendisini  aradığını  ve  Aziz  Yıldırım'ın  referansıyla  transferlerde  yardımcı  olmak  istediğini  
söylediğini,  kendisinin  de menajer  aracılığı  ile  transfer  yapmak istemediğini  söylediğini,  görüşmeden bir  saat  
sonra Bülent İbrahim İşçen’in aradığını ve “Olgun seni aramış, adam yardımcı olmak istiyor, bu adamlarla çalış,  
adama ters yapmışsın adam bozulmuş, bu adam (Sedat Peker’i kastederek) REİS’in adamı, bunlara yardımcı ol,  
futbolcularla  ikna  meselesinde  sorun  olursa  yardımcı  olur”  dediğini,  kendisinin  menajere  ihtiyacı  olmadığını  
söylediğini,  bunun  üzerine  Bülent'in  “yanlış  yapıyorsun,  bu  adamlara  ters  yapma,  sıkıntı  olur”  gibisinden  
konuştuğunu,  ertesi  gün  Aziz  Yıldırım'ın  aradığını  ve  Olgun  Peker’i  kastederek  “bu  adamların  sana  faydası  
olacaksa ters yapma, bunlardan faydalanmaya çalış, Fenerbahçe’nin haklarına halel gelmeden bunlardan istifade  
etmeye çalış” dediğini beyan etmiştir.

 

Cumhuriyet  Başsavcılığımızın  2008/1756  sayılı  soruşturma  dosyası  (Ergenekon  soruşturması) 
kapsamında  03.08.2008 günü kollukta ifadesi alınan Gizli Tanık Poyraz (Kl:69, Dizi:205);  "...Sergen Yalçın  
Beşiktaş'a geçti. O yıllarda, Beşiktaş’la Fenerbahçe’nin çok iddialı bir maçı vardı. Fenerbahçe veya Beşiktaş’tan  
hangisi  yenerse  o  şampiyon  olacaktı.  Bu  maçtan  önce  Sedat  Peker,  Sergen  Yalçın  aracılığıyla  Beşiktaşlı  
futbolcuları yanına çağırdı. Hatırladığım kadarıyla 3 yada 4 futbolcu geldi. Benim bildiğim kadarıyla bu futbolcular  
Tümer ve Sergen Yalçın idi. Diğerlerinin isimlerini hatırlamıyorum. Sedat Peker bunlara hitaben "maçı kaybedin,  
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nasıl kaybediyorsanız kaybedin, o sizin sorununuz" dedi ve gönderdi. Ben bu olaya bizzat şahit olduğum için çok  
merak  ettim,  normalde maç izlemediğim halde,  Beşiktaş-Fenerbahçe maçını  özellikle  seyrettim.  Gerçekten de  
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Beşiktaş kaybetti.  Maçı izlediğim kadarıyla Tümer maça çıkmamak için her türlü  
çirkefliği  yaptı,  maç  başladığı  sırada  yedek kulübesinde  oturuyordu.  Yedek kulübesinden hakeme müdahale  
etmeye  çalışıyordu.  Hakem  onu  uyarmaya  geldiğinde  yüzüne  tükürdü  ve  bunun  üzerine  Tümer  yedek  
kulübesindeyken kırmızı kart gördü ve bu maçı Beşiktaş kaybetti (25 Nisan 2004 günü nönü Stadında oynanan 
Beşiktaş-Fenerbahçe  derbisinde  Tümer  Metin  hakeme  tükürerek  kırmızı  kartla  oyundan  atılmış,  maçta  
Fenerbahçe Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etmiştir.)  Bu olaydan dolayı  Sedat Peker, Aziz Yıldırım’dan yüksek  
miktarda para istedi. zaten daha önceden Aziz Yıldırım ile bu konuda anlaşmışlardı. Sedat Peker vaat edilen  
parayı aldıktan sonra, ilerleyen dönemde yine Aziz Yıldırım’dan para istedi.  Bunun üzerine Aziz Yıldırım çok  
bunaldı  ve istifa  etmek istediğini  söyledi.  Hatta bu istifa  konuları  o  dönemde medyada da yer  aldı"  şeklinde 
beyanda bulunmuştur.

Gökdeniz  Karadeniz  03.10.2011  günlü  kolluk  ifadesinde;  Olgun  Peker'in  2004-2005  yıllarında 
menajeri olduğunu, Olgun Peker'in ofisinde yapılan aramada elde edilen, Olgun Peker, Aziz Yıldırım ve kendisi  
tarafından  imzalanan  sözleşmenin  gerçek  bir  sözleşme  olduğunu,  sözleşmeyi  Aziz  Yıldırım'ın  işyerinde  
imzaladıklarını, imzanın ardından ailesinden ve Trabzonspor'dan gitmemesi yönünde baskı gelmeye başladığını,  
bunun  üzerine  transferden  vazgeçtiğini,  sözleşmede  transferden  vazgeçmesi  durumunda  Fenerbahçe  SK'ne 
1.000.000  dolar  ödemesi  şeklinde  madde  olduğunu,  bu  durumu  adını  şu  an  hatırlamadığı  Trabzonspor'lu  
yöneticilere ilettiğini, onların da Aziz Yıldırım ile bu konuyu görüştüklerini beyan etmiştir(Kl:66, Dizi:352). 

 Cezaevinde bulunan Sedat Peker’in dışarıyla bağlantısını sağlayan  Erkan Korkmaz kolluk  ifadesinde  ;   
Sedat Peker'in yasal vasisi olduğunu, bu nedenle Peker’le; irtibat kurmak istediği şahıslar arasında aracık ettiğini,  
Sedat Peker'in mesajlarını ilettiğini beyan etmiştir.

ÖRGÜT  ÜYESİ  DOĞAN  ERCAN’IN  ŞİKE  FAALİYETLERİNDE  BAŞARISIZ  OLMASI 
NEDENİYLE KENDİSİNE YENİ GÖREV VERİLMEMESİ:

07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği:2-Fenerbahçe:4 maçında Aziz  Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu’nun  
talimatlarıyla  şike  faaliyetlerinde  bulunan  ve  bazı  futbolcularla  görüşen örgüt  üyesi  Doğan  Ercan’ın; şike 
konusunda  anlaştığı  futbolcuların  maçta  iyi  oynamaları  nedeniyle,  sonraki  maçlarda  şike  faaliyetlerinde  
görevlendirilmediği, para  dağıtımından  pay  alamayan  şüphelinin  görev  istediği,  ancak  Alaaddin  Yıldırım  ve 
İ.Ekşioğlu’nun bu talepleri reddettikleri açıkça anlaşılmıştır.

Olaya İlişkin İletişim Tespit Tutanakları:

    18.03.2011   günü Doğan Ercan’ın   Alaeddin Yıldırım’a   gönderdiği mesajlarda  (tape:2107-2108-2109);
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   “İyi günler ali abi ben geldim  ankaraya gidecemi gencler tırabozon macına  başkan birşeyler söylemişti 
banan.haber verirsen ona göre porgram yapacam abi iyi günler.akşam macdayım cok iyi hazırlanıyolar d” yazdığı,
(Gençlerbirliği-Trabzon maçnda teşvik görüşmeleri yapmak için görev istemektedir) 

   19.03.2011   günü    Doğan Ercan’ın   Alaeddın Yıldırım’a   gönderdiği mesajda;  

   “Abi ankaraya yarın gideymi gitmeyimi başkan Birşey söylemişti.oyuncular haber bekliyor olumlu olumzu 
Haber verirmisin iyi akşamlar” yazdığı, (tape:2115)

 18.04.2011   günü   Doğan Ercan’ın   Alaeddin Yıldırım’ı    aradığı görüşmede  ; 

 Doğan: “Cuma günü maça gidiyim mi, ben”, Alaeddin: “Konuşuruz ya dur şimdi telefonda nasıl konuş.., ne 
yapıyorsun” dendiği, (22.04.2011 günü oynanan Eskişehir-Trabzonspor maçı hakkında konuştukları.) (tape:1697),

  01.05.2011   günü   Doğan Ercan’ın   İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşmede;  

 Doğan: “İlhan abi beraber gidelim ha Karabük’e”, İlhan: “Zaten bi şey yapalım sen bana yarın bi gel,…
sen Ali’yi bi şey yap şimdi şey yapmıyım da sen Ali’yi ara mutlaka .. konuş çarşamba günü”dendiği, (08.05.2011 
günü oynanan Karabük-Fenerbahçe maçı hakkında konuştukları) (tape:2750)

 04.05.2011   günü   Doğan Ercan’ı   Alaeddin Yıldırım’ın   aradığı görüşmede  ;

 Alaeddin: “İyi  Doğan beni ne görücen hayırdır”, Doğan: “Şey İlhan abi,…Maçta akşam konuştukta  ben 
yokum Ali abinin yanına git dedi”,  Alaeddin: “Benle ne işi var lan ben ..işim yok ki”, Doğan: “Bir şeyler var ya bu 
hafta”,  Alaeddin: “ Yok ya beni karıştırmayın abi tamam mı,…benim işim var..”) (tape:2751) dendiği belirlenmiştir.

ŞİKE  FAALİYETLERİNDE  BAŞARILI  OLAN  ABDULLAH  BAŞAK’A  İLHAN  EKŞİOĞLU 
TARAFINDAN  02.06.2011 GÜNÜ  ARAÇ SATIN ALINMASI: (Kl:27, Dizi:67-70 arası)

Abdullah Başak ve Bülent İbrahim İşcen’in şike faaliyetleri içerisinde yer aldıkları, bu şahıslara her hafta  
düzenli  olarak  para  verildiği,  yapılan  teknik  takiplerde  İlhan  Ekşioğlu’nun  talimatları  doğrultusunda  şike  
faaliyetlerinde  bulunan  Abdullah  Başak’ın  Ali  Kıratlı  ile  yaptığı  bir  telefon  görüşmesinde  İlhan  Ekşioğlu’nu  
kastederek “Bin, 3 bin öyle her hafta veriyor” diyerek takip ettiği şike faaliyetleri karşılığında kendisine düzenli 
para verildiğini, hatta “Altın vuruşu dedi 3 hafta sonra dedi ne istiyorsan” diyerek kendisine ligin bitiminden 
sonra İlhan Ekşioğlu tarafından daha çok para verileceğini söylediği, aynı gün Abdullah Başak’ın Bülent’le yaptığı  
görüşmede Bülent’in “Ali Kıratlı’nın kuşun birini aldığını” söylemesi üzerine Abdullah’ın Ali Kıratlı’yı kastederek 
“Bugün  gitti  Kıbrıs’a  hanımıyla”  diyerek  şahsın  tatile  gittiğini  söylediği,  Ali  Kıratlı’nın  karıştığı  şike 
faaliyetlerinden dolayı örgütten aldığı ödeme ile Kıbrıs tatiline gittiğinin anlaşıldığı, 
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Şike faaliyetlerinde yer alan Abdullah Başak’ın kendisine ligin bitiminde İlhan Ekşioğlu tarafından büyük 
para verileceğini söylemesi üzerine yapılan çalışmalarda; ligin  bitmesi  ve Fenerbahçe Spor Kulübünün şampiyon  
olmasının  akabinde 24.05.2011 günü İlhan Ekşioğlu’nun Abdullah Başak’a Kosifler  oto isimli  galeriden -aracı  
kendisinin aldığının bilinmemesi şartıyla- Mini Cooper marka bir araç satın alındığı, 

Bülent İbrahim İşcen’in de Abdullah Başak’a “Sağda solda duyulur bak boşa düşürtmeyin, arabanın 
ruhsatı Ruken’in üstüne çıksın” diyerek İlhan Ekşioğlu’nun kendisine araç satın aldığının anlaşılmaması için 
tedbirler almasını istediği, A.Başak’ın 2.6. 2011 günü Kosifler otomotivden satın aldığı 34 TY 8602 plakalı Mını  
Cooper S marka siyah renkli aracı 04.06.2011 günü teslim aldığı, aracın ruhsat kaydının Bülent İbrahim İşcen’in  
söylediği  gibi  İlhan  Ekşioğlu  ile  Abdullah  Başak  arasında  doğrudan  bir  irtibat  tespit  edilememesi  amacıyla  
Abdullah Başak’ın kardeşi Ruken Başak adına çıkarıldığı belirlenmiştir.  Düzenlenen operasyonda 34 TY 9602  
plakalı Mını Cuper marka araca el konulmuş, araç hakkındaki elkoyma kararı araç sahibi Ruken Başak'ın talebi  
üzerine  mahkemece  kaldırılmış,  araç;  Abdullah  Başak'ın  kardeşi  ve  araç  sahibi  olan  Ruken  Başak'a  teslim  
edilmiş, araç üzerine 31.10.2011 tarihinde satılamaz/devredilemez şehri konulmuştur.

Olaya İlişkin İletişim Tespit Tutanakları

03.05.2011   günü saat:  16.44’  de   Abdullah Başak’ın Ali Kıratlı’  yı aradığı görüşme;   

Abdullah: “İlhan abi aradı” (Ali; ne dediğini soruyor), Abdullah: “Pazar gününe kadar yokum,..pazartesi 
sabah,.. 9’u çeyrek geçe ofiste ol,..10’u 5 geçe Atatürk Havalimanı Türk Hava Yolları ne diyorsun”,  Ali: “Şekil var 
yani”, Abdullah: “Var tabi abi,..2 bin 3 bin öyle her hafta veriyor abi”, Ali: “Altın vuruş yapsın daha iyi ya”, Abdullah: 
“Altın vuruşu dedi 3 hafta sonra dedi ne istiyorsan…”, (tape:1912) 

03.05.2011 günü saat:  23.28’de A.Başak’ın   Bülent İbrahim İşcen'i  aradığı görüşme;   

Bülent:"(Ali  Kıratlı’yı  kastederek)  Rüzgar  varya Rüzgar…kuşun 1’ini  almış",  Abdullah:  "Biliyorum 1 ini  
almış abi…o kuşun, pazartesi 2. kuşu alıyor", Bülent: "İki kere, iki tane açmış geliyormuş…cuma cuma…kuşa  
zamda gelmiş biliyorsun demi…onlardan, bi  tane, bi  tane yollamışlar kargoyla öbürünü de cuma günü kargo  
gelecekmiş…o kuşu o yollamayacak", Abdullah: "Abi işte bu bugün gitti Kıbrıs’a hanımıyla.", (tape:3176)

24.05.2011   günü saat:  10.00  ’da   İlhan Ekşioğlu’nu     A.Başak’ın   aradığı görüşme  (tape:3044); 

Abdullah: “Ataşehir’deyim”, İlhan: “Hadi kalk gel oğlum bekliyorum seni”, Abdullah: “Tamam abi.” 

24.05.2011 günü saat:  10.11’de A.Başak'ı   Yusuf Turanlı'nın  aradığı görüşme;   

Abdullah: Şimdi aradı beni çağırdı da…gel dedi bakayım da.", ( tape:3192)
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24.05.2011 günü saat:  10.15’de Abdullah Başak'ı   B.A.'nun   aradığı görüşme;   

B:"Sahanın içinde göremedim seni akşam", Abdullah: "Yoktum o tribünde oturuyordum ya",  B: "Niye sana 
madalya takmadılar", A: "Bana takdılar başka türlü", (tape:3193)

24.05.2011 günü saat:  10.44’de A.Başak/İlhan Ekşioğlu'nun   S.'i aradığı görüşme;   

A: "Dediğin araba bana o siyah…bu da ful demi üstü açılır falan…39 dedin demi en son", S: "39 500  
dedim sana 41 bin normal", A: "Kendime alıyorum bunu satmak için değil… burda bir abim var ödemeyi yapacak 
da…bak süpriz bir abim" (telefonu İlhan'a veriyor), İ: "Bu bir araba alacak senden beğenmiş bir tane…benim ona  
bir  sözüm  var…onu  ben  halledecem…sana  şimdi  bi  10  bin  euro  gönderecem..ondan  sonra  her  ayın  onu 
onbeşinde elden nakit gönderecem…sen ne gerekiyorsa yap buna abi arabayı marabayı yaptır  sen üstüne…
benim yani garantin tamam mı…yalnız bir ricam var senden bunu üçümüzün dışında kimse bilmeyecek", S: "Yo  
sen merak etme ona söyle ona", (tape:3195)

24.05.2011 günü saat:  11.46’da Abdullah Başak'ı   B.A.'nun  aradığı görüşme;   

A: "Sen Ahmet Çelebi’ye birşey söyledin mi…Kosifleri aramış da araba mı alıyor falan Apo", B: "Yoo 
birşey demedi, hı", A: "İyi görüşürüz on dakikaya ordayım, (tape:3198)

24.05.2011 günü saat:  11.55’de Abdullah Başak'ı   F.M.B.’ın aradığı görüşme;   

Abdullah: "Şuanda şeydeyim ağam Koşiflerdeyim", (tape:3199)

24.05.2011 günü saat:  12.03’de A.Başak’ın   Bülent İbrahim İşcen'i  aradığı görüşme  (tape:3200); 

Abdullah: "Kosiflerdeydim Bülentçim…şimdi Selim abi bana dedi bu Ahmet Çelebi aramış Apo araba aldı  
mı ya bu neyin peşinde abi ya", Bülent: "Deseydin…sen niye karıştırıp duruyorsun ki", Abdullah: "İlhan abi Selim’e  
ne dedi Apo’ya araba aldı dersen bir daha benim yanıma da gelme yüzüme de bakma şimdi getirdim verdim  
parayı…39 500" (Abdullah telefonu Murat'a veriyor) Bülent: Bak arabayı siz Ruken’e bak bu sağda solda duyulur  
bak boşla düşürtmeyin bizi…bu arabayı Ruken aldı bilecek…herkese diyeceksiniz ki Ruken kendi Mını Cooper’ını  
sattı kendi para koydu üstüne Ruken aldı…ağzı çok yavşak bizim bu ayının…sağda solda böyle böyle derse bak  
sıkıntıya  düşeriz  arabanın  ruhsatı  Ruken’in  üstene  çıksın  o  arabaya  o  hiç  binmeyecek  gözükmeyecek  o 
arabayla"(Murat  telefonu  Abdullah'a  veriyor),  Bülent:  "Oğlum Apo  araba  Ruken’in  adına  çıkacak",  Abdullah:  
"Niye", Bülent: "Oğlum Ruken’in adına çıkar beni sinirlendirme Apo…sen hiç ellemeyeceksin hiç binmeyeceksin  
bile direksiyonuna bile oturma", Abdullah: "Tamam Bülent abi sen ne dersen ben onu yapacam tamam mı abi",  

25.05.2011   günü   saat:10.20’de     Abdullah Başak’ın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ;

İlhan:  “Hallettin mi dün”, Abdullah:  “Hallettim abi,…cuma günü şey yapacaklar alıp geleceğim yanına”, 
İlhan:  “…Hadi gözün aydın hayırlı olsun”, Abdullah: “Allah senden bin kere razı olsun abi…tamam abi bi emrin 
var mı”, (tape:3201)
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26.05.2011   günü   saat:20.18’de     Abdullah Başak’ın R.’i    aradığı görüşme  (tape:3212); 

R: “..Araban hayırlı olsun”, Abdullah:“He yarın teslim alacağım,…Mini Cooper S 4 çeker,…39.500’e verdi”,

         31.05.2011   günü s  aat:21.18'de     A.Başak’ın K.’i   aradığı görüşme  ( tape:3215);

Abdullah: "Bugün bi para aldım Kosiflere bir 20 bin euro verdi yarın arabamı teslim edecekler",

01.06.2011   günü s  aat:17.01'de     A.Başak'ı  İlhan Ekşioğlu'nun   aradığı görüşmede  (tape:3216); 

Abdullah: "Bu Selim Kosif aradı beni abi…yarın teslim edecekmiş…bir şeye imza atacaksın dedi tamam  
imzalarım dedim…geleceğim abi yanına göstermeye", İlhan: "İyi gezdirirsin beni artık bi Apo", Abdullah: "Seni  
sırtımda gezdiririm ayıp ediyorsun abi", İlhan: "Yok arabayla arabayla", Abdullah: "Tamam abi bir emrin var mı",

02.06.2011   günü s  aat:12.18'de     A.Başak’ın  İlhan Ekşioğlu'nu   aradığı görüşmede   (tape:3217)  ;   

Abdullah: "Kosiflerdeyim bende abi…yine teslim edemiyorlar abi bir de bana senet imzalatıyorlar", İlhan:  
"İmzala bir  şey olmaz…niye veremiyorlar gelmemiş mi araba daha", Abdullah: "Gelmiş işte ki  biz ayın 15’ine  
demiştik ya ayın 17’sine 3 tane bana senet yaptılar", İlhan: "E yapsınlar ver…imzala", dendiği belirlenmiştir.

Olaya ilişkin 04.06.2011 günlü fiziki takip tutanağı:

22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike faaliyetlerinde bulunan Abdullah Başak’a,  
ücreti İlhan Ekşioğlu tarafından ödenmek üzere Kosifler Oto'dan Mini Cooper marka bir araç sipariş edildiği ve  
aracı 04.06.2011 günü teslim alacağı bilgisi üzerine; görevlilerce 04.06.2011 günü saat:10.50 sıralarında Kadıköy 
İçerenköy  Serin  Sk  no:9  sayılı  yerde  faaliyet  gösteren  Bostancı  Kosifler  Oto  isimli  işyerine  geçilerek  takip 
çalışmalarına  başlanılmış,  saat:11.00’de,  ofis  içerisinde  girişe  göre  sağ  tarafta  bulunan  Abdullah  Başak’ın 
oturduğu ve  satış  işlemlerinin  bitmesini  beklediği,  saat:11.09’da  işlemlerin  bitmesiyle  birlikte  satış  sorumlusu  
bayanla birlikte aracı teslim almak üzere işyeri içerisinde araçların teslim edildiği bölüme geçtikleri,  34 TY 8602 
plakalı  siyah renkli  Mini  Cooper marka aracı teslim alan  Abdullah Başak’ın saat:11.16’da işyerinden ayrıldığı 
görülmüştür. 
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08.05.2011  GÜNÜ  YAPILAN  FENERBAHÇE  MALİ  GENEL  KURULUNDA 
MUHALİFLERİN SİNDİRİLMESİ AMACIYLA BASKI YAPILMASI:

OLAYIN GELİŞİMİ:

08.05.2011 günü Fenerbahçe Spor Kulübünün 2010 yılı  Olağan Mali Genel Kurul Toplantısının Faruk  
Ilgaz  Tesislerinde  yapıldığı,  bu  genel  kurul  için  “Konuşan  Fenerbahçe  Platformu” adı  altında  bir  oluşumun 
gazetelere  ilan  vererek  (Fenerbahçemiz  İçin  Konuşuyoruz  başlıklı,  gazete  ilanı;  “2009  yılında  kulübümüzün  
toplam borcu 425.000.000 TL iken, 2010 yılında toplam borç 575.000.000 TL’ye yükselmiştir. 150.000.000 TL’lik  
borç artışının nedeni nedir? Mayıs 2010 kongresinde Topuk Yaylası Tesislerinin 8.000.000 TL’ye mal olacağını,  
bu bedelin 5.000.000 TL’sinin de, o sırada ismi açıklanmayan bir  kaynaktan karşılanacağı taahhüt edilmiştir.  
Sayın Başkanımızın Mayıs ayındaki bu konuşmasından önce Mart ayında, kulübün kasasından bu yatırım için  
5.000.000 TL çıkmış mıdır? Yapımı devam etmekte olan Topuk Yaylası Tesislerimizin nihai bedeli 15.000.000  
TL’yi bulacak mıdır? Adı açıklanmayan bu kaynaktan alınacak para 7.000.000 TL midir? Aradaki bu fark, kulüp  
kasasından  1  kuruş  dahi  çıkmadan  sonuçlandırılacak  mıdır?  Yoksa,  faaliyet  raporlarında  görüldüğü  üzere,  
Ankara Telekom Tesislerinin yapımında taahhüt edilen ancak daha sonra gerçekleştirmediği  görülen şekilde,  
kulüp kasasından mı karşılanacaktır? (Kl:28, Dizi:123)”), kulübün iyi yönetilmediği,  şirket birleşmesi, Ankara’daki 
kamp tesisleri, Topuk yaylası tesisleri inşaatlarında usulsüzlük olduğu imasında bulundukları,
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Aziz  Yıldırım’ın  yapılacak  genel  kurulda  muhalif  bir  grubun  bulunacağını  öğrenmesi  üzerine,  Şekip  
Mosturoğlu’na; muhaliflerden Işık Eyigüner, Rahmi Eyüpoğlu, Aziz Yılmaz ve Hakan Bilal Kutlualp gibi isimleri  
kastederek “Kavga dövüş atsınlar dışarı” şeklinde talimat verdiği, Serkan Acar’a da bu konuda bilgi verdiği,

Tamer Yelkovan’ın genel kurulda muhalefet yaşanması durumunda Işık Eyigüngör’ü kastederek “Döveriz,
…  döveceğiz başkanım  ” dediği,

Daha sonra Aziz Yıldırım’ın Sedat  Peker Grubu ile  bağlantılı  ve suç geçmişi  bulunan Bülent  İbrahim 
İşçen’e;  muhalif  isimlerden  Hulusi  Belgü’yü  kastederek  “  Hulusiler  mulusileri...  dövdüreceğiz  tamam…hepiniz   
kongreye  gelin”  diyerek   diğer  örgüt  elemanlarıyla  birlikte  kongreye  gelmesi  talimatını  verdiği,  Bülent’in  de  
“Çocuklar da getireceğim” diyerek bunu onayladığı ve Ahmet Çelebi’ye de genel kurula gelmesi yönünde talimat  
verdiği, 

Aziz Yıldırım’ın talimatıyla Bülent İbrahim İşçen, Ahmet Çelebi, Abdullah Başak isimli  örgüt üyelerinin  
genel  kurulda  bulunduğu,  bu  şahısların  Peker  Grubuyla  ilişkisinin  diğer  şahıslarca  bilinmesi  nedeniyle  Aziz  
Yıldırım’ın  bu  şahısları  bilerek  muhalifler  üzerinde  baskı  oluşturma  amacı  ile  genel  kurula  çağırdığı,  birlikte  
görüntü  vererek  muhaliflerin  konuşmasının  önüne  geçmeyi  amaçladığı,  Fenerbahçe  kongre  üyesi  Aram 
Markaroğlu'nun genel kurulda yaşananlarla ilgili Şekip Mosturoğlu’na sitemde bulunarak “Dışarıya boksörleri koy  
arkaya zorti Bülentleri (B.İşçen) koy, o Apo (A. Başak) denen çocuk gelmiş benim önüme oturuyor,…..onlar hedef  
olmamak  adına  orada  belki  çıkmadılar”  şeklinde  konuştuğu  ve  muhalif  kişilerin  bu  baskı  nedeniyle  çıkıp  
konuşamadıklarını dile getirdiği, Aziz Yıldırım’ın çevresine aldığı Bülent İşçen ve Abdullah Başak ile bu baskıyı 
sağladığı, belirlenmiştir.

OLAYLA İLGİLİ İLETİŞİM TESPİT TUTUNAKLARI

04.05.2011   günü s  aat:13.14’de     Aziz Yıldırım’ın Şekip Mosturoğlu’nu    aradığı görüşme;   

 Şekip: (Arka planda bulunan Ömer isimli şahsa hitaben "İlanın başında Fenerli bir çocuk varmış bizden , 
ilanda" dediği), Aziz: "Olmazsa başka kanaldan da alırız ya…daha iyi bunları yani bunları yapsınlar bunları 
atalım  şeyin  seyircinin  içine…bu  şampiyonluk  kaçarsa  sebebi  bunlardır  diye…bunlar  Fenerbahçenin 
şampiyon olmasını istemiyorlar işte şu şu şahıslar tamam mı Fenerbahçelilere havale ediyoruz ...ondan 
sonra uğraşsın dursunlar", Şekip: "En güçlü olduğumuz dönem başkanım ne gerek var", Aziz: "Biz getiririz 
hepsini getirelim yığalım oraya tamam mı...konuşmayı bırak kavga dövüş atsınlar dışarı bitsin gitsin…şey 
bu herhalde Işıklar bu Işık,  Rahmiler,  Aziz yılmaz’lar  işte o Hakanlar  makanlar  bunlar  herhalde başka 
kimse yok değil mi", Şekip: "Celal de olabilir yine bu Şadanlar falanda olabilir",  (Görüşmede geçen isimlerin  
I.Eyigüngör,  R. Eyüpoğlu, A.Yılmaz, H.B.Kutlualp olduğu anlaşılmaktadır.) (tape:2388)

04.05.2011   günü   saat:13.20’de     Aziz Yıldırım’ın Serkan Acar’ı   aradığı görüşme  ; 

Aziz: "Şekip bey ile konuştun mu…şimdi şey aramış onu o adam aramış…demiş ki pazar günü muhalefet 
yapacaklar  demiş tamam mı  ağır  muhalefet  yapacaklar  demiş…siz  bütün  arkadaşlara  herşeyi  herkesi 
çağıralım", Serkan: "Dün akşam biz görüştük zaten…herkes şey yapıyor yani geliyor eşini dostunu getiriyor", 
Aziz: "Herkesle konuşurken yani bu şekilde gelecekleri için sıkı gelelim tamam…Şekip ile konuş o adam 
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diyormuş ki işte ya niye şey yaptınız filan…o benim dediğim gibi şeyi dağıtalım dışarıya oradan kimseyi  
almayalım içeriye…biraz zorlaştıralım şeyi girişi çıkışı…ona göre kuralım ekipleri biz o gün", (tape:2389)

05.05.2011   günü   saat:10.17’de     Aziz Yıldırım’ın M.K.’yı   aradığı görüşme  (tape:2390); 

Aziz:"Abi  muhalefetlik  yapmak istiyorlarmış…gelin  yanıma gelin biraz  kalabalık  olalım",  M:  "Tamam 
geleceğim", Aziz: "Önemli değil ama vermeleri daha iyi tam …bırakayım onların…Genel kurul saat 10 da… ", 

05.05.2011   günü   saat:10.24’de     Aziz Yıldırım’ın N.Ö.’i   aradığı görüşme;   

Aziz:  "Bu  pazar  günü  seçimde  bu  yine...gazete  cuma  günü  ilan  veriyor  biz  çalışıyoruz  da  sizde 
dostlarınıza söyleyin…gelsinler de onlara bi dayak bi dayak daha atalım", N: "Kimki bunlar öncü kim bunlar…", 
Aziz: "Işık, Rahmi, Aziz Yılmaz, Metin Şen", (tape:2391)

          05.05.2011   günü saat:  14.02’de Bülent İbrahim İşçen'i    Ahmet Çelebi’nin aradığı görüşme;  

Bülent: " Pazar günü saat onda mali kongreye gideceğiz haberin olsun", Ahmet: "Oraya gelirim ama 
maça gitmeyeceğim”, (tape:3606)

05.05.2011 günü saat:15.26’da Tamer Yelkovan’ı X Şahsın aradığı görüşme;

X: “Konuşan Fenerbahçe Platformu haberin var mı böyle bir şeyden… mail atmışlar bana, geldi mi sana”,  
Tamer: “Yok gelmedi bize atamazlar ki...”,  X: “Soracakları soruları yazmışlar Tamer”, Tamer: “Biliyorum ben…
çaktırmadan ele geçirdik onu da,…orada bir gömerim ben acayip çağırdık kalabalık geleceğiz oraya”,  X: “kim 
bu…ya”, Tamer: “bu  Işık İyigingörler ya başkanın yönetime almadığı adamlar ya…”, X: “Evet kardeş yolladım 
sana”, Tamer: “Sen şeyde görev yapmazsın değil mi,…yapmazsın ... dedim yapmaz”,  X: “E biz dışarda olalım ki  
abi orada biz şeylik yaparız ya,…insanlık yaparız”, Tamer: “Döveriz …”, (tape:3253)

05.05.2011   günü   saat:16.48’de     Aziz Yıldırım’ın A. Metin’i   aradığı görüşme  (tape:2392);

Aziz: "Bunlar gazeteye ilan verecekleri yazı vardı ya…onu maille kulüp üyelerine gönderiyorlar…şimdi  
söyleyeceğim burayı Galatasaray kulübü ile karıştırmayın diyeceğim…akşam kürsüde sen seyret beni", 

 

07.05.2011   günü saat:  17.05’de Bülent İbrahim İşçen'i   Aziz Yıldırım’ın aradığı görüşme;   

Bülent: "Ben yarın sabah arabayla çıkayım oraya gideyim oradan direk abi", Aziz: "Sen yok sen şeye gel  
direk ee", Bülent: "Şey 10’da sabah 10’da Mali kongre", Aziz: "Sonra biz oradan ya helikopter yada bir uçakla  
tamam  mı…hepiniz  kongreye  gelin  ben  kongredeyim…beni  orada  görün  tamam",  Bülent:  "Hepimiz 
yanınızdayız tamam abi…çocuklar da getireceğim onlarda üye oldu ya", (tape:3611)
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07.05.2011   günü   saat:17.59’da     Aziz Yıldırım’ın Tamer Yelkovan’ı   aradığı görüşme;  

Aziz: "Bunlar sağı solu arıyorlarmış ibra etmeyelim diye…Aziz Yılmaz değil ya şey", Tamer: "Ha onlar…
Hadi bakalım döveceğiz başkanım bakacak başka bir şey yok yani…zaten biz şeyi kurduk sistemi öbür 
taraftan Mertler biz bu taraftan kuşatacağız…orada halledeceğiz yani", Aziz: "Tabi tabi tabi tabi", Tamer: "Biz 
çok kuvvetliyiz hiç merak etmeyin başkanım", (tape:2396)

07.05.2011   günü Saat:  22.15’de Bülent İbrahim İşçen'i    Aziz Yıldırım’ın     aradığı görüşme;   

Bülent: "Bizim herkesi organize ettim…Ahmet’in benzinlikçide topladım abi gelecek işte yarın herkes...o  
şeyi okuduk orada işte…açın gelin o zaman orada görelim orada boyunu posunu ama bu takım şampiyonluğa  
gidiyor bu kadar mücadele ediliyor", Aziz: "Ama o Hulusiler mulusileri... dövdüreceğiz tamam",Bülent : "Yani 
bak şimdi bunu şey yapmayalım da abi yüzyüze görüşelim…ee var tabi yani öyle şeyler yani onlar gelip 
sarılıp". (Görüşmede geçen şahsın Hulusi Belgü olduğu değerlendirilmektedir.),  (tape:3612)

08.05.2011   günü saat:  16.16’da Abdullah Başak’ın   Ali Kıratlı'yı  aradığı görüşme  ; 

Ali: "Apo ne oldu oldu mu bişey kongrede", Abdullah: "Yok ya hepsini rezil etti abi…ben, Bülent abi, 
dayım,  Cahit  işte",  Ali:  "Helikopterde",  Abdullah:  "Ben,  başkan,  Nihat  Özdemir,  Nihat  Özbağ  bi  de  Doğan  
...müdür gitmiş yanına…ben dedim müdürü var orda", Ali: "Geldik buraya polis evindeyim ben", Abdullah: "Orda 
kalıyor dedim onu da yazsınlar diyorda gülüyor", Ali: "Adam bir sürü sıkıntı çekti bu işten de herif de rezil oldu 
de", Abdullah: "Dedim güzelde konuştu televizyonda  biliyorum dinledim diyor", Ali: "Polis evindeyiz biz Sefa 
reis, İbrahim reis oturuyoruz", (tape:3179)

09.05.2011   günü saat:  16.14’de Şekip Mosturoğlu'nun   A.Markaroğlu'nu aradığı görüşme  ;

A: "Abi şey tarihi geçirdin biraz arama…o gün arayacağım dedin ya", Şekip: "Başkanla konuştum gerek  
yok dedi yani yapsınlar dedi", A: "Anladım", Şekip: "Sen niye bu böyle işlerin içindesin ya", A: "Ben bir şeyin 
içinde değilim…benim uzaktan yakından öyle platform milatform Fenerbahçe’nin işlerini gazeteyle ilanlarına ben  
öyle bir şey taşırmıyım…bir yapım projesi genel kurula gelmeden önce hem finansman projesi hem de yapım  
projesi genel kurula gelir, e ben 5 trilyon oradan alacağım ama sorma kardeşim ben nerden aldığımı ve seni  
ilgilendirmez,   burası  da  çok  keyfi  bir  yönetim  olmuyor  mu",  Şekip:  "Paranın  alındığı  yer  Spor  Toto  Genel  
Müdürlüğü biz çıkıp  desek ki biz Spor Toto G. Müdürlüğünden aldık bütün kulüpler  saldıracaklar",  A: "Genel  
kurulu bu kadar hafife alma be abi dışarıya boksörleri koy arkaya zorti Bülentleri koy (Bülent İbrahim İşçen) o 
Apo (Abdullah Başak) denen çocuk gelmiş benim önüme oturuyor ya haddine mi düşmüş bana kalkıp da 
ben bir şey söyleyecek olsam bana bir şey söylesin ondan sonra ayıp şeyler bunlar yakışır mı ya velev ki  
birisi bir şey söyleyecek benim yirmi de biri değil korktuğundan söyleyemedi, e doğru mu bunlar…eğer 
tüzüğe aykırı hareket ediliyorsa ki ediliyor…Yapım projesini getir bari sen divanda insanlara 3-5 tanesini sırtını  
sıvazlayarak geçirme bunları…hiç kimse kusura bakmasın onlar hedef olmamak adına orada belki çıkmadılar" 
(tape:2603) dediği, iletişim tespitlerinden anlaşılmıştır.
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EYLEMLE İLGİLİ MÜŞTEKİ / TANIK İFADELERİ:

Hakan Bilal  Kutlualp 10.08.2011 günlü kolluk ifadesinde; 2005 yılı  Ekim ayında yönetimden istifa 
ettiğini, bu tarihten sonra Fenerbahçe'nin mali hesaplarının şeffaf olmaması nedeniyle Aziz Yıldırım ve yönetime  
sert  eleştirilerde  bulunduğunu,  klüpten  3  yıl  süreyle  ihraç  edildiğini,  konuşan  Fenerbahçeliler  Platformu'nun;  
Fenerbahçe'deki usulsüzlükleri Aziz Yıldırım'ın baskısıyla mali kurulda dile getiremeyen üyeler tarafından  yayın  
yapmak amacıyla kurulduğunu, platform içerisinde de Işık Eyigüngör, Rahmi Eyüpoğlu, Barış Ertürk ve Hulusi  
Belgü  gibi  isimlerin  bulunduğunu,  ...2011  yılındaki  mali  genel  kurula  cezalı   süreli  ihraç  cezası  olduğu  için  
katılmadığını, Işık,  Rahmi, Hulusi ve Barış'ın katıldığını, bu şahısların konuşmalarının Aziz Yıldırım tarafından 
sürekli kesildiğini duyduğunu, Aziz Yıldırım'ın yapılan her kongreye isimleri sayılan ve sayılmayan daha bir çok  
mafya tipli  adamları  getirdiğini  ve salonun kontrol  noktalarına  bu adamları  yerleştirerek  kontrol  ettiğini,  hatta  
kulübün boks şubesinde zamanında görev alan kişileri de kapılara özellikle yerleştirdiğini,  beyan etmiştir(Kl:66,  
Dizi:8-14 arası).

Hulusi  Belgü 10.08.2011 günlü  kolluk  ifadesinde; Fenerbahçe Kulübünde kongre  üyesi  olduğunu, 
Fenerbahçe Platformunu Fenerbahçe içerisinde muhalif kalmadığı için kurduklarını, 08.05.2011 günü Fenerbahçe  
spor kulübünün Mali Genel Kuruluna platformdaki arkadaşlarıyla birlikte katıldığını, arka sıralarda daha önceden  
tanıdığı Bülent İşcen ve arkadaşlarının oturduklarını ancak kendilerine karşı herhangi bir eylemde yada tehditte  
bulunmadıklarını beyan etmiştir (Kl:66, Dizi:5-7 arası).

Aram  Markaroğlu  10.08.2011  günlü  kolluk  ifadesinde; mali  genel  kurula  katıldığını,  önceki  yıl 
gerçekleşen gelen kurulda kulübü faiz giderlerinden kurtarmaları için uyarıda bulunduğunu, bu yıl gerçekleşen  
genel kurulda da aynı sebeple hesapları ibra etmediğini, mali genel kurul öncesi Rahmi Eyüpoğlu’ndan gazete  
ilanı  vereceklerini  öğrendiğini,  şampiyonluğa  giden  futbol  takımının  zarar  görmemesi  için  Şekip  Mosturoğlu  
aracılığıyla mali kurulun mayıs ayı sonuna ertelenmesi için girişimde bulunduğunu, ancak bu girişimin sonuçsuz  
kaldığını, 8 mayıs günü Kongre salonuna gittiklerini, burada her zamanki gibi boksörlerin -kongre taktiği olarak  
yönetimi müdafa etmek ve alkışlamak üzere- sağ taraftaki yerlerini aldığını gördüğünü, kendilerinin salonun orta  
bloğunun arkasında olduklarını, önünde Apo diye tanıdığı Abdullah Başak’ın koltuğa yayılarak ve kollarını yayarak  
oturduğunu gördüğünü, yine yönetime muhalif Hulusi Belgü ve diğer platform üyelerinin arkasında Bülent İşcen ve  
arkadaşlarının  oturduğunu gördüğünü, önce tesadüf mü diye içinden geçirdiğini,  herhangi  bir  sözlü,  fiili  yada  
bakışlı  taciz olmadığından müdahalede bulunmadığını,  ertesi  gün arayan Ş.Mosturoğlu'na, kongredeki oturma  
düzeninin hoş olmadığını söylediğini beyan etmiştir(Kl:66, Dizi:1-4 arası). 

          Aziz Yılmaz 11.08.2011 günlü kolluk ifadesinde; Aziz Yıldırım'ın kulüp içerisinde otoritesini kurabilmek 
adına legal ve illegal her yolu mübah gördüğünü, kurullarda ve kongrelerde adamlarının salonun her yerinde  
gezdiğini,  üyelere gözdağı  verme amaçlı  boks şubesi  sporcularının  da kapı  giriş  ve çıkışlarında fedai  olarak  
dikildiğini, kendisinin de yer aldığı son kongrede A.Markanoğlu, R.Eyüboğlu, I.Eyigüngör ve H.Belgü’nün oturduğu  
yerin hemen arkasına adamı olarak bilinen Bülent İşçen ve birkaç adamın oturmasının, diğer üyelere gözdağı  
olarak  algılanmasına  yol  açtığını,  Aziz  Yıldırım'ın  çevresine  aldığı  adamlarla  kulüp  üyelerine  baskı  ve  korku  
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verdiğini,  kendisine  fiili  bir  saldırı  olmadığını  ancak  psikolojik  bir  baskı  olduğunu,  karşı  geldiği  için  hedef  
gösterildiğini belirtmiştir(Kl:66, Dizi:83-87 arası).

Mehmet Işık Eyigüngör 10.08.2011 günlü kolluk ifadesinde; 2001 yılında Aziz Yıldırım başkanlığında 
yönetim  kurulunda  görev  aldığını,  ancak  Aziz  Yıldırım’ın  istifa  edip  tekrar  kulübün  başına  geçmesini  
istemediğinden 2006 yılı haziran ayında istifa ettiğini ve sürekli olarak genel kurullara katıldığını,…yapılan kurulda 
konuşan ve Fenerbahçe Platformunu hazırlayan arkadaşlarıyla birlikte oturdukları koltukların etrafında eski ve  
yeni boksörlerle; Bülent İşçen  ve soyadını bilmediği Abdullah isimli şahısların oturduklarını fark ettiğini ancak fiziki  
ve sözlü bir müdahale olmadığını, kendilerine mesaj iletilmek mi istenildiğini bilmediğini belirtmiştir (Kl:66, Dizi:92-
95 arası).

  Selahattin  Rahmi Eyüboğlu  10.08.2011 günlü  kolluk  ifadesinde; 2011 yılından 2006 yılına kadar 
Fenerbahçe kulübünde yönetici olarak yer aldığını…08.05.2011 günü platforma üye diğer arkadaşlarıyla birlikte,  
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerinde yapılan olağan mali genel kurula katıldıklarını, oturdukları yerin arka tarafına  
Aziz Yıldırım’a yakınlıkları ile bilinen Bülent  İşçen, Ahmet Çelebi, Abdullah Başak isimli şahısların oturduklarını ve  
hatta Bülent'in, kendisinin yanından arka sıraya geçerken yanındaki koltuğa tekme atarak geçtiğini, bunun üzerine  
kurul  salonunda  bir  senaryonun  döndüğünü  düşünmeye  başladığını  ancak  kendilerine  fiili  bir  hareket  
yapılmadığını,  bu şahsın  Sedat  Peker  ile  bağlantılı  olduğu şeklinde kulüp içersinde duyumlar  aldığını  beyan  
etmiştir(Kl:66, Dizi:88-91 arası).

AZİZ  YILDIRIM  LİDERLİĞİNDEKİ  SUÇ  ÖRGÜTÜNÜN  ŞİKE  ve 
TEŞVİK  EYLEMLERİ 

A-6222  SAYILI  SPORDA  ŞİDDET  YASASININ  14.04.2011  TARİHİNDE 
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE GERÇEKLEŞEN ŞİKE VE TEŞVİK EYLEMLERİ  

1-)  21.02.2011  GÜNÜ  MANİSA’DA  OYNANAN  MANİSASPOR  –  TRABZONSPOR 
MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ 

EYLEMİN GELİŞİMİ
 
Aziz  Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün Fenerbahçe futbol takımının Süper Toto Süper Lig 2010-2011  

sezonunda  şampiyon  olabilmesi  amacıyla  futbol  müsabakalarının  sonuçlarını  Fenerbahçe  lehine 
sonlandırabilmek amacıyla teşvik ve şike faaliyetleri içerisinde bulundukları, 

Süper  Lig  2010-2011  sezonunun  22.  haftasına  gelindiğinde;  Trabzonspor’un  47  puanla  lig  birincisi  
olduğu, Fenerbahçe’nin 45 puanla ve averaj üstünlüğü ile lig ikincisi olduğu ve Bursaspor’un da 45 puanla lig  
üçüncüsü olduğu, 

Fenerbahçe'nin liderliğe yükselebilmesi için, Trabzonspor’un 21.02.2011 günü oynanacak Manisaspor –  
Trabzonspor  müsabakasında  puan  kaybetmesinin  gerektiği,  bu  nedenle  örgütün;  müsabakanın  sonucunu  
etkilemeye yönelik girişimlerde bulunduğu,
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             Bu bağlamda; Aziz  Yıldırım’ın talimatıyla Fenerbahçe klubü yöneticisi Serkan  Acar ile A ltyapı sorumlusu 
Cemil Turhan’ın Manisaspor teknik direktörü Hikmet Karaman ile görüşerek şahsa Trabzonspor müsabakasının  
sonucunu Fenerbahçe lehine etkileyebilmek için teşvik primi vermeyi teklif ettikleri, bu amaçla maçtan 3 gün önce 
Manisa’ya Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın yanına gittikleri, Hikmet Karaman’ın bu teklifi kabul ettiği, örgütün 
Hikmet Karaman vasıtasıyla bazı Manisasporlu futbolculara da teşvik primi vermeyi planladığı,  bu görüşmede  
Hikmet  Karaman’ın,  Aziz   Yıldırım’ın  Manisaspor  kulübü  başkanı  Kenan  Yaralı  ile  de  görüşmesi  gerektiğini  
belirttiği,  Aziz   Yıldırım’ın  da bunu kabul  ederek  Kenan Yaralı  ile  teşvik  pirimi  verilmesi  amaçlı  irtibat  kurup  
500.000 dolar karşılığında anlaşma yaptığı, anlaşma uyarınca bu meblağın 10.02.2011 günü Kenan Şehirli isimli  
üçüncü şahıs tarafından banka yoluyla Kenan Yaralı’ya gönderildiği,
 21.02.2011  günü  oynanan  müsabakanın  Manisaspor:  1  –  Trabzonspor:  2  şeklinde  sonuçlandığı,  
Manisasporun mağlup olduğu bu müsabakanın hemen akabinde Aziz  Yıldırım’ın Fenerbahçe klubü yöneticisi  
İlhan Yüksel Ekşioğlu’nu arayarak, Manisasporlu futbolcuların teşvik priminden haberlerinin olmadığını öğrendiğini  
aktardığı,   İ.Ekşioğlu’nun da bu durumu onaylayarak kendisinin irtibatlı  olduğu şahsın da aynı bilgiyi verdiğini  
söylediği,  şahısların  kendi  aralarında  Manisasporlu  futbolcuların  ne  kadar  kötü  oynadıklarını  konuştukları,  
İ.Eşioğlu’nun  “Ne zaman böyle  dikim yapsak olmuyor” diyerek  son  dönemdeki  faaliyetlerinin  sürekli  boşa 
gittiğini belirttiği,

Teşvik girişiminin amacına ulaşmaması üzerine; Aziz Yıldırım tarafından Manisa Spor Kulüp Başkanı 
Kenan Yaralı’ya banka yoluyla gönderilen 500.000 doların, 29.03.2011 tarihinde Kenan Şehirli adına düzenlenmiş  
4 adet 125.000 dolar meblağlı  (toplam 500.000 dolar) çekle Tamer Yelkovan aracılığıyla  Aziz Yıldırım’a iade  
edildiği belirlenmiştir (Kl:69, Dizi:174-177 arası). 

MAÇ RAPORU 

TFF’nin  resmi  internet  sitesinden  alınan  bilgilere  göre;    Manisaspor  –  Trabzonspor  müsabakasının 
21.02.2011  günü  saat:20.00’de  Manisa  19  Mayıs  stadyumunda  başladığı,  Manisaspor  kulübünün  teknik  
sorumlusunun  Hikmet  Karaman  olduğu,  müsabakanın  Manisaspor:1  –  Trabzonspor:2  şeklinde  sonuçlandığı  
anlaşılmıştır. 

EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

18.02.2011   günü   saat:21.58’de     Aziz  Yıldırım’ın      Serkan  Acar’ı   aradığı görüşme;   
Serkan: "Başkanım görüştük…gayet olumlu", Aziz: "Kimle konuşu.. bir şey dedi mi yoksa kendisi 

mi", Serkan: "Kendisinden, direk ona gittik", Aziz: "Hayır hayır o ne yapıyon diyor", Serkan: "Diyor ki işte yani 
normal takımın şeyinin dışında kabul ediyor bizimkini", Aziz: "Tamam da kendisi kendisi mi istiyor yoksa 
şeye mi söyleyin diyor", Serkan: "Tabi tabi başkana", Aziz:"Tamam peki yani bir şey demiyor", Serkan:"Onların 
oynadığı  şeyin  kasetini  seyir  etsin  diyor  bizimki  için…Cemil’de  yanımda",  Aziz:  "Tamam  sabahleyin 
görüşüyoruz o zaman…ben konuşacağım demi öbürüyle",  Serkan:  "Öbürüyle tabi siz konuşacaksınız", 
Aziz: "Ama ko... deseydiniz öbürüne" , Serkan: "Söyledik zaten yani bizimkinin sana", (tape:2375)

18.02.2011 günü saat:22.02’de Aziz  Yıldırım’ı, Hikmet Karaman’ın aradığı görüşme; 
Hikmet:  “Hikmet  hoca  ben,…Abiler  geldi  ...görüştüm  ben  arkadaşlarla,…o hastaneden  bir  şey 

arkadaşımız olursa bir yardımcı olursanız sevinirim başkanım”, Aziz: “Konuşacağım ben yarın gereken ... tamam  
ben hallederim”, (tape:1370)

21.02.2011 günü saat:21.54’de (maç sonrası) Aziz  Yıldırım’ın, İlhan Yüksel Ekşioğlu’nu aradığı görüşme; 
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Aziz:  “Bunlar  söylememişler mi  birşey o  Semih  öyle  söyledi,…Semih  bana  söyledi  şimdi  sen 
söylemişsin ona birşey birşey söylememişler diye”, İlhan: “Bizimki aradı başkanım,…bu şey onun var ya orada 
işçileri bir tane bir iki tane ,…dedi ki yalnız  tarladaki işçilerin dedi eğer bir birşey yaptıysanız bir ekim 
yaptıysanız dedi hiçbir şeyden haberi yok dedi bak ben söyleyeyim size dedi,…dedim şimdi o da şeyde 
bugün gelecekti yanıma da yarın sabah bir gel bir bakarız dedim”, Aziz: “Öğren bir bakayım da çok kötü 
oynadılar ya,… Ömer Aysan o Diksın tamam mı o Kahe ”, İlhan: “Sanki atılmak için oynadılar birde”, Aziz: 
“O Kahe bilhassa kendini attırmak için, Hikmet hoca da iyi bir maç Makakula’yı alıyor ha s.r lan”, İlhan:“ Birşey var 
başkanım  bunda  normal  değil  yani,  ne  zaman  böyle  dikim  yapsak  olmuyor…ben  yarın  bunu  bir  tam 
öğreneceğim  başkanım  söyleyeceğim”,  Aziz:  “Bunlarla  Beşiktaş  maçlarını  şey  yapmaları  lazım  yani 
konuşmamız lazım”, İlhan: “Yarın çağıracağım onu diyorum ofiste bir konuşacağım ben,…hatta yanımdan 
da bir şey yaptıracağım ”, Aziz: “gel bir 15-20 dakika konuşalım ...”, (tape:1444)

(Görüşmede geçen Ömer Aysan,  Jimmy Dixon ,  Kahe,  Ariza Makukula isimli şahısların Manisasporlu futbolcular  
olduğu anlaşılmıştır.)

22.02.2011 günü saat:09.24’de Aziz  Yıldırım’ın, Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşme  (tape:1382)  ;   
Tamer:  “…Serkan  abinin  oraya  geldim ,…Başkanım Semih  bey  aradı  da  ,…Semih  bey  aradı  da  bir  

otuzbeş bin para istedi benden”, Aziz: “Tamam ver ...bütün hepsini toparla nedir ne değildir...  şeyi de al 
İlhan’dan da nereye ne verilmiş hepsini çünkü sonunda bakacağız yani nereye ne verdik ”, Tamer: “Hepsini 
çıkardım zaten başkanım ben”,…Aziz: “Ben sırf şey için gidiyorum ya adama yani biz buraya aktarırsak sen bize  
ödeyecekmisin ödemiyecekmisin diye,…sen federasyona bizim durumumuzu da bir çıkar”, Tamer: “Çıkardım onu  
çıkardım”, Aziz: “ Tamer birde şeyde hafta içinde Kenan’ı ara,…Perşembe günü falan de ki o verdiğimiz para 
vardı ya şeyle ilgili Galatasaray,onunla ilgili bize çekler versin tamam mı,…onu konuşuruz seninle de o 
çekler alalım onları  kullanırız şeye Tolgahana kullanırız yani”,… Tamer: “Ben  bugün futbolcuları  ödüyorum, 
basketçileri ödüyoruz işte,hallediyoruz,…İlhan beyin işlerini hallediyoruz”, Aziz: “Tamam öyle yap peki”, 

(Görüşmede ismi geçen Kenan isimli şahsın Manisaspor  klüp başkanı Kenan Yaralı  olduğu, teşvik amaçlı  maç 
öncesi verilen 500 bin dolar karşılığında çek istedikleri görülmektedir.)

04.03.2011 günü saat:09.57’de Aziz Yıldırım’ın, Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşmede; 

Tamer: “Özcan abi önüme bir liste koydu,…çok uzun işte ona bakıyordum”, Aziz: “Kenan’ı ara tamam mı  
veya ben arayayım ,…ben diyeyim pazartesi günü gel he sen sen o zaman gelince onunla konuş”, Tamer: “Siz  
bana gönderdinizse ...”, Aziz: “…Ne zaman verdik biz parayı”, Tamer: “Biz 20 gün oldu başkan”, Aziz: “Yani 3 
ay olmuş olsun yani,…bende söylerimde sen söyle konuş ...ben şimdi telefonda da söylemek istemiyorum 
da  onun  için”,  Tamer:Anladım  tamam,  Aziz:  He  ben  pazartesi  gelsin  diyeceğim,  çünkü  ben  pazartesi  
Ankara’dayım  ya  yokum,…sen  konuş  tamam  mı…gerek  yok,o  seninle  konuşacak  de,  oldu.  Tamer:  Oldu  
başkanım peki.”,  (tape:1467) dendiği belirlenmiştir.        

EYLEME  İLİŞKİN  TELEFON  DETAY  İNCELEME  VE  ANALİZ  TUTANAĞI

Hikmet Karaman’ın kullandığı (5302808381) telefonun Aziz  Yıldırım’ın kullandığı (531 7608902) telefonu 
18.02.2011 günü saat:22:02:58’de aradığı,

Serkan  Acar’ın kullandığı (5422366051) telefonun Aziz  Yıldırım’ın kullandığı (531 7608902) telefonla 
10.02.2011 günü saat:15:13 ile 18:03:2011 günü saat:15:43 arası 22 kez karşılıklı irtibatlı olduğu,
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Hikmet  Karaman’ın  kullandığı  (5302808381)  telefonun  Kenan  Yaralı’nın  kullandığı   (5326124121)  
telefonu;   14.03.2011  günü  saat:13:23:’de,  17.03.2011  günü  saat:14:58’de,  saat:17:08’de,  saat:18:29’da,  
23.03.2011 günü saat:19:00’da aradığı,

Serkan  Acar’ın kullandığı (5422366051) telefonun Kenan Yaralı’nın kullandığı (5326124121) telefonu 
20.02.2011 günü saat:20:55’de aradığı tespit edilmiştir.

Hikmet Karaman’ın Serkan  Acar’la direk bir irtibatının olmadığı, her iki şahsın da  Kenan Yaralı ve Aziz  
Yıldırım ile irtibatlı oldukları, Hikmet Karaman’ın  21.02.2011 günü oynanan maçtan 3 gün önce  Aziz  Yıldırım’ı 
aradığı, Kenan Yaralı ile maçtan sonra görüşmelerinin olduğu, Serkan  Acar’ın Aziz  Yıldırım ile maçtan önce,  
maç günü ve maçtan sonra görüşmelerinin olduğu, Kenan Yaralı ile maçtan bir gün önce görüşmesinin olduğu  
anlaşılmıştır.

EYLEME İLİŞKİN ŞÜPHELİ İFADELERİ

Şüpheli   Cemil Turhan  kolluk ifadesinde  ; Telefon görüşmelerini hatırlamadığını beyan etmiştir.

Şüpheli   Serkan   Acar  kolluk  ifadesinde  ; Manisaspor  takımının  Trabzonspor  ile  oynayacağı  maça 
asılmayacağı,  maçta  iyi  oynamayacağı  duyumları  üzerine  daha  önceden  kaçan  şampiyonluklardan 
etkilenerek  Cemil  Turhan   ile  birlikte  Hikmet  Karaman’ın  yanına  konuşmak  için  Manisa’ya  gittiklerini 
belirtmiştir . 

Şüpheli    Hikmet Karaman kolluk ifadesinde  ;  Cemil Turhan  ve Serkan  Acar’ın maçtan önce yanına 
maçta  iyi  oynamayacakları  duyumunu aldıklarını  belirterek  kendisi  ile  konuşmaya geldiklerini,  yanına 
gelen Cemil Turhan  ve Serkan  Acar’la yaptığı görüşmeden Manisaspor kulübü başkanı Kenan Yaralı’ya  
bilgi  verdiğini,  maçtan  3  gün  önce  hasta  olan  bir  taraftara  yardımcı  olması  için  Aziz   Yıldırım’ı  arayarak 
görüştüğünü belirtmiştir.

Şüpheli   Kenan Yaralı kolluk ifadesinde  ;   Hikmet Karaman’ın; Cemil Turhan ve Serkan Acar’la yaptığı 
görüşmeyle ilgili kendisine bilgi vermediğini, görüşmeden bilgisinin olmadığını,  Aziz Yıldırım ile 09.02.2011 
günü  Fenerbahçe  SK.’de  görüştüğünü,  bu  görüşmede  şirketinin  mali  sıkıntı  içerisinde  olduğundan 
bahsettiğini,  Aziz Yıldırım’ın  da kendisine 500.000 dolar  verebileceğini  söylediğini,  bu parayı  üzerinde 
taşımak  istemediği  için  o  gün  almadığını,  bir  gün  sonra  (10.02.2011  günü)  Aziz  Yıldırım’ın  çalışanı 
olduğunu  düşündüğü  Kenan  Şehirli  isimli  şahsın  banka  yolu  ile  kendisine  500.000  dolar  para 
gönderdiğini, daha sonra bu paraya karşılık 29.03.2011 tarihinde Kenan Şehirli adına düzenlenmiş olan 4  
adet  125.000  dolar  tutarında toplam 500.000  dolarlık  çeki  Tamer  Yelkovan aracılığı  ile  Aziz  Yıldırım‘a  
gönderdiğini beyan  etmiş,  bahse  konu  paranın  gönderilmesi  ve  geri  ödenmesine  ait  çeklerle  ilgili  evrakı  
soruşturma dosyasına eklenmek üzere teslim etmiştir.

Şüpheli   Aziz  Yıldırım savcılık ifadesinde  ; Kenan Yaralı’ya, özel işlerinde kullanması için, borç olarak, 
Fenerbahçe kulübündeki alacağına mahsuben 400.000 dolar  para gönderdiğini,  bu gönderdiği  paranın 
teşvik amaçlı olmadığını ileri sürmüştür.

           EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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           Aziz Yıldırım’ın organizesinde;  İlhan Yüksel Ekşioğlu, Serkan Acar, Tamer Yelkovan ve  Cemil 
Turhan’ın iştirakı ile; Manisaspor – Trabzonspor müsabakası öncesinde; Manisaspor Teknik Direktörü  Hikmet 
Karaman ve kulüp başkanı Kenan Yaralı ile teşvik primi verilmesi amaçlı anlaşma yapıldığı, teşvik primine konu 
500.000  dolar  paranın  üçüncü  şahıs  üzerinden  Kenan  Yaralı’ya  Aziz  Yıldırım  tarafından  gönderildiği,  maçı  
Trabzonspor’un  kazandığı,  teşvik  girişiminin  amacına  ulaşmaması  üzerine  paranın  Kenan  Yaralı  tarafından 
yaklaşık 1 ay sonra iade edildiği belirlenmiştir. 

2-)  26.02.2011  GÜNÜ  OYNANAN  FENERBAHÇE  –  KASIMPAŞA  FUTBOL 
MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI

EYLEMİN GELİŞİMİ

26.02.2011  günü oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa futbol müsabakası öncesi Aziz  Yıldırım’ın, İlhan  
Yüksel Ekşioğlu’na Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile yapacağı müsabakada şike amaçlı olarak Kasımpaşa Kulübü  
kalecileriyle  irtibat  kurulması  talimatını  verdiği,  bu  maçta  Tolga  Ögen’in  değil  S.Fırat  Kocaoğlu’nun  kaleci  
mevkiinde  oynayacağını  söyleyerek  şahsa  yönlendirdiği,  akabinde  Ekşioğlu’nun,  Cemil  Turhan  ile  görüşerek  
S.Fırat Kocaoğlu ile şike yapması için anlaşmasını istediği, Cemil Turhan’ın bu görüşmeden hemen sonra örgüt  
üyesi  Mehmet  Yenice’yi  aradığı,  Mehmet  Yenice’nin  de  maç  öncesi  daha  önce  Fenerbahçe’de  oynayan 
Kasımpaşa Spor Kalecisi Murat Şahin ile irtibata geçtiği, tarafların 100.000 dolar karşılığında şike anlaşmasına  
vardıkları, müsabakanın Fenerbahçe’nin galibiyeti ile sonuçlandığı, müsabaka sonrası şahısların kendi aralarında  
tekrar görüşerek şike para miktarını 75.000 dolara düşürdükleri, 08.03.2011 günü İlhan Ekşioğlu’nun bu parayı  
Tamer Yelkovan’dan aldığı, paranın Mehmet Yenice üzerinden Murat Şahin’e gönderildiği, yapılan iletişim tespit  
ve telefon detay dökümü analizlerinden açıkça anlaşılmıştır.

Aşağıda ayrıntılı şekilde irdelenen Fenerbahçe – Ankaragücü maçı öncesi yapılan şike faaliyetlerinden de  
anlaşılacağı üzere Mehmet Yenice ile Murat Şahin’in başka maçlara yönelikte şike amaçlı  birlikte çalıştıkları,  
Ankaragücü maçına dönük yapılan iletişim tespitlerinde (2947, 2948, 2925, 2926, 3250 ve 3251 nolu tapeler) 
Murat Şahin’in Kasımpaşa maçında şike faaliyetinde bulunduğu, karşılığında para aldığı, bunun eşi tarafından  
farkedilmesi üzerine aile içinde huzursuzluğun çıktığı, bu nedenle ikinci kez Ankaragücü maçında şike için aracılık  
yapması kendisinden istendiğinde bu kez yanaşmadığı açıkça anlaşılmıştır.

MAÇ RAPORU 

TFF’nin  resmi  internet  sitesinden  alınan  bilgilere  göre;  Fenerbahçe  –  Kasımpaşa  müsabakasının  
26.02.2011 günü saat:19.00’da Şükrü Saraçoğlu stadyumunda başladığı, Kasımpaşa takımında kaleci Sadrettin  
Fırat  Kocaoğlu’nun  41  numaralı  forma ile  ilk  11’de  sahaya  çıktığı,  müsabakanın  Fenerbahçe:2-Kasımpaşa:0  
şeklinde sonuçlandığı belirlenmiştir.

OLAYA İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI   

25.02.2011 günü saat:20.29’de Aziz  Yıldırım’ın, İlhan Yüksel Ekşioğlu’nu aradığı görüşme   (tape:1453)  ;   
Aziz:… “Kasımpaşa'da o kaleci Tolga oynamıyormuş”, İlhan: “He şey mi oynuyor” , Aziz: “He tamam”. 

25.02.2011 günü saat:22.01’de İ.Ekşioğlu’nu Cemil Turhan ’ın aradığı görüşme;    
İlhan:“Hallettin  mi”,  Cemil: “Ya  konuş  konuşuyorum  ama  tabi  biraz  biliyorsun  bu  şeyci  ya  biraz 

alışverişleri peşin sever ya .. öyle şimdi ama ama şimdi şey yapacağım tekrar bir şey yapacağım”, İlhan: “Sen 
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yani bunu şey yaparak bana güveneceksin ben ne dedim sana vereceğim bak orada kilosuna 100 lira verdik en 
sonda kaldı işte 100 peşin 100 vadeliydi o vadeyi de böyle hak edeceğim bitti,…ya yani inanmak zorundasın  
başka çaren yok  ya inanırsın dediğini  yapar yaparsın diyeceksin ya da inanmazsan yapma o da senin 
bileceğin iş bence  o tarz konuşalım”dediği , Cemil’in onayladığı, (tape:1923)

            08.03.2011 günü saat:13.18’de İ.Ekşioğlu’nun Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşme (tape:1971); 
İlhan: “Şimdi sende bir kağıt var ya,…,dünkü iptal,…iptal . tamam mı iptal,…tabi canım iptal o orada 

bir tek bizim başkana soracağımız bir numara var,…bir tek o şimdi bir önceki var dı ya 100 lük,…o  75’e indi 
tamam mı”, Tamer:“130, 130 var değil mi”, İlhan:“O emanet değil o şey biliyorsun onun ne için olduğunu, 
….geçen hafta geçen haftaki bir tane çocuk vardı hani,…,bu 100 şeydi” dediği, Tamer’in onayladığı, 

09.03.2011 günü saat:14.57’de İ.Ekşioğlu’nu Aziz  Yıldırım’ın aradığı görüşme; 
İlhan’ın  1-2  gün  olmadığını  söylediği,  Aziz’in;  “Cuma sabahı,  ha  peki  bu şeyle  ilgili  konuşacaktım 

seninle ama sen cuma günü geleceksen olmaz,…,  Kasımpaşayla” dediği, (tape:1972) tespit edilmiştir. 

TELEFON DETAY DÖKÜMÜ ANALİZİ

Şüphelilerden  İlhan  Yüksel  Ekşioğlu’nun  (5323343303,  5327632233,  5327772828,  5307640322,  
5392737744), Cemil Turhan’ın (5322456117, 5324128028, 5512721907), Mehmet Yenice’nin (5323475944) ve  
Murat  Şahin’in  (5333475944)  kullandığı  telefonların  16/02/2011-  05/03/2011  tarihleri  arasındaki  telefon 
görüşmelerinin detay dökümleri üzerinde yapılan incelemede;

Maç gününden bir gün önce (25.02.2011);
Mehmet  Yenice’nin  saat: 20:45’de  Murat  Şahin’i  aradığı,  Cemil  Turhan’ın  saat:22:01’de  İlhan  Yüksel  

Ekşioğlu’nu aradığı, daha sonra saat:22:39’da Mehmet Yenice’yi aradığı,

Maç günü (26.02.2011);
Cemil  Turhan’ın  saat:10:05’de  Mehmet  Yenice’yi  aradığı,  saat:12:06-12:07-12:52-12:54’de  Mehmet 

Yenice  tarafından  arandığı,  Mehmet  Yenice’nin  saat: 12:51’de  Murat  Şahin’i  aradığı,  saat:12:53’te  Mehmet 
Yenice tarafından arandığı, Cemil Turhan’nın saat:13:43’de İlhan Yüksel Ekşioğlu’nu aradığı tespit edilmiştir.

OLAYA İLİŞKİN ŞÜPHELİ İFADELERİ

Şüpheli   Cemil Turhan kolluk ifadesinde  ;   Kasımpaşaspor kalecisi Sadettin Fırat Kocaoğlu’nu tanımadığını, 
telefon görüşmelerini hatırlamadığını belirtmiştir.

İlhan Yüksel Ekşioğlu ifadesinde; Görüşmede geçen para konusunun kulübe alınan malzemeler ile ilgili 
ödemeler olduğunu belirtmiştir. 

Tamer Yelkovan ifadesinde  ;   Görüşmede geçen para konusunun İlhan Yüksel Ekşioğlu’na vereceği 
para olduğunu, bu parayı verip vermediğini,  şahsa ne amaçla vereceğini bilmediğini, k ilosuna 100 lira  
verdik  sözü  ile  muhtemelen  futbolculara  maçla  ilgili  verilen  parayı  kast  ettiğini ,  kendisinden  para 
istendiğinde para sağladığını, paranın nereye kullanıldığı bilmediğini belirtmiştir.
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Murat Şahin ifadesinde;  Daha önce Fenerbahçe Spor Kulübünde futbol  oynadığını,  halen Kasımpaşa 
Spor kalecisi olduğunu, anılan maçta oynamadığını, bu maça dönük kendisine şike teklifinde bulunulmadığını, adı  
geçen şahısların şike amaçlı kendisiyle irtibat kurmadıklarını, Mehmet Yenice’nin Fenerbahçe-Ankarügücü maçı  
öncesinde kendisiyle irtibata geçerek şike konusunda aracılık yapması için teklifte bulunduğunu, bu teklifini kabul  
etmediğini beyan etmiştir.

           EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

           Aziz Yıldırım’ın organizesinde; İlhan Yüksel Ekşioğlu, Cemil Turhan ve Tamer Yelkovan’ın iştirakı ile; 
şüpheli  Mehmet Yenice üzerinden,  26.02.2011  günü oynanan Fenerbahçe -  Kasımpaşa futbol  müsabakası 
öncesinde; Kasımpaşaspor kalecisi Murat Şahin ile şike amaçlı anlaşma yapıldığı, adı geçen futbolcuya 75.000 
dolar para verildiği, maçı Fenerbahçe’nin 2-0 kazandığı,belirlenmiştir. 

3-) 06.03.2011 GÜNÜ BURSA’DA OYNANAN BURSASPOR–İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESPOR MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ    

EYLEMİN GELİŞİMİ

Süper Lig 2010-2011 sezonunun 24. haftasına gelindiğinde; Fenerbahçe’nin 51 puan ve averaj üstünlüğü  
ile lig birincisi olduğu, Trabzonspor’un 51 puanla lig ikincisi olduğu, Bursaspor’un 48 puanla lig üçüncüsü olduğu  
ve Kayserispor’un 43 puanla lig dördüncüsü olduğu, her 4 takımın da ligi şampiyonlukla bitirme ihtimalinin olduğu,  

Fenerbahçe’nin liderliği koruyarak ligin zirvesinde yalnız kalabilmesi için rakibi durumundaki 3 takımın da  
ligin 24. haftasında yapacakları maçlarda puan kaybetmelerinin gerektiği, bu nedenle Aziz  Yıldırım liderliğindeki  
suç örgütünün 24.haftada  bu takımların yapacağı maçların sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunduğu,

Bu  durumun  örgüt  lideri  Aziz   Yıldırım  ile  İlhan  Yüksel  Ekşioğlu  arasında  02.03.2011  tarihinde 
gerçekleşen telefon görüşmesinde Ekşioğlu tarafından “Vaziyet gayet iyi,…3 tarlayı da sürdük yani” şeklinde 
sözlerle ifade edildiği, şahısların kendi aralarındaki konuşmada şifreledikleri “üç tarlayı da sürdük” ifadesinin; ligin 
24.  haftasında  04.03.2011 günü oynanan Kayserispor-Manisaspor,  06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB 
Spor, 06.03.2011 günü oynanan Beşiktaş-Trabzonspor müsabakalarında şike yapıldığı anlamına geldiği,

Bu bağlamda; 06.03.2011 günü Bursa’da oynanan Bursaspor – İ.B.B.Spor futbol müsabakası öncesi Aziz  
Yıldırım’ın,  İ.Ekşioğlu’na;  Bursaspor’un  İ.B.B  ile  yapacağı  müsabakaya  müdahale  edilmesi  talimatını  verdiği,  
İ.Ekşioğlu’nun  müsabakayla  ilgili  yürüttüğü  çalışmalar  kapsamında;  Ali  Kıratlı  vasıtasıyla,  İbrahim  Akın  ve  
İskender Alın isimli futbolcuların gayrıresmi menajerliğini yapan Yusuf Turanlı’ya ulaşarak kendisiyle anlaştığı ,

06.03.2011 günü Bursa’da oynanan müsabakada örgütün irtibatlı olduğu İ.B.B. futbolcularının oynadığı, 
Müsabakanın  Bursaspor:1-İ.B.B.Spor:1  şeklinde  sonuçlandığı,  bu  sonuçla  24.  hafta  sonunda 

Bursaspor’un 49 puanda kalarak 54 puanla lig birincisi olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 5 puana  
çıktığı ve şampiyonluk mücadelesinde dezavantajlı duruma düştüğü,

İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Ali Kıratlı’nın, Yusuf Turanlı üzerinden irtibat kurulan futbolcuların müsabakadaki  
oyunlarından memnun kaldıkları, 07.03.2011 günü Ali Kıratlı’nın İ.Ekşioğlu ile irtibata geçerek şahıslara ödenecek  
parayı istediği, İ.Ekşioğlu’nun da çalışanı Halil Köntek aracılığıyla Ali Kıratlı’ya 60.000 TL verdiği belirlenmiştir. 

MAÇ RAPORU 
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TFF resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Bursaspor –İ.B.B.Spor müsabakasının 06.03.2011  
günü saat:16.00’da Bursa Atatürk stadyumunda başladığı, İ.B.B.Spor takımında 2 numaralı forma ile Can Arat, 8  
numaralı forma ile Zeki Korkmaz, 11 numaralı forma ile İbrahim Akın’ın ilk 11’de sahaya çıktığı, 12 numaralı forma  
ile  İskender  Alın’ın  60.  dakikada  müsabakaya  başladığı,  müsabakanın  Bursaspor:1-İ.B.B.Spor:1  şeklinde  
sonuçlandığı anlaşılmıştır.

EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

02.03.2011 günü saat:14.43’te İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’yı aradığı görüşme; 
İlhan:“Nasıl gidiyor  herşey yolunda  mı”,  Ali:  “İyi,  yolunda yolunda onu dedim sana söyleyeyim 

birşey  yok konuştum  akşam ben,…iyi iyi yolunda falan filan öyle anlatırım sonra yan yana ama bi sorun 
yok herhalde  olacak  gibi  yani  merak etme”, İlhan: “İyi süper”, Ali: “Olur olur sen merak etme bitiririz işi,…
çalışmalar  tamam bitiyor  işte  hafta  sonunu bekliyoruz”,  İlhan:“İyi,  yarın  buralardaysan  bir  ara  bi  oturup 
konuşalım”, (tape:1932)
 

02.03.2011 günü saat:15.55’de Aziz  Yıldırım’ın, İ.Ekşioğlu’nu aradığı görüşme; 
… Aziz: “Sabah konuşalım da o herif gelecek, o gelmeden ben seninle bir konuşayım yani…nedir 

vaziyet ”,  İlhan:  “Vaziyet  gayet  iyi… dediğim gibi  yani  hepsi  iyi  başkanım,  üç tarlayı  da sürdük yani ,” 
Aziz:”Ne iyi  iyi  inşaallah,”  İlhan:”İnşaallah he inşallah yağmurda yağar  her  şey  ekinler  çıkar  yani”,  Aziz: 
“Yalnız bunlar, tabi Trabzon çok şey oldu çok panikteler bugün o Süleyman ile konuştum sesi, sesi şey gibi 
ölü evi gibi tamam,…dedim sana ne oldu…9 puan öndeyken rahattınız… birde hiç cevap vermiyoruz ya ondan 
da rahatsızlar tabi”, … İlhan: “Şuan çok iyi başkanım şuan …gayet iyi”, (tape:1459)

02.03.2011 günü saat:18.05’te İ.Ekşioğlu’nu Aziz  Yıldırım’ın aradığı görüşme;     
Aziz: “Neredesin”, İlhan:“Evdeyim evde”, Aziz: “Ha iyi ben çıktım geliyorum şirketten tamam mı istiyorsan  

gel bi 10 dakika konuşalım”, İlhan:“Tamam 6 buçukta uğrarım”, Aziz: “Bi 10 dakika konuşsak yeter yani”,  İlhan’ın  
“Tamam oldu başkanım”, (tape:1933)

02.03.2011 günü saat:18.11’de İ.Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’yı aradığı görüşme; 
İlhan:“Ha bu bizim şirketin ceo’su çağırdı şimdi beni,…zaten sen hallettin her şeyi”, Ali:“Evet tabi 

kesin”, İlhan:“O tüm şeylere söylüyor Türk işçilere söylüyor” , Ali:“O da çok bastırdı onunda kendi şeyi vardı 
yani öyle o da onunla konuştu falan onda bi arıza yok yapacak bir şeyler”, İlhan:“Peki şeyle konuştun mu bu 
belediyedeki,…,Zeki,  Metin var  ...”,  Ali:“Bizden (Can Arat  kastediliyor)”,   İlhan: “Ha şey bizimki  tamam 
tamam”,  Ali:“Onunla  da  bire  bir  konuştum  hepsiyle  bire  bir  konuştum ben hazırlığımı  yaptım,…hatta 
gideceğim bile  bir  tanesine  de  hangisine  gideceğim bilmiyorum ikisi  de denk geliyor,…birisini  tercih 
edeceğim hangisini dersen ona gideceğim” dediği, İlhan’ın onayladığı, (tape:1934)

(İ. Ekşioğlu’nun “Bizim Şirketin Ceosu” diyerek Aziz  Yıldırım’ı kast ettiği, şahısların iletişimin dinlenmesi  
ve kayda alınması çalışmalarına karşı tedbir olarak cep telefonunda şifreli şekilde konuştukları, görüşmede  adları  
geçen şahısların İ.B.B.spor kulübü futbol takımı oyuncuları Zeki Korkmaz ve Metin Depe isimli futbolcular olduğu,  
İ.Ekşioğlu’nun Aziz  Yıldırım ile görüşmesinden hemen önce, Bursaspor ve Trabzonspor müsabakalarında illegal  
çalışmalar yapmakla görevli Ali Kıratlı ile son bir kez konuşarak bahse konu müsabakalarla ilgili çalışmaların seyri  
hakkında bilgi aldığı anlaşılmaktadır.)

03.03.2011 günü saat:12.25’te İ.Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’yı aradığı görüşme; 
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İlhan:“Sen istersen git gel de öğleden sonra buluşalım”, Ali:“Tamam, şey sorun ne iptal mı ettik iptal 
ettiysek  söyle ya  bir  şey  mi  var”,  İlhan:“İptal  etmedik  de  şeyimiz  bütçemiz  düştü  bana yıkıldı  bütçe”, 
Ali:“Tamam ben sana biliyorsun  Antalya’da gerekeni ya..  senin adın olduktan sonra…, konu oysa  sen 
rahat ol”, İlhan:“Bugün konuşalım”,  Ali: “Tamam hadi sen rahat ol”, (tape:1936)

03.03.2011 günü saat:18.08’de İ.Ekşioğlu’nu  Aziz  Yıldırım’ın aradığı görüşme(tape:1938); 
X  Bayanın  telefonu  Aziz’e  bağladığı,  Aziz’in  tam  görüşemediklerini  belirttiği,  İlhan’ın  “Ha,  bir  şey  

yapılacak birşey yok herşey  yolunda,…tamam mı  başkanım zaten yarın esas şey  başkan  o  şey yarın 
geliyor  ya” dediği, 

04.03.2011 günü saat:12.50’de İ.Ekşioğlu’nu Ali Kıratlı’nın aradığı görüşme(tape:1939); 
İlhan’ın  soru  üzerine  “Gidemedik  abi”  dediği,  Ali’nin  “Yerinde  misin  geleyim  mi” dediği,  İlhan’ın 

onayladığı,

05.03.2011 günü saat:12.08’de İ.Ekşioğlu’nu Ali Kıratlı’nın aradığı görüşme; 
Ali’nin; Antep’te olduğunu belirttiği, İlhan’ın; “İyi bir yaramazlık yok,…,yolunda yolunda yalnız bu ada.. 

şeyleri işçileri söyledik .... haberim yoktu şey diyor Metin’i düşün diyor Metin oynamıyor dedi” dediği,  Ali’nin 
“Dedi he kırmızı kart“ dediği, İlhan’ın “Tamam düşeriz dedim ona o önemli değil,…Sen beni merak etme, sen 
sana  bak,… Vallaha okuyacağız üfleyeceğiz” dediği, (tape:1940)

(06.03.2011  tarihinde  oynanan  Bursaspor-İ.B.BSpor  müsabakasında  İ.B.B  futbolcusu  Metin  Depe’nin  
kırmızı kart cezalısı olduğundan oynamadığı anlaşılmıştır.) 

05.03.2011 günü saat:16.57’de İ.Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’yı aradığı görüşme; 
İlhan:“Bu yarınki şey belli mi kadro”, Ali:“Alırım akşam”, İlhan:“Ya bana o bi bi alsana kadroyu bir de bu 

kimlerle konuşuyor hani böyle  bi üç beş kişiyle konuşsun a böyle canım cicim diye”, Ali’nin söyleteceğini 
belirttiği, İlhan: “Sen bana oradan bi üç beş isim say ha”, Ali:“Ben onunla konuştum o konuşur gerekeni ya bir 
daha konuşurum sen merak etme”, (tape:1943)

06.03.2011   günü saat:  12.11’de Ali Kıratlı’ya  , Yusuf Turanlı’nın     gönderdiği mesajda;   
“Rahat Izle Macı :)” yazdığı, (tape:2230)

06.03.2011   günü Saat:  18.00’de Ali Kıratlı’nın  , İ.Ekşioğlu’nu     aradığı görüşme;   
İlhan:“Bi özetle bakayım ben seyretmedim nasıl yani biz nasıl oynadık”, Ali:“Birinci yarı gol attı şey Bursa  

çocuklar başladı aramaya İbo çok iyi oynadı  Zeki oynadı bizim çocukların hepsi oynadı bi Metin yoktu o da 
kırmızı kart zaten iyiydi İbo kaçırdı İskender kaçırdı”, İlhan: “(Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasını kastederek)  
Bu şimdiki önemli şimdi ben gidiyorum akşam… Ankara’ya”, Ali:“Ben ne yapacağım yarın”, İlhan: “Ben dün ben 
seni  ben  seni  halledeceğim  ya”,  Ali:“Bitti  o  iş bu  bitti  (Beşiktaş-Trabzonspor  müsabakasını  kastederek) 
öbürüde bitti… Ya yok bir şey diyorum ben sana sen bana diyorsun ki bir saat sonra yı düşün ya biz ya biz 
biliyoruz ya… Buda iyi oldu sen ne diyorsun şampiyonlar ligimiz garanti…arar şimdi seni…sen o zaman telefonla 
mı trafik yapacaksın”, İlhan: “He he yaparız yaparız”, (tape:2234)

(Görüşmede “bizim çocuklar” olarak isimleri geçen şahısların İ.B.BSpor oyuncuları İbrahim Akın, Zeki  
Korkmaz, İskender Alın, Metin Depe isimli futbolcular oldukları anlaşılmıştır.)

06.03.2011   günü saat:  18.04’de Ali Kıratlı’nın  , Yusuf Turanlı’yı     aradığı görüşme;   
Yusuf:“Adamımı gördün mü İskender’i girdi attırdı golünü de daha ne yapsın ya… İbo üst düzey oyuncu  

harbiden  üst  düzey  oyuncu”,  Ali:“Büyük  topçu  e  bide  söz  verdik  saat  şimdi…alacağız yarın  öbür  gün”, 
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Yusuf:“Başka yolu yok yani bilemem ben artık” , Ali: “Alacağız canım söz ağızdan çıkar”,  Yusuf: “Öbürü bir tepsi 
baklavayla bitiyor bıraktık ... bıraktım bir tepsi baklavasını İskender’in neyse…Abi yarın yarın buluşalım ha 
yani yarın geçmesin 5’i”, Ali:“Yeterki yarın olmaz salı olur ne olur bir şey olur mu ya”, Yusuf:“Rahat ol abi rahat  
ol”, Ali:“O çocuğa bi hediye alayım bir saat beraber alalım seninle…içimden geldi hani kendim hediye edeyim o  
çocuğa…Kardeşimiz o bizim tamam mı”, (tape:2235)

06.03.2011   günü saat:  18.49’da Ali Kıratlı’yı  , Yusuf Turanlı’nın aradığı görüşme;   
Yusuf:“Ben  noldu  benim  iş  diyor  tamam  dedim  ya…İbo  tamam  dedim  oğlum  ağızdan  laf”, 

Ali:“Tamam  salı çarşamba hallederiz o işi gideriz beraber”, Yusuf:“Aynen tamam abi” ,  Ali:  “Önemli olan 
burda öküzün büyüğünü ahırda unutmayalım…bu bir şey değil”, (tape:2239)

07.03.2011   günü saat:  11.28’de Ali Kıratlı’yı  , İ.Ekşioğlu’nun aradığı görüşme;  
Şahısların  bir  gün  önceki  Beşiktaş-Trabzonspor  müsabakası  hakkında  konuştukları,  görüşmenin  

devamında Ali’nin:“Bütün herkes bu gün izinli zaten sabahtan beri varya Necati   burdaymış   İbrahim   buradaymış   
Can   aradı   İbrahim Akın aradı     hepsi caddeye geliyor şimdi  ” dediği, İlhan’ın:“Peki sen gelecek misin Ankara’ya 
yoksa”diye sorduğu, Ali’nin:“Senden işimi halledersem erken geleceğim tabi”, İlhan: “İyi ben ben şimdi sana 
haber vereceğim”, Ali:“Tamam Halil’e ben giderim”, İlhan: “Açık tut telefonunu”, (tape:2243)

07.03.2011   günü saat:  11.36’da Ali Kıratlı’nın  , Halil Köntek’i aradığı görüşme;   
Ali:“Halil…Nasılsın…İlhan  bey  ile  görüştüm  de  yarımda  mı  aryacakmış”,  Halil:  “Görüştü  evet 

yarımda 60 bin tl vereceğim”, Ali:“Tamam sen beni ararsın orada olunca ben yine gelirim”, (tape:2244)

07.03.2011   günü s  aat:12.31’de     Ali Kıratlı’yı Halil Köntek’in   aradığı görüşme  (tape:2753); 
Halil: “…para bende aldım”, Ali:“Tamam ben geçicem,…seni ararım aşağı doğru buluşuruz gene”,

07.03.2011   günü s  aat:12.50’de     Ali Kıratlı’nın Halil Köntek’i   aradığı görüşme;   
Ali:“Halil ben yaklaştım”, Halil: “Tamam geliyorum”, Ali: “O aşağı doğru duruyorum gene,…, siyah BMW 

ileyim ha,…sonu 79”, (tape:2754)

12.03.2011   günü saat:  16.18’de Ali Kıratlı’nın  , Yusuf Turanlı’yı     aradığı görüşme;   
Ali:“Nerdesin ya  kendine gelemedin mi daha”, Yusuf:“Yok geldim ya”, Ali:“He İstanbul maçına geldim 

yoksun buralarda…o şeyin siparişini verdim gelecek bu hafta falan iki tane söyledim... o  çocuğun şeyini saatini 
haber veririm sana geldiğinde ulaştırırsın tamam…tamam aradılar daha getirmemişler saati”, Yusuf: “Tamam” 
dediği, (tape:2251) tespit edilmiştir.

EYLEME İLİŞKİN ŞÜPHELİ İFADELERİ

Aziz  Yıldırım savcılık ifadesinde; karşılaşma öncesinde askerliği ile ilgili şahsi bir mesele için Ekşioğlu'nu 
yanına çağırdığını beyan etmiştir. 

İlhan Yüksel Ekşioğlu kolluk ifadesinde; Aziz  Yıldırım ile karşılaşma öncesinde günlük çalışmalarla ilgili  
görüştüklerini, yanına gidip gitmediğini hatırlamadığını, Ali Kıratlı ile yaptığı (İBB futbolcularının isimlerinin geçtiği)  
görüşmelerde  geçen   Türk  işçilerin  Dereağzı  tesislerinde  çalışan  firma  işçileri  olduğunu,  görüşmede 
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geçen  konunun  da  Dereağzı’ndaki  tadilat  konusu  olduğunu,  Ali  Kıratlı'ya  para  verme  sebebinin  ise 
Kıbrıs'ta ortak yapacakları iş için olduğunu, ancak işi yapmadıklarını beyan etmiştir.

 

Ali  Kıratlı  kolluk  ifadesinde;  İlhan  Ekşioğlu  ile   yaptığı  ve  İBB futbolcularının  isimlerinin  geçtiği 
görüşmelerin;  şahsi  işleriyle  ilgili  olduğunu ancak   içeriğini  hatırlamadığını,  Ekşioğlu'dan  Halil  Köntek 
aracılığı ile aldığı paranın Kıbrıs'ta yapacakları iş ile ilgili olduğunu, değişik zamanlarda bu şahıstan para  
aldığını, Yusuf Turanlı  ile görüşmelerinde, (İBB futbolcusu İbrahim Akın'a verilecek saatle ilgili  görüşmeler) 
söz konusu olan saati  Yusuf Turanlı'ya aldığını,  İBB futbolcuları  ile  maç sonrasında (buluşmasına yönelik 
görüşmeler hakkında) buluşmadığını beyan etmiştir. 

Yusuf  Turanlı  kolluk  ifadesinde;  İbrahim Akın ve İskender   Alın'ın  menajerliğini  yaptığını,  karşılaşma 
öncesinde bu şahısları  arayarak iyi  oynamalarını  söylediğini, bunun sebebinin ise  transfer döneminde faydalı  
olacağını düşünmesi olduğunu, İskender Alın’la;  şahsa baklava getirdiği için buluştuğunu,  İbrahim Akın'a Ali 
Kıratlı'nın alacağı saat hakkında bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.

Halil Köntek kolluk ifadesinde;  İlhan  Yüksel Ekşioğlu'nun yanında çalıştığını, zaman zaman kapalı 
zarf içerisinde Ali Kıratlı'ya para verdiğini beyan etmiştir.

İBB futbolcuları  Can Arat,  Metin  Depe ve  Zeki  Korkmaz ise;  İlhan  Yüksel  Ekşioğlu  ve  Ali  Kıratlı’yla  
görüşmediklerini, kendilerine teklif gelmediğini beyan etmişlerdir. 

İbrahim Akın savcılık ifadesinde; “…Bu maçtan sonra bana saat hediye edilmedi. O maçta iyi oynamam 
yönünde menajerim olan Yusuf Turanlı'nın bana karşı herhangi bir talebi olmadı” demiştir.  

İskender  Alın  kolluk  ifadesinde  ;   Yusuf  Turanlı'dan  teşvik  primi  ile  ilgili  teklif  gelmediğini,  bu  şahısla 
baklava getirdiği için buluştuğunu, Ali Kıratlı ile Yusuf Turanlı'nın bu konu hakkında niçin görüştüklerini bilmediğini  
beyan etmiştir.

İskender  Alın  savcılık  ifadesinde;  ”Yusuf  Turanlı  benim  menajerimdir.  Her  maçtan  önce  beni  arar, 
nasılsın, kendini nasıl hissediyorsun oynayacan mı tarzında sorular sorar. Bu maçta bu yönde bir teklifi olmadı…
Menajerim olduğu için  "bizim çocuklar,  adamım"   tarzında ifadeler  kullanmış  olabilir.  Yusuf  Turanlı  o  sırada  
Antep’te  idi.  Maçtan  sonra  bize  baklava  getirdi.  Bir  şey  istiyonmu  diye  sorunca  baklava  istemiştim.  Bana  
okuduğunuz görüşmede geçtiği şekliyle Ali Kıratlı ile bu mevzuyu niye konuştuğunu bilmiyorum. İbrahim Akın'a  
saat mevzuundan haberim yoktur. Maçtan önce bana Yusuf Turanlı tarafından herhangi bir vaatte bulunulmadı.  
Ben zaten maçta kısa bir süre oynadım. Golü attırdım. Gıyabımda kendisi bizim çocuklardan İskender'de golü attı  
tarzında bir şeyler demiş, bizimi pazarlıyor bilemem. Ancak bana maç öncesi herhangi bir teklif gelmedi.” demiştir.

220



           EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

           Sonuç olarak;  Aziz Yıldırım’ın  talimatlarıyla hareket eden  İlhan Yüksel  Ekşioğlu’nun,  Ali  Kıratlı 
üzerinden; İbrahim Akın ve İskender Alın gibi bazı İ.B.B.Sporlu futbolcuların gayrıresmi menajerliğini yapan Yusuf 
Turanlı ile 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor- İ.B.B.Spor müsabakası öncesinde; teşvik pirimi verilmesi amaçlı  
anlaşma yaptığı,  teşvike  konu 60.000  TL  paranın  İlhan  Ekşioğlu’nun talimatıyla  Halil  Köntek aracılığıyla  Ali 
Kıratlı’ya,  bu şahıs tarafından da Yusuf Turanlı’ya maç sonrası  teslim edildiği,  (  Her  ne  kadar  yapılan   iletişim 
tespitlerinde ve  telefon detay döküm analizi – baz istasyonu çalışmalarında; İbrahim Akın, İskender Alın, Zeki Korkmaz, 
Metin Depe ve Can Arat isimli İ.B.B.Spor’lu futbolcular ve İ.B.B.’nin eski futbolcusu Necati Ateş’le; teşvik primi verilmesi 
amaçlı irtibat kurulup görüşüldüğüne dair bazı deliller elde edilmiş ise de; bu futbolcularla anlaşıldığına, futbolcuların anılan 
maçtan dolayı teşvik primi alarak menfaat temin ettiklerine dair somut delil elde edilemediğinden haklarında sevk maddesi 
tanzim edilmemiştir.), Aziz  Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün teşvik primi vererek 06.03.2011 günü oynanan 
Bursaspor-İ.B.Belediyespor müsabakasında; Bursaspor’la ilgili hedefledikleri sonuca ulaştıkları  belirlenmiştir. 

4-) 07.03.2011 GÜNÜ ANKARA’DA  OYNANAN  GENÇLERBİRLİĞİ – FENERBAHÇE 
FUTBOL MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI 

EYLEMİN GELİŞİMİ 

07.03.2011 günü Ankara’da oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe futbol müsabakası öncesi örgüt lideri  
Aziz  Yıldırım’ın,  bir  yandan Fenerbahçe yöneticisi  İlhan Yüksel  Ekşioğlu’na, bir  yandan da menajer Mehmet  
Şen’e Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği ile yapacağı müsabakada Gençlerbirliği teknik heyetindeki bazı şahıslar ve  
bazı Gençlerbirliği futbolcuları üzerinden şike yapılması için talimat verdiği, 

Bu  çalışmalar  kapsamında;  İ.Ekşioğlu’nun  menajer  Doğan  Ercan  vasıtası  ile  bazı  Gençlerbirliği  
futbolcuları ile irtibata geçerek müsabakada kötü oynayıp müsabakanın Fenerbahçe lehine sonlanması, bunun  
karşılığında da para almaları konusunda anlaştıkları, 

01.03.2011  günü  Doğan  Ercan  ile  İ.Ekşioğlu’nun  bahse  konu  olayla  ilgili  başbaşa  konuşmak  için  
İ.Ekşioğlu’nun Kadıköy’de bulunan ofisinde buluştukları,  bu buluşmada Doğan Ercan’ın,  İ.Ekşioğlu’na;  Hurşut  
Meriç, Serkan Çalık, Mehmet Akgün, Murat Kalkan, Orhan Şam, Labinot Harbuzi, Aykut Demir, Michael Jedinak 
ve  Randall  Azofeifa Corrales  isimli  Gençlerbirliği  futbolcuları  ile  konuşup  anlaştığını  aktardığı,  02.03.2011  günü 
İ.Ekşioğlu’nun bu isimleri Aziz  Yıldırım’a bildirmek üzere kendisiyle yüzyüze görüştüğü,

05.03.2011 günü İ.Ekşioğlu’nun Beykoz Kandilli  iskelesinde  Doğan Ercan’a  şike konusunda anlaşma 
sağlanan futbolculara ilk taksit olarak müsabakadan sonra dağıtılması için 100.000 dolar parayı teslim ettiği ve  
bahse konu şike parasını şahsa teslim ettiğine dair Aziz  Yıldırım’a bilgi verdiği, Doğan Ercan’ın da Zafer Önder  
İpek ile irtibata geçtiği, 

Diğer  yandan  yine  Aziz   Yıldırım’ın  talimatı  ile  Gençlerbirliği  –  Fenerbahçe  müsabakasında  şike  
yapabilmek  için  faaliyetlerde  bulunan  Mehmet  Şen’in;  Gençlerbirliği  yardımcı  antrenörü  Cengiz  Demirel  ve  
Gençlerbirliği  klüp  müdürlüğü  görevini  yürüten  eski  hakemlerden  Zafer  Önder  İpek  vasıtasıyla  Gençlerbirliği  
kalecisi  Serdar  Kulbilge’ye ulaşarak  şahısla  bahse  konu müsabakayı  Fenerbahçe’nin  lehine  sonuçlandıracak  
şekilde oynaması için para karşılığı anlaştığı, ayrıca müsabakadan önce kaleci Serdar Kulbilge’ye sezon sonunda  
Fenerbahçe’ye transfer edileceği de vaat edilerek aynı zamanda transfer şikesi yapıldığı,  Mehmet Şen’in, Aziz  
Yıldırım’ın talimatıyla şike faaliyetlerine devam ettiği esnada Aziz  Yıldırım’ın Mehmet Şen’in yaptığı çalışmaları  
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İ.Ekşioğlu’na bildirerek birlikte hareket etmelerini istediği, Mehmet Şen’in; müsabakadan önce Gençlerbirliği takım  
kadrosunu İ.Ekşioğlu’na  bildirdiği,  İ.Ekşioğlu’nun  da kadroyu Doğan Ercan’a  bildirerek  şike  çalışmalarının  bu  
şahıslar üzerinde yoğunlaştırılmasını istediği ve faaliyetlerin bu şekilde devam ettirildiği, 

07.03.2011 günü saat:20.00’de Gençlerbirliği – Fenerbahçe müsabakasının başladığı, müsabakanın ilk 
yarı  sonucunun 2-2 berabere tamamlanması  üzerine İ.Ekşioğlu’nun Doğan Ercan ve Mehmet Şen’i  arayarak  
Gençlerbirliği futbolcularının beklenenden daha iyi oynadıklarını söyleyip şahısları uyardığı, 

Müsabakanın  Gençlerbirliği:2-Fenerbahçe:4  şeklinde  sonuçlandığı,  Gençlerbirliği  kalecisi  Serdar  
Kulbilge’nin müsabakada Gençlerbirliği kalecisi olarak görev yaptığı, 

Müsabaka sonunda Aziz  Yıldırım’ın, yapılan şikeye rağmen Gençlerbirliği futbolcularının iyi oynadığını  
düşünerek  İ.Ekşioğlu’nu  azarladığı  ve  ilk  taksit  olarak  futbolculara  dağıtılmak  üzere  Doğan  Ercan’a  verilen  
100.000 doların geri alınması talimatını verdiği, İ.Ekşioğlu’nun da aynı tepkiyi Doğan Ercan’a yansıtarak şahıstan  
100.000 doları geri istediği, Doğan Ercan’ın da bahse konu parayı Tuğrul Çağrı Üzer aracılığı ile İ.Ekşioğlu’nun  
çalışanı Halil Köntek’e teslim ettiği, 

Gençlerbirliği  futbolcularına  verilmesi  için  anlaşılan  paranın  futbolcuların  müsabakadaki  oyunlarından  
memnun  kalınmadığı  için  verilmediği,  bu  hususta  oluşan  anlaşmazlığı  çözmek  ve  ayrıca  20.03.2011  günü  
Gençlerbirliği’nin Trabzonspor ile  yapacağı müsabaka ile  ilgili  anlaşma sağlayabilmek için Cengiz  Demirel  ve  
İ.Ekşioğlu’nun  16.03.2011  günü  İstanbul’da  buluştukları,  bu  buluşmada  Cengiz  Demirel’in  Fenerbahçe  
müsabakası  ile  ilgili   ödeme  yapılmaması  durumunu  kabullendiği  sadece  takım  kalecisi  Serdar  Kulbilge’ye  
yapılacak  ödemenin  miktarını  arttırarak  şahsa  ödeme  yapmak  konusunda  anlaştıkları,  Serdar  Kulbilge’nin  
hesabına  Fenerbahçe kaleci  antrenörü Murat Öztürk vasıtası ile  vaat edilen paranın bir  kısmının  yatırılması  
suretiyle Serdar Kulbilge’ye şike parasının verildiği,  geçen zaman içerisinde kaleci  Serdar Kulbilge’ye yapılan  
Fenerbahçe’ye transfer edilme vaadinin ise yerine getirilmediği belirlenmiştir.

Gençler Birliği Spor Kulübü ile yapılan yazışmada 2010-2011 futbol sezonu içerisinde Serdar Kulbilge  
isimli  futbolcunun transferi  için  Fenerbahçe  Spor  Kulübü  tarafından  kendilerine  iletilmiş  herhangi  bir  transfer  
girişiminin bulunmadığı, adı geçen futbolcuyla görüşme yapmak için Fenerbahçe SK tarafından kulüpten yazılı  
izin  talep edilmediği  ve kulüp tarafından Fenerbahçe SK bu şekilde yazılı  izin verilmediği  bildirilmiştir  (Kl:65,  
Dizi:335).

MAÇ RAPORU 

TFF  Resmi  internet  sitesinden  alınan  bilgilere  göre;  Gençlerbirliği  –  Fenerbahçe  müsabakasının  
07.03.2011 günü saat:20.00’da Ankara 19 Mayıs stadyumunda başladığı,  Gençlerbirliği  takımında 1 numaralı  
forma  ile  Serdar  Kulbilge’nin,  12  numaralı  forma  ile  Randall  Azofeifa Corrales’in,  17  numaralı  forma  ile  Hurşut 
Meriç’in, 7 numaralı forma ile Serkan Çalık’ın, 28 numaralı forma ile Mehmet Akgün’ün, 67 numaralı forma ile  
Orhan  Şam’ın,  4  numaralı  forma  ile  Aykut  Demir’in,  ilk  11’de  sahaya  çıktığı,  8  numaralı  forma  ile  Labinot 
Harbuzi’nin ve 14 numaralı forma ile Michael John Jedinak’ın ise  yedek oldukları, Jedinak’ın  55.dakikada maça 
girdiği, müsabakanın Gençlerbirliği:2-Fenerbahçe:4 şeklinde sonuçlandığı anlaşılmıştır.

EYLEME İLİŞKİN TELEFON DETAY DÖKÜMÜ ANALİZİ

T.İ.B.’den temin edilen, olayla irtibatlı şüphelilerden Mehmet Şen’in (5322311206 - 312 266244), Cengiz 
Demirel’in  (5054087142  -  5323764782),  Zafer  Önder  İpek’in  (5324483828),  Doğan  Ercan’ın  (5322573142  -  
2126613243), Murat Öztürk’ün (5495779999), Serdar Kulbilge’nin (5323976355 – 5304997777) ve İlhan Yüksel  
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Ekşioğlu’nun  (05323343303)  kullandığı  telefonların  01/02/2011  ile  30/04/2011  tarihleri  arasındaki  telefon 
görüşmelerinin detay dökümleri incelendiğinde;

          İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun kullandığı 5323343303 numaralı telefonun,

Doğan  Ercan’ın  kullandığı  (2126613243)  telefonla  görüşmelerine  bakıldığında;  21.02.2011  günü 
saat:11:22 ile 27.02.2011 günü saat:21:01 arası 8 kez arandığı,

Doğan  Ercan’ın  kullandığı  (5322573142)  telefonla  görüşmelerine  bakıldığında;  01.02.2011  günü 
saat:10:16 ile 30.04.2011 günü saat:11:03 arası 84 kez karşılıklı irtibatlı oldukları,

Mehmet  Şen’in  kullandığı  (5322311206)  telefonla  görüşmelerine  bakıldığında;  07.03.2011  günü 
saat:01:06 ile 08.03.2011 günü saat:13:52 arası 14 kez karşılıklı irtibatlı oldukları,

Mehmet Şen’in kullandığı 5322311206 numaralı telefonun,

Cengiz  Demirel’in  kullandığı  (5323764782)  telefonla  görüşmelerine  bakıldığında;  17.02.2011  günü  
saat:16:59 ile 28.04.2011 günü saat:11:04 arası 69 kez karşılıklı irtibatlı oldukları,

Zafer  Önder  Ipek’in  kullandığı  (5324483828)  telefonla  görüşmelerine  bakıldığında;  15.03.2011  günü 
saat:13:22 ve13:24’de aradığı, 16.03.2011 günü saat:11:47’de aradığı, 16.03.2011 günü saat:13:52’de arandığı,  
28.04.2011günü saat:15:43:36’da aradığı,

Doğan Ercan’ın kullandığı 5322573142 numaralı telefonun,

Zafer  Önder  Ipek’in  kullandığı  (5324483828)  telefonla  görüşmelerine  bakıldığında;  01.02.2011  günü 
saat:10:20 ile 28.04.2011 günü saat:16:39 arası 48 kez karşılıklı irtibatlı oldukları,

Zafer Önder Ipek’ in kullandığı 5324483828 numaralı telefonun,

Cengiz  Demirel’in  kullandığı  (5323764782)  telefonla  görüşmelerine  bakıldığında;  01.02.2011  günü  
saat:11:32 ile 30.04.2011 günü saat:20:04 arası 181 kez karşılıklı irtibatlı oldukları,

Serdar  Kulbilge’nin  kullandığı  (5304997777)  telefonla  görüşmelerine  bakıldığında;  01.03.2011  günü 
saat:21:20 ile 29.04.2011 günü saat:16:13 arası 45 kez karşılıklı irtibatlı oldukları,

Serdar Kulbilge’nin kullandığı 5304997777 numaralı telefonun,

Murat  Öztürk’ün  kullandığı  (5495779999)  telefonla  görüşmelerine  bakıldığında;  06.03.2011  günü 
saat:12:17 ile 13.04.2011 günü saat:16:09 arası 7 kez karşılıklı irtibatlı oldukları, belirlenmiştir.

.
-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği–Fenerbahçe maçında,  Aziz  Yıldırım’ın  talimatıyla  şike  

faaliyetlerinde  bulunan  Mehmet  Şen’in;  Gençlerbirliği  yardımcı  antrenörü  Cengiz  Demirel  üzerinden  
Gençlerbirliği kalecisi Serdar Kulbilge’ye ulaşarak, şahısla para karşılığı anlaştığı  yönünde elde edilen 
bilgilerden hareketle yapılan  irtibat analiz çalışmasında;

İlhan Ekşioğlu’nun kullandığı (5323343303) telefonla Mehmet Şen’in kullandığı  (5322311206) telefonun  
irtibatına bakıldığında;  07.03.2011 günü saat:01:06’da mesaj  aldığı,  saat:01:07’de mesaj  attığı,  saat:01:20’de 
aradığı,
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Mehmet Şen’in kullandığı  (5322311206) telefonla Cengiz Demirel’in kullandığı  (5323764782) telefonun  
irtibatına  bakıldığında;  07.03.2011  günü  saat:00:06’da  arandığı,  saat:00:18’de  aradığı,  saat:00:46’da  mesaj  
attığı,saat:00:52’de  mesaj  aldığı,  saat:00:54’de mesaj  attığı,  saat:00:57’de mesaj  aldığı,  saat:00:59’da  mesaj  
attığı, saat:01:02’de aradığı,

Cengiz Demirel’in kullandığı  (5323764782) telefonla Serdar Kulbilge’nin kullandığı  5304997777 nolu  
telefonun irtibatına bakıldığında; 07.03.2011 günü saat:00:16’da aradığı,

Bu  telefon  trafiğinden yaklaşık  3  saat  önce  Mehmet  Şen’in  kullandığı   (5322311206)  telefonun Aziz  
Yıldırım’ın  kullandığı  (5317608902)  telefonu  06.03.2011  günü  saat:21:03  ve  21:05’de  aradığı,  saat:21:40’da  
mesaj attığı  (İletişim Tespit Tutanaklarına bakıldığında;06.03.2011 günü saat:21.05’de Aziz  Yıldırım’ı, Mehmet  
Şen’in aradığı görüşmede; Mehmet’in: “Başkanım bir iki dakika görmem lazım sizi”, Aziz’in: “Gel atla gel buraya”,  
Mehmet’in:  “Nerede  yalnız  görmem lazım başkanım sizi  neredesiniz”,  Aziz’in:  “Gel  buradayım  şeydeyim  
tesislerdeyim ya”, Mehmet’in: “Tamam ben Aykut’u alıp geleyim” dediği, saat:21.40’da Aziz  Yıldırım’a, Mehmet  
Şen’in  gönderdiği  mesajda;  “Baskanim yukarda  aykutunyanindayim  onunda size  geldigimden  haberi  yok”  
yazdığı,)  tespit edilmiştir.

Doğan  Ercan’ın  kullandığı   (05322573142)  telefonun  Labınot  Harbuzı  adına  kayıtlı  (5372551501) 
telefonla irtibatına bakıldığında; 12.03.2011 günü saat:22:18’de arandığı,

Doğan  Ercan’ın  kullandığı   (05322573142)  telefonun  Serkan  Çalık’ın  kullandığı   ve  adına  kayıtlı  
(5322256261)  telefonla  irtibatına  bakıldığında;  26.02.2011  günü  saat:20:06’da  aradığı,  05.03.2011  günü 
saat:17:31’de  aradığı,  06.03.2011  günü  saat:17:12’de  arandığı,  saat:20:18’de  aradığı,  08.03.2011  günü  
saat:00:26’da  arandığı,  12.03.2011  günü  saat:  15:20’de  aradığı,  saat:21:49’da  arandığı,18.03.2011  günü  
saat:18:27’de aradığı, saat: 18:33’de mesaj aldığı,19.03.2011 günü saat:12:11’de mesaj attığı tespit edilmiştir.

          İlhan Ekşioğlu’nun kullandığı (5323343303) telefonun;  Doğan Ercan’ın (2126613243- 5322573142) ve 
Mehmet Şen’in kullandığı (5322311206) telefonlarla irtibatlı olduğu,

Mehmet Şen’in kullandığı (5322311206) telefonun;, Cengiz Demirel’in (5323764782), Zafer Önder Ipek’in 
(5324483828) ve İlhan Ekşioğlu’nun kullandığı (5323343303) telefonlarla irtibatlı olduğu,

Doğan  Ercan’ın  kullandığı  (5322573142)  telefonun;  Zafer  Önder  Ipek’in  (5324483828)  ve  İlhan 
Ekşioğlu’nun kullandığı (5323343303) telefonlarla irtibatlı olduğu,

Zafer  Önder  Ipek’in  kullandığı  (5324483828)  telefonun;  Cengiz  Demirel’in  (5323764782),  Serdar 
Kulbilge’nin (5304997777), Mehmet Şen’in (5322311206) ve Doğan Ercan’ın kullandığı (5322573142) telefonlarla  
irtibatlı olduğu,

Serdar  Kulbilge’nin  kullandığı  (5304997777)  telefonun;  Murat  Öztürk’ün  (5495779999)  Zafer  Önder 
Ipek’in (5324483828) ve Cengiz Demirel’in kullandığı (5323764782) telefonlarla irtibatlı olduğu,

Doğan Ercan’ın kullandığı (0532 257 31 42 ve 0212 661 32 43) telefonların Gençlerbirliği futbolcuları 
Hurşut Meriç, Orhan Şam, Mehmet Akgün, Aykut Demir,  Michael Jedinak  ve Randall  Azofeifa Corrales isimli 
şahıslarla irtibatının tespit edilemediği,
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Doğan Ercan’ın kullandığı ( 05322573142) telefonun Labınot Harbuzı adına kayıtlı (5372551501) telefon 
ve  Serkan Çalık’ın kullandığı ve adına kayıtlı (5322256261) telefonla maç öncesi ve maç sonrası karşılıklı irtibatlı  
olduğu,

İlhan  Yüksel  Ekşioğlu'nun  karşılaşma  gününde Mehmet  Şen  ile,  karşılaşma  öncesini,  gününü  ve 
sonrasını kapsayan tarihlerde Doğan Ercan ile sık irtibatlı olduğu,

Mehmet  Şen'in  karşılaşmadan bir  gün  önce gece saatlerinde Aziz  Yıldırım ile  karşılaşma günü maç 
öncesinde İlhan Ekşioğlu  ve Cengiz Demirel ile, Cengiz Demirel'in de karşılaşma gününde Serdar Kulbilge ile  
irtibatlı oldukları, tespit edilmiştir. 

01.03.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI (Kl:27, Dizi:1-12 arası)

Yapılan iletişim tespit çalışmalarında; Fenerbahçe Spor kulübü başkanı Aziz  Yıldırım  ile Fenerbahçe  
Spor  kulübü  stat  ve  tesisler  sorumlusu  İlhan  Yüksel  Ekşioğlu’nun;  futbol  müsabakalarında  maç  sonuçlarını  
etkilemeye matuf  rakip takım futbolcularıyla dolaylı olarak görüştüklerinin, bu futbolcuların Gençlerbirliği Spor  
Kulübü futbolcuları  olabileceğinin, İlhan Ekşioğlu’nun Aziz  Yıldırım’ın talimatıyla kulüpten 250.000 dolar para  
aldığının, Doğan Ercan’ın şike amaçlı  rakip takım oyuncularıyla görüşeceğinin, İlhan Ekşioğlu’nun gelişmeleri  
Aziz  Yıldırım’a aktardığının belirlenmesi; 01.03.2011 günü öğleden sonra Doğan Ercan’ın bu konuları görüşmek  
üzere İlhan Ekşioğlu’nun Kadıköy’de bulunan ofisine geçeceği bilgisinin alınması üzerine;

Aynı gün saat:14.00 sıralarında İlhan Ekşioğlu’nun Kadıköy Söğütlüçeşme Cd. Bestekar Dihayat Sk.No:1 
Altıyol  işhanı sayılı  adreste bulunan Ekşioğlu Muhasebe isimli  ofis civarına geçilerek fiziki  takip çalışmalarına  
başlanmış,  saat:14.35’de  Doğan  Ercan’ın  ofisin  bulunduğu  Altıyol  İşhanından  dışarı  çıktığı,  Söğütlüçeşme 
Caddesinden karşıya geçerek Halitağa Caddesi ve Yoğurtçu Şükrü Sokak arasında bulunan otoparktaki 34 GK  
2039 plakalı siyah renkli Honda Cıty marka araca binerek bölgeden ayrıldığı görülmüştür. 
           

07.03.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAKLARI

Doğan Ercan  ve irtibatlı olduğu bazı şahısların Ankara’da 07.03.2011 günü saat:10.30 sıralarında şike 
amaçlı görüşmeler yapacağı bilgisinin alınması üzerine; 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; 07.03.2011 günü saat:10.45’de Ankara İskitler Mah. Akköprü 
mevkiinde bulunan Ankamall isimli alışveriş merkezi yerleşkesi içerisinde bulunan Crowne Plaza civarında gerekli  
tertibat  alınmış,  saat:11.00’de  Crowne Plaza  görevlilerinin  çağırdığı  06  T  7351  plakalı  ticari  taksiye  Doğan 
Ercan’ın binerek  Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) istikametinde ilerleyerek Çetin Emeç Köprüsünden Cevizlidere  
Caddesine  çıktığı,  Cevizlidere  Caddesinden  tekrar  Mevlana  Bulvarına  dönerek  No:193  sayılı  yerde  bulunan  
Ankara Un Sanayi isimli işyerine saat:11.10’da girdiği, saat:11.40’da işyerinden 06 T 5085 plakalı ticari oto ile 
yanında bulunan bir erkek şahısla birlikte çıkarak Mevlana Bulvarından şehir merkezi istikametine hareket ettiği,  
aracın; Gazi Kavşağından Alparslan Türkeş Caddesine döndüğü, cadde üzerinde bulunan Gençlerbirliği  İlhan  
Cavcav  Tesislerine  gelerek  tesis  girişinde  Doğan  Ercan’ın  yanında  bulunan  X  Erkek  şahsın  nizamiye 
görevlilerinden evrak vb. şeyler alarak ticari taksinin sağ ön tarafında oturan  Doğan Ercan’a verdiği ve aracın 
tekrar  Mevlana  Bulvarını  takiben  Doğan  Ercan’ın  konakladığı  Crowne  Plaza  otele saat:12.05’te  döndüğü, 
saat:14.55’de Doğan Ercan’ın beraberinde 3 erkek şahısla birlikte otelin park alanında bulunan 34 T 7268 plakalı 
otoyla  Konya  Yolu’nu  takiben  ilerlediği,  saat:15.15’de  Gölbaşı  çıkışından  Konya  Yolu  Konya  istikametinde 
ilerledikleri,  il  merkezi  çıkışından  yaklaşık  40–45 km ileride  Bala  İlçesi  yol  ayırımından tekrar  şehir  merkezi  
istikametine döndükleri; saat:15.40’da Ankara Gölbaşı İncek Mevkiinde bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Ankara  
Tesisleri girişinde 34 T 7268 plaka sayılı aracın park halinde olduğu, Doğan Ercan’ın oto ve civarında olmadığı, 
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diğer şahısların araç etrafında oldukları, saat: 15.55’te Aziz  Yıldırım’ın yaklaşık 6 araçlık bir konvoyla birlikte FB 
Spor Kulübü tesislerine geldiği, saat:16.10’da Doğan Ercan’ın birlikte geldiği şahıslarla Fenerbahçe Spor Kulübü  
Ankara  tesislerinden  ayrılarak  İncek  Bulvarı’nı  takiben,  Turan  Güneş  Bulvarı’na,  buradan  Simon  Bolivar  
Caddesi’nden Çankaya Caddesi’ni takiben Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan eski Orman Bakanlığı binası önünde 
durduğu,  araçtan bir  erkek şahsın  indiği,  aracın  İstanbul  Caddesini  takiben tekrar  konakladığı  Crowne Plaza  
önüne park ederek otele girdikleri görülmüştür. 

EYLEMLE İLGİLİ İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

25.02.2011 günü saat:18.04’te İlhan Ekşioğlu’nu Doğan Ercan’ın aradığı görüşme; 
Doğan’ın:“İyiyim bende ne yapayım Wow oteldeydim kamptalar ya sizin ... konuştum onlarla,…ondan 

sonra öbürünün üç kartı var anladın mı kart görürse konuşmaya hiç gerek yok doğru değil mi abi”dediği, 
İlhan’ın “ E görmesin bence” dediği,  Doğan’ın yarın klübe gideceğini söylediği, (tape:1922)

(Gençlerbirliği  kalecisi  Serdar  Kulbilge’nin  üç  sarı  kartının  olduğu,  Gençlerbirliği-Fenerbahçe  
müsabakasında oynayabilmesi  için  26.02.2011 günü oynanan Ankaragücü-Gençlerbirliği  müsabakasında sarı  
kart görmemesini istedikleri)

26.02.2011 günü saat:16.37’de İ.Ekşioğlu’nu Doğan Ercan’ın aradığı görüşme(tape:1924); 
Doğan:“Maç bitti 4-2”, İlhan:“Tamam sarı kart sarı var mı sarı”, Doğan:“Yok yok”, İlhan: “Ha iyi”, 
(Doğan  Ercan’ın  26.02.2011  günü  saat:14.00’da  Ankara’da  başlayıp  Ankaragücü:2-Gençlerbirliği:4  

şeklinde  sonuçlanan  müsabakadan  bahsettiği,  şahısların  Gençlerbirliği  kalecisi  Serdar  Kulbilge’nin  bu  
müsabakada sarı kartı görmediğini kastettikleri anlaşılmıştır.)

28.02.2011 günü saat:10.07’de İ.Ekşioğlu’nun Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşme; 
İlhan:“E ne yapacağız var mı bir gelişme,…dediğin bir konu vardı ya,…yani nedir var mı bir gelişme 

bir konu bir şey dün beni aradı da benimle işin var mı dedi yok dedim seninle işim o herhalde bugün gidiyor”,  
Tamer: “E borcumuz ne kadardı ki”, İlhan:“Ya şimdi bir benim bi 250 alıp gitmem lazım şeye”,  Tamer: “Hı 
bi 250 biz ödedik ama değil mi o başka”, İlhan:“Geçmişleri temizleyerek geliyoruz yani,…ha bir bak şeyin 
de haberi var ha bu anladın değil mi hangisi,…,konuşuruz”, (tape:1925)

28.02.2011 günü saat:13.08’de Aziz  Yıldırım’ın, İ.Ekşioğlu’nu aradığı görüşme; 
Aziz:  “Ben  gidiyorum havaalanına,…yarın  akşam dönüyorum yani  hallet  he  aman he  çok önemli”, 

İlhan:“Şeyi aradım da isterseniz bir siz konuşabilir misiniz hani size bir şey demiştim ya,…Tamer Beyle,…
dedim ya bir bir kısım götürmem lazım”, Aziz: “Tamam olur söyleyeyim”, İlhan:“Onu ben sabah hatırlattım 
ama sizden habersiz o birşey yapmaz”, (tape:1456)

28.02.2011 günü saat:13.09’de Aziz  Yıldırım’ın, Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşme; 
Aziz: “İlhan senden bir şey isteyecek,…seni arayacak seninle konuşmuş heralde ,…o bir seyahate 

gidecek tamam mı,…bir konuş onunla ne kadarsa bir halletmeye çalış”, Tamer: “Tamam başkanım,…Semih 
beyde sizinle konuşacaktı ama,…aynı öbürleri gibi bu sefer %100 demiş ama,…ben okey almadan hiç bir 
şey yapmayacağım demiş”, Aziz: “Zaten verdik geri almadık galiba değil mi,…şey %100’ se versin gereğini 
yapsın”, (tape:1457)

28.02.2011 günü saat:13.21’de Aziz  Yıldırım’ın, İ.Ekşioğlu’nu aradığı görüşme; 
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Aziz: “Şey konuştum tamamdır tamam mı,…konuş git onunla konuş yani şey yap hallettik tamam 
mı”, İlhan:“Tamam başkanım bu hafta Allah’ın izniyle açılır  ara”, Aziz: “Bu hafta çok önemli yani yenersek 
tamamdır,…Beşiktaş inşallah onları halleder”, (tape:1458)

28.02.2011 günü saat:13.38’de İ.Ekşioğlu’nu Tamer Yelkovan’ın aradığı görüşme; 
Tamer: “Patron siz bu futbolcu vergileri için 250 lira mı istediniz ne istediniz”, İlhan: “Evet evet şey,

…şöyle acil akşam ben gidiyorum onu alıp gitmem lazım,…hı lira değil şey Amerika,…sen ne yapabilecek 
misin bir şey”, Tamer: “Ya işte ben 150’sini buldum da şimdi 100 arıyorum”, (tape:1927)

 (İ.Ekşioğlu’nun  Fenerbahçe  Kulübü  Stad  ve  Tesisler  Sorumlusu  olduğu,  futbolcu  vergileri  ile  
ilgilenmesinin  mümkün  olmadığı,  vergi  parasının  elden  alınıp  götürülecek  paralardan  olmadığı,  bu  nedenle  
futbolcu vergisi olarak bahsedilenin şike parası olduğu değerlendirilmiştir.)

28.02.2011 günü saat:13.58’de İ.Ekşioğlu’nu Doğan Ercan’ın aradığı görüşme; 
Doğan’ın kaçta buluşacaklarını sorduğu, İlhan’ın; “Dur belli değil  şeyi bir alayım da bir bakayım 

daha bir şey yapamadım”dediği, Doğan’ın soru üzerine “Perşembe cuma giderim ya” dediği,  İlhan’ın: “E işte 
gitmeden ben sana vereceğim onu ya” dediği,  Doğan’ın “He yarın onlar izinlide buraya gelecekler de abi” 
dediği,  İlhan’ın “Bizim için bizim için önemli olan öbürü şimdi ilk etap onu çözeceğiz ondan sonra öbürü  ben 
senle  bir  yarın  bir  buluşalım  senle  ya”  dediği,  Doğan’ın:  “İyi  ben  o  çocuklara  söylerim  o  zaman,…
halledecekler derim cuma günü” dediği, (tape:1928)

01.03.2011 günü saat:09.40’da İ.Ekşioğlu’nun Doğan Ercan’ı aradığı görüşmede; 
Şahısların 11.30-12 gibi Akmerkez’de buluşmak için anlaştıkları, (tape:1929)

01.03.2011 günü saat:13.05’te İ.Ekşioğlu’nun Doğan Ercan’ı aradığı görüşmede; 
Doğan’ın ofise gelmesi konusunda anlaştıkları, (tape:1930)  (01.03.2007 günü yapılan fiziki takipte aynı  

gün  saat:14.35  sıralarında  Doğan Ercan’ın  İ.Ekşioğlu’nun  ofisinin  bulunduğu işhanından çıktığı  görülmüş ve  
görüntülenmiştir.)

01.03.2011 günü saat:14.21’de İ.Ekşioğlu’nu Aziz  Yıldırım’ın aradığı görüşme; 
Aziz: “Hı iyi mi vaziyetler”, İlhan:“İyi iyi siz döndünüz mü”, Aziz: kaldığını belirttiği, İlhan:“ İyiydi her şey 

yolunda”,  Aziz: “Beni o  beni o (Mehmet Şen’i  kastederek)  Mehmet aradı,…hazırız  değil  mi aman ha”, 
İlhan:“Yok yok iyiyiz başkanım merak etme”, (tape:1931)
         (Doğan Ercan’ın İ.Ekşioğlu’nun ofisinde bulunduğu sırada, Aziz  Yıldırım, İ.Ekşioğlu’nu telefonla arayarak  
şike faaliyetleri hakkında bilgi almaktadır.)

02.03.2011 günü saat:15.55’de Aziz  Yıldırım’ın, İ.Ekşioğlu’nu aradığı görüşme; 
İlhan:“Karşıdaydım dönüyorum”, Aziz: “Sabah konuşalım da o herif gelecek o gelmeden ben seninle bir 

konuşayım yani,…nedir vaziyet”, İlhan: “Vaziyet gayet iyi,…3 tarlayı da sürdük yani,…yağmurda yağar herşey 
ekinler çıkar yani”, Aziz: “Trabzon çok şey oldu çok panikteler bugün o Süleyman ile konuştum sesi sesi şey 
gibi ölü evi gibi tamam,… birde hiç cevap vermiyoruz ya ondan da rahatsızlar tabi”, İlhan:“şuan çok iyi başkanım 
şuan ...  gayet  iyi”,  (tape:1459) (“üç tarla”  şifresinin Fenerbahçenin şampiyonluğunu etkileyecek olan ligin  ilk  
sıralarında  Fenerbahçe  ile  birlikte  bulunan  Kayserispor,  Bursaspor  ve  Trabzonspor  takımlarının  ligin  24.  
haftasında yaptıkları  maçları  ifade ettiği,  “üç tarlayı da sürdük”  ifadesinin ise; 24. haftada 04.03.2011 günü  
oynanan Kayserispor-Manisaspor,  06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB Spor,  06.03.2011 günü oynanan  
Beşiktaş-Trabzonspor müsabakalarında şike yapıldığını  ifade ettiği,  örgüt  üyelerinin Gençlerbirliği-Fenerbahçe  
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müsabakasında  şike  yapmakla  birlikte  aynı  anda  yukarıda  sayılan  üç  müsabakaya  da  illegal  müdahalede  
bulundukları değerlendirilmektedir.)

02.03.2011 günü saat:18.05’te İ.Ekşioğlu’nu Aziz  Yıldırım’ın aradığı görüşme; 
Aziz: “Neredesin”, İlhan. “Evdeyim evde”, Aziz: “Ha iyi ben çıktım geliyorum şirketten tamam mı istiyorsan 

gel bi 10 dakika konuşalım”, İlhan:“Tamam 6 buçukta uğrarım”, Aziz: “Bi 10 dakika konuşsak yeter yani”, İlhan:  
“Tamam oldu başkanım”, (tape:1933)

02.03.2011 günü saat:18.13’te İ.Ekşioğlu’nu Doğan Ercan’ın aradığı görüşme; 
İlhan’ın “He şimdi  bu bizim şirketin genel müdürü  döndü şeyden şimdi  beni çağırdı gidiyorum,…

şimdi  bu  departmanlarda  çalıştırılmak  üzere konuştuğumuz  arkadaşlar  var”  dediği,  Doğan’ın:“Evden 
arayım ben seni evden arayayım mı” dediği,  İlhan’ın  evinin telefon numarasını  (0216 462 14 45) söylediği, 
(tape:1935) (“Şirketin Genel Müdürü” olarak Aziz  Yıldırım’ı kast ettikleri, şahısların iletişimin dinlenmesi ve kayda  
alınması çalışmalarına karşı tedbir olarak cep telefonlarından konuşmadıkları anlaşılmaktadır.)

02.03.2011 günü saat:18.15’de Doğan Ercan’ın, İ.Ekşioğlu’nu aradığı görüşme; 
İlhan: “Şimdi bu sen tamam de mi bana söylemiştin şeyleri Murat”, Doğan: “Hurşit, oynarsa Serkan”, 

İlhan:“Serkan, Mehmet”, Doğan: “Mehmet Akgün”, İlhan:“He Hurşit” , Doğan:“Ama belki onu oynatmaz Orhanı  
oynatıyor ya”, İlhan: “Hurşit, Harpuzi, Aykut tamam”, Doğan:“Jedinak’ta oynarsa Jedinak’la da konuşuruz 
tamam mı,…yarın ben geliyorum değil mi abi”, İlhan:“Gel gel ben bunlarla konuştum diyeceğim ha haberin 
olsun tamam diyeceğim”,Doğan:“Konuştun zaten abi neyi yalan söylüyor ki  girdiğimiz işi şey yapıyoruz,…
Golkipinla(Kaleci)  daha  konuşmadım  haberin  olsun,…git  konuş  dersen  cumartesi  gider  konuşurum...”, 
(tape:1515)

02.03.2011   günü saat:  18.21  ’de   Doğan Ercan’ın      İ.Ekşioğlu’na   gönderdiği mesajda  ; 
“12 numarali oyuncuyu unutma ismi Azofeifa onlada konuacam abi” yazdığı, (tape:2072)
(Yukarıdaki görüşmelerde adları geçen şahısların Gençlerbirliği Spor Kulübünde futbol oynayan Hurşut  

Meriç, Serkan Çalık, Mehmet Akgün, Murat Kalkan, Orhan Şam, Labinot Harbuzi, Aykut Demir, Michael Jedinak  
ve Randall Azofeifa Corrales olduğu, İ.Ekşioğlu’nun Aziz  Yıldırım ile görüşmesinden hemen önce, Doğan Ercan ile  
son bir  kez konuşarak muhtemelen bir  gün önce kendi  ofisinde şahısla  buluşmada aldığı  anlaşılan futbolcu  
listesini teyid ettiği anlaşılmaktadır.)

02.03.2011   günü saat:  18.21  ’de   Doğan Ercan’ı     İ.Ekşioğlu’nun   aradığı görüşme  ; 
Doğan’ın:“Murat sakatlandı çıktı,…yolladım ya  12 numaralı ya Azofeifa, Azofeifa,…anladın mı”dediği, 

İlhan’ın anladığını belirttiği, Doğan’ın “Abi zaten cumartesi ben giderim anladın mı kim oynuyor kim oynamıyor 
ona göre hareket ederiz ya” dediği, (tape:2073)

 
02.03.2011    günü  saat:  19.56  ’da    Doğan  Ercan’ın   Gençlerbirliği  takımında  oynayan  futbolcu     Labınot   

Harbuzı adına kayıtlı telefona gönderdiği mesajda; 
“Biravo harpuzi iyi oynadin öptüm” yazdığı, (tape:2074)

             (02.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği:2 - Bucaspor:0 Türkiye Kupası müsabakası ile ilgili bir mesaj  
olduğu anlaşılmıştır.) 

02.03.2011   günü saat:  21.32’de     Doğan Ercan’a   Labınot Harbuzı tarafından  gönderilen mesajda;   
“Tesekurler dogan abi:)” yazdığı, (tape:2075)
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03.03.2011 günü saat:23.10’da Aziz  Yıldırım’ın, Mehmet Şen’i aradığı görüşme(tape:1509); 
Aziz:  “Ne  oldu  gelmedin”,  Mehmet:  “Başkanım  ameliyat  oldum  dün  kalkamadım  o  yüzden 

gelemedim,…artık anca Ankara’da sizin yanınıza gelirim başkanım,…buraya geldiğinizde gelirim”.

03.03.2011 günü saat:18.08’de İ.Ekşioğlu’nu Aziz  Yıldırım’ın aradığı görüşme; 
Aziz’in: tam görüşemediklerini belirttiği, İlhan’ın “Ha, bir şey yapılacak birşey yok herşey  yolunda,…

tamam mı  başkanım zaten yarın esas şey  başkan o  şey yarın geliyor  ya” dediği, (tape:1938)
  
05.03.2011 günü saat:16.47’de İ.Ekşioğlu’nu Doğan Ercan’ın aradığı görüşme; 
İlhan:“Dur bekle ben seni arayacağım sen bir kere karşıya doğru gel” dediği ve geçen sene buluştukları 

Kandillideki yere geçmesini söylediği, (tape:1942)
 

05.03.2011 günü saat:18.22’de İ.Ekşioğlu’nun Doğan Ercan’ı aradığı görüşme; 
Doğan:“Oturuyorum şey bürona geçeceğim kahve içmeye”, İlhan:“Geçme …orası uğursuz geliyor ya,

…sahile doğru yürü şey yap yani arabayla gel,…he Kandilli iskelesinin önünde buluşalım”, (tape:1944)
 

05.03.2011 günü   saat:18.38’de İ.Ekşioğlu’nu Aziz  Yıldırım’ın aradığı   görüşme  ; 
İlhan’ın,“Başkanım  şimdi  bir  şey  biriyle  buluştum,…bir  emaneti  vardı  onu  verdim şimdi  eve 

geçiyorum,…tam  Kandilli  ışıklardayım”  dediği,  şahısların  kısa  süre  Beşiktaş  maçı  ile  ilgili  konuştukları,  
görüşmenin devamında İlhan’ın “Benim bütün derdim şu bizim maç Başkanım,…onu da çok iyi yani şeyler çok 
iyi yani hiç bir derdimiz yok” dediği, Aziz’in, “Sana gelecek adam geldi mi gelmedi mi o konuyla ilgili” dediği, 
İlhan’ın “Yok şimdi öbürü geldi bu bizimkiyle ilgili olan geldi,…ounla değil de onun yanındaki biri var işte o 
getiriyor bana” dediği, (tape:1945)

05.03.2011   günü saat:  19.22  ’de   Doğan Ercan’ın     Zafer Önder İpek’i (Gençlerbirliği Genel Müdürü)   aradığı   
görüşme(tape:2076); 

Doğan’ın klüpten çıktın mı diye sorduğu, Zafer’in, birazdan çıkacağını belirttiği,  Doğan’ın “Yok ben yarın 
geleceğim  ya  o  oteli  dedin  ya  hatırlat  diye,…Doğan  Ercan  ya  ben  kalacağım  ya…10  iyi  tamam  o  zaman 
görüşürüz abi oynuyor mu” dediği, Zafer’in, “Bilmiyorum daha haberi gelmedi” dediği, 

05.03.2011 günü saat:21.15’te İ.Ekşioğlu’nu Aziz  Yıldırım’ın aradığı görüşme; 
İlhan “...He bana geldi kadro başkanım,…Aykut’a söylerim bizle ilgili genelde sol sol oynayan sağda 

oynayacakmış”, (tape:1947)
 
05.03.2011 günü saat:21.21’de Aziz  Yıldırım’ı, İ.Ekşioğlu’nun aradığı görüşme; 
İlhan:“Düşüremedim  evi  de  başka  şeyden  arıyorum  numaradan”,  Aziz:  “He  ne  diyorsun”, 

İlhan:“Mehmet Akgün var asıl sağ kanat,…yarın bizim şeyde solda oynuyor” , Aziz: “Niye,…Dia’yı tutmak için mi 
şeymi”, İlhan:“Yok kendilerinde sıkıntı var,…o çok problemliymiş arkası,…her şey iyi herşey iyi başkanım”, Aziz: 
“bende takip ediyorum”, (tape:1471)

(Görüşmede ismi geçen Mehmet Akgün’ün Gençlerbirliği futbolcusu olduğu, Aziz  Yıldırım’ın ‘ben de takip  
ediyorum’ diyerek İ.Ekşioğlu’ndan başka Mehmet Şen vasıtası ile de bahse konu müsabakayla ilgili çalışmalarda  
bulunduğunu kastettiği anlaşılmıştır.)

05.03.2011   günü saat:  19.38  ’de   Doğan Ercan’ı     Zafer Önder İpek’in   aradığı görüşme  ; 
Zafer: “Doğan 100 euro artı KDV diyorlar ya”, Doğan:“Ben o zaman ayırt ayırt yarın geliyorum ben,

…sen başkanla randevuyu al abi önemli ha ben dosyalarla geliyorum anladın”, (tape:2078)
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06.03.2011   günü saat:  13.31’de Doğan Ercan’ın     Zafer Önder İpek’i   aradığı görüşme  (tape:2079); 
Doğan’ın;“Şeye bu başkanla görüşemeyiz değil mi bugün”dediği, Zafer’in; Başkan’ın Beypazarına gittiğini 

belirttiği, Doğan’ın “Şey Harbuzi geldi mi oraya” dediği, Zafer’in; “Görmedim daha gelmemiş olabilir” dediği,

06.03.2011   günü saat:  13.43  ’te   Doğan Ercan’ı     Hasan Çetinkaya’nın   (Fenerbahçe İdari Menajeri) aradığı   
görüşme(tape:2080); 

Doğan:“Yarın sabah Cavcav’ın yanına gideceğim fabrikaya”, Hasan:“Bak Cavcav’la görüştüğün zaman 
Cavcav’a deme bu bunlar bizim oyuncumuz, de ki şirketin ... yoksa bizim oyuncu dediğin zaman para vermiyor”,...  
Hasan: “Başkanım de, Harbuzi’yi de, artık de, sezon sonunda gönder de, gitsin de”,
 

06.03.2011   günü saat:  16.16  ’da   Doğan Ercan’ın     Hasan Çetinkaya’yı   aradığı görüşme  ; 
Doğan: “Tamam tamam sen konuştun mu Harbuziyle oynuyor muymuş yarın” , Hasan: “Yok aradım 

cevap vermedi o arar sonra”, Doğan:“Bir kadro yazsana ya Serkan Çalık söyledi de şey bizim abi sordu da kim 
oynuyor kim oynamıyor”, Hasan:“Ben öğrenirim ben ben beni ararsa ben öğrenirim oldu”, (tape:2082)

06.03.2011   günü saat:  17.11  ’de   Doğan Ercan’ın     Tuğrul Çağrı Üzer’i   aradığı görüşme  ; 
Tuğrul’un “Migrosun girişindeyiz” dediği, Doğan’ın oraya geleceğini belirttiği, (tape:2083)

06.03.2011    günü  saat:  17.12  ’de    Doğan  Ercan’ın  Serkan  Çalık’ı   (Gençlerbirliği  Futbolcusu)   aradığı   
görüşme(tape:2084); 

Serkan’ın kampta olduklarını söylediği, Doğan’ın Harpuzi’nin oynayıp oynamadığını sorduğu, Serkan’ın  
“Yok bil bilmiyorum daha ilk 11 belli değil“ dediği, Doğan’ın “Şu Haci ye söyle de beni bir arasın ya Haci Haci”, 
 

06.03.2011 günü saat:19.59’da İlhan Ekşioğlu’nun Doğan Ercan’ı aradığı görüşme; 
Doğan’ın  Conrat  otele  geldiğini  söylediği,  İlhan’ın  “Bugün  işini  hallettin  mi”  dediği, 

Doğan’ın:“Konuştum herşey iyiydi ya antremanı falan seyrettim,..gelince konuşuruz” dediği, (tape:1955)

06.03.2011   günü saat:  20.00  ’da   Doğan Ercan’ı     Hasan Çetinkaya’nın    aradığı görüşme  (tape:2085); 
Hasan:“Doğan abi Harbuzi aradı şimdi,…onun için çok sevindi  biliyor musun,…ben şeyi sordum Doğan 

abi takımı sordum diyor ki  takım hiç belli  değil  daha diyor”,  Doğan’ın yarın konuşup kendisini arayacağını 
belirttiği,

06.03.2011 günü saat:21.03’de Aziz  Yıldırım’ı, Mehmet Şen’in aradığı görüşme; 
Mehmet: “Geldiniz mi başkanım Ankarada’mısınız”, Aziz: “Sesin hiç anlaşılmıyor”, (tape:1396)

06.03.2011 günü saat:21.05’de Aziz  Yıldırım’ı, Mehmet Şen’in aradığı görüşme;
Mehmet: “Başkanım bir iki dakika görmem lazım sizi”, Aziz: “Gel atla gel buraya” , Mehmet: “Nerede 

yalnız  görmem  lazım  başkanım  sizi  neredesiniz”,  Aziz:  “Gel  buradayım  şeydeyim  tesislerdeyim  ya”, 
Mehmet: “Tamam ben Aykutu alıp geleyim”, (tape:1397)

 
06.03.2011 günü saat:21.40’de Aziz  Yıldırım’a, Mehmet Şen’in gönderdiği mesajda; 
“Baskanim yukarda Aykut’un yanindayim onunda size geldigimden haberi yok” yazdığı, (tape:1398)

06.03.2011 günü saat:21.50’de İlhan Ekşioğlu’nu Aziz  Yıldırım’ın aradığı görüşme; 
Aziz’in; Beşiktaş’ın: 2-1 yenildiğini söylediği ve “Evet sen neredesin hakikaten”  dediği, İlhan’ın şimdi 

indiğini  ve Faruk’u da aldığını  belirttiği,  Aziz’in  “Ya  neyse bu şey Mehmet gelmiş bana,…öbür taraf  öbür 
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taraftan bir şeyler var o yardımcı varmış o şey ... ko.. şey konuşmak istiyormuş bilmem ne ben yok dedim 
ne diyorsun” dediği, İlhan’ın “Şimdi konuşalım başkanım yine de” dediği, (tape:1956)

06.03.2011   günü saat:  22.17  ’de   Doğan Ercan’ın     İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
İlhan’ın tesiste olduğunu, başkanın beklediğini belirttiği ve “Ya şimdi ben şöyle diyeyim sana,  sen bana 

şey de tamam mı bütün konuştuklarım bana söylediklerin” dediği, Doğan’ın “E o konuştuklarım tamam da yarın 
belli olacak şekil şemal” dediği,  İlhan’ın “Sabahleyin gel sen bana” dediği, Doğan’ın “18 tane arkadaş belli de 
yani kimin hangi arkadaş,…ya sen beni ara dersen şey gel dersen gelirim yani anladın mı” dediği, (tape:2086)
 

07.03.2011 günü saat:01.06’da İlhan Ekşioğlu’na  Mehmet Şen’in gönderdiği mesajda; 
“Okey, zor oldu ama, o yuzden toplamda 1 piyon eksildi,  iyi  geceler bi problem olursa mesaj 

atarim” yazdığı, (tape:1957)

07.03.2011 günü   saat:01.19’da İlhan Ekşioğlu’nun  Mehmet Şen’i aradığı   görüşme  ; 
İlhan: “Yarın sen geleceksin değil mi buraya”, Mehmet:“Ben artık gelmem ya gözükmem herhalde ben 

bi problem bi problem yok yani normal her şey bi problem olursa gelirim ancak”, İlhan:“Gel gel gel diyor 
başkan gel bir çay kahve içeriz gidersin yani...”, (tape:1958)

07.03.2011   günü saat:  10.40’da İlhan Ekşioğlu'nun  , Faruk Yaşar'ı aradığı görüşme  ; 
Faruk: "Biz Cemil  abiyle…bir  iki  saate kadar geliriz işte",   İ.Ekşioğlu: "Gelin gelin ya"  ,  Faruk: "nasıl 

durumlar", İlhan: "iyi, iyi",  Faruk: "İyi gelince konuşuruz o zaman", (tape:2954)
 

07.03.2011   günü saat:  10.41  ’de   Doğan Ercan’ı, İlhan Ekşioğlu’nun   aradığı görüşme  ; 
İlhan’ın: “Ne yaptın her şey her şey her şey iyi mi” dediği, Doğan’ın: “ İyi abi iyi konuştum hepsinle 

ya gerekeni yaptım artık her şey onlara kaldı abi, ben iki saat sonra filan kulübe gideceğim şeyi alacağım 
listeyi alacağım gelirim ben senin yanına” dediği ve Ali isimli şahsın sürekli kendisini aradığını  şahsa yanlış bir  
şey dememesini belirttiği, (tape:2088)

07.03.2011   günü   saat:  10.49  ’da   Doğan Ercan’ı      İlhan Ekşioğlu’nun   aradığı   görüşme  ; 
İlhan:  “Sen  dediğimi  yaptın  değil  mi  bizim  emanet  sende”,  Doğan:  “Bende  bende,…  oradan 

çıkacağım kulübe gideceğim ..bir çocuk var onunla görüşeceğim,…bende yani,  sen okey vermeden yok 
abi öyle şey mi olur , sen rahat ol yani anladın mı yani anladın mı içimize sinecek, ondan sonra transfer 
edeceğiz ya” dediği, İlhan’ın onayladığı, (tape:2090)

(Doğan  Ercan’ın  futbolculara  verilecek  şike  parasının  kendisinde  olduğunu,  maçı  kazanmaları  ve  
anlaştıkları futbolcuların iyi oynamamaları halinde parayı vereceklerini kastettiği anlaşılmıştır.) 

07.03.2011 günü saat:10.53’te İlhan Ekşioğlu’na Mehmet Şen’in gönderdiği mesajda; 
“4/3/2/1  oynuyolar  orhan,aykut,burak,mehmet  akgun/hursit,cemcan,serkan  calik/oktay,azofeya/buninga,  

ilhancim hoca  aradi  oglen  yemeginden sonra bana gelicekmis bi  problem yok dedi  onu bekliyecegim sonra  
ararim” yazdığı, (tape:1959-1960)

07.03.2011   günü saat:  11.01  ’de   Doğan Ercan’a İlhan Ekşioğlu’nun    gönderdiği mesajda  ; 
“4/3/2/1  oynuyolar  orhan,aykut,burak,mehmet  akgun/hursit,cemcan,serkan calik/oktay,azofeya/buninga”  

yazdığı, (tape:2091)
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07.03.2011   günü saat:  11.03  ’te   Doğan Ercan’ı     İlhan Ekşioğlu’nun   aradığı görüşme  ; 
İlhan:  “Aldın  değil  mi  mesajımı”,  Doğan: “Aldım  biri  birisi  değişebilir ben  sana  haber  vereceğim 

başkanın yanından çıkayım şeye gideyim  ben sana söyleyeceğim,…iyi  ama  anladın mı her şey iyi  yani”, 
İlhan: “iyi süper hadi hadi öptüm hadi”, (tape:2092)

07.03.2011   günü saat:  13.13  ’te   D.Ercan’ın     Harbuzı’yi   aradığı  ; 
Harbuzi’nin  telefona cevap vermediği , (tape:2093)

07.03.2011   günü saat:  14.12  ’de   D.Ercan’ın     Serkan Çalık’ı   aradığı  ;
Serkan’ın telefona cevap vermediği, (tape:2094)

07.03.2011 günü saat:14.32’de İlhan Ekşioğlu’nu Mehmet Şen’in aradığı görüşme; 
Mehmet: “Normal bi numaradan bi numara versem ya da sen bana numara versen  arasak olur mu,

….üniversiteden üniversiteden hocamla beraberim ben oturuyorum da derslerle ilgili” dediği ve  0312 266 24 
43 numaralı telefon numarasını verdiği, (tape:1962)

07.03.2011   günü saat:  15.44  ’te   Doğan Ercan’ın,     İlhan  Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
Doğan: “Alo ben geldim abi”, İlhan: “E gel gir içeri”, (tape:2097)

          (07.03.2011 günü yapılan fiziki takipte Doğan Ercan’ın saat:15.40’da Ankara Fenerbahçe tesislerine gittiği,  
saat:16.10’da ayrıldığı görülmüş ve görüntülenmiştir.)

07.03.2011 günü saat:17.36’de Aziz  Yıldırım’ı, Doğan isimli şahsın aradığı görüşme(tape:1401); 
Doğan:“Başkanım dün akşam şey olduk,…mort olduk ”, Aziz: “Bir şey olmaz” , Doğan: “Hiç tereddütün bile  

olmasın diyor,…tamamı için diyor ben yani düşünüyorum ama bu gece için hiç tereddütün bile olmasın diyor”. 
(07.03.2011 günü saat:20.00’de Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı başlamıştır.)

07.03.2011 günü saat:21.01’de İlhan Ekşioğlu’nun Mehmet Şen’i  aradığı görüşme; 
İlhan:“Ya arasana şu şeyi”, Mehmet: “Aradım ya aradım abi ya ben böyle bir şey görmedim ama böyle 

bir televizyonda seyretseniz inanılmaz ya  ayıp ya 2-0 dan sonra durup durup 2 tane gol yedik ya,…aradım 
aradım abi inan bana yani  bir  şey söyleyeceğim de  ayaklarını  uzatmıyor ya o dediğim isimler 2 tanesi 3 
tanesi,…aradım aradım abi senden evvel ama aramaz mıyım ya aramaz mıyım ya”, (tape:1963)

(Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçının ilk yarı sonucunun 2-2 olması üzerine İ.Ekşioğlu’nun Mehmet Şen’i  
arayarak maçın bu şekilde devam etmemesi için uyardığı .)

07.03.2011   günü saat:  21.13  ’te   Doğan Ercan’a     İlhan Ekşioğlu’nun   gönderdiği mesajda  ; 
“??” yazdığı, (tape:2747)
(İ.Ekşioğlu’nun  Doğan  Ercan  vasıtasıyla  Gençlerbirliği  futbolcularına  şike  parası  verilmesine  rağmen  

müsabakada futbolcuların beklendiği şekilde oynamamalarının hesabını sormak amacı ile bu şekilde bir SMS  
gönderdiği değerlendirilmektedir.)

07.03.2011 günü saat:22.02’de İlhan Ekşioğlu’nun Mehmet Şen’i aradığı görüşme; 
İlhan: “Tebrik ediyorsun da  biz  öldük abi biz öldük ya  bunların varya ben topunun anasını  ben  o 

antrenörü  göremedim biliyor  musun  şeyde,…soyunma   odasına   giriyordum,…diyecektim senin 
yapacağın işin diyecektim aynen,…bırak abi ya  Başkan benim ağzıma  sıçtı ya  bırak ya”, Mehmet: “ Bak 
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birşey  söyleyeceğim sana bu  işler  öbürü  gibi  olmaz kardeş...burada   yaşıyorlar  bir  ikincisi  2-0’dan  sonra 
çocuklarla  gene  konuştum  2-0’dan sonra  biz  hareketlendik biz  ondan evvel birşey yapmadık....seyret  
diyorlar başkana aynen böyle söyle Ankara kalesi varya Ankara kalesi”, (tape:1964)

07.03.2011   günü saat:  22.45’de İlhan Ekşioğlu'na  , Mehmet Şen'in     gönderdiği mesajda  ; 
"İlhan sansal denizli ve markus kaleciyi tv de bitirdiler" yazdığı, (tape:2956)

08.03.2011 günü saat:11.29’da İlhan Ekşioğlu’nu Doğan Ercan’ın  aradığı görüşme (tape:1965);
İlhan:  “Ha,  dur  iyi  oldu  orada  kaldığın”,  Doğan:“İlhan  abi  ben  geliyorum  abi  ben  artık  kimsenin, 

kimseyle de konuşamam sen orada bana bir sürü laf söylüyorsun abi sanki ben ne ben,…seni istemiyorum 
abi  ben çocuklara da     dedim   anladın mı,…kusura bakmayın     ben yalancıyım dedim   anladın mı ben öğleden 
sonra geleceğim abi akşama doğru anladın mı ben şeyi teslim edeceğim ben”, İlhan:“Onun kulüple bir alakası 
yok yani şimdi zaten Ankara’ya ben para gönderiyordum bizim şirkete gelsinler onu senden alsınlar sen 
neredesin şuan”, Doğan: “Yok ben sana zaten şimdi öğlen yollayacağım  bizim orada çocuklar vardı ya 
onlar gece otobüste şey yaptı döndü  o benim yanımdaki adama verdim zaten senin şirkette tarif ettim 
sana getirecekler yani anladın mı ben o şeyden kurtulayım”, İlhan: “Ben birşey demedim sen bana eğer bu 
iş  oldu  diyorsan  bende  olmadı  diyorum eğer  üstüne  gelirsen  e  tabi  ben  seninle  tartışacağım  sen 
diyeceksin ki abi pardon olmadı  bu iş bu sefer olmadı,… hiçbiri olmadı bir, ikincisi ben sana dedim ki 
geçen hafta bu işle senle beniz kimseye bu işe söylemeyeceksin sen gidiyorsun benim lafımdan sonra Ali 
Yıldırım’a mesej  atıyorsun ya” , Doğan: “Ben kötü birşey mi yaptım size para mı bir şey mi yaptım”,

08.03.2011 günü saat:11.32’de İlhan Ekşioğlu’nun Halil Köntek’i aradığı görüşme; 
İlhan: “Şimdi saat 2 gibi sana birisi gelecek Doğan beyden geldiğini söyleyecek,…bi para getirecek,

…ona 100 bin dolar getirecek bakın iyice tamam mı” dediği ve Doğan  Ercan’ın cep telefon numarasını 80532 
257 31 42)söylediği, devamında “Çok acil lazım o bize de falan ... zorla,…onu al kasaya koy” dediği, Halil’in 
onayladığı, (tape:1966)

08.03.2011   günü saat:  11.34  ’te   Doğan Ercan’ı      Tuğrul Çağrı Üzer’in   aradığı görüşme  ; 
Doğan:“Sen gel de o emanet var ya o.. oraya şey yaptım kavga ettim tamam mı şimdi onunla,…onun 

şirketi var ya oraya teslim et abi bir de kağıt al teslim ettiğine dair” dediği, Tuğrul’un onayladığı, (tape:2098)
(Doğan Ercan’ın Gençlerbirliği futbolcularına ödenmek üzere İ.Ekşioğlu’ndan aldığı şike parasını,  

futbolcuların iyi oynaması nedeniyle iade etmesinin istendiği.)

08.03.2011 günü saat:11.39’da İlhan Ekşioğlu’nun Faruk Yaşar’ı aradığı görüşme; 
İlhan:“Ya var ya bu Ankaralıların…Kuran çarpsın ya ya dedimki ya ne yapayım getirdim bilmiyor musun 

ya tamam ben bir şey demiyorum ama bunlara söyle onların dedi anasını..dedi onlar şöyle dedi bilmem ne ıvır 
zıvır maçtan sonrada ne dedim şimdi biliyorsun değil mi ben bu işçilere,…atılmak üzere bir 100 verdim buna 
tamam mı,…abi sen o tuvalette yaptığımız konuşmayı biliyorsun şimdi sabahtan beri telefon açıyorum ona 
kapalı telefonu hani getir ver diyeceğim,…e sen dedi bana dedi bağırıyorsun dedi fırça atarım dedim tabi sen 
bana orada diyeceksin ki  İlhan abi çok özür dilerim bu sefer olmadı özür dilerim bunlar hayvan bilmem ne 
işçiler projeye uymadılar bilmem ne betonlar yanlış döküldü böyle diyeceksin,…ben şimdi senden aldım dedim 
ha yok yok dedi otobüste dedi şey gitti ben gönder meğerse bu şerefsiz burada tutmuş hiç gitmemiş o şey 
para şeye”, Faruk:“He hiç şantiyeye getirememiş parayı yani”, İlhan:“Abi demiş benim verilmiş sözüm var ... 
işte bilmem ne tabi Ali benden saklar mı mesajı gönderdi bana ulan şerefsiz dedim Aliyi niye karıştırıyorsun 
bu işlere”, Faruk: “Öbür  sonraki şantiyede de işimiz olmayacak mı”, İlhan: “Bununla olmaz ben onu direk 
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yapacağım hiç buna ihtiyacım yok,…tabi tabi  ben o temeldeki işçi var ya hani en temeldeki” “en temele 
bakan onunla halledeceğim onu” dediği, (tape:1967)

08.03.2011 günü saat:12.20’de İlhan Ekşioğlu’nu Ali Kıratlı’nın aradığı görüşme(tape:1968); 
İlhan (Doğan Ercan’ı kastederek): “Dedim ayıp deki İlhan abi olmadı özür dilerim bu sefer olmadı geç 

git,…eğer  bu  telefondan  sonra  hala  ikna  olmadıysan  dedim  Altunizade’ye  gideceksin  dedim derdini  ona 
anlatacaksın ama hiç tavsiye etmem dedim”, Ali: “Bunlar eskide kalan şeyler işte  hani eskide olmuş ya hep 
böyle bunlar”, İlhan: “Ali neler verirmiş biliyor musun şantiyelere neler verirmiş bir birler 700’ler 900’ler ya”, 
Ali: “Gençlerbirliği oyuncuları ne açıklama yapmış öyle ya biz Trabzon için oynadık olmadı”,  İlhan: “Ya daha iyi 
abi boşver..”,

08.03.2011   günü saat:  12.51  ’de   Doğan Ercan’ın     İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
Doğan:“Kime teslim edecekti abi unuttum da çocuk gidiyor şimdi oraya”, İlhan: “Halil”, (tape:2099) 

(İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun çalışanı Halil Köntek’i kastettiği anlaşılmıştır.)  

08.03.2011 günü saat:12.56’da İlhan Ekşioğlu’nu Mehmet Şen’in aradığı görüşme; 
Mehmet’in;  “Sağol  canım benim ya bi  normal  bi  numaradan konuşabilir  miyiz ya  arkadaşlar  bizi 

ziyaret  ettiler  gittiler  de  bir  şeyler  anlatmam lazım sana”  dediği,  İlhan’ın  0532 242 90 18 numaralı  telefon 
numarasını verdiği, (tape:1969)

08.03.2011   günü saat:  12.57  ’de   Doğan Ercan’ı     Ali Kıratlı’nın   aradığı görüşme  (tape:2100); 
Doğan’ın Harbuzi’nin evinde kaldığını belirttiği ve “İlhan abi de akşam artist artist konuşuyor…yırttı 

bana ne abi ben takımın başkanı mıyım ya,…Allah Allah mücadele ediyorlarmış ta bilmem,  etmeyecek mi Ali 
abi maç mı satsın adamlar ya” dediği,  Ali’nin konuşacağını söylediği,  Doğan’ın “Ali  abi Fenerbahçe’ye karşı 
kimse oynamayacak mı o zaman çıkmasınlar sahaya,… 4-2 yenmişler hala artistlik yapıyor ya Ali abi ya’’ 
dediği,

08.03.2011   günü saat:  13.10  ’da   Doğan Ercan’ın     Tuğrul Çağrı Üzer’i   aradığı görüşme  ; 
Doğan:“Neredesin”, Tuğrul:“Sayıyorlar”, Doğan: “Hım iyi hadi bakayım”, (tape:2101)

          (Tuğrul Çağrı Üzer’in şike parasını İlhan Ekşioğlu’nun çalışanı Halil Köntek’e iade ettiği anlaşılmaktadır.)

08.03.2011   günü saat:  13.14  ’de   Doğan Ercan’ın     Tuğrul Çağrı Üzer’i   aradığı görüşme  ; 
Doğan’ın;  “O çanta  onların  ha  o  para  ...”dediği,  Tuğrul’un  bildiğini  söylediği,  Doğan’ın “He  neyi 

sayıyorlar ya öyle verdiler şey yap ya,…he iyi kağıt al o zaman teslim ettiği..”  dediği, Tuğrul’un “Vermiyor 
söyledim,…anlatırım gelince” dediği, (tape:2102)

08.03.2011 günü saat:13.17’de İlhan Ekşioğlu’na Halil Köntek’in gönderdiği  mesajda; 
“000usd sayarak teslim aldim kasada bilginize...” yazdığı, (tape:1970)

08.03.2011   günü saat:  13.18’de     Doğan Ercan’ın     İlhan Ekşioğlu’na   gönderdiği mesajda  ; 
“LİM ETMİŞ COCUK iyi günler” yazdığı, (tape:2103)

08.03.2011   günü saat:  13.20’de     Doğan Ercan’a     İlhan Ekşioğlu’nun   gönderdiği mesajda  ; 
“Tesekkur” yazdığı, (tape:2104)
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08.03.2011 günü saat:13.18’de İlhan Ekşioğlu’nun Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşme; 
İlhan:“Şimdi sende bir kağıt var ya,…dünkü iptal,…iptal…tamam mı iptal,…tabi canım iptal o orada 

bir tek bizim başkana soracağımız bir numara var,…bir tek o şimdi bir önceki var dı ya 100’lük,…o  75’e 
indi tamam mı”,  Tamer:  “130,  130 var değil  mi”  ,  İlhan: “O emanet değil  o şey biliyorsun onun ne için 
olduğunu,…geçen  hafta  geçen  haftaki  bir  tane  çocuk  vardı  hani,…bu  100  şeydi”  dediği,  Tamer’in 
onayladığı, (tape:1971)
           (Görüşmenin ilk bölümünde İlhan Ekşioğlu’nun Tamer Yelkovan’a Gençlerbirliği maçında Doğan Ercan’a  
verilen 100.000 doların geri alındığını, bu durumun hesaplarda bu şekilde düzeltilmesini istediği, anlaşılmıştır.)

08.03.2011   günü saat:  13.52’de İlhan Ekşioğlu'na   Mehmet Şen'in gönderdiği mesajda  ; 
"İlhancim senden sonra kale ile konustum niye bana konustugunu soylemiyosun diye oyle bisey 

olmadi kimseyle gorusmedim dedi agbi bu is harbi oldu biz" yazdığı, (tape:2957)

09.03.2011  günü  saat:12.35’de  Mehmet  Şen’in,  Cengiz  Demirel’i  (Gençlerbirliği  Yardımcı  Antrenör)  
aradığı görüşme; 

Mehmet: “Kardeş bi beraber olalım ya muhabbet edelim dedim,…bi durum değerlendirmesi yapalım,…
ararım ben seni bi gelişme olursa”dediği, Cengiz’in, Pazar günü oynanacak maç için Antalya’ya gideceğinden  
bahsettiği,  Mehmet’in,  “yok ya yavşak bunlar  ya,…bunlar  yani  insan şey yapıyorlar size karşı da mahçup 
oluyorum” dediği, Cengiz’in, “Niye abi senin yapacağın bişey yok ki onlar yani şey olunca yapacak bişey yok ne,  
neyse konuşuruz abi” dediği, Mehmet’in, “Yüzyüze konuşalım sonra” dediği, (tape:1286)

(Mehmet  Şen’in  Serdar  Kulbilge’yle  irtibatı  sağlayan  Cengiz  Demirel’e;  şike  parasını  alamadığından  
bahisle dert yandığı değerlendirilmektedir.)

10.03.2011   günü Saat:  12.10’da Mehmet Şen'i  , Hasan Çetinkaya'nın     aradığı görüşme  ; 
Hasan: "Ortalık karıştı…ya şunlar açıklama maçıklama falan biraz tabi şey yapıyorlar diğerleri Trabzon",  

Mehmet:"Normal  bu  tip  şeyler  ya…hiçbir… olmaz kardeş kervan yürür  yani…siz  bakın  maçınızı  yenmeye 
kardeş Konya sporu" dediği, (tape:2587)

11.03.2011 günü saat:11.15’de Mehmet Şen’i, Cengiz Demirel’in aradığı görüşme; 
Mehmet’in  “Gittiniz  mi?”  diye  sorması  üzerine  Cengiz’in  Antalya’da  olduğunu  söylediği,  Mehmet’in;  

“Tamam  pazartesi  günü  oturup,…öğlenleyin  bi  kahve  içeriz  tamam  mı”  dediği,  Cengiz’in  tamam  diyerek 
onayladığı, (tape:1287)

11.03.2011 günü saat:20.51’de Mehmet Şen’i, Şekip Mosturoğlu’nun aradığı görüşme; 
Mehmet: “Şimdi İlhan’la ilgili ... büyük abiye söylemen için söylüyorum bu Ankara ... arkadaşa İlhan 

bişeyler  söyledi...strese  soktu,…bende  büyük  abiye  açıpta  bunları  söyleyemiyorum”,  Şekip:  “Tamam”, 
Mehmet: “Ama bunları iletirsen çok memnun olurum büyük abiye, yani  Ankara’daki 3 tane arkadaşı bize 
inanmıyorlarsa biz gerekirse İstanbul’a ... görüş.. falan deyip duruyorlar sen bu şekilde söylersen,…büyük 
abiye, o anlar ,…adamlar strese, 3 kişi, 3 kişi diyeceksin”, Şekip: “Tamam”, (tape:1288)

(Mehmet Şen’in, Gençlerbirliği takımından şike amaçlı anlaştığı 3 şahsa İ.Ekşioğlu tarafından söz verilen  
paranın ödenmemesi konusunu, M.Şekip Mosturoğlu’nun Aziz  Yıldırım’a aktarmasını istediği anlaşılmaktadır.)

12.03.2011   günü saat:  21.03  ’te   Doğan Ercan’ı     Hasan Çetinkaya’nın   aradığı görüşme  ; 
 Doğan:“…Fenerbahçe ile de kavga ettim Fenerbahçe ile de kavga ettim  onlarda aramıyor,…bana 

geldi İlhan Ekşioğlu…,sen ne yapayım abi dedim maçı mı satsınlar dedim yani oynayacaklar dedim ne oldu ki 
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dedim”,  Hasan: “Yok Serkan Çalık, Serkan Çalık, Serkan Çalık deseydin hayatının en kötü maçını yaptı 50. 
dakikada çıkardı...hayatının”, (tape:2105)
         (Gençlerbirliği  oyuncusu Serkan Çalık’ın şike amaçlı anlaşmaya varılan Gençlerbirliği  futbolcularından  
birisi olduğu değerlendirilmiştir.)

13.03.2011   günü saat:  15.38  ’te   Doğan Ercan’ı      Zafer Önder İpek’in   aradığı görüşme  ; 
Zafer:  “Bir  şey  rica  edeceğim senden,…daha önce  söyledim hiç  şey  yapmamıştın  da  bana  mayısın 

sonuna kadar bir pazartesi bir 5 bin lira gönderebilir misin”, Doğan:“Ya gelsene soyunma odasının oradan çık ta 
gel konuşuruz”, (tape:2106)

14.03.2011 günü saat:08.10’da İlhan Ekşioğlu’na Serdar Kulbilge’nin gönderdiği mesajda; 
“Abı serdar bennn” yazdığı, (tape:1981)

14.03.2011 günü saat:11.56’da Cengiz Demirel’in Serdar Kulbilge’yi aradığı; 
Telefona cevap verilmediği için görüşmenin gerçekleşmediği, (tape:2043)

14.03.2011 günü saat:11.58’da Cengiz Demirel’in, Mehmet Şen’i aradığı görüşme; 
Mehmet: “…Ne zaman müsait olursanız ona göre telefonlaşalım  ben ineceğim aşağı sizin yanınıza”, 

Cengiz: eşini ve çocuğunu tenise götürdüğünü söyleyerek “ben seni ararım ondan sonra”, Mehmet: “Beni ara, bu 
görüşmüşler  mi  aramış  mı  arkadaşı  o  ...”,  Cengiz:  “Akşam ulaşamadım da  bugünde ne  yaptı  bilmiyorum 
aradım ulaşamadım Serdar’a”, Mehmet: “Ben senden haber bekliyorum ne zaman gelirse Serdar,…haber ver 
ben hemen,…2 dakika da gelirim aşağı ”, (tape:2044)

14.03.2011 günü saat:12.05’de Cengiz Demirel’i, Serdar Kulbilge’nin aradığı; 
Telefona cevap verilmediği için görüşmenin gerçekleşmediği, (tape:2045)

14.03.2011 günü saat:12.19’da Cengiz Demirel’i  Serdar Kulbilge’nin aradığı görüşme; 
Cengiz: “Ne yapacaksın antrenman mı yapacaksın,…istiyorsan gel buraya şeyde gelsin ondan sonra 

geçersin da”, Serdar’ın dişçiye geçeceğini söylemesi üzerine, Cengiz:  “İşin bitince haberleşiriz o zaman ya”,  
Serdar: “Ben seni ararım, kulübe gelmeyeceksin o zaman sen bugün,…sabah aradı beni çünkü”, Cengiz: “Aradı 
mı, tamam o zaman konuşuruz tamam”, (tape:2046)

14.03.2011 günü saat:14.15’de Cengiz Demirel’in, Serdar Kulbilge’yi aradığı görüşme; 
Serdar:“Odadayım  hocam”,  Cengiz:  “Zafer  hocanın  (Gençlerbirliği  yöneticisi  Zafer  Önder  İpek.) 

yanındayım bende”, Serdar: “Tamam birazdan şey edeceğim”,  (tape:2047)

14.03.2011 günü saat:15.08’de Cengiz Demirel’i, Mehmet Şen’in aradığı görüşme; 
Cengiz: “Abi Serdar’ı bekliyorum ya”, Mehmet: “Gelince beni bi ara, ben hemen damlayayım oraya 

şimdi Hasan Şaş, Ümit Özat’la beraberim ama ben hemen gelirim oraya” , Cengiz:“15 dakikaya işim biter dedi  
ama ben seni arayacağım”, Mehmet: “Görüşme yapabilmiş mi öğrenebildin mi?”, Cengiz: “Yapmış yapmışta 
mevzuatı  içeriğini bilmiyorum abi”, Mehmet: “Ama dediğin gibi  sert yapsaydı kardeş mevzuyu biz ,…öbür 
mevzulara da ben karışmam ne yapıyorsanız öbür tarafla halledin deseymiş keşke”, Cengiz: “Şimdi konuşuruz 
bende tam bilmiyorum”, Mehmet: “Hadi bitince ben bekliyorum”, (tape:2048)

14.03.2011 günü saat:15.53’de Mehmet Şen’i, Hasan Şaş’ın aradığı görüşme(tape:1289); 
Hasan:“5 dakikaya ordayız ne oldu”, Mehmet: “büronun altına bi emanet bırakmaya gidiyorum”,
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(14.03.2011 günü Ankara’da yapılan fiziki takipte saat:16.00 sıralarında Serdar Kulbilge, Cengiz Demirel  
ve Mehmet Şen’in  Çankaya’da Ambrosia  işmerkezinde bulunan Pelit  Pastanesinde buluştukları  görülmüş ve  
görüntülenmişlerdir.)

14.03.2011 günü saat:17.26’da Mehmet Şen’in, Cengiz Demirel’i aradığı görüşme; 
Mehmet: “Çocuk bizim yanımızda çok stresliydi...,istiyorsan sen gece beni bi evden arada kaç olursa 

olsun bi konuşalım evden senle,…unutma gece geç vakit ararsan”, Cengiz: “Tamam”, Mehmet: “...Beraber 
gidiyorsunuz değil mi,…acayip stresliydi ha konuşmadı bile ya konuşamadı bile çocuk”, Cengiz: “Korkuyordur 
belkide ne bileyim”, Mehmet: “Sonuçta biz kaç tane iş yaptık sadece onunla mı ilgili benim bildiklerim ,…
Beni  evden bi ara da bişeyler anlatalım birbirimize tamam mı?”, (tape:1290)

 (Serdar Kulbilge’nin takip edildiğini düşünmesi nedeniyle ile buluşmada tedirgin olduğundan bahsettikleri  
anlaşılmıştır.)

14.03.2011 günü saat:21.01’de Cengiz Demirel’in, Serdar Kulbilge’yi aradığı görüşme; 
Serdar: “Nerdesin ki,…gelsene bana hocam bi çay içelim”, Cengiz: “Tamam olur” , Serdar: “Ben evde 

bekliyorum seni hocam,…sen taksiyle gel hocam”, (tape:2049)

14.03.2011 günü saat:21.26’da Cengiz Demirel’e, Serdar Kulbilge’nin gönderdiği mesajda; 
“gelıyonmu hocam” yazdığı, (tape:2050)

14.03.2011 günü saat:23.40’da Mehmet Şen’i Cengiz Demirel’in aradığı görüşme; 
Cengiz: “Geç ara da bugün çok ters bi olay oldu şey hiçbişey konuşmayalım tamam mı,bundan sonra”, 

Mehmet:”Niye ters bi  olay oldu”,  Cengiz:  “Evden konuştuğumuzda anlatırım ben sana abi,…Serdar’ı  takip 
etmişler bugünde”, Mehmet: “Öyle mi?”, Cengiz: “Kulübe gittik görüntülere filanda baktık hakkaten iki tane araç 
böyle geliyorlar  paslaşıyorlar bi  o ona teklifini  şey yapıyor,…vallaha teknik takip olur mu diye kıllandım 
yani”, Mehmet: “Ben arayacağım seni gece”, (tape:1291)

15.03.2011 günü saat:13.54’de Cengiz Demirel’in, Serdar Kulbilge’yi aradığı görüşme; 
Serdar:  “Kargo bakıyorum hocam geliyorum odana,…Zafer  hocanın ordayım gel  çay içelim”,  Cengiz: 

“Geliyorum çıkıyorum ben ya”, Serdar: “Gel çay içelim ya”, (tape:2052)

15.03.2011 günü saat:14.40’da Cengiz Demirel’in, Zafer Önder İpek’i aradığı görüşme; 
Cengiz:  “Ya bu 3 araba var ya o,…gri  araba,  sen buna deki,  bu de şeye gelmişler  de  inşaat için 

gelmişler  şeye  de,…ilk  önce  oraya  bakmışlar  de  sonra  gelip  kulübün  arkasındaki  bazı  şeylere  bakmışlar  
dersin ...”, Zafer: “Ben seni arayayım mı”, (tape:2053)

15.03.2011 günü saat:15.36’da Cengiz Demirel’in, Zafer Önder İpek’i aradığı görüşme  (tape:2054)  ;   
Cengiz:  “Şimdi  burdaki  kameralara da baktım da ben,…biz oturunca bi  tane adam  geliyor oturuyor 

çaprazımıza elinde bir şeyler var oynuyor işte öne doğru koyuyor düzeltiyor  sanki bi kamera varmış gibi…
sonra biz kalkıyoruz gidiyoruz özel odaya sonra, yarım saat sonra yani bizden yarım saat sonra adam dışarı  
çıkıyor  iki  kişiyle  buluşuyor  aynı adam”,  Zafer:  “Şeyleri  aynı  mı,  araç gözüküyor mu,…tesadüf  bir  şey gibi 
geliyor”,  Cengiz:  “Bence hiç  bulaştırmayalım, bu salak zaten bayağı  bi  panikledi korktu,…Serdar arabayla 
hareket ettikten sonra hemen Serdar’ın arkasında bi Polo daha hareket ediyor,…aynı polo yani kulüpteki olan 
polo,…bi kıllık var gibi de ne olduğunu kestiremedik,…çocuğun aklını da bulandırmayalım”, Zafer: “Tamam”, 
Cengiz: “Gene kulüptekiler uyanık olsunlar da hocam giren çıkan birisi olursa yabancı,…sen söyle bi Ali’ye”, 
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15.03.2011 günü saat:15.39’da Cengiz Demirel’in, Zafer Önder İpek’i aradığı görüşme; 
Cengiz: “Sen şeyi öğrenemedin değil mi?,…plakaları”, Zafer: “...Söylemiyorlar ya,… sorguladıkları zaman 

kendilerine bilgi girmeleri gerekiyormuş”, Cengiz: “Tipleri tam sivil tipe benziyordu da o yüzden”, Zafer: “Bir şey 
çıkmaz  bundan  ya”,  Cengiz:  “Yani  çocuğun  midesi  bulanmış  işte  o  yüzden,…o  yüzden  ona  hiçbir  şey 
demeyelim yani”, (tape:2055)

15.03.2011 günü saat:16.49’da Cengiz Demirel’in, Serdar Kulbilge’yi  aradığı görüşme(tape:2056); 
Cengiz:“Baktım şeylere de önemli bir şey yok ya adam oturmuş bizden sonra kalkmış gitmiş, …

burda gözüken önemli bir şey yok”, Serdar: “Öbürküleri görebildiniz mi hiç” , Cengiz: “Başka kimse yok bi tane o  
adam var...o da biz, ya biz içeriye geçtik ya ondan yarım saat sonra kalkmış adam,…sıkıntı yapacak bir şey yok”,

15.03.2011 günü saat:18.44’te İlhan Ekşioğlu’nu Aziz  Yıldırım’ın aradığı görüşme; 
Aziz: “Ne yapıyorsun”, İlhan: “İyi başkanım her şey yolunda yarın misafir geliyor söylemiştim size 

onun dışında başka bir şey yok”, Aziz: “İyi peki”, (tape:1988)

16.03.2011 günü saat:14.18’de Mehmet Şen’i, Cengiz Demirel’in aradığı görüşme; 
Cengiz:“Bende gidiyorum”, Mehmet: “Tamam kardeş,  gidiyormusunuz beraber,…çok güzel”,  Cengiz: 

“Bende gidiyorum .. ben o eğer ordan arayamazsam bile gelince kesin haber vereceğim sana”, Mehmet:“Çok sert 
yaparak bu işin gerçekleştiğini anlatıyorsun başka bişey istemiyorum,…hiç de korkmayın”, (tape:1292)

16.03.2011 günü saat:19.31’de Cengiz Demirel’i, İlhan Ekşioğlu’nun aradığı görüşme; 
İlhan:“Nerdesin”, Cengiz: “Tam şeyin önündeyim o saunanın yeri”, İlhan: “Sunanın yeri,…tamam bak 

karşı kaldırıma geç”, Cengiz: “Tamam”, (tape:1505)

16.03.2011 günü saat:22.29’da Cengiz Demirel’in, Mehmet Şen’i  aradığı görüşme; 
Cengiz: “Kardeş ne yaptınız”, Mehmet: “İkimiz gelecektik benim ismi söyleyince şey, yok demiş ben 

demiş onla görüşmem demiş”, Cengiz: “Dallama arkadan arkadan sallamayı biliyor”, Mehmet: “O o komiser 
ondan dolayı,…Yo oda gitmedi sen gelmiyorsun diye,…  ben o riske giremem sıkıntıya giremem diye oda 
gitmedi”, Cengiz: “Ne dedi öyle diyince öbürü” , Mehmet: “Ondan sonra siz bilirsiniz dedi kapattı gitti ondan sonra  
bir şey demedi”, Cengiz: “Ben sana bişey söyleyeyim mi ayıp ediyorlar ayıp ettiklerinin farkındasın demi,..keşke  
gidip ağzına geleni söyleseymiş ya”, Mehmet: “Yapacak bir şey yok o gün biliyorsun bi takım stresli olaylar 
olunca da”, Cengiz: “Neyse yapacak bir şey yok”, (tape:1506)

17.03.2011 günü saat:09.50’de Aziz  Yıldırım’ın, İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme; 
İlhan: “Dün gayet iyi geçti bir bir gelip bir size bir bilgi vereyim,…siz nereye gidiyorsanız gelirim 

oraya”, Aziz: “Ben şirketteyim gel şirkete”, (tape:1481)

17.03.2011 günü saat:10.44’te Tamer Yelkovan’ın, İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme; 
İlhan:“O dünki arkadaşlarla ilgili birisiyle konuştuk şimdi de,…ona bir 50 daha artıracağız ha işçiyi,

…o  geçmiş  yaptığı  hakedişle  ilgili”,  Tamer:  “Anladım  eskiden  kalma  ...anladım ”,  İlhan:  “Onu  bir  50 
artıracağız onlarda gidecek,…birde aldırayım çünkü onlar geçiyor kendi yerlerine,…ben en kötü Halil’e birde 
senin yanında olmasını söylüyorum ”, (tape:2493)

(07.03.2011 günü oynanan maçta kaleci Serdar Kulbilge ve Cengiz Demirel ile anlaşmaya varılan şike  
parasının İlhan Ekşioğlu’na teslim edileceği, şike parasının 50.000 dolar daha arttırıldığı anlaşılmaktadır.)

17.03.2011 günü saat:10.50’de İlhan Ekşioğlu’nu  Halil Köntek’in aradığı görüşme; 
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İlhan’ın “Saat 1’de 1’de Tamer beyin yanına gidiyorsun,…verecek onu al beni bekle kasaya koy beni 
bekle”dediği, Halil’in onayladığı, (tape:1989)
 

17.03.2011 günü saat:12.20’de Serdar Kulbilge’ye, Cengiz Demirel’in gönderdiği mesajda; 
“Nedir durumlar” yazdığı, (tape:1498)

17.03.2011 günü saat:12.47’de İlhan Ekşioğlu’nu Tamer Yelkovan’ın aradığı görüşme; 
Tamer: “Tamamdır”, İlhan: “Süpersin gönderiyorum”, (tape:1990)

17.03.2011 günü saat:13.17’de Serdar Kulbilge’nin, Cengiz Demirel’i aradığı görüşme; 
Cengiz: “O arkada Carrofoursa var da oraya geldiydik”, Serdar: “Kimle gittin ya” , Cengiz: “Ben geldim  

yürüyerek,…otelin  hemen  arkasındaydı  yürüyerek  geldim  buraya,…  tamam  mı  oraya  gidiyorum  ben”, 
Serdar:  “Hocam  bende  çıkıyorum  şimdi  ya”,  Cengiz:  “Sen  öbür  taraf  karşıda  mısın”,  Serdar:  “Ha 
ha,...mahkemeden çıktım şimdi hocam ya”, (tape:1499)

17.03.2011 günü saat:13.38’de  Serdar Kulbilge’nin, Cengiz Demirel’i aradığı görüşme; 
Serdar: “Ben yolu karıştırdım orayı bulamadım o Develi var ya,...onun çaprazında Pelit vardı,…oradayım 

ben”,  Cengiz: “Tamam hocam”, (tape:1500)

21.03.2011  günü  saat:19.44’de  Serdar  Kulbilge’yi,  Murat  Öztürk’ün  (Fenerbahçe  futbol  takımı  kaleci  
antrenörü) aradığı görüşme; 

Murat’ın:  “Bilerek  ve  isteyerek  aramadım biliyor  musun  çünkü,…telefonda bir  şey  konuşuruz  ulan 
telefonlar sakat bizim maç vardı öyle bir şey olur dedim gerek yok maçtan sonra dedim aramayayım yine 
konu....”dediği, Serdar’ın, maçta sakatlandığından bahsettiği, Murat’ın: “Yarın öğleden sonra O     Elif’in şeyini bi   
kontrol et tamam mı anladın sen” dediği, Serdar’ın “Anladım anladım hocam” dediği, Murat’ın: “Onu kontrol 
ediyorsun ondan sonra görüşürüz zaten”dediği, Murat’ın: “Trabzonlular gelip öyle satılık matılık dediler mi size  
sahiden” dediği, Serdar’ın “Bir şey olmuşta ben duymadım koridorlarda olanları”dediği, (tape:1501)

(Görüşmede ismi geçen şahsın Serdar Kulbilge’nin eşi  Elif Kulbilge olduğu.)

30.03.2011 günü saat:21.01’de Serdar Kulbilge’nin  Murat Öztürk’ü  aradığı görüşme(tape:1502); 
Serdar: “Seneye çalışacağız beraber”,  Murat:“Heralde…var mı bir haber gelen giden,” Serdar: “Var 

var”, Murat:“Var ha iyi iyi tamam ben telefonda bir şey konuşamıyorum seninle haberin olsun,…o dediğimi 
aldın değil mi,…benim dediğimi aldın sen değil mi geçen hafta” , Serdar: “Aldım aldım hocam ya”, Murat: “Ya 
bir  şey  kaldı”,  Serdar:  “O  problem  değil  hocam  ya  o  sorun  değil”,  Murat:  “Kalanını  da  işte  önümüzdeki 
haftalarda  şey  yapalım  lig  bitmeden  gönderelim,…helalleşiriz  sonra  seninle”,  Serdar’ın  kulübünün 
kendisinden imza atmasını istediğini söyleyerek bir süre bir süre bu konuda görüştükten sonra “8 hafta hayırlısıyla 
bi geçsin  çünkü atma dediler”dediği, Murat’ın: “Atma atma diyorlarsa atma ..biraz bekle” dediği, Serdar’ın 
“Bizim şey olan  o ekşi ekşi ( İlhan Ekşioğlu tarafından kendisine transfer teklifinde bulunulduğunu anlatıyor)  
vardı ya” dediği,

22.03.2011    günü saat:  21.52  ’de    Tuğrul Çağrı Üzer’le   (Doğan Ercan’ın telefonundan)     Şakir isimli şahsın   
yaptığı görüşmede; 

Tuğrul’un Doğan Ercan’ın yurt dışına gittiğini söyleyerek “İşte gidecekti de o Gençlerbirliği’nin falan 
filan işleri vardı”dediği, Şakir’in “Biliyorum biliyorum ya telefonla konuş..”dediği, Tuğrul’un “Hı ertelemişti işte 
sabah gitti” dediği, (tape:2116)
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01.04.2011 günü saat:14.34’da Cengiz Demirel’in, İlhan Ekşioğlu’nu aradığı(tape:1508);  ve “Abi Bizim 
Önceki Şey Ne Oldu Arkadaşlar Soruyor” diyerek sesli mesaj bıraktığı belirlenmiştir.

(Önceki  olarak  kastedilenin  07.03.2011  günü  oynanan  Gençlerbirliği-Fenerbahçe  müsabakası  için  
verilecek şike parası olduğu değerlendirilmektedir. Bu müsabakadan sonra oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor  
müsabakası içinde şahısların teşvik girişimleri olmuştur.)

EYLEME İLİŞKİN ŞÜPHELİ İFADELERİ

Aziz   Yıldırım  savcılık  ifadesinde;  İlhan  Ekşioğlu'nun  Tamer  Yelkovan'dan  aldığı  parayla  ilgili  olarak 
"şahsi işim için İlhan'a  verilmesini  istedim. İlhan'ın neden vergi  dediğini  bilmiyorum"  şeklinde beyanda 
bulunmuştur.

İlhan  Yüksel  Ekşioğlu  kolluk  ifadesinde;  Tamer  Yelkovan'dan  sporculara  maaş  ve  vergi  ödemesi  
yapmak için para aldığını, beyan etmiştir.

Tamer Yelkovan kolluk ifadesinde; İlhan Yüksel'in kendisinden aldığı paralarla ilgili olarak;  söz konusu 
paranın  kendi  futbolcuları  için  olduğunu  düşünmediğini,  İlhan  Yüksel'in  kendi  futbolcularına  ödeme 
yapma görevinin olmadığını, ancak bazı durumlarda bu tür ödemeleri elden yapmış olabileceğini, İlhan 
Yüksel'e vermiş olduğu paraların talimatını Aziz  Yıldırım'dan aldığını, vergi paralarının futbolculara verilip 
verilmediği hakkında bilgisinin olmadığını, beyan etmiştir.
 

Doğan Ercan kolluk ifadesinde; İlhan Ekşioğlu ile 3 sarı kartı olan futbolcu ile ilgili görüşmeleri hakkında;  
İlhan Ekşioğlu'nun gözlemci olarak maçı izlemesini istediğini, bu sebeple maçı izlediğini ve İlhan'a bilgi verdiğini,  
ancak bu futbolcunun kim olduğunu bilmediğini, İlhan'ın iş yerine futbolcu transferlerini  görüşmek için gittiğini,  
Ankara’daki Gençlerbirliği ve Fenerbahçe tesislerinde; İlhan Cavcav ile transfer konusunda görüştüğünü ve bunu  
İlhan'a aktardığını,  İlhan ile Kandilli'de buluştuklarını,  bu buluşmanın ardından Ali   Yıldırım'ın evine gittiklerini  
ancak içeriye girmediklerini,  bu buluşmada  İlhan'ın kendisine krampon verdiğini,  bu kramponu da Harbuzi'ye  
götürdüğünü (Aynı konu hakkında İlhan Ekşioğlu ise Kandilli'de buluşup buluşmadıklarını hatırlamadığını ancak 
Doğan Ercan'a herhangi bir şey vermediğini beyan etmiştir.) İlhan Ekşioğlu'na para göndermesi konusu hakkında  
yapmış olduğu görüşmeler ile ilgili olarak; bazı futbolcular ile ön protokol imazladığını, bu sebeple İlhan'dan para  
aldığını,  daha  sonra  transferde  anlaşamadıkları  için  parayı  Tuğrul  Çağrı  Üzer aracılığı  ile  İlhan'ın  işyerine 
gönderdiğini,  İlhan  Ekşioğlu'nun  kendisinden  adı  geçen  Gençlerbirliği  futbolcuları  ile  görüşmesini 
istediğini, bu futbolculara karşılaşmada iyi oynamamalarını söylemesini, sezon sonunda bir kaç tanesini 
Fenerbahçe'ye  transfer  edebileceklerini  söylemesini,  Fenerbahçe'nin  daha  büyük  kulüp  olduğunu 
iletmesini  istediğini,  ancak İlhan Yüksel'e  bu futbolcular  ile  görüştüğünü söylemesine  rağmen bunun 
gerçek olmadığını beyan etmiştir.

Tuğrul Çağrı  Üzer kolluk ifadesinde;  İlhan Ekşioğlu'nun iş yerine para götürülmesi hakkında bilgisinin 
olmadığını, söz konusu paranın taşınmasına aracılık etmediğini beyan etmiştir. 
          Tuğrul Çağrı Üzer savcılık ifadesinde, Doğan Ercan'ın kendisine çanta verdiğini ve içerisinde 100.000 
dolar  olduğunu,  bu  paranın  ön  protokol  parası  olduğunu,  bu  çantayı  Kadıköy’de  bulunan  büroya 
bıraktığını, parayı sayarak aldıklarını ancak makbuz vermediklerini beyan etmiştir.
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Halil  Köntek  kolluk  ifadesinde  ;   Tuğrul  Çağrı  Üzer'i  tanımadığını,  ancak   bahse  konu  paranın  
kendisine getirildiğini,  bu parayı iş yerinin para sayma makinesinde saymış olabileceğini,  bu paraların 
İlhan'ın talimatı ile kendisine teslim edildiğini, paraların getirilme sebebini bilmediğini beyan etmiştir.

 Cengiz  Demirel  kolluk  ifadesinde  ;   Mehmet  Şen’le  Serdar  Kulbilge'nin  Fenerbahçe'ye  transferi 
hakkında görüştüklerini, bu konuda Mehmet Şen'in yardımcı olmasını istediğini, Serdar Kulbilge ile Zafer  
Önder  İpek'in  odasında  buluştuklarını,  özel  bölmeye  konuşulanları  başkalarını  duymaması  için 
geçtiklerini, beyan etmiştir.

Serdar Kulbilge kolluk ifadesinde; Ankara’da, şahıslarla Fenerbahçe'ye transferi hakkında görüşmek 
için buluştuklarını,  özel bölmeye ise sigara içmek için geçtiklerini, kendisi  sporcu olduğu için sigara içtiğinin  
görülmesini istemediğini, beyan etmiştir. 

Mehmet Şen kolluk ifadesinde; Cengiz Demirel ile Serdar Kulbilge'nin transferi ile ilgili görüştüğünü, 
Ankara'daki tesislere Aykut Kocaman, Aziz  Yıldırım ve Hasan Çetinkaya ile görüşmek için gittiğini , telefon 
görüşmeleri ve fiziki takipleri hatırlamadığını beyan etmiştir.

Zafer Önder İpek kolluk ifadesinde  ;   Doğan Ercan ile İlhan Cavcav'ın randevusunu ve Doğan Ercan'ın 
kalacağı oteli ayarladığını, bu şahısların Harbuzi hakkında görüştüklerini, beyan etmiştir.

EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

07.03.2011  günü  Ankara’da  oynanan  Gençlerbirliği-Fenerbahçe  müsabakasında,  Aziz   Yıldırım 
liderliğindeki  suç  örgütü  tarafından   Gençlerbirliği  futbolcusu  Serdar  Kulbilge  ile;  maçta  kötü  oynaması, 
karşılığında para alması ve Fenerbahçe’ye transfer edilmesi hususunda şike anlaşmasına varıldığı,  İlhan Yüksel 
Ekşioğlu, Doğan Ercan, Mehmet Şen, Murat Öztürk, Cengiz Demirel, Tuğrul Çağrı Üzer, Halil Köntek, Zafer 
Önder İpek ve Tamer Yelkovan’ın bu eyleme iştirak ettikleri (Yapılan  iletişim tespitlerinde ve  telefon detay döküm 
analizi – baz istasyonu çalışmalarında; Serkan Çalık, Labinot Harbutzi, Hurşut Meriç, Mehmet Akgün, Murat Kalkan, Orhan 
Şam,  Aykut  Demir,  Michael  Jedinak  ve  Randall  Azofeifa Corrales   isimli  futbolcularla   şike  amaçlı  irtibat  kurulup 
görüşüldüğüne dair bazı deliller elde edilmiş ise de bu futbolcularla anlaşıldığına, futbolcuların anılan maçta şike yaparak 
menfaat  temin  ettiklerine  dair  somut  delil  elde  edilemediğinden  haklarında  sevk  maddesi  tanzim  edilmemiştir.), 
belirlenmiştir. 

5-) 20.03.2011 GÜNÜ ANKARA’DA  OYNANAN GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR 
MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ 

EYLEMİN GELİŞİMİ
 
Süper  Lig  2010-2011  sezonunun  26.  haftasına  gelindiğinde;  Fenerbahçe’nin  57  puanla  ve  averaj  

üstünlüğü ile lig birincisi olduğu, Trabzonspor’un da 57 puanla lig ikincisi olduğu, 
Fenerbahçe’nin  lig  birinciliğini  koruyarak  ligin  zirvesinde  yalnız  kalabilmesi  için  rakibi  durumundaki  

Trabzonspor’un ligin 26. haftasında Gençlerbirliği  ile yapacağı müsabakada puan kaybetmesinin gerektiği,  bu  
nedenle  Aziz   Yıldırım  liderliğindeki  suç  örgütünün  bahse  konu  müsabakanın  sonucunu  etkilemeye  yönelik  
girişimlerde bulunduğu,
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Bu bağlamda;  müsabaka öncesi  Aziz  Yıldırım’ın,  İlhan Ekşioğlu’na;  bazı  Gençlerbirliği  futbolcularına  
teşvik primi verilmesi için talimat verdiği, 

İlhan  Ekşioğlu’nun  yürüttüğü  çalışmalar  kapsamında;  07.03.2011  günü  oynanan  Gençlerbirliği  –  
Fenerbahçe  müsabakasında  da  birlikte  şike  yaptıkları  Mehmet  Şen,  Cengiz  Demirel  ve  Gençlerbirliği  genel  
müdürü  Zafer  Önder  İpek  üzerinden  Gençlerbirliği  futbolcuları  Serdar  Kulbilge  ve  Mahmut  Boz’a  ulaşarak  
şahıslarla Trabzonspor’a karşı iyi oynamaları, karşılığında teşvik primi verilmesi konusunda anlaştıkları, 

Bu süreçte; 
-14.03.2011 günü Ankara’da; Mehmet Şen, Cengiz Demirel ve Serdar Kulbilge’nin; 
-16.03.2011 günü İstanbul’da; Cengiz Demirel ile İlhan Ekşioğlu’nun;
-17.03.2011 günü İstanbul’da; Cengiz Demirel ile Serdar Kulbilge’nin; başbaşa görüştükleri,

Bahse  konu  görüşmelerde;  hem   20.03.2011  günü  oynanacak  Gençlerbirliği  –  Trabzon  spor  
müsabakasına  dönük  teşvik  primi  verilmesi,  hem  de  07.03.2011  günü  Ankara’da  oynanan  Gençlerbirliği  –  
Fenerbahçe  müsabakasında  yapılan  şike  eyleminden  ötürü  şike  parasının  ödemesinde  yaşanan  sıkıntıların  
konuşulduğu,  bu  durumun  İlhan  Ekşioğlu’nun  17.03.2011  günü  yaptığı  bir  telefon  görüşmesinde  Tamer 
Yelkovan’a  hitaben  sarfettiği  “O  dünki  arkadaşlarla  ilgili birisiyle  konuştuk  şimdi  de,  (Serdar  Kulbilge’yi 
kastederek)  ona bir 50 daha artıracağız ha işçiyi, o geçmiş yaptığı hakedişle ilgili” şeklindeki sözlerle şifreli 
olarak  dile  getirildiği,  ayrıca  müsabakadan  önce  Serdar  Kulbilge’ye  sezon  sonunda  Fenerbahçe’ye  transfer  
edileceğinin vaat edildiği,  

Ayrıca;  Fenerbahçe profesyonel  futbol  takımı idari  menajeri  Hasan Çetinkaya’nın da müsabaka günü  
Ankara’da Serdar Kulbilge ve tespit edilemeyen bazı Gençlerbirliği futbolcuları ile görüştüğü, 

20.03.2011  günü  oynanan  müsabakanın  Gençlerbirliği:1  -  Trabzonspor:2  şeklinde  sonuçlandığı,  
müsabakada ilk 11’de sahaya çıkan kaleci Serdar Kulbilge’nin sakatlanarak maçtan çıkmasından sonra yedek  
kalecinin son dakikalarda gol yediği ve müsabakanın örgütün hedeflediği şekilde sonuçlanmadığı,  bu duruma 
sinirlenen  örgüt  lideri  Aziz   Yıldırım’ın,  İlhan  Ekşioğlu’nu  aradığı,  İlhan  Ekşioğlu’nun  Aziz   Yıldırım’ın  
azarlamasından çekinerek telefonu açmadığı, İlhan Ekşioğlu’nun bu durumu aktardığı Faruk Yaşar’ın da sinirlenip  
“yedekleri de mi şey yapacağız” diyerek tepki gösterdiği, bahse konu görüşmenin örgütün Gençlerbirliği kalecisi  
Serdar Kulbilge ile Trabzonspor karşısında iyi oynaması karşılığında teşvik primi verilmesi konusunda anlaştığını  
net bir şekilde gösterdiği,

Müsabaka sonrası örgütün Gençlerbirliği futbolcularına vaad ettiği teşvik priminin ödenmesinde gecikme  
yaşandığı,  bunun  üzerine  Cengiz  Demirel’in  de  İlhan  Ekşioğlu’nu  arayarak;  futbolcuların,  ödeme  sürecinin  
uzaması ve Fenerbahçe müsabakasında da vaat edilen parayı alamamalarıyla  ilgili kendi aralarında konuşmaya  
başladıklarını söyleyip ödemenin bir an önce yapılması gerektiği konusunda şahsı uyardığı, İlhan Ekşioğlu’nun da 
ödemenin Mayıs ayı sonunda yani lig bitiminde yapılacağını söyleyerek ödemeyi ertelediği, Cengiz Demirel’in de  
bu  durumu  Gençlerbirliği  futbolcuları  Mahmut  Boz  ve  Serdar  Kulbilge’ye  haber  verdiği,  şahısların  da  teşvik  
primine konu parayı alabilmek için ligin bitişini beklemeye başladıkları,

Geçen  zaman  içerisinde  Gençlerbirliği  yöneticilerinin;  Cengiz  Demirel  ve  Zafer  Önder  İpek’in;  
Gençlerbirliği  takımı  ile  ilgili  bazı  illegal  faaliyetlerde  bulunduklarından  haberdar  oldukları  ve  şahısları  
Gençlerbirliği  kulübünden  kovdukları,  Serdar  Kulbilge’nin   Fenerbahçe’ye  transfer  edilme  vaadinin  yerine  
getirilmediği ve transferden vazgeçildiği,

MAÇ RAPORU 

TFF  resmi  internet  sitesinden  alınan  bilgilere  göre;  Gençlerbirliği  –  Trabzonspor  müsabakasının 
20.03.2011 günü saat:19.00’da Ankara 19 Mayıs stadyumunda başladığı,  Gençlerbirliği  takımında 1 numaralı  
forma ile kaleci Serdar Kulbilge’nin ilk 11’de sahaya çıktığı,  82. dakikada maçtan çıkarak yerine 22 numaralı  
forma  ile  Ramazan Köse’nin  geçtiği,  Mahmut  Boz’un  maçın  79.dakikasında  oyuna girdiği,  müsabakanın  90.  
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dakikasında Gençlerbirliği takımının gol yediği ve bu golden sonra müsabakanın Gençlerbirliği:1-Trabzonspor :2  
şeklinde sonuçlandığı anlaşılmıştır.

14.03.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:365)

Cengiz Demirel’in Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesislerinde Serdar Kulbilge ile suç unsuru görüşmelerde 
bulundukları bilgilerinin elde edilmesi üzerine  14.03.2011 günü saat:15.15 sıralında Ankara Emniyet Müdürlüğü 
görevlilerince gerekli tertibatın alındığı, 

Saat:15.45’te Serdar Kulbilge’nin sevk ve idaresinde ve kendi adına kayıtlı 34 SER 73 plakalı beyaz renkli  
Mercedes marka araçla yanında Cengiz Demirel ile birlikte çıkarak Alpaslan Türkeş Caddesini takiben Söğütözü  
caddesine  çıktığı  buradan  da  Kızılırmak  Mah.  Ufuk  Üniversitesi  Cad.  No:18/2  Çukurambar-Çankaya/Ankara  
adresinde  bulunan Ambrosia  isimli  iş  merkezinin  giriş  katında  bulunan Pelit  isimli  işyerine  gelerek  girdikleri;  
saat:16.00’da  Serdar  Kulbilge  ve  Cengiz  Demirel’in  Pelit  pastahenesinin  ilk  önce girişe  göre sağ  dip  tarafta  
bulunan salonun sağ pencere tarafında oturdukları, Serdar Kulbilge’nin teklifi ile salonun orta kısmında bulunan 
masaya  geçerek  oturdukları  esnada  Serdar  Kulbilge’nin  pastane  çalışanlarıyla  konuştuğu,  bu  esnada  bu 
görevlinin de muhtemelen bu işletmede daha yetkili olduğu değerlendirilen bir şahsa talebini ilettiği, s aat:16.04’te 
Serdar  Kulbilge  ve  Cengiz  Demirel’in  oturdukları  yere,  Mehmet  Şen’in  gelip  samimi  bir  şekilde  tokalaşıp  
sarıldıktan sonra şahısların hep birlikte pastanenin bay bayan wc’lerinin bulunduğu koridorun sağ tarafında özel  
bir bölmeye geçtikleri, burada yaklaşık 20 dakika kaldıkları, saat:16.25’te birlikte pastanenin ana caddeye bakan 
camekânlı bahçe kısmına çıkarak oturdukları, saat:16:45’te Mehmet Şen’in daha önceden pastanenin otoparkına  
bıraktığı  kendi  adına kayıtlı  06 M 7575 plaka sayılı  Mercedes marka aracına binerek ayrıldığı,  saat:17.00’de 
Serdar Kulbilge’nin kendi kullandığı 34 SER 73 plakalı aracıyla Söğütözü caddesi istikametine ayrıldığı görülmüş,  
süreç kayıt altına alınmıştır. 

16-17.03.2011 GÜNLÜ GÜVENLİK  KAMERASI  GÖRÜNTÜ  KAYITLARI (Kl:28, Dizi:358)

Ataşehir Kayışdağı Cad. No:1/1 sayılı adreste faaliyet gösteren İstanbul Marriott Hotel Asia isimli işyerine 
ait  16.03.2011 günü saat:23:00   ile  17.03.2011 günü saat:15:00  saatleri  arası  otel  girişi  ve  resepsiyona  ait  
güvenlik kamera kayıtları temin edilerek bahse konu güvenlik kamerası görüntülerinin yapılan incelemesinde;

“ch14_LOBI GIRIS_20110316-230000” isimli görüntünün 04. dakikasının 57. saniyesinde gözlüklü, siyah 
ceket ve mavi kot pantolonlu olan elinde el çantası bulunan Cengiz Demirel’in X-Ray cihazından geçerek otele  
giriş yaptığı,

“ch14_LOBI GIRIS_20110316-230000” isimli görüntünün 05. dakikasının 11. saniyesinde beyaz montlu  
ve mavi kot pantolonlu olan elinde spor çantası bulunan Serdar Kulbilge’nin X-Ray cihazından geçerek otele giriş  
yaptığı, bu sırada Cengiz Demirel’in Serdar Kulbilge’yi beklediği,

“ch14_LOBI GIRIS_20110316-230000” isimli görüntünün 05. dakikasının 13. saniyesinde Serdar Kulbilge 
ile Cengiz Demirel’in otel içerisine doğru yürüdükleri,

“ch14_LOBI  GIRIS_20110316-230000”  isimli  görüntünün  27.  dakikasının  05.  saniyesinde  Serdar 
Kulbilge’in otele ilk giriş yaparken elinde bulunan spor çantasını yanına almadan otelden tek başına çıkış yaptığı,

“ch14_LOBI  GIRIS_20110316-230000”  isimli  görüntünün  29.  dakikasının  11.  saniyesinde  Serdar 
Kulbilge’nin tekrar tek başına giriş yaptığı,

“ch15_RESEPSIYON_20110317-072400”  isimli  görüntünün  12.  dakikasının  49.  saniyesinde  Serdar  
Kulbilge’nin;  resepsiyon  kısmını  gösteren  kameranın  sağ  alt  köşesinde  kolunu  ve  spor  çantasını  gösterdiği  
görüntünün olduğu,
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Görüntünün  devamı  incelendiğinde  “ch15_RESEPSIYON_20110317-072400”  isimli  görüntünün  13.  
dakikasının 49. saniyesinde Serdar Kulbilge’nin; resepsiyon kısmını gösteren kameranın sağ alt köşesinde tek 
başına görüldüğü,

Görüntünün  devamı  incelendiğinde  “ch15_RESEPSIYON_20110317-072400”  isimli  görüntünün  14.  
dakikasının 18. saniyesinde Serdar Kulbilge’nin tek başına resepsiyonda işlem yaptırdığı,

“ch14_LOBI  GIRIS_20110317-073900”  isimli  görüntünün  01.  dakikasının  25.  saniyesinde  Serdar 
Kulbilge’nin  tek  başına  otelden  çıkış  yaptığı,  ayrıca  ilk  otele  girince  elinde  olan  spor  çantasının  olmadığı  
görülmüştür.

TELEFON DETAY DÖKÜM ANALİZİ (Kl:69, Dizi:80-82 arası)

20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği -  Trabzonspor maçındaki teşvik olayı ile ilgili  olarak; Mahmut  
Boz’un (531 503 26 26), İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun (532 334 33 03), Cengiz Demirel’in (532 376 47 82), Serdar  
Kulbilge’nin (532 397 63 55), Zafer Önder İpek’in (532 448 38 28 ) ve Hasan Çetinkaya’nın (533 622 45 80 - 555  
449  26  68)  olayla  ilgilerinin  tespiti  amacıyla  kullanımlarındaki  telefonların  01/02/2011  ile  01/05/2011 tarihleri 
arasındaki HTS kayıtları T.İ.B’den temin edilmiş, yapılan inceleme neticesinde; 

-Hasan Çetinkaya’nın:

*Zafer  Önder  İpek  ile  karşılıklı  irtibatının  olduğu;  07.03.2011  günü  saat:11:59’da,  saat:12:00’de,  
saat:12:02’de, saat:13:02’de,14.03.2011 günü saat:12:24’de, 27.04.2011 günü saat:12:10’da aradığı,

*Cengiz Demirel ile karşılıklı irtibatının olduğu; 24.04.2011 günü saat:11:18’de aradığı, 28.04.2011 günü 
saat:15:56’da arandığı,

*Mehmet Şen ile karşılıklı irtibatının olduğu; 08.02.2011 günü saat:15:46 ile 29.04.2011 günü saat: 16:30  
arası 34 kez görüştükleri,

-Cengiz Demirel’in:

*Zafer  Önder  İpek  ile  karşılıklı  irtibatının  olduğu;  01.02.2011  günü  saat:11:32  ile  30.04.2011  günü  
saat:20:04 arası 181 kez görüştükleri,

*Mehmet Şen ile karşılıklı irtibatının olduğu; 17.02.2011 günü saat:16:59 ile 28.04.2011 günü saat:11:04  
arası 69 kez görüştükleri,

*İlhan Yüksel Ekşioğlu ile karşılıklı irtibatının olduğu; 26.04.2011 günü saat:19:00’da, 27.04.2011 günü  
saat:10:30’da,  29.04.2011  günü  saat:20:58’de  mesaj  attığı,  29.04.2011  günü  saat:21:03’de  mesaj  aldığı,  
29.04.2011 günü saat:21:50’de mesaj attığı,

*Mahmut Boz ile karşılıklı irtibatının olduğu; 14.03.2011 günü saat:17:35’de arandığı, 10.04.2011 günü  
saat:19:48’de  aradığı,   12.04.2011  günü  saat:17:23’de  arandığı,  16.04.2011  günü  saat:14:44’de  aradığı,  
29.04.2011 günü saat:23:26’de aradığı,

*Serdar Kulbilge ile karşılıklı irtibatının olduğu; 12.02.2011 günü saat:11:53’de ve  saat:11:54’de mesaj  
attığı,  saat:11:55’de  arandığı,  02.04.2011  günü  saat:15:00’de  mesaj  aldığı,saat:15:01’de  mesaj  attığı,  
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saat:15:01’de mesaj  aldığı,  saat:15:02’de mesaj attığı,  saat:15:02’de mesaj aldığı,  saat:15:03’de mesaj  attığı,  
saat:15:04’de mesaj aldığı, saat:15:04’de mesaj attığı,

- İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun:

*Serdar Kulbilge ile karşılıklı irtibatının olduğu; 13.03.2011 günü saat:23:10’da mesaj attığı, 29.03.2011 
günü saat:13:45’de aradığı,

*Cengiz  Demirel  ile  karşılıklı  irtibatının  olduğu;  26.04.2011  günü  saat:19:00’da,  27.04.2011  günü  
saat:10:30’da, 29.04.2011 günü saat:20:58’de,saat:21:03’de, saat:21:50’de mesaj attığı,

*Mehmet Şen ile karşılıklı irtibatının olduğu; 07.03.2011 günü saat:01:06’da mesaj aldığı,  saat:01:07’de  
mesaj  attığı,  saat:01:20’de  aradığı,  saat:10:53’de,  saat:10:53’de  mesaj  aldığı,  saat:14:32’de  arandığı,  
saat:21:01’de, saat:22:03’de aradığı,  saat:22:09’da, saat:22:45’de mesaj aldığı, 08.03.2011 günü saat:12:57’de  
arandığı, saat:13:52’de, saat:13:52’de, saat: 13:52’de mesaj aldığı,

*Hasan  Çetinkaya  ile  karşılıklı  irtibatının  olduğu;  08.02.2011  günü  saat:15:40’da,  09.02.2011  günü 
saat:15:18’de  arandığı,12.02.2011  günü  saat:13:30’da  aradığı,  saat:20:42’  de  arandığı,  21.02.2011  günü  
saat:14:43’de  ve  saat:14:43’de  mesaj  aldığı,  06.03.2011  günü  saat:19:07’de,  saat:19:18’de,  saat:21:56’da  
arandığı, saat:21:58’de aradığı, 22.03.2011 günü saat:17:34’de arandığı, 30.03.2011 günü saat:14:29’da aradığı,  
02.04.2011  günü  saat:13:30’  da,  13.04.2011  günü  saat:14:55’de,  saat:14:56’da  ve  saat:15:02’de  arandığı,  
belirlenmiştir.

Yapılan İrtibat Çalışmasında:

İlhan  Ekşioğlu’nun  kullandığı  (05323343303)  telefonun,  Mehmet  Şen’in  kullandığı   (05322311206)  
telefonla maç öncesi 07 ve 08.03.2011 tarihlerinde karşılıklı irtibatlı olduğu,

Mehmet  Şen’in  kullandığı   (05322311206)  telefonun,  Cengiz  Demirel’in  kullandığı   (05323764782)  
telefonla maç öncesi ve maç sonrası olmak üzere 17.02.2011 ile 28.04.2011 arası 69 kez karşılıklı irtibatlı olduğu,

Cengiz Demirel’in kullandığı  (05323764782) telefonun, Zafer Önder İpek’in kullandığı  (05324483828)  
telefonla maç öncesi  ve maç sonrası  olmak üzere 01.02.2011 ile  30.04.2011 arası  181 kez karşılıklı  irtibatlı  
olduğu,

 Serdar Kulbilge’nin kullandığı  (05323976355) telefonun, İlhan Ekşioğlu’nun kullandığı  (05323343303)  
telefona  maç öncesi  13.03.2011 günü mesaj  attığı,  maç sonrası  ise  29.03.2011 günü aradığı  ve 45 saniye  
görüştükleri,

Mahmut  Boz’un  kullandığı   (05315032626)  telefonun,  Cengiz  Demirel‘in  kullandığı   (05323764782)  
telefonla maç öncesi ve maç sonrası toplam 5 kez karşılıklı irtibatlı oldukları, tespit edilmiştir. 

Telefon Dökümleri:

Hasan Çetinkaya'nın karşılaşma öncesinde 06.03.2011 günü İlhan Ekşioğlu ile  4 kez görüşme yaptığı, bu  
görüşmelerin öncesinde ve sonrasında sık irtibatlı olduğu, yine Hasan Çetinkaya'nın bu görüşmelerden 1 gün  
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sonra (07.03.2011 günü) Gençlerbirliği Sportif Direktörü Zafer Önder İpek ile 4 kez görüşme yaptığı, bu tarihten  
sonra da irtibatlı olduğu, 

İlhan Ekşioğlu'nun  karşılaşma öncesinde Mehmet Şen ve Cengiz Demirel ile sık irtibatının olduğu, İlhan  
Ekşioğlu'nun Serdar Kulbilge ve Cengiz Demirel ile karşılaşma sonrasında, Cengiz Demirel, Mehmet Şen, Serdar  
Kulbilge ve Zafer Önder İpek'in karşılaşma sonrasında ve öncesinde birbirleri ile irtibatlı oldukları tespit edilmiştir.

EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

08.03.2011 günü saat:11.39’da İlhan Ekşioğlu’nun Faruk Yaşar’ı aradığı görüşme; 
Şahısların  07.03.2011  günü  oynanan  Gençlerbirliği  –  Fenerbahçe  müsabakası  sonucuyla  ilgili  

konuştukları,  İlhan’ın; Doğan Ercan’a verilen 100.000 doları geri isteyeceğini söyleyip, Doğan Ercan’ı kastederek  
“meğerse bu şerefsiz  burada tutmuş hiç gitmemiş o şey para şeye”  dediği,  Faruk’un “he hiç  şantiyeye 
getirememiş parayı yani” dediği,  İlhan’ın; “Abi demiş benim verilmiş sözüm var ... işte bilmem ne tabi Ali benden 
saklar  mı  mesajı  gönderdi  bana ulan  şerefsiz  dedim  Ali’yi  niye  karıştırıyorsun  bu  işlere” dediği,  Faruk’un 
“(20.03.2011  tarihinde  oynanacak  Gençlerbirliği-Trabzonspor  müsabakasının  kastederek)  Öbür  sonraki 
şantiyede  de  işimiz  olmayacak  mı” dediği,  İlhan’ın  “Bununla  olmaz  ben onu  direk  yapacağım hiç  buna 
ihtiyacım  yok,…tabi  tabi  ben  o  temeldeki  işçi  var  ya  hani  en  temeldeki,..en  temele  bakan onunla 
halledeceğim onu, bunlar tam şerefsizmiş ya” dediği, (tape:1967)

12.03.2011 günü saat:21.00’da İlhan Ekşioğlu’nun Aziz  Yıldırım’ı aradığı görüşme; 
Aziz: “Biz şeye bakalım abi ya biz (Trabzonspor’u kastederek) bunlar Gençlere takılırlar,..iddiaya girerim 

bunlar  hiç  birşey  oynamıyorlar  hele  o  Gençler  bize  karşı  oynadıkları  gibi  oynasınlar  ilk  yarı  oynadığı  gibi  
oynasınlar ...yaparlar  ben  sana  söyleyeyim”,  İlhan:  “İnşallah  başkan”,  Aziz:  “Evet  biz  yeneceğiz  abi  biz  
yeneceğiz”, (tape:1980)

14.03.2011 günü saat:08.10’da İlhan Ekşioğlu’na Serdar Kulbilge’nin gönderdiği mesajda; 
“Abı serdar bennn” yazdığı, (tape:1981)

14.03.2011 günü saat:11.56’da Cengiz Demirel’in Serdar Kulbilge’yi aradığı; 
Telefona cevap verilmediği için görüşmenin gerçekleşmediği, (tape:2043)
 
14.03.2011 günü saat:11.58’da Cengiz Demirel’in Mehmet Şen’i aradığı görüşme; 
Mehmet’in, “…Ne zaman müsait olursanız ona göre telefonlaşalım ben ineceğim aşağı sizin yanınıza” 

dediği,  Cengiz’in;  eşini  ve  çocuğunu  tenise  götürdüğünü  söyleyerek  “ben  seni  ararım  ondan  sonra”  dediği,  
Mehmet’in: “Beni ara, bu görüşmüşler mi aramış mı arkadaşı o ...” dediği, Cengiz’in, “Akşam ulaşamadım da 
bugünde ne yaptı bilmiyorum aradım ulaşamadım Serdar’a” dediği, Mehmet’in; “Ben senden haber bekliyorum 
ne zaman gelirse Serdar,…haber ver ben hemen,…2 dakika da gelirim aşağı ” dediği, (tape:2044)

14.03.2011 günü saat:12.05’de Cengiz Demirel’i Serdar Kulbilge’nin aradığı;
Telefona cevap verilmediği için görüşmenin gerçekleşmediği, (tape:2045)

14.03.2011 günü saat:12.19’da Cengiz Demirel’i  Serdar Kulbilge’nin aradığı görüşme; 
Cengiz: “Ne yapacaksın antrenman mı yapacaksın…istiyorsan gel buraya şeyde gelsin ondan sonra 

geçersin da”, Serdar’ın dişçiye geçeceğini söylemesi üzerine, Cengiz:  “İşin bitince haberleşiriz o zaman ya”,  
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Serdar: “Ben seni ararım, kulübe gelmeyeceksin o zaman sen bugün,…sabah aradı beni çünkü”, Cengiz: “Aradı 
mı, tamam o zaman konuşuruz tamam”, (tape:2046)

14.03.2011 günü saat:12.11’de İlhan Ekşioğlu’nu Alaeddin  Yıldırım’ın aradığı görüşme(tape:1984); 
Alaeddin:“(Serdar Kulbilge’yi  kastederek) Bu Serdar niye oynamadı Gençlerbirliği’nde”,  İlhan: “Kart 

cezalısı”, Alaeddin: “Ha ondan, İlhan bu başkan dedi ki (Serdar Kulbilge’yi kastederek) bu kaleci ... çok iyi dedi 
biliyor musun”, İlhan (gülerek): “Ya Trabzon ya ba.. Ankara’da dedi ya bunun sakatlanması lazım dedi başkan”.

14.03.2011 günü saat:14.15’de Cengiz Demirel’in Serdar Kulbilge’yi aradığı görüşme; 
Serdar:“Odadayım  hocam”,  Cengiz:  “Zafer  hocanın  (Zafer  Önder  İpek) yanındayım  bende”,  Serdar: 

“Tamam birazdan şey edeceğim”, (tape:2047)

14.03.2011 günü saat:15.08’de Cengiz Demirel’i Mehmet Şen’in aradığı görüşme; 
Cengiz: “Abi Serdar’ı bekliyorum ya”, Mehmet: “Gelince beni bi ara, ben hemen damlayayım oraya 

şimdi Hasan Şaş, Ümit Özat’la beraberim ama ben hemen gelirim oraya” , Cengiz: “15 dakikaya işim biter dedi  
ama ben seni arayacağım”, Mehmet: “Görüşme yapabilmiş mi öğrenebildin mi?”, Cengiz: “Yapmış yapmışta 
mevzuatı  içeriğini bilmiyorum abi”, Mehmet: “Ama dediğin gibi  sert yapsaydı kardeş mevzuyu biz ,…öbür 
mevzulara da ben karışmam ne yapıyorsanız öbür tarafla halledin deseymiş keşke”, Cengiz: “Şimdi konuşuruz 
bende tam bilmiyorum”, Mehmet: “Hadi bitince ben bekliyorum”, (tape:2048)

15.03.2011 günü saat:18.44’te İlhan Ekşioğlu’nu Aziz  Yıldırım’ın aradığı görüşme; 
Aziz:“Ne yapıyorsun”, İlhan:“İyi başkanım her şey yolunda yarın misafir (Cengiz Demirel’i  kastettiği  

değerlendirilmiştir.) geliyor söylemiştim size onun dışında başka bir şey yok”,  Aziz: “İyi peki”, (tape:1988)
 

15.03.2011 günü saat:20.55’de Cengiz Demirel’in Mehmet Şen’i aradığı görüşme; 
Mehmet:  “Ne  yaptın  hallettin  mi   işi”,  Cengiz:  “Şey  olarak  konuştum  telefonda  konuştum  yani”, 

Mehmet:  “Bence  yüzyüze  konuş  telefonda  konuşamazsın...,yapacak  mısın  yapmayacak  mısın  diye  mi”, 
Cengiz: “Bi sıkıntı olmadığını söyledim yani takip makip diyordu ya,…yarın kulüpte antrenmanda görüşürüz 
dedim onu”, Mehmet: “Yarın sen onu muhakkak abi doldur ona göre hareket edecek kardeş”, Cengiz: “Zaten 
antrenmandan sonra  gidecek”,  Mehmet:  “Sen  ona  yarın  öyle  bi  işle  ki  ..  gitsin  muhakkak tamam mı  ?”, 
(tape:2057)

 (Takip edildiğini düşünen Serdar Kulbilge hakkında konuştukları anlaşılmıştır.)

16.03.2011 günü saat:14.18’de Mehmet Şen’i Cengiz Demirel’in aradığı görüşme; 
Cengiz: “Bende gidiyorum”, Mehmet: “Tamam kardeş,  gidiyormusunuz beraber,…çok güzel”, Cengiz: 

“Bende gidiyorum .. ben o eğer ordan arayamazsam bile gelince kesin haber vereceğim sana”, Mehmet: “Ç ok 
sert yaparak bu işin gerçekleştiğini anlatıyorsun başka bişey istemiyorum,…hiç de korkmayın”, (tape:1292)

16.03.2011 günü saat:19.31’de Cengiz Demirel’i İlhan Ekşioğlu’nun aradığı görüşme; 
İlhan: “Nerdesin”, Cengiz: “Tam şeyin önündeyim o Suna’nın yeri”,  İlhan: “Sunanın yeri,…tamam bak 

karşı kaldırıma geç”,Cengiz:“Tamam”, (tape:1505)
(Cengiz Demirel  ile  İ.Ekşioğlu’nun 16.03.2011 günü İstanbul’da buluştukları,  bu buluşmadan Mehmet  

Şen’in de bilgisinin olduğu anlaşılmaktadır.)
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16.03.2011 günü saat:22.29’da Cengiz Demirel’in Mehmet Şen’i aradığı görüşme; 
Cengiz:  “Kardeş ne yaptınız”, Mehmet: “İkimiz gelecektik benim ismi söyleyince şey,  yok demiş ben 

demiş onla görüşmem demiş”, Cengiz: “Dallama arkadan arkadan sallamayı biliyor”, Mehmet: “O o komiser 
ondan dolayı,…yo o da gitmedi sen gelmiyorsun diye,…  ben o riske giremem sıkıntıya giremem diye o da 
gitmedi”,Cengiz: “Ne dedi öyle diyince öbürü”, Mehmet: “Ondan sonra siz bilirsiniz dedi kapattı gitti ondan sonra  
bir şey demedi”, Cengiz: “Ben sana bişey söyleyeyim mi ayıp ediyorlar ayıp ettiklerinin farkındasın demi,…keşke  
gidip ağzına geleni söyleseymiş ya”, Mehmet: “Yapacak bir şey yok o gün biliyorsun bi takım stresli olaylar 
olunca da”, Cengiz: “Neyse yapacak bir şey yok”, (tape:1506)

 (Serdar Kulbilge’nin takip edildiklerini düşündüğü için Mehmet Şen ile görülmekten çekindiği,şahısların  
bu mevzuyui konuştukları anlaşılmıştır.)

17.03.2011 günü saat:09.50’de Aziz  Yıldırım’ın İlhan Ekşioğlu ’nun aradığı görüşme; 
İlhan:“Dün gayet iyi geçti bir bir gelip bir size bir bilgi vereyim,…siz nereye gidiyorsanız gelirim oraya”, 

Aziz: “Ben şirketteyim gel şirkete”, (tape:1481)

17.03.2011 günü saat:10.44’te Tamer Yelkovan’ı İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun aradığı görüşme; 
İlhan:  “O dünkü arkadaşlarla  ilgili birisiyle  konuştuk şimdi  de,…ona  bir  50 daha artıracağız ha 

işçiyi,…o geçmiş yaptığı hakedişle ilgili”, Tamer: “Anladım eskiden kalma ... anladım ”, İlhan:“ Onu bir 50 
artıracağız onlarda gidecek,…bir de aldırayım çünkü onlar geçiyor kendi yerlerine ,…ben en kötü Halil’e birde 
senin yanında olmasını söylüyorum ”, (tape:2493)

(07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında kaleci Serdar Kulbilge ve Cengiz  
Demirel ile varılan anlaşmaya konu şike parasının İlhan Ekşioğlu’na teslim edileceği, şikeye konu para miktarının  
50.000 dolar  arttırıldığı,  bu arttırımın  20.03.2011 günü oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakasında  
Gençlerbirliği’nin kalesini koruyacak Serdar Kulbilge için ayrıca bir teşvik primi mahiyeti taşımasının amaçlandığı  
anlaşılmaktadır.)

17.03.2011 günü saat:10.50’de İlhan Ekşioğlu’nu Halil Köntek’in aradığı görüşme; 
İlhan’ın; “Saat 1’de 1’de  Tamer beyin yanına gidiyorsun,…verecek onu al beni bekle kasaya koy 

beni bekle” dediği, Halil’in onayladığı, (tape:1989)

17.03.2011 günü saat:12.20’de Serdar Kulbilge’ye Cengiz Demirel’in gönderdiği mesajda; 
“Nedir durumlar” yazdığı, (tape:1498)

17.03.2011 günü saat:12.47’de İlhan Ekşioğlu’nu Tamer Yelkovan’ın aradığı görüşme; 
Tamer: “Tamamdır”, İlhan: “Süpersin gönderiyorum”, (tape:1990)

17.03.2011 günü saat:13.17’de Serdar Kulbilge’nin Cengiz Demirel’i aradığı görüşme; 
Cengiz: “O arkada Carrofoursa var da oraya geldiydik”, Serdar: “Kimle gittin ya”, Cengiz: “Ben geldim 

yürüyerek,…Otelin  hemen  arkasındaydı  yürüyerek  geldim  buraya,…  tamam  mı  oraya  gidiyorum  ben”, 
Serdar.  “Hocam  bende  çıkıyorum  şimdi  ya”,  Cengiz:  “Sen  öbür  taraf  karşıdamısın”,  Serdar:  “Ha 
ha,...Mahkemeden çıktım şimdi hocam ya”, (tape:1499)

17.03.2011 günü saat:13.38’de Serdar Kulbilge’nin Cengiz Demirel’i  aradığı görüşme; 
Serdar. “Ben yolu karıştırdım orayı bulamadım o Develi var ya,...onun çaprazında Pelit vardı,…oradayım 

ben”, Cengiz: “Tamam hocam”, (tape:1500)
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17.03.2011 günü saat:14.18’de Cengiz Demirel’in  Mehmet Şen’i aradığı görüşme;
Mehmet’in,  Almanya’ya gideceğini,  telefonunu Doğan isimli  kardeşine vereceğini  söylediği,  Cengiz’in,  

“Ben gelince sana anlatacağım detayları abi” dediği, Mehmet’in, “Tamam pazartesi geleceğim ben o zaman 
görüşürüz” dediği, (tape:2058)

19.03.2011 günü saat:20.48’de Aziz  Yıldırım’ın, İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme; 
Aziz: “Ankara’da rahatmıyız”, İlhan: “Rahatız rahat başkanım,… çok rahatız”, (tape:1412)
(20.03.2011 günü oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı kastedilmektedir.)

20.03.2011 günü saat:21.01’de İlhan Ekşioğlu’nun Faruk Yaşar’ı aradığı görüşme; 
Faruk: “Kaleci sakatlandı maç gitti usta, gördün mü .. yediği golü gördün mü kalecinin yediği golü o gol 

yenir mi ya,..kurtarılacak toptu ya ulan nasıl kazandı …be”, İlhan: “Böyle devam edecek”, Faruk: “Evet bu varya  
son 2 haftaya kadar gelecek galiba bu böyle”,  İlhan: “Bana da öyle geliyor”, …İlhan: “Ya şimdi baktım (Aziz  
Yıldırım’ı kastederek)yine aramış bana vıdı vıdı yapacak abi  hiç açmıyorum telefonu,…ya baktım abi golün 
aynı dakikasında arama he diyecek bu sattı  kaleci sattı  maçı diyecek anladığım kadarıyla onun için arar”, 
Faruk: “Yedekleri de mi şey yapacağız”, İlhan:“ Yani bilmiyormusun onu ya, ya bir de öyle bir konuşuyor ki 
sanki benim ha”, (tape:1994)

 (Şahısların Gençlerbirliği  kalecisi  Serdar Kulbilge’nin sakatlanarak müsabakadan ayrılması ve yerine  
geçen  yedek  kalecinin  çok  basit  bir  şekilde  gol  yemesi,  Aziz   Yıldırım’ın  da  bu  golün  hemen  ardından  
İ.Ekşioğlu’nu arayarak yapılan şike konusunda baskı yaparak hesap sorması hakkında konuştukları anlaşılmıştır.)

21.03.2011 günü saat:01.25’da Cengiz Demirel’in, İlhan Ekşioğlu’na gönderdiği mesajda; 
“Abı kusura bakma basımızdakini tutamadık” yazdığı, (tape:1507)

21.03.2011 günü saat:11.38’de İlhan Ekşioğlu’nun  kendisini arayan 3. bir şahsa(tape:1995);
“E.ğlu eşşek sakatlanacak şeyi buldu ya …böyle şeyin ya” dediği,( Serdar Kulbilge’den bahsettiği .)

21.03.2011 günü saat:12.16’da Cengiz Demirel’i  X Şahsın (Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan  
adına kayıtlı) aradığı görüşme(tape:2059); 

Cengiz: “Birazdan geçeceğim kulübe”, X Şahıs: “Kulüpteyim  burdayım işte Mehmet abi …bir şeyler 
olmuş  diyo”,  Cengiz:  “Dün  bir  şey  mi  ima  etmeye  çalışıyor  bana  onun  derdi  ne”,  X  Şahıs:  “Maçın 
atmosferinde  bana bağırdı sonra geldi  sana sataştı”, Cengiz:  “Niye üzgünsünüz zil  takıp oynayacağım mı, 
maçtan sonra ben üzülmüşüm yani yenildik son dakika da gol yemişiz”,  X Şahıs: “Normal karşıla adam geldi  
koridorda da beni odada…”,  Cengiz: “Hiç normal karşılanacak bir şey değil onun yaptığı,…imalı imalı bir şeyler  
sormak, söyledim yani ney bir  şey mi ima etmeye çalışıyorsun abi dedim yani niye böyle bi soru soruyorsun  
dedim, bir şey varsa söyle dedim, sustu ondan sonra”,  X Şahıs: “Bu Serdar bana mesaj atmışta,…Hocam 
seninle bi konuşmak istiyorum diye bende şimdi dedim ki hiçbir şey konuşamam dedim,… bütün şey benim, 
benim üstüme kalıyor”,   Cengiz:  “Ben ona dedim zaten  artık bizlik  bir  şey yok dedim sen başka yerden 
hallediyorsan hallet işi dedim yani”,

21.03.2011 günü saat :12.51’de Alaeddin  Yıldırım’ın Hasan Çetinkaya’yı aradığı görüşme(tape:2437); 
Alaeddin: “Senin işin anlat bakayım”, Hasan: “Öyle bir şey olamaz ya yani hiç böyle şey koku almadım 

abi  yani  hepsiyle  biz  konuştuk  biz  orada  abi  tek  tek,..hepsi  şey  inanılmaz  bırakmayacağız şöyle 
böyle,..nasıl  o ikinci yarı  berbattı ya resmen verdiler maçı ya abi,..bir  tane yabancı var ortada  ona mı 
girdiler dedim adam ayağını uzatmadı hiçbir topa abi maç boyunca”, Alaeddin: ( Gençlerbirliği - Trabzonspor 
müsabakasında  Gençlerbirliği  kalecisinin  yediği  golü  kastederek)  “O  kalecinin  ikinci  yediği  gol  ney”,  Hasan:  
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“(Müsabaka esnasında sakatlanan Serdar Kulbilge’yi kastederek) Sakatlandı ben maçtan önce orada şeyde de  
buluştum,..onunla beraber olduk işte oturduk ki onunda şey ya orada yani herkesi yaptık işte Gökhan Gönül 
oradaydı İlhan oradaydı Ankara’da,...herkesle yakın şeydeydik yani markajdaydık ama yani,...o son golde ... 
ya zaten son onbeş dakika o kadar belli ettiler ki, aldıklarını adamlara atıyorlar abi,…birde devrede biliyorsun 
değil  mi olaylar çıkmış orada, gitmiş şey  Trabzonlu futbolcular bunların şey soyunma odasına Serdar önce 
onlara şey demiş  kaleci Serdar adam gibi oynayın lan demiş şey Trabzonlu futbolculara ,  onlarda tam o 
soyunma odasının  önünden geçerken işte hepsi  şey diye bağırmışlar  Cavcav da oradaymış hepiniz  satılmış  
köpeksiniz demişler Fenerbahçeyi bırakıyorsunuz falan demişler  böyle satılmış köpekler diye bağırmış böyle 
olay çıkmış devre arası”,
           (Fenerbahçe  profesyonel  futbol  takımı  idari  menajeri  Hasan  Çetinkaya’nın  Trabzonspor  maçı  öncesi  
Gençlerbirliği futbolcuları ile temasa geçtiği anlaşılmaktadır.)

29.03.2011 günü saat:13.45’te İlhan Ekşioğlu’nu Serdar Kulbilge’nin aradığı görüşme(tape:1999); 
Serdar:  “Ne diyeceğim şey şimdi bunlar gene bana şeyde geldi abi  imza atmıyorum abi”,  İlhan: 

“Atma atma”, Serdar: “İyi iyi tamam abim benim”.

05.04.2011 günü saat:18.29’da Serdar Kulbilge’nin İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme; 
Serdar:  “Hafif  bir  sakatlığım var,…ne yapıyorsun abi  iyisin”,  İlhan “İyiyim iyi  bomba gibi  senin şey 

tamam gibi ha yani haberin olsun”, (tape:2042)

05.04.2011 günü saat:18.38’de Cengiz Demirel’in İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme; 
Cengiz: “Yarın İstanbul’a geliyoruz,…var mı yapılacak bir şey filan abi geleyim mi yanına yoksa”, 

İlhan: “Var bir şey gel”, Cengiz: “O zaman ben yarın gelince seni arayayım”, İlhan: “İnince beni ara”, (tape:2060)

06.04.2011   günü saat:  13.34’   de Murat Öztürk’ü (Fenerbahçe kaleci antrenörü) Serdar Kulbilge’nin aradığı   
görüşme; 

Murat:  “Tesisteyim,  tebrik  edelim”,  Serdar:  “Hazırmısın  sen eski  öğrencinle  çalışmaya”,  Murat:  “Ya 
bırak şimdi(gülüyor), tamam mıdır, tamam deme sakın yüreğime iner”, Serdar:“Tamam dediler artık bilmiyorum 
vallah,..şimdi  görüşeceğiz  bir  daha  tekrar,..bi  ön  protokol  imzalayın  diyecem,..dün şey  etti  işte 
görüştük,..şeyle ya  ekşi mercimek var ya ekşi peynir  senin iş tamam dedi  yani”,  Murat:  “Anladım  Ekşi 
Peynir anladım hı hım tamam öbü tarafla sizinkilerle bi problem yok değil mi”, Serdar: “Yok ben imza atmıyorum  
buraya hocam,..seneye erkenden başlarız Samandıra’da çalışmaya hocam,...vallah çok güzel oldu hocam ya 
başladık ya yavaş yavaş eşyaları toplamaya evde”, (tape:2041)  

06.04.2011 günü saat:21.18’de Serdar Kulbilge’nin Cengiz Demirel’e gönderdiği mesajda; 
“Mesajı ıletsene hocam” yazdığı, (tape:1503)

08.04.2011 günü saat:14.29’da İlhan Ekşioğlu’nu Serdar Kulbilge’nin aradığı görüşme; 
Serdar: “Şimdi ben Hakan’la  konuşayım  mı  abi  ne yapayım”,  İlhan:  “Dur hiçbir şey yapma sen hiç 

kendinle  ilgili o taraflarla ilgili bir şey  yapma tamam mı şu şeyi bi geçelim bu pazar inşallah şu yarını,…
detaylı  konuşacağım  tamam mı  bu arada  bizimkileri  bi  konuşayım tam net,…Hocayla  bide  başkanla  bir 
konuşayım  ki  tam  bir  olurunu  alayım  yani,…bundan  aramasın  beni,  ben  arayacağım  onu  tamam  mı”, 
(tape:2023)
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12.04.2011   günü saat:  17.26’  da   Cengiz Demirel’in     İlhan Ekşioğlu’  nu aradığı görüşme  ; 
İlhan:  “Hiç  iyi  değilim nasıl  olayım”,  Cengiz:  “Valla  abi  sen  de  haklısın ben  de  sana  karşı  acayip 

mahçupum bizimkilere fırça çektim zaten bayağı bir tartıştık ondan sonra”, İlhan: “Ha ne çekersen çek ya hiç bir 
şey olmuyor ki ya bu nasıl bir şey ya”, Cengiz: “İkinci olay var dediler orda halledeceğiz dedi sen merak etme 
ilkinde de bir şey görmedik dediler,.. onun sözünü aldım,.. ben de bunlara sürekli baskı yapıyorum yani”, 
İlhan: “Tamam haftaya görüşeceğiz”, (tape:1530)

12.04.2011   günü saat:  17.27’  de    Cengiz Demirel’in Zafer Önder İpek’  i  aradığı görüşme  ; 
Cengiz:  “(İ.Ekşioğlu’nu  kastederek)  Ulaştım  abime  de  çok  kızıyor  bana  ya,..İş  verdim  sana  diyor 

yapamadın  beceremedin diyor”, Zafer: “Doğru deseydin de  yani bizlik bir şey olmadığını”, Cengiz: “Dedim 
aynen  söyledim  ya  dedim  ya  abi  dedim öbür  arkadaşlara  dedi  annemim  evini  yapan  ustalara  az  para 
vermişiz dedim o yüzden şey yapıyorlar dedim yani onlar dedim homurdanıyorlar dedim şey merak etme dedi şu 
önümüzdeki hafta geliriz o kalan yerleri de bitiririz dediler tamam ben bekliyorum mutlaka dedi ben dedi senle 
bir görüşeyim dedim ben dedi yokum dedi bu hafta dedi haftaya geleceğim dedi sen dedi işçilere dedi gereken 
şeyi söyle dedi onlar dedi evi bitirsinler güzelce dedi ondan sonra görüşürüz dedi haftaya dedi,..eğer netleşirse 
bugün isim verelim mi abi gitmeden”, Zafer: “Tamam tamam”, (tape:1531)

12.04.2011   günü saat:  17.29’   da    Cengiz Demirel’in Serdar Kulbilge’  yi aradığı görüşme  ; 
Cengiz: “(İ.Ekşioğlu’nu kastederek) Ya abimi aradım abim bana kızdı ya,.. ne biçim iş yapıyor işçiler 

diye kızdı bana ya ben de dedim işçiler bunu yanlış yapmışlar da haftaya dedim gelip tekrar evi  kontröl 
edecekler dedi bakacaklar güzelce,...gitmiş eve bakmış”, (tape:1532)

18.04.2011   günü Saat:  19.33’de Serdar Kulbilge'nin   İlhan Ekşioğlu'na gönderdiği mesajda;   
"Abı nasılsın donmedın bı haber yok galıba daha transferle ahlakalı" yazdığı, (tape:1664)

27.04.2011 günü Saat:10.30’da İlhan Ekşioğlu’na Cengiz Demirel’in  gönderdiği mesajda; 
“Abi günaydın. geri dönmedin, haber bekliyorum senden,  arkadaşlarda haber bekliyor. Saygılar 

ağabeycim” yazdığı, (tape:3088)

27.04.2011   günü Saat:  17.42’de Serdar Kulbilge'yi    Cengiz Demirel'in aradığı görüşme  ; 
Cengiz:  "İdam sehpasını  kurmuşlar  Zafer’i   üstüne  bindirmeye  çalışıyorlarmış...sonra  konuşuruz  şey 

İstanbul’da  bir  mevzular  olduydu  ya...  onlar  işte  Başkan’a  filan  anlatmışlar  gidip  mevzuyu  Zafer  de  var 
diyorlar, Mehmet, ben üçlü diye anlatmışlar  ondan sonra Zafer de gitmiş işte başkanla konuşmuş işte ben 
yoktum filan muhabbeti...böyle böyle bunlar alem yapmışlar oda ayarlamışlar kulübün parasından oda tutmuşlar  
bilmem ne bilmem ne yazmış hesaba", Serdar: "İyi Zafer’le konuşuruz hocam ya", Cengiz: "Bundan sonra Levent  
ile ben yolcu olurum büyük ihtimal bu şeyden dolayı mevzudan dolayı", (tape:1665)
           (Cengiz Demirel’in; kendisinin ve Mehmet Şen’in Trabzonspor maçında Gençlerbirliği futbolcularına örgüt  
tarafından verilecek teşvik primi ile ilgili İstanbul’da Aziz  Yıldırım liderliğindeki örgüt üyeleri ile görüşmelerinin ve  
Zafer Önder İpek’in de bu olayın içinde olduğunun Gençlerbirliği yönetimince öğrenildiğinden bahsettiği, devam  
eden  süreçte;  Gençlerbirliği  kulübü  tarafından  Cengiz  Demirel  ve  Zafer  Önder  İpek’in  işlerine  son  verildiği  
anlaşılmıştır.)

29.04.2011   günü saat:  20.58’  de   Cengiz Demirel’in     İlhan Ekşioğlu’  na attığı mesajda;   
“Abi görüsmemiz lazim, bazi isleri kontrol etmemiz zorlasiyor, lütfen ara” yazdığı, (tape:1533)
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29.04.2011   günü saat:  21.03’  de   Cengiz Demirel’  e   İlhan Ekşioğlu’  nun attığı mesajda;   
“Bu telefonu kullanma. mayis sonu konusacagiz” yazdığı, (tape:1534)

29.04.2011   günü saat:  22.36’  da   Cengiz Demirel’in  Serdar Kulbilge’  yi aradığı görüşme;   
Cengiz: “Senin Yampiri şey yapmış sponsor eşofmanlar eşofmanları mayıs sonunda halledeceğim 

diye  mesaj  atmış”,  Serdar:“Tamam  o  zaman hocam”,  Cengiz:  “Senin  haberin  var  yani  ondan,..senin 
sponsora ben ciddi mesaj attım sen öbür şeyden konuşuruz artık”, (tape:1535)

29.04.2011   günü saat:  23.26’  da   Cengiz Demirel’  i   Mahmut Boz’  un aradığı  ; 
Cengiz’in;  “Ben şeyle  öbür  tarafla  görüştüm şimdi e  çaktırma hiç  yanında kimse var mı”dediği, 

Mahmut’un yanında kimsenin olmadığını söylediği, Cengiz’in; “Telefonla ... ben şey öbür tarafta bi abi vardı ya 
bizim  onunla  görüştüm,…kaç  gündür  telefonumu  açmıyor  benim arıyorum  telefonu  açmıyor,  mesaj 
atıyorum telefonumu açmıyor dün en sonunda zorladım iş kontrolden çıktı dedim benim dışımda gelişen 
olaylar var dedim en son bugün mesaj atmış bana, daha seninle Mayıs sonunda görüşeceğiz, bu telefonu 
kullanma diye,..sen kendi işini ya bi şekilde hallet nasıl hallediyorsan yada bekle acelen yoksa” dediği, 
Mahmut’un  tamam  diyerek  onayladığı,  Cengiz’in;  “Ben  sana  elimden  geldiğince  zaten  en  güzel  şeyi 
yapacağım,..gerekirse işte  Fener’e göndeririz  Beşiktaş’a  göndeririz  anla yani,..bir  şey olursa ben sana haber 
vereceğim zaten dediğim gibi Mayıs’a kadar bekle” dediği, (tape:1536)

30.04.2011   günü Saat:  17.21’de Cengiz Demirel'in    Serdar Kulbilge'yi  aradığı görüşme  (tape:2909); 
Serdar: "Yantiri ile konuştunuz galiba her şey olumlu", Cengiz:"Yantiri şey yaptı mesaj attı konuşmadık 

da sen konuştun mu", Serdar: "Ben daha hiç görüşmedim bende", Cengiz: "Hacı bana mesaj attı ya bu telefonu 
kullanma mayıs  sonunda görüşürüz diye…iyi  hafta  içi  görüşürüz ya konuşuruz",  Serdar:  "Tamam hocam 
benim",
        (Yantiri olarak kastedilen kişinin İlhan Yüksel Ekşioğlu olduğu anlaşılmaktadır.)

03.05.2011   günü saat:  17.16’  da   Cengiz Demirel’  i    Mahmut Boz’  un  aradığı görüşme  ; 
Cengiz’in:  “Ne  yaptın  ev  işini  halledebildin  mi”dediği,  Mahmut’un  beklediğini  söylediği,  Cengiz’in:  “İyi 

tamam  yani  şey  alacaksan  alda hani  o  şeyi  de  dediğim  gibi  ordan  haber  gelecek işte,..adamı  da 
sıkıştıramıyorum hani öbür numarası şey, öbür telefonu kapalı bana verdiği bitane, kendi asıl telefonu var 
oradan da şey yapamıyorum konuşamıyorum,.. Zafer hoca da aynı durumda, bi de bizde şimdi daha zor 
durumdayız yani kesin almamız lazım” dediği,, Mahmut’un “Zorlayacağız hocam” dediği, Cengiz’in: “Yeter ki 
şeyi alalım öbür taraftan yani,..onu alırsak problem değil gerisi ya” dediği, (tape:1537)

01.05.2011   günü Saat:  12.33’de Serdar Kulbilge'nin   Zafer Önder İpek'i aradığı görüşme  (tape:1667); 
Serdar:  "Bağdat  caddesi  şuanda  yıkılıyor...Cengiz  hocayla  beraber  gittik  sabah  çıktık  hadi  gel  dedi  

çıkalım dedik ya...oradan da zaten şeye geçeceğiz Fenerium ya bizi bekliyor orda", Zafer: "Anladım hayırlısı 
inşallah kardeşim... bekliyorum...iyi bir şey olursa bi hayırlı haber verin oldu mu", Serdar: "Hacettepe yenecek diye  
düşündüm ama yenemedi o zaman" , Zafer: "Öyleydi ama içerdeki adam gelemedi tahmin ediyorum", Serdar: 
"Yani soğan ekmekle olmuyor bu işler yani", Zafer: "Cengiz’e de söyledim bu işler kuru kuru olmaz diye". 

20.05.2011    günü  saat:  15.09  ’da   İlhan  Ekşioğlu’nu     Serdar  Kulbilge’nin   aradığı  ancak  görüşmenin   
gerçekleşmediği, (tape:3027)
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20.05.2011   günü saat:  15.09  ’da   İlhan Ekşioğlu’nun     Serdar Kulbilge’yi   aradığı görüşme  ; 
Serdar’ın evden çıkmadığını söylediği,  İlhan’ın: “Çıkma 2 gün daha dur aman,  çıkma,  dua et 2 gün 

daha”dediği,  Serdar’ın; “Anladım abi ya bende ne yapayım işte abi çocukların okullarını bir an önce halletmek 
istiyorum ona göre”dediği,  İlhan’ın; “Niye diyorum sana bekle şu pazar olmadan hiçbir …bakmıyor hiç 
bişeyle ilgilenmiyor şu, şu pazarı geçelim Allahın izniyle inşallah senin işi halledeceğim ben şu pazar bi 
geçelim”dediği, Serdar’ın onayladığı, (tape:3028)

22.05.2011   günü Saat:  23.10’da Cengiz Demirel'i      Mahmut Boz'un  aradığı görüşme;   
Mahmut:"Fener şampiyon oldu biraz  mutluyum birde hafiften",  Cengiz:  "Sana ne oluyor oğlum sen 

Beşiktaşlı değil miydin", Mahmut. "Ne bileyim hocam valla Fener olsun diye dua ettim…Fener gol atıyor ben 
seviniyorum anlamadım valla",  Cengiz:  "Biz  de öyle işte  bakalım  bu hafta  haber  bekleyeceğiz",  Mahmut. 
"Benim durumlar ne hocam…Hani  transfer olayları", Cengiz. "Ben de hiç şey yapmadım  daha o en son 
konuştuğumuz vardı ya ondan sonra hiç konuşmadım adamla…Bu hafta çağırırsa konuşacağım…Onu 
onu da söyleyeceğim yani", Mahmut: "Tamam hocam bekliyorum tamam hocam", (tape:2910)

23.05.2011    günü  saat:  12.37  ’de   İlhan  Ekşioğlu’nu     Serdar  Kulbilge’nin   aradığı  ancak  görüşmenin   
gerçekleşmediği,(tape:3041)

24.05.2011    günü  saat:  11.56  ’da    İlhan  Ekşioğlu’nu     Serdar  Kulbilge’nin     aradığı  ancak  görüşmenin   
gerçekleşmediği,(tape:3046)

24.05.2011 günü saat:11.58'  de Murat Öztürk'ü   Serdar Kulbilge'nin aradığı görüşme  (tape:3631); 
Serdar: "Bende yarın geleceğim hocam İstanbul’a ya", Murat: "Yok mu haber", Serdar: "Daha şuanda 

herhangi  bir  haber  yok",  Murat:  "Zaten  ne  yapacaklarına  karar  vermişlerdir  ya",  Serdar:  "Aşağı  yukarı 
vermişlerdir ya", Murat: "Belirlidir o bir şey olursa zaten haberleşiriz…yarın gelince ara konuşuruz tamam".

24.05.2011   günü saat:  12.06  ’da   İlhan Ekşioğlu’na     Cengiz Demirel’in    gönderdiği mesajda  ; 
“Abi tebrikler şampiyonluğunuzu kutluyorum hayırlı olsun. Selamlar saygılar”, (tape:3047)

29.05.2011   günü   saat:14.16’da     Cengiz Demirel’in      Mahmut Boz’u   aradığı görüşme;   
Cengiz:  “…Öbür tarafı  da  aradım daha ses  yok adama ulaşamadım o da  yurt  dışına  gitmiş,…

pazartesi gelecekmiş salı çarşamba bir arayacağım adama ulaşmak mümkün değil bu aralar…”, Mahmut: 
“İnşallah  hocam”,  Cengiz:  “…Baksana  sesi  soluğu  çıkmıyor  hiç  hepimizin  beklentisi  o  ...  senin  başka 
beklenti var bizim iş yok güç yok,…inşallah ulaşırız ya Serdar’a da dedim hatta böyle böyle sen bir görüş 
et falan diye o da İstanbul’daymış hocam geleyim de bir bakarız dedi,…salı çarşamba haberleşiriz adamla 
ya”, (tape:2911)

29.05.2011   günü   saat:15.37’de     Cengiz Demirel’i X Şahsın   aradığı görüşme;   
X Şahıs: “…bana Zafer Önder İpek haber gönderiyor Antalya’daki kadına tacizden dolayı delil var basına 

vereceğiz bende dedim ki o basına verirse  bende İstanbul’daki olayları basına veririm dedim”, Cengiz:  “…
Hocam onun benimle bir ilgisi yok benim İstanbul ile bir şeyle bir ilgim yok tamam mı öyle sağda solda Cengiz 
şunu yapıyor bunu yapıyor deme lütfen bak bende yeri gelir Antalya’yı anlatırım bak birbirimizi üzmeyelim…”, X 
Şahıs: “Hocam ben seni üzmemki,…beni çağırdığında böyle böyle olaylar olmuş dediğinde dedimki  Mehmet abi 
ne böyle bir olay oldu ne de ben böyle bir olay gördüm dedim ben,…ona o Zafer de şahit ona”, (tape:2912)

(İstanbul’daki olaylardan kastedilenin  yapılan şike faaliyetleri olduğu anlaşılmaktadır.).
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2  7.06.2011 günü saat:18:57’de Cengiz Demirel’i Zafer Önder İpek’in aradığı görüşmede;   
Zafer  Önder  İpek’in"Yani  250  bin  dolar  para  alacaktık,  100’ünü  dağıtacaktık,  150’si  de  ikimizin 

olacaktı sözde, ama şey olmadı alamadık, alamayınca da 50’şer bin dolar para ödemek zorunda kaldık 
olay ortaya çıkmasın diye,... ben şeyini söyledim ya böyle böyle işte  bir  şey, bordo mavi vardı ya, Bordo 
Mavi  için bir organizasyon yapmıştık, kaybedince son anda gelmedi şeyler,  bizde bazı  taahhütlerimizi 
yerine  getirmek  zorunda  kaldık,  olay  muhteviyatı  çok  telefonda  söylemiyorum...  bordo  mavi  için  şey 
yapmıştık  Ankara’da" dediği (tape:3836)  belirlenmiştir.

EYLEME İLİŞKİN ŞÜPHELİ İFADELERİ

Aziz  Yıldırım savcılık ifadesinde; söz konusu karşılaşmada teşvik primi faaliyetinde bulunmadığını beyan 
etmiştir.
 

İlhan Ekşioğlu savcılık ifadesinde; karşılaşmayı izlemek için Ankara’ya gitmediğini, hiç bir Gençlerbirliği 
futbolcusuna belirtilen teklifte bulunmadığını beyan etmiştir.

Cengiz  Demirel  kolluk  ifadesinde;  müsabaka  öncesinde  Fenerbahçe  kulübünden  hiç  kimse  ile 
görüşmediğini,  karşılaşma  öncesinde  İlhan  Ekşioğlu  ile  buluşup  buluşmadığı  yönündeki  görüşmesini  
hatırlamadığını,  karşılaşma  sonrasında  İlhan  Yüksel  ile  Serdar  Kulbilge  ve  Mahmut  Boz'un  transferi 
hakkında görüştüğünü, işçiler  olarak kast  ettiği  şahısların  annesinin  evinin  tamiratında çalışan işçiler 
olduğunu,   ‘Yampiri’  olarak Serdar  Kulbilge'nin Adidas sponsorunu kastettiğini,  Ankara’daki  fiziki  takiple ilgili  
olarak şahıslarla buluştuğunu ancak şike ve teşvik konusunda görüşmediğini beyan etmiştir.
 

Mehmet  Şen  kolluk  ifadesinde;  karşılaşmayla  ilgili  Gençlerbirliği  ve  Fenerbahçe’den  kimseyle 
görüşmediğini, Cengiz Demirel ve Serdar Kulbilge ile ocak ayında görüştüklerini, fiziki  takip ile ilgili  olarak bu  
şahıslarla karşılaşma öncesinde görüşüp görüşmediğini hatırlamadığını,  iletişim tespit  tutanaklarının tamamını  
hatırlamadığını beyan etmiştir. 

Serdar Kulbilge kolluk ifadesinde; karşılaşma öncesinde kimse ile teşvik primi hakkında görüşmediğini, 
böyle bir teklifin kendisine gelmediğini,  Ankara’daki fiziki  takipe konu görüşmede Fenerbahçe’ye transferi 
hakkında görüştüklerini, Mehmet Şen'in kendisine menajerliğini yapmayı teklif ettiğini, Cengiz Demirel ile telefon  
görüşmelerinde  geçen  işçiler  sözü  ile  neyi  kastettiğini  bilmediğini,   ‘Yampiri  ‘  olarak  bahsi  geçen  kişinin  ve  
sponsorun kim olduğunu bilmediğini (Cengiz Demirel işçiler için annesinin evini yapan işçiler olduğunu, Yampiri  
için Serdar Kulbilge'nin sponsoru adidas olduğunu ileri sürmüştü) beyan etmiştir.  

Zafer Önder İpek kolluk ifadesinde; karşılaşma öncesinde kimse ile teşvik primi hakkında görüşmediğini,  
Cengiz Demirel ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde geçen işçilerin Cengiz'in annesinin evinin tadilatı ile ilgili  
olduğunu, Cengiz'den 3.000 tl borç aldığını, bu görüşmede Cengiz'in söz konusu parayı dolaylı olarak kendisine  
ima etmeye çalıştığını Serdar Kulbilge ile yapmış olduğu "Soğan ekmekle kuru kuru olmuyor" sözlerinin geçtiği  
görüşme  hakkında  Hacettepe  Klüp  başkanının  kendi  takımına  galibiyet  primi  vermediğini,  bu  sebeple 
Hacettepe'nin  berabere  kalarak  küme  düştüğünü,  görüşmenin  bununla  ilgili  olduğunu,  Serdar  Kulbilge  ve 
Mahmut  Boz'un  transferi  için  Fenerbahçe  ile  2010/2011  sezonunun  ikinci  yarısından  bu  yana 
görüştüklerini beyan etmiştir.

Zafer Önder İpek savcılık ifadesinde; “..2.yarı İlhan Ekşioğlu'nun Serdar Kulbilge ile transfer amaçlı 
görüşmeler yaptığını biliyordum. Fenerbahçe ve Trabzon maçları döneminde bu girişimleri  hızlanmıştı.  

254



Daha doğrusu Trabzon  maçı  zamanı  bu bayağı  artmıştı.  Trabzon maçında Serdar  Kulbilge  sakatlanıp 
oyundan çıkınca ve Trabzon maçı alınca bu transfer bir ölçüde riske girmişti. Eğer Trabzon maçında iyi  
oynasa Fenerbahçenin alacağını duymuştum. Fakat bu iş bu nedenle yarım kaldı. Bu görüşmede kısmen bu 
mevzular konuşuldu. Benim ekonomik durumum iyi olmadığı için Serdar Kulbilge transfer olsa bana da maddi  
yardımda  bulunacaktı.  ..İlhan  Ekşioğlu,  Serdar  Kulbilge'nin  transfer  konusunu  çözeceğini  söylemişti.   Benle 
yardımcı antrenör olan Cengiz Demirel'in de bu transfere yönelik beklentilerimiz vardı. Bu nedenle bu mevzunun  
üzerinde  duruyorduk.  Ben  bu  nedenle  Cengiz'i  çok  sıkıştırdım.  İlhan  Ekşioğlu,  Trabzon-Gençlerbirliği 
maçından önce “bu maçta çok iyi  oynasın, maçta puan alsın Fenerbahçeye transferini %100 yapacağım”  
demişti.. Serdar bana karşılıksız 25-30 bin tl para verecekti. Transfer işi olmayınca bizde sıkıntıya girdik.  
Daha doğrusu ben girdim. Ancak İlhan Yüksel'in kesinlikle böyle bir teklifi oldu…”demiştir.

Mahmut  Boz  kolluk  ifadesinde;  karşılaşma  öncesinde  kendisine  teşvik  primi  ile  ilgili  teklifte 
bulunulmadığını,   Zafer  Önder İpek'in evinin  tamiri  olayını  bilmediğini  bu sebeple görüşmede geçen konuları  
bilmediğini,  Fenerbahçe'ye  transferinin   söz  konusu  olduğunu,  Cengiz  Demirel  ile  yapmış  olduğu 
görüşmelerde geçen konunun bu olduğunu,  bu görüşmelerde geçen para konusunun transfer  olması 
durumunda Cengiz Demirel'in alacağı para olabileceğini, beyan etmiştir .

Faruk  Yaşar  kolluk  ifadesinde;  söz  konusu  karşılaşmada   teşvik  primi  verilmesi  hakkında  bilgisinin 
olmadığını beyan etmiştir.

Tamer  Yelkovan  kolluk  ifadesinde;  teşvik  primi  hakkında  bilgisinin  olmadığını,  İlhan  Yüksel  ile 
görüşmesinde geçen işçilerin İlhan'ın takip ettiği inşaatta çalışan işçiler olduğunu, İlhan'ın Halil Köntek'e 
Tamer'den  alarak  kasaya  koymasını  istediği  şeyin  makbuz  karşılığı  alınan  para  olduğunu,  ancak  bu 
paranın nerede kullanıldığını bilmediğini beyan etmiştir.

Halil  Köntek  kolluk ifadesinde;  teşvik  primi  hakkında  bilgisinin  olmadığını,  İlhan Yüksel'in  ‘Tamer'den 
alarak  kasaya  koymasını  istediği’  görüşme  ile  ilgili  olarak,  bu  tür  şeylerin  kendisine  kapalı  zarf  içerisinde  
verildiğini, bu sebeple içerisinde ne olduğunu bilmediğini, verilen zarfları İlhan'ın söylediği gibi kasaya koyduğunu  
beyan etmiştir.

Hasan Çetinkaya  kolluk  ifadesinde  ;   teşvik  primi  hakkında  bilgisinin  olmadığını,  karşılaşma öncesinde 
yada sonrasında hiç bir Gençlerbirliği futbolcusu ile görüşmediğini, kimseye teşvik primi teklifinde bulunmadığını  
beyan etmiştir.

           EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

20.03.2011 günü Ankara’da oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakasında  Aziz  Yıldırım liderliğindeki suç 
örgütü  tarafından  Gençlerbirliği  futbolcuları  Serdar  Kulbilge ve  Mahmut  Boz’la;  Trabzonspor’a  karşı  iyi  bir  mücadele 
sergilemeleri, karşılığında para almaları ve Fenerbahçe’ye transfer edilmeleri hususunda anlaşıldığı, şahıslara  teşvik primi 
verildiği, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet Şen, Cengiz Demirel, Halil Köntek, Zafer Önder İpek, Faruk Yaşar, 
Tamer Yelkovan ve Hasan Çetinkaya’nın bu eyleme iştirak ettikleri, belirlenmiştir. 

6-)  09.04.2011  GÜNÜ  OYNANAN  ESKİŞEHİRSPOR  -  FENERBAHÇE 
MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI 

EYLEMİN GELİŞİMİ
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Süper  Ligin  27.  hafta  maçları  sonunda Trabzonspor'un  63  puan ve  2  puanlık  farkla  Fenerbahçe'nin  
önünde  lider  durumda olduğu,   Trabzon ve  Fenerbahçe  futbol  takımlarının  şampiyonluk  adayı  olarak  yalnız  
kaldıkları, her iki takımın da sonraki maçlarının çok fazla önem arz ettiği, Fenerbahçe takımının puan kaybetmesi  
durumunda şampiyonluk şansının azalacağı biçimde ligin şekillendiği,

Bu nedenle; 28. haftada 09.04.2011 günü oynanacak  Eskişehirspor-Fenerbahçe maçından önce, Aziz 
Yıldırım'ın talimatıyla; Eskişehirspor teknik direktörü Bülent Uygun ve Eskişehirspor futbolcularından Ümit Karan  
ile şike amaçlı olarak irtibata geçildiği, Bülent Uygun'un maçtan bir hafta önce Şükrü Saraçoğlu stadına gelerek 
Fenerbahçe maçını izlediği   

Ardından  verilecek  şike  parası  için  finans  arayışına  giren  Aziz  Yıldırım'ın  TFF'den  para  almak  için  
girişimde bulunduğu, 05.04.2011 günü TFF yöneticisi Mehmet Levent Kızıl’la görüştüğü, bu görüşmede paranın 
ertesi  gün Fenerbahçe kulübüne verileceğinin söylendiği,  bunun üzerine Aziz Yıldırım'ın kulübün mali  işlerine  
bakan Tamer Yelkovan'ı aradığı ve   "1,5 trilyonu takip et sen, oradan 200’ü ayır şeye yanlız İlhan"  diyerek 
talimat verdiği, 

Bu arada İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun Aziz Yıldırım'dan aldığı talimat doğrultusunda Ali Kıratlı'ya talimat  
vererek, Eskişehir'e gidip Ümit Karan ve Bülent Uygun’la görüşmesini, maçın Fenerbahçe lehine sonuçlanması  
konusunda herhangi bir sorun yaşanmamasını istediği, yapacakları anlaşma karşılığında ödenecek şike parası  
hakkında "250 gram" (250.000 dolar olduğu değerlendirilmektedir.) şeklinde şifreli sözler kullandıkları, İlhan'ın  
ödenecek  para konusunda herhangi  bir  sorun olmayacağını "Hiç gecikme bilmem ne olmayacak,  anında, 
ikisine de aynı anda söyle" diyerek Ali Kıratlı'ya ilettiği ve  Bülent Uygun ile Ümit Karan'a bu doğrultuda teminat 
verebileceğini aktardığı, Ali Kıratlı'nın da Ümit Karan'ın diğer oyuncularla görüştüğünü kastederek "Yani çokuz 
diyor  herkeste  bekliyor  diyor  aşırı  şekilde  diyor…ikincisi  (Trabzonspor  maçı  için  alınacak  teşvik  primi 
kastediliyor) için  300  gram  alırız…mühim  olan  birincisi…biraz  bi  yükselttim o  kadar  ben  sana 
sormadan..50’şer  50  şer  YEŞİL  ZAM  YAPTIM”  diyerek yapılan  şike  faaliyeti  hakkında   Ekşioğlu'na  bilgi  
aktardığı,

TFF tarafından Fenerbahçe kulübüne alacaklarına mahsuben avans olarak 1 500 000 TL para yatırıldığı  
gün (06.04.2011) Aziz Yıldırım'ın Tamer Yelkovan'ı arayıp "Bir buçuk geldi mi"  diye sorduğu, Tamer’in de bir 
sorun olmadığını belirterek "Geldi  geldi  başkanım,…bir de İlhan beyin emaneti vardı  onu da hallediyoruz 
yarına” şeklinde bilgi verdiği, 

Görüşmelerden  bir  gün  sonra  Ekşioğlu'nun  Ali   Kıratlı'yı aradığı,  paranın  hazır  olduğunu  ve 
göndereceğini söyleyip Eskişehir'e gitmesi için  talimat verdiği, Ali Kıratlı'nın  "Bize biraz şey bıraksaydın ya 
örtülüden yol harçlığı" diyerek Eskişehir'de yapacağı masraflar için para istediği, bu durumun da Ali Kıratlı'nın  
İlhan Ekşioğlu'nun talimatı ile hareket ettiğini açıkça gösterdiği,

Daha  sonra  İlhan  Ekşioğlu'nun,  çalışanı  Halil  Köntek  aracılığıyla (200.000  dolar)  şike  parasını  Ali  
Kıratlı'ya ulaştırdığı, Ali Kıratlı'nın da Mustafa Anlı ile birlikte 07.04.2011 günü Eskişehir’e gittiğii,

Aynı gün akşam Ali Kıratlı'nın kaldığı otele yakın bir kafeteryada  Bülent Uygun, Ali Kıratlı, Muhammet  
Şenyüz ve Mustafa Anlı'nın buluştukları, bu buluşma sırasında  Ali Kıratlı ve Bülent Uygun'un kafeterya dışına  
çıkarak bir süre başbaşa görüştükleri, daha sonra şahısların ayrıldıkları, 

Ali  Kıratlı'nın,  Bülent Uygun'la buluşmasının ardından  Ümit Karan’la telefonla görüştüğü ve buluşmak  
istediği ancak  Ümit  Karan'ın  dışarıda  buluşmak  istemediği,  evine  davet  ettiği,  bunun  üzerine  Ali  Kıratlı'nın 
Muhammet Şenyüz ve Mustafa Anlı ile birlikte otele gittiği, bir süre sonra  elinde çanta ile dışarıya çıktığı ve 
yanında bulunan şahıslarla birlikte eğlence yerine gittikleri,

Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'yı almak üzere şoförü Mustafa Efe’yi  gönderdiği, Ali  Kıratlı'nın şoförün geldiği  
araca bindiği ve Ümit Karan'ın evine gitmek üzere Efe ile buluşmasının ardından tekrar otele döndüğü, otelden 
çıktığı sırada elinde bulunan çantanın tekrar otele geldiğinde elinde bulunmadığı, Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'yı 
aldırmak için Efe'yle gönderdiği  aracın daha sonra Ümit Karan'ın ikametinin önünde park halinde olduğu (Ali  
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Kıratlı'nın  İlhan  Ekşioğlu'ndan  aldığı  parayı  Ümit  Karan'ın  evine  götürerek  teslim  ettiği  anlaşılmıştır.),  bu 
buluşmaların yapılan fiziki takip çalışmaları ile tespit edildiği, 

Ali  Kıratlı'nın  Eskişehirspor'lu  futbolcu  ve  teknik  adamlarla  görüşmelerinin  ardından 09.04.2011 günü  
oynanan maçın Fenerbahçe'nin 3-1 galibiyeti ile sonuçlandığı, Ümit Karan'ın maçın ikinci yarısında oyuna girdiği,  
maçın hemen ardından İlhan Ekşioğlu'nun Ali Kıratlı'yı aradığı "Alicim tebrikler, pazartesi sabah ofiste buluşana 
kadar  bişey  bırakma orada"  şeklinde talimat  verdiği,  şahısların  aralarında  yaptıkları  telefon görüşmelerinde 
maçın kazanılmasında rakip takım teknik direktörü Bülent Uygun'un büyük payı olduğunu kastederek "Bir de tabi 
şeyden de Allah razı olsun…Bülent’ten…teknik direktör…. evet gerekeni yaptı o” şeklinde konuştukları,

11.04.2011 günü İ.Ekşioğlu'nun Ali  Kıratlı'yı  aradığı ve Bülent Uygun’u  yanına getirmesini istediği,  Ali  
Kıratlı'nın bu görüşmeyi geç saatlerde yapmak istediği, bunun üzerine İ.Ekşioğlu'nun şahısları  gece saatlerinde 
evine çağırdığı,  aynı günün sabahı İ.  Ekşioğlu'nun,  FB'nin mali  işler sorumlusu Tamer Yelkovan'ı  aradığı ve 
Tamer'in "Olmazsa ben dövizciden bi 100 bin buldurtayım olmazsa, evet, o 100 bini verelim biz haftaya,  
tamam 200 - 300 veririz"  dediği, bu görüşmelerin ardından Bülent Uygun ve Ali Kıratlı'nın, Sivasspor Başkanı 
Mecnun Odyakmaz'ın ofisinde buluştukları ve birlikte İ.Ekşioğlu'nun evine gittikleri, bu durumun yapılan fiziki takip  
çalışmaları neticesinde tespit edildiği, 

Bülent Uygun ve Ali Kıratlı'nın birlikte İlhan Ekşioğlu'nun evine gittikleri sırada, bazı spor programlarında 
Bülent Uygun'un söz konusu maçta şike yaptığına ve bilerek yenildiğine dair konuşmaların yapıldığı , haber alması 
üzerine Bülent Uygun'un canlı yayına bağlandığı ve spor yorumcusu Erman Toroğlu ile tartıştığı,  bu sırada İlhan 
Ekşioğlu'nun Ali  Kıratlı'yı  arayarak  Bülent Uygun'un yanında olup olmadığını  sorduğu ve fazla konuşmaması  
konusunda  uyardığı,  yapılan  iletişim  tespit  çalışmalarına  göre  Bülent  Uygun'un  canlı  bağlantı  sırasında  Ali  
Kıratlı'nın  yanında  bu  görüşmeleri  yaptığı,  bu  durumun  da  şike  konusunda  şahısların  kamuoyunu  yanlış  
yönlendirme çabası içerisinde bulunduğunu gösterdiği (Kl:28, Dizi:333-347 arası) açıkça anlaşılmıştır.

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN 23.09.2011 GÜNLÜ ARAŞTIRMA RAPORU

07.04.2011 günü kulüpten İlhan Ekşioğlu’na herhangi bir ödeme yapılmadığı, ödemenin 08.04.2011 günü  
4731 nolu Tediye Fişi ile 307.400 TL olarak yapıldığı, söz konusu harcama için muavin kayıtlarında “amt şb için  
ödenen  200.000$”  açıklama  bilgisinin  bulunduğu,  iletişim  tespitlerinde  07.04.2011  günü  kulüp  kasasından  
ödendiği  anlaşılan  paraya  ilişkin  kayıtların  ertesi  gün  deftere  işlendiği,  TFF  tarafından  06.04.2011  günü  
Fenerbahçe A.Ş.’nin DenizBank hesabına Naklen Yayın Avansı olarak 1.500.000 TL ödeme yapıldığının tespit  
edildiği,  telefon görüşmelerinde geçen Federasyon tarafından Fenerbahçe SK’ne 1.500.000 TL ödenmesi, bu  
paranın 200.000 dolarının Aziz Yıldırım’ın talimatıyla Tamer Yelkovan tarafından İlhan Yüksel Ekşioğlu’na şike  
amaçlı verilmesi konusu ile Dernekler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan araştırma raporunun tam olarak örtüştüğü  
anlaşılmıştır.

A-ALİ  KIRATLI  ARACILIĞI  İLE  BÜLENT  UYGUN  VE  ÜMİT  KARAN  ÜZERİNDEN  ŞİKE 
YAPILMASI 

EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI
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12.03.2011 günü saat:14.01’de İ.Ekşioğlu’nu Ali Kıratlı/Bülent Uygun’un aradığı görüşmede; 
Ali’nin Eskişehir kampında olduğunu söylediği, İlhan’ın “Aman ha onu onunla konuş”  dediği,  Ali’nin 

“Şey Bülent yarın bizim locaya gelecek misafirimiz olacak haber vereyim dedim yanımda vereyim istersen bi 
şans  dile...maç  var  ya”  dediği  ve  telefonu  Bülent  Uygun’a  verdiği,  şahısların  sohbet  ettikleri  sonra  Bülent’in  
telefonu Ali’ye verdiği, şahısların ertesi gün görüşmek üzere anlaştıkları,  (tape:1974)

12.03.2011 günü saat:14.33’te Ekşioğlu’nu Ali Kıratlı’nın aradığı görüşme;  
İlhan:  “Bir  durum değerlendirmesi  yapalım  şeyle  başkanla  da”,  Ali: “He konuş  sen  ben  Ali’yle 

konuşturdu  de böyle  böyle  de  istiyorsa  bizim  önde  varya  koltuklar  bizim,…,he  istiyorsa  yaparsanız  işte 
konuşuyorum baya konuştum yani  dedim herşey sizin elinizde oğlum tamam abi ..gülüyor çin çin dedim 
gülme ..dedim, koşturuyorum senin için başkan” , (tape:1977)

12.03.2011 günü saat:14.50’de Ekşioğlu’nu Alaeddin Yıldırım’ın aradığı görüşme;  
Alaeddin : “Maç bitsin sonra konuşalım o zaman”, İlhan: “Öbür maç 1-1 değil mi,…ya konuş ya ne 

olacak ben bıraktım şimdi devre yaptım ben de..bu şey maçı şey  maçı seyretmek istiyor tabi benim oradan 
seyretmesi  uygun olmaz herhalde,…şey ya  bizim eski  futbolcu, bizim eski  futbolcu ya  asker  Bülent,…ha 
Eskişehir’in antrenörü” dediği, şahsın maçı nerede izleyeceği konusunda konuştukları, (tape:1978)

12.03.2011 günü saat:20.58’de  Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’yı aradığı görüşme(tape:1979); 
İlhan: “Bizimki oynamadı mı”, Ali: “Oynamaz mı ya” ,  İlhan: “Peki penaltıları o atmıyor mu”, Ali: “Sezer 

atıyor Bursa’ya da o attı ya”,   İlhan: “Şey diyor ben  bizimkiyle (Aziz Yıldırım) değil de  ufağıyla (Alaaddin 
Yıldırım) konuştum, Hiç diyor riske atmayalım biz ona diyor şeyden yer verelim diyor bizim şerefin yanında var 
ya kurula verdiğimiz yer,…oraya oturtalım diyor çünkü ya kendi başımızı yakarız sonra diyor” dediği, Ali’nin 
onayladığı,

19.03.2011   günü saat:  14.28’de Ali Kıratlı’nın   Ekşioğlu’nu aradığı görüşme  ;
Ali: “Ben şeye gidiyorum şimdi ya  Eskişehir’e gidiyorum”, İlhan:  “Tamam işte konuş sen işte”, Ali: 

“Gideceğim pazartesi A-2’nin maçı var ya...kalacağım o A-2’yi de seyredeceğim pazartesi günü”, İlhan: “İ yi git 
konuş dönünce oturalım tamam”, Ali: “Pazartesi geldikten sonra konuşuruz”, (tape:2256)

21.03.2011   günü saat:  17.14’de Ali Kıratlı’yı   Ekşioğlu’nun aradığı görüşme  ;   
İlhan:  “Bende şimdi  şeye gideceğim”,  Ali:  “Hah çıkayım mı ben”  ,  İlhan:  “Sen şimdi  konuş bu...250 

gram”, Ali: “Sen konuştun mu” (Aziz Yıldırım ile konuşmayı kastettiği), İlhan: “Konuştum…olumlu” , Ali: “Anladım 
ben senin söylediğini şey”, İlhan: “İkisine de iki çeşitte de aynı tarifeyi yapalım yani fazla yani anladın mı”, Ali: 
“Biz kendi sıtandartlarımıza göre yapalım diyorsun”, İlhan: “Hayır hayır 250 gram...gram”,  Ali:  “Anladım 250-
250….birşey söyleyeceğim yine aynı sistemle mi yapacağız yoksa önden bi yapalım mı ben diyorum ki bende 
ben geldim diyeyim”, İlhan: “Abi sen ona şöyle de zaten bizim ona bir  şeyimiz yok…önden yapma çünkü  bi 
mucize bu yani hemen biter bitmez anında yani”, Ali: “Ha anında olacağını biliyorum”, İlhan: “Tamam aynen 
hiç gecikme bilmem ne olmayacak anında”,  Ali:  “Böyle böyle ikisini  de aynı anda mı söyleyeyim sonra mı 
söyleyeyim”, İlhan: “ikisini de aynı anda söyle”, Ali: “Tamam ben söyleyeyim sana haber vereceğim tamam..sen 
gidiyorsun”, İlhan: “He ben yarın gideceğim”, Ali: “Hafta sonu geldiğinde ben sana bilgileri veririm…burada çünkü 
ben yüzyüze görürüm onu’, (tape:2258)

 (İkisine de diyerek Ü.Karan ve B.Uygun’u, 250 gram ile 250 bin doları kastettikleri.)

21.03.2011   günü saat:  17.16’da Ali Kıratlı’nın  , Ekşioğlu’nu     aradığı görüşme;   
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Ali: “Ben baştakine söylemiyorum  bizimkine söylüyorum geçen senekine söylüyorum yine”,  İlhan: 
“Tabi tabi aynen ona”, Ali: “O kendi ne ..yiyorsa yesin”, İlhan: “Aman çok önemli söyle”, Ali: “Ne diyeyim aynısını  
söyleyeceğim yine…içeri dışarı o oldu mu öyle öbürüde geçerse öbürünün de zaten aynı eskisi gibi bire üç…sen 
ne yapıyorsan yap”, İlhan: “Tamam aynen aynen”, (tape:2259)

23.03.2011   günü saat:  12.42’de Ali Kıratlı’nın  , B. Uygun’u aradığı görüşme  ; 
Ali:  “Geldin  mi İstanbul’damısın”,  Bülent:  “Yok  daha  Eskişehir‘e  geçiyorum  yoldayım  abi”,  Ali:  “He 

İstanbul’a  geleceğim çarşamba yanına dedin yanlış  anladım bende”,  Bülent:  “Eskişehir’den oraya geçeceğim  
büyük bir ihtimalle…ararım ben seni”, Ali: “Program yapayım dedim ona göre…var mı bir yaramazlık, yok değil 
mi”, Bülent: “Yok yok hiç bir yaramazlık yok öpüyorum seni”, (tape:2260)

23.03.2011   günü saat:  19.40’da Ali Kıratlı’nın   Ümit Karan’ı aradığı görüşme  ; 
Ali:  “Ben  Yeşilköy  tarafındayım  dedim  bir  göreyim  seni”,  Ümit:  “Tamam  ben  birazdan  o  tarafa 

geçeceğim abi”,  Ali:  “Yeşilköy  tarafına  filan  geçince  beni  ara  bir  göreyim  seni… oradan  ararsın  beni”  , 
(tape:2262)

23.03.2011   günü saat:  20.48’de Ali Kıratlı’nın   Ümit Karan’ı aradığı görüşme  ; 
Ali: “Bitti mi işin…Yeşilköy’e geleyim”, Ümit: “Tamam o şey var ya…dondurmacı”, Ali: “Geçen geldiğim 

mi…tamam ben de oraya geçiyorum”, (tape:2263)

23.03.2011   günü saat:  21.31’de Ali Kıratlı’nın  , Ekşioğlu’nu aradığı görüşme  ; 
Ali: “Ne yapıyorsun iyisin…bende geleceğim hafta sonu Antalya’ya da…he takımlar oraya geliyormuş hep  

maçlar falan varmış”, İlhan: “Ben cuma günü dönüyorum”, Ali: “Ha iyi o zaman ben seni burada göreyimde öyle 
gideyim”, İlhan: “Görürsün görürsün”, Ali: “Ha ha göreyim çünkü beraberdim bugün hepsiyle tamam o zaman 
geldiğinde görüşürüz”, (tape:2264)

25.03.2011   günü saat:  13.16’da Ali Kıratlı’yı   Ekşioğlu’nun aradığı görüşmede  ; 
Ali: “…Sen ne yapıyorsun geldin mi”, İlhan: “Şimdi ben geliyorum… Kadıköy tarafına uğramayacağım…

Ankara’ya geçeceğim o akşamda  bi düğün var  hafta sonu yarın…şimdi sen ne zaman gidiyorsun”, Ali: “Ben 
yarın,yarın akşam, öğleden sonra”, İlhan: “Tamam seninle  problem var mı bir şey”, Ali: “Yok yok ... bir şey 
biraz bi yükselttim o kadar ben sana sormadan..,  İlhan: “Yav tamam hallederiz ya hallederiz” Ali:”Ha bir şey 
değil”, İlhan:”Tamam hallederiz”, Ali:”50’şer 50’şer yeşil zam yaptım haberin olsun”, İlhan:”Birine yap bari”, Ali: 
“Ya ikincisi daha önemli diyor  yani, o oynuyor.”, İlhan: “İkincisi, yani hah”,  Ali:”Ha onu diyor evet, o da 
öyle diyor zaten, o diyor yani çokuz diyor herkeste bekliyor diyor aşırı şekilde diyor”, İlhan: “Ya ikincisini 
300 gram alırız.”,  Ali:”He he biraz ben yaptım zaten tamam mı”, İlhan:”Tamam tamam”, Ali:”Onda bir şey 
var”, İlhan:”Yalnız abi mühim olan başkan”, Ali:”Bi de”, İlhan:”Mühim olan birincisi ben diyeyim sana”, Ali: 
“Ya mühim ya o da şey yapıyor ya,  onu ben bastırıyorum tabi ona yapacağız elimizden geleni, bir kaç 
rötuş yaptım da o da illaki diyor ki abi buraya gelirken gel öyle sen diyor merak etme diyor bende arada 
kaldım, onlar var başka bir şey yok yani ben onunla konuştum”, İlhan:”İyi iyi iyi”, Ali:”Sorun yok ben onu 
yaptım zaten sana sormadan da”, İlhan: “İyi yani ben sana başından beri aynı bak kaç hafta önce aynı şeyi 
söylüyordum”,  Ali:”Hep oraya”,  İlhan:“Olay budur abi  olay budur ben diyeyim sana…valla  olay budur 
yani”,  Ali:”Daha çok var strese sokma”,  İlhan:”Önce şu, bunu bi geçelim de…”  dendiği  (tape:2265) tespit 
edilmiş, Ümit Karan ve Bülent Uygun’un Eskişehir takımında oynayan bazı futbolcuları da şike için ayarladıkları  
görüşme içeriğinden anlaşılmıştır.

25.03.2011 günü saat:17.00’da Aziz Yıldırım’ın Ekşioğlu’nu aradığı görüşmede; 
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Aziz’in “yarın İstanbuldayım,  nasıl gidiyor”dediği, İlhan’ın “  iyi başkanım gayet iyi,…, yok yok herşey 
yolunda başkanım” dediği (tape:1484) tespit edilmiş, Aziz Yıldırım’ın şike faaliyetleri hakkında durum raporu aldığı  
anlaşılmıştır.

02.04.2011   günü saat:  22.02’de Ali Kıratlı’nın  , B.Uygun’u aradığı görüşme  ; 
Bülent: “Sen ne yaptın abi”, Ali: “İyi ne yapayım ya bakayım dedim dönüyor musun”, Bülent: “Belki yarın 

geleceğim maçı izlemeye”, Ali: “Şerefe mi geleceksin şerefe göre yaptık zaten…b izim oralara gel.. maç var bu 
hafta”, (tape:2266)

04.04.2011 günü saat:16.25’te Ekşioğlu’nu Aziz Yıldırım’ın aradığı görüşmede; 
Aziz Yıldırım’ın Eskişehir’in önemli olduğunu, Eskişehir maçının şampiyonluk maçı olduğunu söylediği  ve  

İlhan’ı klübe çağırdığı, (tape:2008)

04.04.2011 günü saat:12.06’de Ümit Karan’ın Ali Kıratlı’yı aradığı görüşme; 
Ali:  “İyi  tamam benim sana söylediğim geçerli  ha geleceğim”,  Ümit:  “Ne zaman geleceksin”,  Ali: 

“çarşamba günü alacağım     perşembe günü geleceğim işte,.. kayış atma ha telefonlarımıza bak”, Ümit: “Oldu 
konuşuruz abi”, Ali: “Hadi aramızda hadi ben seni bulurum gelirsin yanıma otele falan”, (tape:2063)

04.04.2011   günü saat:  17.26’da Ali Kıratlı’yı   Ekşioğlu’nun aradığı görüşme  ; 
Ali:  “Yakın mısın”,  İlhan: “Yakınım”, Ali:  “Ya seninle çok acil  görüşmem lazım çok çok acil”,  İlhan: 

“Nerdesin  ben  Fenerium’dayım…geliyorum”,  Ali:  “Gel  abi  geldim  diye  beni  bu  numaradan  alo  yap  ineyim 
aşağıya”, (tape:2267)

04.04.2011   günü saat:  17.40’da Ali Kıratlı’nın   Ekşioğlu’nu aradığı görüşme  ; 
Ali: “Nereye geleyim”, İlhan: “Ana girişin oraya gel”, Ali: “Ben şeyden geldim öbür taraftan geldim oraya mı  

geleyim”, İlhan: “Oradayım işte”, Ali: “Başkanın girişindesin… tamam bende oradayım geldim”, (tape:2268)

04.04.2011   günü saat:  18.29’da Ali Kıratlı’nın   Ekşioğlu’nu     aradığı görüşme;   
Ali: “Aradı şimdi hoca antremandaymış rejerenasyon yapıyorum dedi de…dedim akşam arayacağım 

konuşacağım  seninle konuşayım  da  ne  diyorsan”  ,  İlhan:  “Tamam  beni  bekle  ben  sana  söyleyeceğim 
stratejiyi”, Ali: “Haber bekliyorum senden”, (tape:2271)

04.04.2011 günü saat:19.41’de Ekşioğlu’nu Aziz Yıldırım’ın aradığı görüşme; 
İlhan: “Oturuyoruz da şey yapamadık”, Aziz: “Ulaşamadınız” , İlhan: “Yok ulaşılamıyor yani açmıyor 

numarayı”, Aziz: “Bugün olmaz yarın olur tamam” , (tape:2009)

04.04.2011 günü saat:19.53’de Ümit Karan’ın Ali Kıratlı’yı aradığı görüşme; 
Ali:  “İyi  lazımsım  bize,…geleceğim  görüşürüz”,  Ümit:  “Tamam  abi”,  Ali:  “Çarşamba  perşembe 

oradayım”, (tape:2064)

04.04.2011   günü saat:  20.40’da Ali Kıratlı’nın   Ekşioğlu’nu     aradığı görüşme  ; 
İlhan: “Ben arayacağım seni”, Ali: “Ha iyi tamam hadi”, (tape:2272)

05.04.2011 günü saat:11.18’de Aziz Yıldırım’ın Ekşioğl  u  ’nu aradığı görüşme  ; 
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Aziz:  “Öğleden sonra 2  buçukta  o Sultanahmet Adliyesine gideceğim  o Beşiktaş  maçındaki  olaylarla 
ilgili..,  ifade vereceğiz,  durum bu,  sende ne var ne yok”,  İlhan:  “İyi her şey gayet  iyi siz sonra kulübe mi 
geçiyorsunuz”, Aziz: “Yarım saat sonra geçerim ofise veya 45  dakika  sonra  seni ararım”, (tape:1514)

05.04.2011   günü saat:  11.37’de Ali Kıratlı’nın   Zafer Tüzün’ü aradığı görüşme  ; 
Zafer: “Ne zaman yolculuk ne zaman baba”, Ali: “Perşembe gidelim diyorum ..perşembe akşam mami 

falan takılırız öyle güzel…cuma bizimkiler gelir hazo mazo… onları da alırız cumartesi maçı seyreder…ayarla 
kendini”,  Zafer:  “Okey  okey”,  Ali:  “Takım  gelmeden  bir Bülent’e  uğrarız  takım  falan  geldi  mi  ...olmaz…
perşembe bir ziyarete gideriz Bülent’i,  Ümit’i falan filan, Cuma günü de kendi kendimize takılırız güzel bir 
Eskişehir’de namaz kıldırırsın bize”, (tape:2273)

05.04.2011   günü saat:  14.41’de Ali Kıratlı’nın   Ekşioğlu’nu     aradığı görüşme  ; 
Ali:  “Görüşecekmiyiz  nerdesin”,  İlhan:  “Buralardayım  da  şey  o  şeyden  yapmayın  diyor  ya ilk 

konuştuğumuz gibi de ben benim işi halletmeye çalışıyorum”, Ali:“Anladım sen dün ne yaptın bi...dedin laflarız 
diye”, İlhan: “Ben zaten 10 saniye 20 saniye kaldım çıktım dışarıya.. onlar kendi konuştu”, Ali: “Olmuyor ama”, 
İlhan: “Ivır zıvır yok yok onu yapmayalım bizimde bize sadık kalalım”, Ali:“ Bir şey yok ben konuşuyorum zaten”,  
İlhan: “Ben şimdi onu halletmeye çalışıyorum abi var gücümle…tamam mı ben haber vereceğim sana”, Ali: 
“Tamam yarın haber verirsin”, (tape:2274)

05.04.2011   günü saat:  14.59’da Ali Kıratlı’nın  , Bülent Uygun’u aradığı görüşme  ; 
Ali:  “Ya ne demeç verip  duruyorsun gazetelere ya…ayıptır  oğlum”,  Bülent:  “Yeneceğiz  demişimdir 

koyacağız dermiyim ya, ya yenileceğiz mi diyeyim ya”, Ali: “Yine takılmasın da millet sana …ne yaptınız var mı 
bir yaramazlık geliyormusun”, (tape:2275)

05.04.2011 günü saat:13.01’de Aziz Yıldırım’ın Alaeddin Yıldırım’ı aradığı görüşme; 
Aziz: “Şeye gidiyoruz  bu Beşiktaş’taki  hikaye ile ilgili  maçtaki tantana ile ilgili  ifade vermeye,…şahitlik 

yapmaya,…4’ten sonra kulüpte buluşalım,…İlhan aradı mı seni”, Alaeddin: “He aradı söyledi”, (tape:1492)

05.04.2011   günü saat:  18.25’de Ali Kıratlı’nın   Ekşioğlu’nu     aradığı görüşme  ; 
Ali: “Çıktım geliyorum garajdaydım”, İlhan: “Hiç şey yapma bozma şeyini bunla bir yere gidiyoruz şimdi 

buna bi telefon geldi bu ...dönüp konuşuyoruz…seninle akşam bi telefon yaparız seninle sen tamam perşembe 
yola gidiyorsun”, Ali: “Ona göre bana söyle ben sabah çıkacağım çünkü”, İlhan: “Sen perşembe gidiyorsun 
bizim  klübün  sponsorluğu  ile  gitmiyorsun”,  Ali:  “Senin  sponsorluğunla  gidiyorum”,  İlhan:  “Ben 
hallediyorum fakat Aliciğim…şöyle yapacağız sen o gerisini sen onunla konuşursun halledersin yani bi 100 
gram eksik yapacağız…ama sonra yani halledeceğiz onu da”  dediği (tape:2280)  tespit edilmiş,  müsabaka 
öncesi  verilecek  şike  parasından 100.000  doların  eksik  verileceği,  bu eksikliğinde  müsabaka sonrası  
tamamlanacağı kararlaştırılmıştır.

05.04.2011   günü saat:  18.26’de Ali Kıratlı’nın   Ekşioğlu’nu aradığı görüşme  ; 
İlhan: “Akşam konuşalım yalnız başka şeylerde var yani  yarın sen bana bi geleceksin…ben sabah 

karşıya  geçeceğim…oradan dönerken  sana alo  derim yani  şöyle  bi  öğlen  12-1  gibi  falan bende bir  kahve 
içelim”, Ali: “Olur ben o zaman  perşembe gidecekmiş gibi ayarladım kendimi ama öbürünüde sonra hemen 
yapacağız değil mi”, İlhan: “Hemen o tamam hemen de benim bugün sana dediğim o taş ocağı”, Ali: “Hah o 
haber bekliyor…getiririm ben akşam belki belli olmaz hepsi birden kahve içmeye”, (tape:2281)

05.04.2011 günü saat:18.22’de Aziz Yıldırım’ın Levent Kızıl’ı aradığı görüşme; 
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Levent: “Mahmut’a ulaştım herhalde halolldu,…ulaştım hallediyor herhalde haber vereceğim size yani”, 
Aziz: “Tamam”, Levent: “Yarın...zaten bu saatten sonra,…işin üstündeyim haberiniz olsun ”, (tape:1421)

05.04.2011 günü saat:19.05’te Ekşioğlu’nu Alaeddın Yıldırım’ın  aradığı görüşmede; 
Alaeddin’in “Hani senle dediğim hani senin o hani şey yapıyorsun ya bizim otelle uğraşıyorsun ya 

inşaatıyla,…o   işle  ilgili  çok  önemli  bana  bilgi  gösterdiler İlhan  isterse  evine  uğrayayım  sonra  ... 
istiyorsan” dediği ve Hikmet Çetinkaya’nın aradığını söylediği, (tape:2014)

05.04.2011 günü saat:19.12’de Ekşioğlu’nu Alaeddın Yıldırım’ın aradığı görüşmede; 
Alaeddin’in, İlhan’a evinin önünde olduğunu ve dışarı gelmesini söylediği , (tape:2015)

05.04.2011 günü saat:19.19’da Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’yı aradığı görüşme; 
İlhan’ın şahsı eve çağırdığı ve “Haydi bir kahve mahve içeriz” dediği, Ali’nin onayladığı, (tape:2016)

(Takip eden görüşmelerden Alaeddin Yıldırım’ın müsabakada yapılan şike konusunda bir takım  
bilgileri  İ.Y. Ekşioğlu’na aktardığı,  İlhan’ın da anında bu konuda bilgi  almak üzere Ali  Kıratlı’yı  yanına  
çağırdığı anlaşılmıştır.)

05.04.2011   günü saat:  19.26’da Ali Kıratlı’yı bir bayanın     aradığı görüşme;   
Ali: “Kumanın yanına gidiyorum da…bu en büyük kuman ya”, D: “Anladım kim olduğunu (Aziz Yıldırım’ı 

kastederek)  Aziz’i demiyor musun”, Ali: “Hee…eve çağırdı ya gel dedi kahve içeriz”, D: “İyi haydi git bakalım 
mesaj at bana sonra niye çağırmış…e sen gözükmeyeyim dedikçe o seni çağırıyor işte” , Ali: “Kusura bakma 
emir demiri keser en büyük kuman aradı”, D: “Ona boynumuz kıldan ince…”, (tape:2282)

05.04.2011   günü saat:  19.54’de Ali Kıratlı’nın   Ekşioğlu’nu     aradığı görüşme  (tape:2283); 
Ali: “Geldim kapıdayım başkan sen haber verdin mi”, İlhan: “Onlara, sen gir, ben şimdi söylerim”,

05.04.2011   günü saat:  20.05’de Ali Kıratlı’nın   Ümit Karan’ı     aradığı görüşme;   
Ali: “Otelde kalırım o zaman otele yanıma gelirsin”, Ümit: “Tamam bakarız abi konuşuruz”, Ali: “Hava 

nasıl”, Ümit: “her türlü koyarız abi”, Ali: “Her türlü koyarız iyi güzel çalışıyorlar mı lan dışardan bu …lazlar”, 
Ümit: “Biz hiçbir şey kabul etmiyoruz abi ya”, Ali: “İyi…sen kaptan olduğun yerde öyle şeyler olmaz”, Ümit: 
“Yani hayatta olmaz,  yüzde yüz sizi de onları da yeneceğiz yani”, Ali: “ İyi geleceğiz arayacağım seni kaybolma 
ordan…sahip çık takıma ha bak “,(tape:2284)

(Ali  Kıratlı’nın  Trabzonsporlular  tarafından  teşvik  konusunda  herhangi  bir  girişimin  olup  olmadığını  
öğrenmeye çalıştığı anlaşılmıştır.)

05.04.2011 günü saat:20.07’de Aziz Yıldırım’ı Levent Kızıl’ın aradığı görüşme; 
Levent: “Başkanım tamamdır yarın sabah” , (tape:1422)

05.04.2011 günü saat:20.10’da Aziz Yıldırım’ın Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşme; 
Aziz:  “Avantamı  isterim,..1,5  trilyonu  takip  et  sen, ben  hastanedeyim”,  Tamer:  “Hemen  ödemeleri 

hallederiz işte”, Aziz: “Al hemen dağıt şimdi beni şey aradı Levent aradı,…al oradan hemen ikinci postayı da 
şey yap tamam oradan 200’ü ayır şeye yanlız İlhan’a”, Tamer: “Anladım nakit evet”, Aziz: “İlhan’a he ayır 
onu  öbür kalan kısmını oyunculara dağıt”, Tamer: “Bir tek cumaya 300 bin euro...sonunda bulacağız bir türlü,  
belki Yasemin.. halleder”, (tape:1493)
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06.04.2011 günü saat:15.22’de Aziz Yıldırım’ın, Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşme; 
Tamer: “Merak etmeyin herşeyi hallettik merak etmeyin,…hallettik futbolcuları ödedik”, Aziz: “Bir buçuk 

geldi mi”, Tamer: “Geldi geldi başkanım,…bir de İlhan beyin emaneti vardı onu da hallediyoruz yarına”, Aziz: 
“2 milyon aldın mı almadın mı Denizbanktan”, Tamer: “Denizbanktan haber bekliyorum,…finans geldi ya 500-600  
bin dolar,...oradan hallettim başkanım birde federasyondan geldi ”, (tape:1423)

06.04.2011 günü saat:16.16’da İ.Ekşioğlu’nu Ali Kıratlı’nın aradığı görüşme; 
Al’nin;  bir  yaramazlık  olup  olmadığını  sorduğu,  İlhan’ın  “Yok işte  sana  söylediklerimi  söyle aman 

gözünü seveyim yani,…, bugün bence o bir numaraya söyle onu,…,bugün yine bak aynı şeyleri duydum 
ha anlatırım sana tamam mı”  dediği tespit edilmiş, bir numara olarak Bülent Uygun’un kastedildiği, (tape:2019) 
değerlendirilmiştir.

06.04.2011 günü saat:17.02’de İ. Ekşioğlu’nu Aziz Yıldırım’ın aradığı görüşme; 
Aziz’in; ne yaptığını sorduğu, İlhan’ın “İyi iyi başkanım,…gayet iyi,…işte  öbür taraflarda iyi gidiyor 

bugün işte bir daha oturduk konuştuk Murat abi Ali abi ben,…bir iki misafir gelmişti onlarla konuştuk her 
şey iyi başkanım”dediği, Aziz’in yarın konuşacaklarını söylediği, (tape:2020)

07.04.2011   günü saat:  13.05’de Ali Kıratlı’yı  , İ.Ekşioğlu’nun aradığı görüşme;   
İlhan : “Şeyin önünden bi geçebilir misin ben yokum…sana bir şey gönderttiriyorum” , Ali: “Tamam 

şey Ali mi getirecek”, İlhan : “He he Ali”, Ali: “Bende çıkıyorum o zaman gidiyorum hemen hazırım ben çantamı 
mantamı aldım…Şey orası müsait mi ya bize biraz şey bıraksaydın ya örtülüden yol harçlığı oradan mı neyse 
ben yaparım”, İlhan : “Ali sen yap hallederiz”, Ali: “Halledersin şey yalnız pazartesi tamam değil mi”, İlhan : “Sen 
zaten al bunu ben şimdi klübe geçiyorum bir yerdeyim  birinin ofisinde bi sonra konuşuruz zaten sen geç 
hemen” , Ali: “Şey için sıkıntı yok diyorum pazartesi için değil mi bak”, İlhan : “Yok yok baba yok”, Ali: “Beni 
Allah aşkına bir daha şey yapma yüz göz etme…ben o zaman buradan takılırım biraz ... tamamlarız orayı”, İlhan 
: “Ama yani o da ona da söyle yani şey için gerekli her şey olacak haa rahat çıkalım yani”, Ali: “Ben zemini 
biliyorum abi ne olacağını ne biteceğini biliyorum aynen konuştuğumuz gibi” , İlhan : “Ben şeyi arattırayım 
ben seni”  ,  Ali:  “Tamam  Halil’i  arattır”  dediği  (tape:2286)tespit  edilmiş.  Ali  Kıratlı’nın  şike parasını  alarak 
Eskişehir’e gittiği anlaşılmıştır.

07.04.2011    günü  saat:  13.10’da  Ali  Kıratlı’nın  ,  Şükrü  Ongan’ı  (Bülent  Uygun’un  yardımcısı)  aradığı   
görüşme; 

Şükrü: “Abi nasılsın Şükrü ben…İdmandayız”, Ali: “Yaramaz bir şey yok çıktım geliyorum yola da”, Şükrü: 
“Tamam abi bekliyoruz”, Ali: “15 taneymiş dersin söylersin ona bilet…kale arkası haberi var”, Şükrü: “Tamam 
abi söylerim”, (tape:2287)

07.04.2011   günü saat:  13.14’de Ali Kıratlı’yı   Halil Köntek’in (İ.Y Ekşioğlu’nun çalışanı) aradığı görüşme  ; 
Ali: “Halil geliyorum yoldayım ben seni arayayım yaklaştığımda tamam…aşağı doğru dönerim ben orada 

gelirsin yanıma”, Halil: “Tamam oldu haydi görüşmek üzere” , (tape:2288)

07.04.2011   günü saat:  13.31’de Ali Kıratlı’nın   Halil Köntek’i aradığı görüşme;   
Ali: “Halil 2 dakika sonra oradayım”, Halil:“Tamam oldu hemen geliyorum…”, Ali: “Gel”, (tape:2289)
07.04.2011 günü saat:13.37’de Halil Köntek’in İ.Ekşioğlu’nu aradığı görüşme; 
Halil: (Arka plandaki şahsa hitaben biliyorum ben 100 bin şey yaptım ya ben ayarladım) “ İlhan bey 100 

bindi değil mi”,  İlhan:“Yüz yüz ben onu arayacağım”, (tape:2062)

263



07.04.2011   günü saat:  13.50’de Ali Kıratlı’ya  , İ.Ekşioğlu’nun     gönderdiği mesajda  ; 
“Biliyorum biyerden  bekliyordum  gelmedi.ptesi  kalani  halledicem.iyi  yolculuklar.”  yazdığı 

(tape:2290) tespit edilmiştir.
(İ.Y.Ekşioğlu’nun çalışanı Halil Köntek’in 07.04.2011 günü Ali Kıratlı’ya şike parası olarak 100.000  

dolar  verdiği,  Ekşioğlu’nun  Ali  Kıratlı’ya  verilmesi  planlanan  geri  kalan  parayı  11.04.2011  pazartesi  
vereceğini söylediği anlaşılmaktadır.)

07.04.2011   günü saat:  16.02’de Ali Kıratlı’nın  , Bülent Uygun’u     aradığı görüşme;   
Ali:  “Antrenmandaydın  aradım  Şükrü  çıktı…yaklaştım  ben  de  geliyorum  akşam  üzere  konuşuruz 

buluşuruz…Şükrü yer ayırtacaktı her halde ayırtmıştır onu mu arayayım” , Bülent: “Onu ara”, (tape:2292)

07.04.2011   günü saat:  17.30’da Ali Kıratlı’nın  , Ümit Karan’ı aradığı görüşme;   
Ali: “Anemon Otele yerleşiyorum”, Ümit: “Tamam ararsın o zaman”, Ali: “Şükrü yanında mı senin o bize 

yer ayırttı mı buraya yer ayırtacaktı”, Ümit: “Abi ben dışarıdayım ya” , (tape:2294)

 07.04.2011   günü saat:  19.06’da Ali Kıratlı’yı   Şükrü’nün aradığı görüşme;   
Ali: “Geldim geldim oteldeyim”, Şükrü: “Otelde misin, bu telefon var öbür telefonu kapatıyorum da…

tamam mı haberin olsun”, Ali: “Tamam tamam anladım”   Ali: “Ayırtmışsın sen”, Şükrü: “Ayırttım abi ne demek  
abi ya”, Ali: “Bülo nerde” , Şükrü: “O her halde tesisteydi birazdan çıkar”, (tape:2295)

07.04.2011   günü saat:  20.52’de Ali Kıratlı’nın  , Bülent Uygun’u aradığı görüşme;   
Ali:  “Seninle en son görüştüğümüz yerdeyim”,  Bülent: “O zaman geliyorum kalkıyorum bekle abi”, 

(tape:2296)

07.04.2011 günü saat:21.17’de Bülent Uygun’un, Ali Kıratlı’yı aradığı görüşme; 
Bülent: “Sen nerdesin tesise geldim”, Ali: “ben şeydeyim ya tesiste misin …bu yemek yedi ya en son  

neydi buranın adı Şef mi ne oradayım ya”, (tape:1781)

07.04.2011    günü  saat:  21.34’de  Ali  Kıratlı’nın  ,  İ.Y.Ekşioğlu’nu     aradığı;   (tape:2297)  görüşmenin 
gerçekleşmediği.

07.04.2011   günü saat:  21.43’de Ali Kıratlı’yı  , Ümit Karan’ın     aradığı görüşme;   
Ali: “Merhaba ciğerim…bu otelin yanında şef restorant mı ne bir yer var… buradayım..şimdi bir de hoca 

geldi  çıkacak  şimdi,  hoca  gidecek  sonra  ara  beni  odaya  gelirsin  konuşuruz”,  Ümit:  “Tamam  ben  oraya 
gelmeyeyim abi ama ben sana söyleyeyim”, Ali: “İyi ben tam donanımlı hazırım yani”, Ümit: “Tamam sen gel 
abi buraya bize gel”, Ali: “İyi gelirim tamam buradan çıkınca” , (tape:2298)

07.04.2011   günü saat:  22.27’de Ali Kıratlı’nın  , İlhan Ekşioğlu’nu     aradığı görüşme;   
Ali:  “Kardeşimle konuşuyordum da…he o doğruymuş onunda haberi olmuş o senin bahsettiğin 

konudan”,  İlhan:  “Şeydekinden  Maden’in  oradakinden”,  Ali:“He..  onlar  hani  yapmışlar  sizin  Doğuş 
otomotivden bir milyon arttı diye araba demişler ona…ha yani yap hallet diye arabayı üzerine vermişler 
ama by--past ettik tamam bitti”, İlhan : “Aman ha”, Ali: “Ben seni konuşturacaktım konuşmak istedi seninle 
açmadın…konuşayım ben dedi İlhan abiyle anlatayım istiyorsan dedi…haberim oldu benimde dedi ondan 
sonra  başka ... olmazsa odadan ararım seni yada öbür telefondan gece geç saat de olsa konuşuruz”, 
İlhan : “Tamam her şey yolunda” , Ali: “Yolunda hiç hiç aksilik yok  sen beni yaktın ama”, İlhan : “Bizimkilerle 
alakası yok benim şahsi işimle alakası var”, Ali: “Ben ona öyle demiştim şimdi bana şey yani kalbi kararmasın diye  
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geleceğim diye ondan dolayı yoksa başka bir şey değil”, İlhan : “Onu sen ayarla…pazartesi günü tamamdır” , Ali:  
“Biter biter gece konuşuruz…onu by-past ettim yani peki bu yarın geldiği zaman sorarsa buna söyleyiyim mi 
ben bizimkine anlatayım mı…demin sana anlattığımı”, İlhan : “Anlat tabi”, Ali: “Anlatayım aynen böyle konuştuk  
diyeyim”, İlhan: “Öbür bir tane var hani o rakamla olmaz dediğin”, Ali: “He he he he onunla mı ilgili biliyor”, İlhan: 
“He esas onunla ilgili biliyor onu  onuda gözünü seveyim hallet”  , Ali: “Onu konuştum zaten canım”, İlhan : 
“Artı bizim jantcının kardeşiyle gittin sen oraya…bozma tamam mı”, Ali: “Şey hani ben kız istemeye gidecektim 
hani  kız  istemeye”,  İlhan :  “Onunla  ilgili  biliyor  artı  bizimkinin  kardeşi ile  jantçının  kardeşi  ile  gittin  oraya”, 
(tape:2299)

07.04.2011 günü saat:22.43’de Ümit Karan’ı, Ali Kıratlı’nın aradığı görüşme; 
Ümit: “Oturuyorum o aşağıda bizim orada bir cafe var orada oturuyorum ,…sen ne yapıyorsun”, Ali: “İyi 

yemek yiyorum ararım seni çıkınca”, (tape:2066)

07.04.2011 günü saat:23.56’da Ümit Karan’ı, Ali Kıratlı’nın aradığı görüşme; 
Ali: “Mami Days var oraya iner misin gelir misin oraya”, Ümit: “Ben evdeyim bu saatte”, Ali: “Ben otele 

geçeyim aldırırım seni uyuyacak mısın bu saatte”, Ümit: “Yakın abi gelsene yakınım sana”, Ali: “Şimdi buradan 
birde kahve içeceğim,…oradan gelirim tek gelirim ben”, (tape:2067)

 
08.04.2011   günü saat:  00.05’de Ali Kıratlı’nın  , Ümit Karan’ı     aradığı görüşme;   
Ali: “Beni oradan aldırsana sen Şeref bey ile 5 dakika geleyim yanına”, Ümit: “Tamam abi”, (tape:2300)

08.04.2011   günü saat:  00.06’de Ali Kıratlı’yla  , Ümit Karan’ın yardımcısı Mustafa Efe’nin yaptığı görüşme;   
Efe: “Almaya geleceğim de seni”, Ali: “Araba ile gel beni alır getirirsin geri”, (tape:2301)

08.04.2011   günü saat:  00.11’de Ali Kıratlı’nın  , Efe’yi     aradığı görüşme  ;
Ali: “222 nin önündeyim oraya gel”, Efe: “Orası daha yakın geldim abi”, (tape: 2302)

08.04.2011   günü saat:  00.51’de Ali Kıratlı’yı  , Efe’nin     aradığı görüşme  ;
Efe: “Abi saat 3’te”, Ali: “İyi tamam gideriz  iki kişi gideriz işte ayar yapsın…ney neresi o adı neydi ne 

Kirazlık mıydı neydi…gideceğimiz yerin neydi semti”, Efe: “Yarın mı abi”, Ali: “He”, Efe: “Vişnelik abi orası”, Ali: 
“3’te gideriz görüşürüz”, (tape: 2303)

   08.04.2011   günü saat:  13.43’de Ali Kıratlı’nın  , Aydın isimli şahsı     aradığı görüşme  (tape:2304); 
Ali: “Ben Eskişehir’deyim iki günden beri”, Aydın: Bülent ve Apo ile birlikte geldiklerini belirterek “Başkan  

otobüs  ile  gelecek  takımla…kavgaya  gürültüye  hazır  ol  yani  ha”,  Ali:  “Yok  ulan burası  benim  takımım 
manyakmısın ne kavgası…geçen sene ben yoktum ki burada…tesise gidiyorum şimdi hoca ile beraberim”, 

08.04.2011 günü saat:17.11’de İ.Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’yı aradığı görüşme; 
İlhan:”Hava nasıl,” Ali: “Hava iyi güzel bir şey yok öyle baskı şey gerginlik falan yok bir şey ya başkan 

germezse  bir  şey  olmaz,…her  şey  berkemal  yani,…senle  konuşturdum  hani  geçen  gelecekti 
yanımıza...hazırlıklar hepsi normal  geçeriz geçeriz rahat ol ben sana söyleyim,…benim yanımda neler yaptı 
otele geçeceğim ben sonra istersen anlatırım …10 numara da doğruymuş ama aynısıymış sizin dediğiniz gibi,…
ondan  sonra  yok  ben  almadım  kadroya  da  almayacak,…oynatmayacaktı  yapabileceklerimizi  yaptık 
başkanım sen rahat ol”, (tape:2024)

   08.04.2011   günü saat:  21.56’da Ali Kıratlı’yı,   Ümit Karan’ın     aradığı görüşme;   
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Ali:  “He  oteldeyim  kalabalığız”,  Ümit:  “Bir  şeye  ihtiyacın  var  mı  diye  bir  arayayım  dedim…hepsi 
buralarda yani, biz de bir sıkıntı yok ya bir sorun yok”, Ali: “Gitmeden görürüm gönderirsin Efe’yi tamam…
verirsin şeyini formanı”, Ümit: “Şey Alex’in formasını da istedi Alex’e söyledim gerçi ben de…sen hani orada bir 
kaç tane daha forma ayarlarsın söylersin”, Ali: “Ayarlarız ayarlarız  tamam veririm maçtan sonra gönderirsin 
Efeyi…bir yaramazlık yok değil mi”, Ümit: “yok yok ya bir şey olmaz ya”, (tape:2305)

   08.04.2011   günü saat:  22.03’de Aziz Yıldırım’ın  , Bülent İbrahim İşcen’i     aradığı görüşme  ; 
Aziz: “O Ali oralarda mı Ali”, Bülent: “Burada abi”, Aziz: “Onla bir konuş da şu şeyin Eskişehir’in takımını 

bi alabiliyor mu bakayım…kimler oynuyormuş diye”, Bülent: “Tamam, tamam anladım”, (tape:2117)
(Ali Kıratlı’nın faaliyetleri konusunda Aziz Yıldırım’ın bilgisinin olduğu anlaşılmaktadır.)

09.04.2011   günü saat:  11.40’da Ali Kıratlı’yı  , Bülent Uygun’un aradığı görüşme;   
Bülent:“Gerekirse al başkanı gel istiyorsanız odaya”, Ali:”Aziz başkan var ya”, (tape:2306)

09.04.2011   günü   saat:  11.58’de Ali Kıratlı’nın  , Ekşioğlu’nu     aradığı   görüşme  ; 
Ali: “Eskişehir tesisindeyiz…Başkan geldi 10’da geldi”, İlhan: “Gördümü şeyi Bülent’i gördü mü”, Ali: 

“Tabi canım beraberlerdi ya odaya girdi tahtaya müdahale etti hemen… bu taktikte oynarsanız yeneriz sizi  
diyor olmaz diyor böyle diyor… ondan sonra güzel her şey on numara ben arayacağım maçtan sonra…
tebriklerini  alacağım inşallah….buradan götüreceğiz seninle bu sefer ilmiyi… burada çözeceğiz ondan 
sonrada dağılacağız herkes yoluna… burada her şey on numara ilerledi yani”, (tape:2307)

09.04.2011   günü saat:  16.29’da Ali Kıratlı’ya  , Murat Öztürk’ün (Fenerbahçe kaleci antrenörü) gönderdiği   
mesajda; 

“İyiki geldin abi..maç Garanti oldu .birazdan çıkarız” yazdığı, (tape:2309)

09.04.2011 günü saat:17.11’de İlhan Ekşioğlu’nu, Alaeddin Yıldırım’ın aradığı görüşme; 
Alaeddin: “Santrafor Batuhan oynuyormuş”, İlhan: “Oynamıyor mu şey”, Alaeddin: “Yok oynamıyor 

yedek galiba ya neyse... ya... boş ver.”, (tape:2025)
(Şike için anlaşılan Ümit Karan’ın ilk 11’de oynamamasından rahatsız oldukları görülmektedir).

09.04.2011   günü saat:  17.13’de Ali Kıratlı’yı  , Ekşioğlu’nun     aradığı görüşme  ; 
İlhan : “Santrafor farklı biri oynuyormuş ya”, Ali: “Herhalde bakalım kısmet, çıktı mı belli oldu mu”, 

İlhan : “Onu öğrenmişler bizimkiler herhalde ...  aradı”, Ali: “Mustafa mı”, İlhan : “He  o oynuyormuş”,  Ali: 
“Değişir sonra”, (tape:2310)

(Ümit  Karan’ın ilk  onbirde oynamamasından duyulan rahatsızlık  ve daha sonra oyuna gireceği 
konuşuluyor.)

   09.04.2011   günü saat:  17.49’da Ali Kıratlı’yı  , Ali İhsan isimli şahsın     aradığı görüşme  ; 
Ali İhsan: “Abi şey İvesa…Sezgin sağ taraf…sol taraf Volkan, stoperler Veysel ile Diego…orta saha sağ 

taraf Burhan, Sezer, Alper Doğan…Erkan, Batuhan”, Ali: “Ümit yok ha”, Ali İhsan: “Ümit yok evet”, (tape:2311)

09.04.2011   günü saat:  18.40’da Ali Kıratlı’ya  , İ.Y.Ekşioğlu’nun     gönderdiği mesajda  ; 
“Hersey yolunda giderse sonunda mutlaka konusmamiz Gerek lutfen konusmadan herhangi bisey 

yapma” yazdığı, (tape:2312)
(Ali Kıratlı’ya; kendisinden onay almadan şike parasını vermemesi söylüyor.)
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09.04.2011 günü saat:20.51’de İ.Y. Ekşioğlu’nun Faruk Yaşar’ı aradığı görüşme; 
İlhan: “Peki bir şey diyeceğim o ikinci santrafor nasıl”, Faruk:“ Ha yok ya hiçbir şey yapmıyor”, İlhan: “ 

Ha iyi ya eminsin değil mi”, (tape:2026)

09.04.2011   günü saat:  21.09’da Ali Kıratlı’ya  , İ.Y.Ekşioğlu’nun gönderdiği mesajda  ; 
“Alicim tebrikler, pazartesi sabah ofiste bulusana kadar bisey birakma orada” yazdığı, (tape:2313)

   09.04.2011   günü saat:  21.34’de Ali Kıratlı’yı  , İ.Y.Ekşioğlu’nun      aradığı görüşme  ; 
İlhan : “Bi otulalım bi konuşalım ya Alicim.. bunu tam gibi görmeyelim ya”, Ali: “Ben ona söyledim 

çünkü kendi başka şeylerde burada gelişti kendisi de biliyor bizimki hepsi ben sana bir şey söyleyeyim mi 
ben daha yokum abi sen hakliymışın ya böyle iş mi olur ya”, İlhan : “Abi bak gör neye bozulduğumu da 
anladın mı dakika on”, Ali: “Olabilir abi ama o bizimle alakalı bir şey değil ki…bizim her zaman neyse ben 
sana bir telefon vereyim de beni bi arasana mesaj atayım sen müsait bir yerdemisin”, (tape:2314)

(Bülent  Uygun’un  maça  Ümit  Karan’la  başlamamasından  dolayı  rahatsızlıklarını  dile  getirdikleri  
görülmektedir)

09.04.2011   günü saat:  21.38’de Ali Kıratlı’yı  , İ.Y.Ekşioğlu’nun      aradığı görüşme  ;
İlhan : “Eksik geldi”, Ali: “0222 340 66 66…İstersen bağlayacaklar”, (tape:2315)

09.04.2011   günü saat:  21.53’de Ali Kıratlı’yı  , Ümit Karan’ın      aradığı görüşme  ; 
Ümit:  “Yürüyerek  maç  kazandınız helal  olsun”,  Ali:  “Ama  şey  olmadı  gerginlik  olmadı”,  Ümit:  “Ne 

gerginlik olacak ya”, Ali: “Sen eve mi geçiyorsun”, Ümit: “Ben işte çıkacağım şimdi yola çıkacağım abi”, Ali: “ İyi 
çıkarken ara beni… Buralardayım bir yemek yiyelim” , (tape:2316)

09.04.2011   günü saat:  22.10’da Ali Kıratlı’yı  , Ümit Karan’ın      aradığı görüşme  ; 
Ali: “Şeye gelsene…Bu 222’nin oradan geçtim şimdi…Şu Kızılcıklıya geldim”, Ümit: “Oraya gitme abi beni 

oralara sokma ya”, (tape:2317)

09.04.2011   günü saat:  22.14’de Ali Kıratlı’yı  , Ümit Karan’ın     aradığı görüşme  ; 
Ali: “He geliyorum o tarafa”, Ümit: “O zaman şey Ali abi Dedeparkı geçince Vitra diye bir mağaza var  

orada bekliyorum”, (tape:2318)

09.04.2011 günü saat:22.15’de İ.Y.Ekşioğlu’nu Ali Kıratlı’nın aradığı görüşme(tape:3056)  ;   
Ali:“…Başkan  o  Alex’in  formalarını şimdi  veriyorum  senin  bayiye  malzemeciden  aldım,…sana  bi 

teşekkür ettireyim mi”, İlhan:“…Başımıza şey almayalım boşver”, Ali: “…Veriyorum ben ona formasını çünkü 
geldi,…ben onu da söylüyorum senin teşekkürlerini,…öbürlerine pazartesi verecek diyeyim başkan”, 

 10.04.2011 günü saat:11.30’da İ.Ekşioğlu’nun, X Şahsı aradığı görüşme; 
İlhan: “Bi de tabi şeyden de Allah razı olsun”, X Şahıs: “Bülent’ten”, İlhan: “ Teknik direktör, tabi 

tabi”, X Şahıs: “Evet gerekeni yaptı o”, İlhan: “Tabi”, X Şahıs: “Daha ne yapacak o”, (tape:2030)
 

11.04.2011   günü saat:  10.54’de Ali Kıratlı’yı  , İ.Ekşioğlu’nun      aradığı görüşme;   
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İlhan : “Bana bi acil bana bi gel çünkü ondan sonra beni bulamazsın ha bu gün…Ofise gel işte”, Ali: “12 
de geleyim mi…Kahveye geliyorum görüşürüz”, (tape:2321) (Ekşioğlu, Ali Kıratlı’ya Şike parasının verilmesi ile  
ilgili pazartesi günü yanıma gel demişti.)

11.04.2011   günü saat:  12.40’da Ali Kıratlı’nın  , Ümit Karan’ı aradığı görüşme;   
Ali: “Ne yapıyorsun”, Ümit: “Geçmiş olsun mutluluktan hasta oldunuz tabi hemen”, Ali: “sen geç ben 

ararım seni…düşeceğim zaten biliyorsun mecbur düşerim…yetişemem daha çıkamadım evden”, (tape:2322)

11.04.2011   günü saat:  14.38’de Ali Kıratlı’yı  , İ.Ekşioğlu’nun      aradığı görüşme  ; 
İlhan : “Bu şey buralardamıdır ya Hoca”, Ali: “Bugün şey yapıyorlar gitti öbürü biraz önce…ne oldu ki…

nasıl geçti görüşme”, İlhan : “İyi işte onunla diyor  bi şey yapalım diyor konuşalım diyor ondan sonra işte 
bakalım diyor”, Ali: “Götürelim mi bir gün akşam…sana getiririm”, İlhan : “Hadi sen çalış çalış tamam”, Ali: “Bir 
sıkıntı bir şey yok değil mi…oldu mu benimle ilgili mevzuu”, İlhan: “Yok hala şey dün dünden morali bozuk 
herhalde ya”, Ali: “Umut bağlamasın oralara hiç ya”, İlhan : “Bende dedim ya bırak sen bu işi”, Ali: “Olacak iş mi  
ben bi organizasyona bakayım”, (tape:2323)

11.04.2011   günü saat:  15.21’de Ali Kıratlı’nın  , İ.Ekşioğlu’nu      aradığı görüşme  ; 
İlhan : “Aynı yere gel…aşağı garaja yani”, Ali: “Geldim geldim”, (tape:2324)

11.04.2011   günü saat:  15.34’de Ali Kıratlı’nın  , İ.Ekşioğlu’nu      aradığı görüşmede;   
Ali: “Şey buradaymış ya o benim kardeşim aradı beni şimdi o deminki değil o öbür bir tane daha vardı 

ya…Almanya’dan  da  futbolcu söylemişti  söylemiştiniz  ya…buradaymış”,  İlhan:  “Bir  numara”,  Ali:  “He  beni 
çağırdı şimdi…senden sonra şimdi geri  döndüm  onun yanına gidiyorum… işin var mı getireyim mi”,  İlhan : 
“Getir…  beni  ben  hemen  gelirim  şey  Divan’a”,  Ali:  “Yok  öyle  olmaz  ya  bi…bulurum  bir  yer  ya” dendiği 
(tape:2327)tespit edilmiş, ( Bir numara olarak Bülent Uygun kastedilmiştir.)

11.04.2011   günü saat:  15.58’de Ali Kıratlı’nın  , İ.Ekşioğlu’nu      aradığı görüşme  (tape:2328); 
Ali: “Geç saatte buluşsak olur mu”, İlhan : “Al onu gel bana geç saatte istersen… daha iyi değil mi…kaç 

geç saat mesela”, Ali: “10,11”, İlhan: “Süper ben sizi bekleyim istersen evde”, Ali: “Sen bizi evde bekle”,

11.04.2011   günü saat:  16.02’de Ali Kıratlı’nın  , İ.Ekşioğlu’nu       aradığı görüşme  ; 
Ali:“11 gibi sendeyim 10 buçukta onu alacağım...eve gelirim ben”, İlhan:“Süper tamam”, (tape:2329)

11.04.2011 günü saat:20.15’te İ.Ekşioğlu’nu Tamer Yelkovan’ın aradığı görüşme(tape:2037); 
Tamer: “He şey nedir o  ben şimdi başkanla konuştum da haftaya maftaya dedi de; yarın kaçta 

gideceksiniz”,  İlhan:”Ben  yarın  akşam  çıkacağım”,  Tamer:  “Akşam  gideceksiniz”,  İlhan:  “He  he”,  Tamer:  
“Olmazsa  ben  dövizciden  bi  100  bin  buldurtayım  olmazsa”,  İlhan:  “Valla  buldurt  ya  hiç  olmazsa  boş 
gitmeyeyim anasını satayım ya”, Tamer: “Evet, o 100 bini verelim biz haftaya”, İlhan: “Ha öyle diyelim”, Tamer: 
“…Tamam 200-300 veririz”, İlhan: “..Tamam, tamam, tamam”, Tamer: “Hemen dövizciden borç alırım ben şimdi”,  
İlhan: “Tamam”, Tamer: “Yarın sabah, oldu mu”, İlhan: “Oldu,  sen bana alınca bir”, Tamer: “Yani  öyle olmaz 
öyle öbür türlü”, İlhan: “Abi yüzyüze gideceğiz ya ondan sonra şey gibi kalacağız”, Tamer: “Doğru, doğru, evet, 
evet”, İlhan: “Üç kuruşluk adamın önünde eğileceğiz ya”, Tamer: “100 yada 150 ben bulayım olmazsa”, İlhan: 
“Tamam sen bana yarın bi mesaj atarsın ben aldırırım senden”, Tamer: “Okey tamam, tamam, tamam”,

11.04.2011   günü saat:  21.32’de Ali Kıratlı’yı  , Bülent Uygun’un      aradığı görüşme  ; 
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Bülent:  “Dışarıda  o  ya  şeyde  buluşuruz  orada  hep  beraber  orada  oluruz  ya…  başka  bir  yere 
gitmemize gerek yok ben ondan sonra çünkü döneceğim…ona göre Aykut’a hiç olmazsa akıl  vereyim yani…  
kalecilik dersi vereyim”, Ali: “Tamam kardeşim haydi görüşürüz”, (tape:2330)

11.04.2011 günü saat:22.17’de İ. Ekşioğlu’na Kaan isimli şahsın gönderdiği mesajda;  
“Dayicim kanalturk de Bulent Uyguna suclamalar var” yazdığı, (tape:3057)

11.04.2011   günü saat:  22.24’de İ.Ekşioğlu’nun  , Ali Kıratlı’yı     aradığı görüşme  ; 
İlhan : “Bence konuşmasa ya…bence uzatmasa…açsana şeyi 28. Kanalı”, Ali: “Kim var hoca mı var”, 

İlhan : “Çıktı oraya bu geri zekalıların önünde kendini şey yapmaya çalışıyor…dert anlatmaya çalışıyor”, Ali: “Bir  
şey olmaz ya”, (tape:1788)

(Erman Toroğlu’nun Son Kale Programında Bülent Uygun formsuzdu şeklindeki açıklamaları nedeniyle  
B.Uygun’un canlı yayına bağlanması hakkında konuştukları) 

11.04.2011   günü saat:  23.06’da Ali Kıratlı’nın  , İ.Ekşioğlu’na gönderdiği mesajda  ; 
“ıdaym”  yazdığı,  (tape:2331) (Kapıdayım,  11.04.2011 günü yapılan  fiziki  takipte  Bülent  Uygun’un  Ali  

Kıratlı ile birlikte saat 23.10 sıralarında geldikleri görülmüş ve görüntülenmişlerdir.)

12.04.2011 günü saat:11.20’de İ.Ekşioğlu’nun Alaeddin Yıldırım’ı aradığı görüşmede; 
Alaeddin: “Hallettin mi baba işleri”, İlhan: “Ettim ettim,10 numara”, Alaeddin: “O benim söylediğim gibi mi 

hallettin”, İlhan: “Senin söylediğin gibi de o kendi söyledi bana sistemi,…,sistemi, he ben anlatırım sana sistem 
çok güzel sistem he tamam şey birde dün kıyamet koptu televizyonlarda seyrettin mi”, Alaeddin: “Duydum O 
sende miydi o sırada”, İlhan: “Yok O gitti geldi”dediği,(tape:2038) tespit edilmiştir. 

07-08.04.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAKLARI (Kl:28, Dizi:320-332 arası)

İletişim tespitlerinde;     09.04.2011 günü oynanacak Eskişehirspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili Ali Kıratlı’nın   
Eskişehirspor Takım Kaptanı Ümit Karan ve Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’a şike amaçlı verilmek  
üzere  İlhan  Ekşioğlu’ndan  250.000  dolar  para  istediği,  İlhan  Ekşioğlu’nun  paranın  100.000’ini  maç  sonrası  
verebileceğini söylediği,  görüşmelerde    gram – inşaat - 1 numara - 2 numara   gibi  şifreler geliştirerek teknik   
takibe karşı tedbir aldıkları, 07.04.2011 günü saat:13.30’da Ali Kıratlı’nın; İ.Ekşioğlu’nun muhasebe işlerini yapan  
Halil Köntek’ten parayı aldığı, saat:13.37’de H. Köntek’in, İ.Ekşioğlu’nu arayarak 100.000 dolar ödeneceğini teyit  
ettiği,  devamında  Ali  Kıratlı’nın  Mustafa  Anlı  ile  beraber  Eskişehir’e  giderek  Anemon  Oteline  yerleştikleri,  
Muhammed Şenyüz’ün de Ali Kıratlı’ya Eskişehir’de eşlik edeceği bilgisinin alınması üzerine;

Kolluk görevlilerinin 07.04.2011 günü saat:19.00 sıralarında Eskişehir’e giderek  fiziki takip çalışmalarına  
başladıkları,saat:19.10’da Bursa Eskişehir Yolu 2.km üzerinde bulunan ve Ali Kıratlı ile Mustafa Anlı’nın kaldığı  
bildirilen Anemon Otelin otoparkında Ali Kıratlı’nın kullandığı 34 UGZ 79 plakalı siyah renkli BMW marka aracın  
park halinde olduğunun görüldüğü,  

Ali  Kıratlı  ile  Bülent Uygun’un en son buluştukları  yerde bir  araya geleceklerinin anlaşılması  üzerine;  
saat:19.30 sıralarında yapılan çalışmalarda; Anemon Oteli karşısında Neo Plus Alışveriş Merkezinde bulunan Şeff  
Restaurant içerisinde cam kenarında dışarıdan bakıldığında soldan 2.sırada bulunan masada yanyana Ali Kıratlı  
ve Mustafa Anlı ile, karşılarında Bülent Uygun ve Muhammed Şenyüz’ün oturduklarının görüldüğü,

Ali  Kıratlı’nın  Ümit  Karan’ı  aynı  gün  saat:21.43’te  arayıp  para  getirdiğini  ima  ederek  “donanımlı 
geldiğini” ifade ettiği, Ümit Karan’ın da eve gelmesini istediği bilgisinin alındığı, saat:22.20’de Ali Kıratlı ile Bülent  
Uygun’un masadan kalkarak Neo Plus  Alışveriş  Merkezine  açılan diğer  kapıdan çıkıp  koridorda  yaklaşık  10 
dakika karşılıklı konuştukları, saat:22.30’da Ali Kıratlı ile Bülent Uygun’un tekrar restaurant içerisine girdikleri, Ali  
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Kıratlı’nın Muhammed Şenyüz ve Mustafa Anlı’nın masasına oturduğu, Bülent Uygun’un ise restauranttan çıkarak  
park halindeki 26 DK 333 plakalı gri renkli Mitsubıshı marka araca bindiği ve ayrıldığı, saat:23.50’de Ali Kıratlı,  
Muhammed Şenyüz ve Mustafa Anlı‘nın Şeff Restaurant’tan çıktıkları ve restaurant önünde bulunan 26 TU 026  
plakalı  beyaz renkli  Mazda marka araca binerek Anemon Oteline gittikleri,  Ali  Kıratlı’nın araçtan inerek otele  
girdiği,  Muhammed Şenyüz ve Mustafa Anlı’nın ise araçta bekledikleri,  yaklaşık 5 dakika sonra Ali  Kıratlı’nın  
elinde beyaz renkli bir çanta ile otelden çıkarak araca bindiği (İletişim tespitlerinde 08.04.2011 günü saat:00.11’de Ümit 
Karan’ın şoförünün,  Ali  Kıratlı’yla;  222 isimli  Gece Kulübünün önünde buluşarak birlikte Ümit Karan’ın evine gidecekleri 
belirlenmiştir),  aracın  İsmet  İnönü Cad.1 üzerinde bulunan 222 isimli  Gece Kulübünü geçerek köprü üzerinde 
durduğu,  flâşörlerini  yaktığı  ve geri  geri  giderek Gece Kulübünün yan tarafındaki  Ambarlar  Sokağına girerek  
durduğu, Ali  Kıratlı’nın, elinde Anemon Oteli’nden çıkarken aldığı beyaz çanta ile, araçtan inerek İsmet İnönü  
Caddesi 1’e çıktığı ve Gece Kulübünün önünde farları yanık vaziyette bekleyen 34 K 9934 plakalı beyaz renkli  
Porsche marka araca bindiği, Ümit Karan’ın şoförü Mustafa Efe’nin kullandığı aracın hareket ederek Ambarlar  
Sokağına girdiği ve sol taraftan köprü altına girerek karşı istikamete geçtiği ancak yapılan fiziki takipte aracın çok  
hızlı olması ve trafiğin yoğun olması sebebiyle takibinin yapılamadığı,

Muhammed Şenyüz ile Mustafa Anlı’nın ise 26 TU 026 plakalı araçla Kızılcıklı  Mahmut Pehlivan Cd.  
No:17 sayılı Mami’s Days Patisseria isimli cafe önünde park ettikleri,  saat:00.38’de cafe önüne 34 K 9934 plakalı  
Porsche  marka  aracın  gelerek  durduğu,  aracın  ön  sağ  tarafından  Ali  Kıratlı’nın  indiği,  aracın  ayrıldığı,  Ali  
Kıratlı’nın elinde Anemon Oteli’nden çıkarken aldığı ve 34 K 9934 plakalı  araca binerken yanında götürdüğü  
beyaz  çantanın  olmadığı  farkedilerek  şahsın  Mami’s  Days  Patisseria  isimli  cafeye  girdiğinin  görüldüğü,  
saat:00.55’de Ali Kıratlı, Muhammed Şenyüz ve Mustafa Anlı’nın cafeden çıktıkları ve 26 TU 026 plakalı araca 
binerek  Anemon  Oteline  gittikleri,  Ali  Kıratlı  ile  Mustafa  Anlı’nın  araçtan  inerek  otelin  lobisinden  asansöre  
bindikleri,  Muhammed Şenyüz’ün ise 26 TU 026 plakalı araçla ayrıldığı, Mustafa Efe’nin kullandığı aracın Ümit  
Karan’ın ikameti olan Eldem Residance’nın otoparkında park halinde olduğu görülmüş, tüm süreç fotoğraflarla  
kayıt altına alınmıştır.

11-12.04.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAKLARI (Kl:28, Dizi:311-319 arası)
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İletişim  tespitlerinde;  Ali  Kıratlı’nın  09.04.2011  günü  oynanan  ve  sonucu  3-1  biten  Fenerbahçe-  
Eskişehirspor  maçı  sonrasında  Eskişehirspor  Teknik  Direktörü  Bülent  Uygun’la  11.04.2011 günü saat:22:30-
23:00 civarlarında Mecnun Odyakmaz’ın ofisinin önünde bir araya gelerek İlhan Ekşioğlu’nun Üsküdar Kandilli  
mah. İdman sk. Demirevler(sema) vilları 1 bl. 2/4 nolu ev adresine gidecekleri bilgisinin elde edilmesi üzerine;

Görevlilerce aynı  gün saat:22.30  sıralarında  İ.Y.  Ekşioğlu’nun  evinin  çevresine  geçilerek  fiziki  takip  
çalışmalarına başlanılmış, saat:23.10’da İ.Y.Ekşioğlu’nun evinin bulunduğu yere Ali Kıratlı’nın kullandığı 34 UGZ  
79 siyah BMW marka aracın geldiği, aracın ön sağ koltuğunda  Bülent Uygun’un oturduğu, saat:00.10’da Bülent  
Uygun’a ait 34 BLT 77 plakalı beyaz Land Rover marka aracın Mecnun Odyakmaz’ın ofisinin önünde park halinde  
olduğu, saat:00.42’de; içerisinde Ali Kıratlı ve Bülent Uygun’un bulunduğu 34 UGZ 79  plakalı aracın 34 BLT 77  
plakalı  aracın yanına  geldiği, Bülent Uygun’un araçtan inerek  34 BLT 77 plakalı araca bindiği ve her iki aracında  
art arda ayrıldığı görülmüş, tüm süreç fotoğraflarla kayıt altına alınmıştır.

B-M.ŞEKİP MOSTUROĞLU VE SAMİ DİNÇ ARACILIĞI İLE SEZER ÖZTÜRK’E  ŞİKE AMAÇLI 
TRANSFER TEKLİFİ YAPILMASI

EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

03.04.2011 günü saat:17.38’de Sami Dinç’in, Sezer Öztürk’ü aradığı görüşme(tape:2501); 
Sezer: “Şekip bey beni İstanbul’a ofisine davet etmiş Aziz Yıldırım demiş Sezer’i alalım Sami beyin 

falan da haberi  var dedi  senin de öyle bir  hallerin var  mı”,  Sami; haberinin olduğunu söylüyor,  Sezer: “Ben 
dedimki  Sami  abi  şimdi  çok  önemli  bir  maç  var,…hem  Fenerbahçe  Camiasına  yakışmaz  hem  bana 
yakışmaz”,  Sami:  “Şekip  bey  çok  önemsemez öyle  şeyleri  ..çünkü  öyle bir  şey  zaten olmayacağından o 
anlamda bakmaz o düşünmeden şey yapmıştır”, Sezer: “..Gidelim Şekip abi çağırıyor  çok büyük bir skandal 
olur .. hani yakalansak Türkiye’yi biliyor malzeme zaten hani Fenerbahçeye çok bu konudalar da yükleniyorlar,
…ben direk kendim zaten Fenerbahçe ile görüşürüm….Aziz başkanla Halil  başkan arası çok iyi”, Sami: “ Aziz 
başkan ...hatta senin transferinde Aziz başkanın rolü var Manisa’dan Eskişehir’e gidişinde,…Eskişehir arasında  
rajonu o kesti,…telefonda konuştu onunla ben de vardım Manisa başkanı ile konuşurken 800’e mi ne bağlamıştı,
…bak hiç bir yerde de atıyorum Şekip beyle konuşurken ve saire veya ... çağırdığın zaman o maç olduğu için  
gelmedim Sami  öyle  söyledi...Şekip  beyle  konuşurken  Başkanla,  Aykut  hoca  ile  konuşurken  maç öncesinde 
aslında buluşacaktık  ama maç olduğu için gelmedim avukatım öyle dedim falan deme Sami öyle dedi  deme 
seninle  konuştuğumuz  herşey  aramızda  kalsın”,  ...Sezer:  “Ben  geleceğim  abi  diyelim  Şekip  abinin  yanına  
gelirsem sen de gelirsin beraber gideriz olmaz mı zamanın olursa”, Sami: “Bu 3 maç cok zor maç, Bursa, siz, 
şey Antep bu üç geçerse Fener...”, Sezer: “En zor maç en zor maç bizim maç biliyormusun en zor maç”, Sami: 
“…Eskişehir’in taraftarı da baskı yapıyor yani”, Sezer:“... Taraftarlar istemiyor Fenerbahçe’yi burada valla stadı  
yıkacaklar”.

03.04.2011 günü saat:18.09’da Sami Dinç’i Zafer Demıray’ın aradığı görüşmede; 
Sami:  “Her  halükarda  sen  Fenerbahçe-  Eskişehir  maçından  sonra,…sen  onlarla  beraber  gel  dedim  

buraya”,  Zafer: “…Abi ben zaten yarın şey dün Şekip abi ile de konuştum mesaj attım kendisi müsait  
değildi  çocuk dedim maç öncesi dedim çok tedirgin,..dediğin doğru olmaz dedi..mesaj attı ondan sonra 
haftaya dedim maçtan sonra çocukta tamam abi dedi”,  devam eden görüşmede transfer ile ilgili  görüşme 
yaptıkları,  Sami:  “…Bursa  maçında  puan  kaybedilse  Fenerbahçe  herşey  durur,…  bizimkiler  bizimkiler 
rahatsızdır biliyorsun bütün dünya durur çünkü puan kaybederlerse”, (tape:2502)

04.04.2011   günü saat:  18.07  ’de   M.Şekip Mosturoğlu’nun     Zafer Demiray’ı   aradığı görüşme  ;
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Şekip: “Yarın bir bana gelebilir misin”,  Zafer: “ Tamam gelirim abi”, (tape:1340)

05.04.2011 günü saat:18.28’de İ.Ekşioğlu’nun Alaeddin Yıldırım’ı aradığı görüşme; 
İlhan:  “Murat  da  herhalde  eve  gitti  Şekip  öbürüyle  konuşmuş,…demiş  ben  bir  düşüneyim yarın 

demiş”,  Alaeddin: anladığını belirtiyor,(tape:2013)

07.04.2011   günü saat:  21.54  ’te   M.Şekip Mosturoğlu’nu     Zafer Demiray’ın   aradığı görüşme  ; 
Şekip: “Yarın gelirsen geç saat gel 4-5 gibi gel” diyor, Zafer; onaylıyor, (tape:1348)

 
08.04.2011   günü saat:  18.24  ’te   M.Şekip Mosturoğlu’nu Zafer Demiray’ın   aradığı görüşmede  ;
Şekip’in; “2. köprüye girdim ha şimdi” dediği, şahısların  görüşmek üzere anlaştıkları, (tape:1350)

10.04.2011   günü saat:  10.24  ’de   M.Şekip Mosturoğlu’nun     Zafer Demiray’ı   aradığı görüşmede  ;
Zafer’in; çocukla konuştuğunu söylediği ve “Ben dedi senden ricam dedi saat İstanbul’da 5 akşam 5-6 gibi 

buluşabilirmiyiz diye sordu” dediği, şahısların belirtilen saatte görüşmek üzere anlaştıkları, (tape:1355)

10.04.2011 günü saat:10.52’de Aziz Yıldırım’ın, M.Şekip Mosturoğlu’nu aradığı görüşme;
Şekip: “6-7 gibi çocuk gelecek başkanım İstanbul’a,…görüşmek tanışmak istiyormuş”, Aziz: “Seninle 

mi,…Eskişehir mi,…tamam tanışsın tamam söyle konuş”, Şekip: “Çok üzgünmüş hocası oyundan aldığı 
için”, Aziz: “Sen konuş tamam mı gerekeni şey yap yani”,  (tape:1496)

10.04.2011   günü saat:  17.48’de     M.Şekip Mosturoğlu’nun Zafer Demiray’ı   aradığı görüşmede  ;
Zafer: “Ofisin tam altındayız ben şimdi buradayım Sezer’i bekliyoruz”,  Şekip: “Tamam, tamam o kapının 

girişinde bir zil var oraya basarsanız açacaklar kapıyı ben yukarıdayım” dediği (tape:1357) tespit edilmiştir. 

10.04.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI 

İletişim  tespitlerinde;  02.04.2011  günü  oynanan  ve  2-2  sonuçlanan  Ankaragücü-Eskişehirspor  maçı  
öncesinde Şekip Mosturoğlu’nun Zafer Demiray aracılığıyla Eskişehirspor’un lisanslı futbolcusu Sezer Öztürk ile  
transfer  görüşmeleri  yaptığı,  09.04.2011  günü  oynanan  ve  1-3  sona  eren  Eskişehirspor-Fenerbahçe  maçı  
sonrasında  Sezer  Öztürk’ün  oyunun  45.  dakikasında  oyundan  alınmasına  çok  üzüldüğünü  Zafer  Demiray’a  
ilettiği, Zafer Demiray’ın da konuyu Şekip Mosturoğlu’na aktardığı; 10.04.2011 günü 17:00’de konuyla ilgili Zafer  
Demiray ve Sezer Öztürk’ün Şişli  Harbiye Mh Cumhuriyet Cd No:40 Kahan İşhanında faaliyet gösteren Şekip  
Mosturoğlu’na ait işyerinde buluşacakları bilgisinin alınması üzerine; 

Görevlilerce saat:18.00 sıralarında M.Şekip Mosturoğlu’nun işyerinin bulunduğu Kahan İşhanı çevresine 
geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanılmış, Şekip Mosturoğlu’na ait 34 TH 9606 plakalı siyah BMW marka  
aracın İşhanı önünde park halinde olduğu, saat:19.30’da Sezer Öztürk, Zafer Demiray, A ve B şahısların Kahan 
İşhanından çıkış yaparak Cumhuriyet caddesi üzerinde durdurdukları 34 TEY 30 plakalı ticari taksiye bindikleri ve  
Mecidiyeköy istikametine doğru ayrıldıkları, saat.19.35’de M.Şekip Mosturoğlu’nun X şahısla birlikte işhanından 
çıktığı ve  park halinde bulunan 34 TH 9606 plakalı araca binerek ayrıldıkları görülmüş, tüm süreç görevlilerce  
fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.

EYLEMLE  İLGİLİ  ŞÜPHELİ  İFADELERİ
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Aziz  Yıldırım  savcılık  ifadesinde;   İlhan  Yüksel'in  Dereağzı  teseslerinden  sorumlu  olduğunu,  bu 
sebeple zaman zaman kendi hesabından para ödediğini ve daha sonra bu parayı kulüpten tahsil ettiğini,  
Tamer Yelkovan'dan İlhan Yüksel'e ayırmasını istediği 200.000 milyarın bu para olduğunu, federasyondan 
iki  taksit  olarak 1.500.000 tl  olmak üzere toplam 3.000.000 tl  hakedişlerinden dolayı  avans aldıklarını , 
beyan etmiştir.

 İlhan Yüksel Ekşioğlu savcılık ifadesinde; söz konusu karşılaşmayı izlemek için Eskişehir'e gitmediğini, bu 
karşılaşmayı televizyonda da izlemediğini, herhangi bir şike girişiminde bulunmadığını beyan etmiştir.

Ali Kıratlı kolluk ifadesinde;  Halil Köntek'ten 100.000 dolar parayı elden aldığını, bu parayı Kıbrıs’ta 
yapacakları  Devler  Ligi  projesi  için  aldığını,  Eskişehir’deki  fiziki  takip  hakkında;  söz  konusu  karşılaşmayı 
izlemek için gittiğini, daha önceden Bülent Uygun ile telefonla görüştüğünü, Eskişehir'e geldiğinde ise B. Uygun'un  
kendisini ziyarete geldiğini, B. Uygun ile Neo Plas'ta yalnız olarak görüştüğü konunun Bülent'in eşinden ayrılması  
ile  ilgili  olduğunu,  elinde  bulunan  beyaz poşette  Ümit  Karan'ın  eşine  almış  olduğu  1.800  dolarlık  saat 
olduğunu, Ümit Karan'ın evine bahse konu saati vermek için gittiğini,  söz konusu saati Ümit Karan'ın  
eşine hediye ettiğini, karşılaşma sonrasında Bülent Uygun ile İstanbul’da buluşarak İlhan'ın evine gittikleri fiziki  
takip  hakkında;  Bülent  Uygun  İstanbul'a  her  geldiğinde  görüştüklerini,  o  tarihte  de  bu  görüşmelerden  birini  
yaptıklarını,  İlhan  ile  B.  Uygun'un Fenerbahçe stadında maç izlemesi  ve gram şeklinde konuşmaların 
geçtiği telefon görüşmeleri hakkında; bu görüşmelerin Sezer Öztürk ve Alper Potuk'un transferi ile ilgili  
olduğunu, İlhan 'in  kendisinden,  bazı  futbolcuların transferi   ile  ilgili  olarak B.  Uygun ile  görüşmesini  
istediğini, İlhan  ile "50 Şer 50 şer yeşil zam yaptım" şeklindeki görüşmelerin Devler ligi projesi ile ilgili  
olduğunu,  Ümit  Karan'a  çarşamba günü alacağını  belirttiği  şeyin  kendi  işleri  ile  alakalı  şahsi  alacağı 
olduğunu,  Eskişehir’e  giderken  İ.Ekşioğlu'dan  borç  para  aldığını,  bu  paranın  kulüp  ile  ilgisinin 
bulunmadığını,   İlhan   ile  görüşmelerinde  geçen  100  gram sözünün  Eskişehirspor'dan  alınacak  olan 
futbolcuların menajerlerine verilecek para olduğunu, daha önce 250.000 dolar vermeyi kararlaştırdıklarını, 
ancak sonra 100 gr eksik diyerek verilecek olan parayı 100.000 dolar eksik vereceklerini kast ettiklerini , 
İlhan'ın  evine  kahve  içmek  için  gittiğini  ancak  burada  Alaeddin  Yıldırım'ın  olmadığını,  İ.  Ekşioğlu'nun  
yönlendirmesi ile 07.04.2011 günü Halil Köntek ile buluştuğunu ve şahıstan 8 yada 10.000 dolar aldığını,  Ümit 
Karan'a  tam  donanımlı  olduğunu  söylemekle  Eskişehir'i  gezmek  için  hazır  olduğunu  kastettiğini , 
karşılaşma  sonrasında  Ümit  Karan'ın  kendisinden  Fenerbahçe  forması  istediğini,  şahısla  buluşup  
malzemecilerden aldığı 1 torba formayı verdiğini,  yine karşılaşma sonrasında İ.Ekşioğlu ile 11.04.2011 günü geç  
saatlerde buluşturacağı kişinin yabancı bir menajer olduğunu, aynı gün akşam saat 23:30 sıralarında B. Uygun ile  
İ.Ekşioğlu'nun evine gittikleri fiziki  takip için Eskişehirspor'dan transfer edilecek futbolcular hakkında görüşmek  
amacıyla gittiklerini beyan etmiştir.
 

Ümit  Karan  kolluk  ifadesinde;  karşılaşma  öncesinde  kendisine  şike  teklifinde  bulunan  kimsenin 
olmadığını, Ali Kıratlı'yı evine sohbet etmek amacıyla çağırdığını, Ali Kıratlı evine geldiğinde eşi için hediye bir kol  
saati  getirdiğini,  Ali  Kıratlı'nın  donanımlı  olarak  kast  ettiğinin  eşine  hediye  olarak  getirdiği  saat 
olabileceğini,  karşılaşma  sonrasında  arkadaşlarına  hediye  etmek  için  Ali  Kıratlı'dan  Fenerbahçe  forması 
istediğini, Ali Kıratlı'nın da 2 adet Aleks forması gönderdiğini ancak bu formaları ne şekilde aldığını hatırlamadığını  
beyan etmiştir. 

Ümit Karan savcılık ifadesinde; Ali Kıratlı'nın evine gelmediğini, Efe'nin Ali Kıratlı'yı aldıktan bir süre  
sonra bir  restauranta bıraktığını,  fiziki  takipte görülen poşetin içerisinde Ali  Kıratlı'nın  kendisine hediye  
ettiği saatin olduğunu, bu saati de Efe'nin getirdiğini beyan etmiştir. 
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Mustafa Efe kolluk ifadesinde; Ali Kıratlı'yı Ümit Karan'ın isteği üzerine otelden aldığını, daha sonra Ali  
Kıratlı'ya telefon gelmesi üzerine geri dönerek 222 eğlence yerine geri bıraktığını, fiziki takipte Ali Kıratlı'nın araca  
çanta  ile  bindiği,  araçtan  indiğinde  elinde  çantanın  bulunmadığı  yönünde  çelişki  üzerine  yöneltilen  soruya,  
çantanın o an aklına gelmediğini, çantayı Ümit Karan'a götürdüğünü, Ümit Karan'ın çantayı açtığını, içerisinde  
Frank Miller marka saat olduğunu, Ümit Karan'ın saati  görünce sadece güzel saatmiş dediğini saatin verilme 
sebebini bilmediğini beyan etmiştir (Aynı saat için Ümit Karan ifadesinde markasının Cartier olduğunu ve dandik  
saat olduğunu, Ali Kıratlı ise saatin 1.800 dolar olduğunu beyan etmiştir.)

Mustafa  Efe  savcılık  ifadesinde;  söz  konusu  poşetin  içinden  çıkan  saatin  markasına  yakından 
bakmadığını saatin markasını görmediğini  beyan etmiştir.

Bülent Uygun kolluk ifadesinde;   karşılaşma öncesinde kendisine şike teklifi  yapan olmadığını,  maçın 
oynandığı günün sabahı Fenerbahçe yöneticileri, futbolcuları ve Ali Kıratlı'nın Eskişehir Kulübüne geldiklerini, maç  
günü haricinde Ali Kıratlı yada Fenerbahçe kulübünden herhangi birisi ile görüşmediğini (karşılaşma öncesinde  
07.04.2011 günü Ali Kıratlı ile Eskişehir’de buluştukları fiziki takip neticesinde tespit edilmiştir .), karşılaşmadan bir 
kaç gün sonra İstanbul’a gittiğini, burada Mecnun Odyakmaz'ın ofisine uğradığını, ofise gitmeden önce Ali Kıratlı  
ile  telefonda  görüştüğünü,  Mecnun'un  ofisine  gittiğinde  Ali  Kıratlı'nın  da  orada  bulunduğu,  bu  sırada  Reha  
Muhtar'ın aradığını, Son Kale programına bağlandığını, telefon görüşmesi sırasında İlhan Yüksel'in Ali Kıratlı'yı  
aradığını ve sinirlenmemesi gerektiğini söylediğini, daha sonra Ali Kıratlı ile birlikte oradan ayrıldıklarını, bir süre  
sahilde araba ile gezdiklerini  ve daha sonra kendi aracına binerek ayrıldığını,  Ali  Kıratlı'nın da kendi aracıyla  
gittiğini  (söz  konusu  buluşmada  İ.Ekşioğlu'nun  evine  gittikleri  fiziki  takip  neticesinde  tespit  edilmiştir.),  
İstanbul’daki  fiziki  takip  sorulduğunda  İlhan  'in  evine  gitmediğini  beyan  ederek  fiziki  takibi  kabul 
etmemiştir.  Eskişehir’de Ali  Kıratlı  ile buluşmasına ait fiziki  takip hakkında Ali Kıratlı'nın kendisini çağırdığını,  
şahısların yanına 10 dakikalığına gittiğini, yemek yiyip yemediğini hatırlamadığını beyan etmiştir.    

Muhammet  Şenyüz  kolluk  ifadesinde;  karşılaşma  öncesinde  Ali  Kıratlı  ve  Bülent  Uygun  ile  birlikte  
buluştuklarını  ve  yemek  yediklerini,  B.Uygun'un  bir  süre  sonra  kalktığını  ve  Ali  Kıratlı'nın  Bülent  Uygun'u  
geçirmeye gittiğini daha sonra yalnız döndüğünü, Ali Kıratlı'yı bırakmak için giderken Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'yı  
aradığını, bunun üzerine Ali Kıratlı'nın Ümit Karan ile buluşmak istediğini söylediğini, bunun üzerine Ali Kıratlı'yı  
Ümit Karan'ın evinin yakınına bıraktığını, (Aynı gün konu hakkında yapılan fiziki takip çalışmalarında, Muhammet  
Şenyüz ve Ali Kıratlı'nın, Bülent Uygun'un yanından ayrıldıktan sonra Muhammet Şenyüz'ün aracı ile Ali Kıratlı'nın  
oteline geldikleri, Ali Kıratlı'nın beyaz bir poşet ile Muhammet Şenyüz'ün aracına bindiği, daha sonra 222 isimli  
eğyence yerinde Ali Kıratlı'nın indiği ve Ümit Karan'ın şoförü Mustafa Efe'nin aracına binerek Ümit Karan'ın evine  
gittiği tespit edilmiştir.), çelişki üzerine Eskişehir’deki fiziki takip sorulduğunda ise aradan zaman geçtiği için Ali  
Kıratlı'yı  otele  götürdüğünü hatırlamadığını,  Ali  Kıratlı'nın  elindeki  poşetin  para alacak kadar büyük olduğunu  
beyan etmiştir .

Muhammet  Şenyüz  savcılık  ifadesinde  ;   Ali  Kıratlı'nın  araçta  bulunduğu  sırada  telefonla  kiminle 
konuştuğunu  bilmediğini,  Ali  Kıratlı'nın  Erdem  Rezidansı  sorduğunu,  araca  binerken  aldığı  poşetin  para  
koyulabilecek poşet olup olmadığına dikkat etmediğini beyan etmiştir. ( kolluk ifadesinde ise Ali Kıratlı'nın araçta  
Ümit Karan ile konuştuğunu, Ü.Karan'ın evinin kendi işyerine yakın olduğunu, hediye saati  bırakması için Ali  
Kıratlı'yı Ü.Karan'ın evine yakın bir yerde bıraktığını söylemiştir.)

Mustafa Anlı kolluk ifadesinde; Bülent Uygun'u Fenerbahçe SK'nde futbol oynadığı zamandan tanıdığını 
ancak daha sonra hiç görüşmediğini, Ali Kıratlı ile Eskişehir maçını izlemeye gittiklerini, yemek yedikleri sırada  
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B.Uygun'un yanlarına geldiğini, B. Uygun'u kimin çağırdığını bilmediğini,  Ali Kıratlı ile Ümit Karan'ın buluşması  
hakkında bilgisi olmadığını beyan etmiştir. 

Şükrü Ongan kolluk ifadesinde; Ali Kıratlı, Bülent Uygun, Muhammet Şenyüz ve Ümit Karan’ın karşılaşma 
öncesinde buluşup buluşmadıkları,  şike amaçlı  görüşüp görüşmedikleri  hakkında  bilgisinin  olmadığını,  Bülent  
Uygun'un talimatı ile Ali Kıratlı'ya Anemon otelden yer ayırttığını ve maç bileti ayarladığını beyan etmiştir.  

Tamer Yelkovan kolluk ifadesinde;  İ.Ekşioğlu'na 200.000 dolar verdiğini, ancak bu paranın nerede 
kullanıldığını  bilmediğini,  1.500.000 tl'nin  TFF'den gelen para olduğunu,  Bülen Uygun'un Ali  Kıratlı  ile 
İstanbul’da  buluşarak  İ.Ekşioğlu'nun  evine  gittikleri  11.04.2011  pazartesi  günü,  şahısların  saat:23:30 
sıralarında İlhan 'in evine gitmelerinden önce İlhan  ile arasında 100-150  bin dolar paranın temin edilmesi  
hakkında geçen görüşmeyi hatırlamadığını beyan etmiştir.

Halil Köntek kolluk ifadesinde; Ali Kıratlı’ya İlhan Yüksel'in talimatı ile Eskişehir’e gittiği gün 100.000 
dolar verdiğini beyan etmiştir .

Alaeddin Yıldırım kolluk ifadesinde; 05.04.2011 günü Eskişehir karşılaşması hakkında görüşmek üzere 
İ.Ekşioğlu'nun evinde Ali  Kıratlı   ve İlhan Yüksel ile buluşmadıklarını,  bu şahıslarla başka yerde de bir  araya  
gelmediklerini beyan etmiştir. 

Sami Dinç savcılık ifadesinde; Sezer Öztürk'ün avukatı olduğunu, Fenerbahçe karşılaşmasından önce bu 
görüşmeleri yapmasının tesadüf olduğunu beyan etmiştir. 

Mehmet  Şekip  Mosturoğlu  savcılık   ifadesinde;  Aykut  Kocaman'ın  devre  arasında  vermiş  olduğu 
listede Sezer  Öztürk'ün  de  adının  olduğunu,  Zafer  Demiray  ve  Sami  Dinç  aracılığı  ile  Sezer  Öztürk'e  
ulaştığını, bu girişimi sırasında maç takvimine bakmadığını, bu şahıslarla ofisindeki görüşmede transfer 
konusunun görüşüldüğünü ancak fiyat konuşmadıklarını, fiyat konusunda kritik karşılaşmalardan sonra 
Sezer'in babası  ile görüşmek üzere anlaştıklarını, şahsa karşılaşmada kötü oynamasını söylemediğini beyan 
etmiştir. 

Zafer Demiray kolluk ifadesinde; Şekip Mosturoğlu ile Sezer Öztürk'ün transferi hakkında görüştüğünü,  
Şekip Mosturoğlu'nun işyerine de bu amaçla gittiklerini, ancak o gün herhangi bir anlaşma sağlanmadığını beyan  
etmiştir.

Sezer  Öztürk  kolluk  ifadesinde;  Zafer  Demiray'ın   Şekip  Mosturoğlu'nun  ofisine  gitmesi  ve  oyundan 
alındığı için üzgün olduğunu bildirmesi ile ilgili  iletişim tespit tutanakları hakkında görüşmelerde geçen şahsın  
kendisi  olmadığını,  M.Şekip  Mosturoğlu  ile  buluşmaya gitmediğini beyan  etmiş  fiziki  takip  ile  çelişen  beyanı 
sorulduğunda  görüşmeye  Mehmet  Şekip  Mosturoğlu  ile  tanışmak  amacıyla  gittiklerini,  transfer  yada  şike  
konusunun görüşülmediğini, daha önce hatırlamadığı için gitmediğini söylediğini beyan etmiştir. 
            

             EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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           Soruşturma  kapsamında  yapılan  çalışmalar  sonucunda  elde  edilen  tüm  deliller  birlikte 
değerlendirildiğinde;  09.04.2011  günü  Eskişehir’de  oynanan  Eskişehirspor–  Fenerbahçespor  futbol  
müsabakasında,  Aziz Yıldırım  liderliğindeki suç örgütü tarafından, Eskişehir Spor futbolcusu  Ümit Karan ile;  
maçta kötü oynaması,  karşılığında para alması ve bazı takım arkadaşlarını  (Ümit Karan’ın irtibat kurduğu bu  
futbolcular belirlenememiştir.)  bu amaçla organize etmesi için şike amaçlı anlaşma yapıldığı,  ayrıca Eskişehir  
Spor teknik direktörü  Bülent Uygun’la da şike anlaşmasına varıldığı,  Aziz Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda 
hareket  eden  şüpheliler İlhan  Yüksel  Ekşioğlu,  Ali  Kıratlı,  Tamer  Yelkovan,  Halil  Köntek  ve Alaeddin 
Yıldırım’ın müsabaka öncesi rakip  takım teknik  adamlarına ve futbolcularına TFF'den avans olarak aldıkları  
parayı vererek şike faaliyeti yürüttükleri, bu şike faaliyetlerinin yanısıra örgütün bir diğer koldan Mehmet Şekip  
Mosturoğlu ve  Sami Dinç üzerinden de;  Eskişehir  sporlu futbolcu Sezer  Öztürk’e maç öncesi  şike amaçlı  
transfer teklifinde bulunduğu, ancak futbolcunun müsabaka öncesi  transfer görüşmeleri yapmayı kabul etmemesi  
nedeniyle  bu  girişimin  amacına  ulaşmadığı,  belirlenmiştir. (Yapılan   iletişim  tespitlerinde  ve   fiziki  takiplerde  bu 
şüphelilerle irtibatları belirlenen;  Zafer Demiray, Mustafa Efe, Mustafa Nurtaç Anlı, Muhammet Şenyüz ve Mehmet Levent 
Kızıl hakkında ek takipsizlik kararı verilmiş, şüphelilerden Şükrü Ongan, Muhammet Şenyüz ve Sezer Öztürk’ün bu eyleme 
katılmadıkları kanaatine varılmıştır.)

B- 6222  SAYILI  SPORDA  ŞİDDET  YASASININ  14.04.2011  TARİHİNDE 
YÜRÜRLÜĞE  GİRMESİNDEN  SONRA  GERÇEKLEŞEN  ŞİKE  VE  TEŞVİK 
EYLEMLERİ  

1-)  17.04.2011  GÜNÜ  TRABZON’DA  OYNANAN  TRABZONSPOR  –  BURSASPOR 
MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ 

EYLEMİN GELİŞİMİ

Süper  Lig  2010-2011  sezonunun  29.  haftasına  gelindiğinde;  Trabzonspor’un  66  puanla  lig  birincisi  
olduğu, Fenerbahçe’nin ise 64 puanla lig ikincisi olduğu, 

Fenerbahçe’nin  lig  birinciliğini  ele  geçirerek  ligi  şampiyonlukla  bitirebilmesi  için  rakibi  durumundaki  
Trabzonspor’un ligin 29. haftasında Bursaspor takımı ile yapacağı müsabakada puan kaybetmesinin gerektiği, bu 
nedenle  Aziz  Yıldırım  liderliğindeki  suç  örgütünün  bahse  konu  müsabakanın  sonucunu  etkilemeye  yönelik  
girişimlerde bulunduğu,

Bu bağlamda; örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın talimatı ile örgüt üyeleri İlhan Ekşioğlu ve Alaeddin Yıldırım’ın  
birbirleriyle irtibatlı olarak iki farklı koldan 17.04.2011 günü Trabzon’da oynanacak Trabzonspor – Bursaspor maçı 
öncesi bazı Bursasporlu futbolculara teşvik primi vererek Trabzonspor karşısında iyi bir oyun sergilemeleri için  
faaliyetlerde bulundukları, 

İlhan Ekşioğlu’nun  Ali  Kıratlı  aracılığıyla  menajerlik  yapan Metin  Korkmaz üzerinden  futbolcu  Sercan  
Yıldırım’a ulaşarak şahsa ve  arasının iyi olduğu bir Bursaspor futbolcusuna teşvik primi karşılığında müsabakada  
Fenerbahçe lehine bir sonuç çıkması için çaba göstermeleri konusunda teklifte bulundukları, 

Metin Korkmaz hakkında, daha önce de şike faaliyetlerinde bulunmaktan Almanya Bochum Savcılığının  
yürüttüğü  soruşturmayla  paralel  olarak  Beyoğlu  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  (2010/15261  sor.)  yürütülen  
soruşturma  kapsamında  işlem yapıldığı,  şahsın  bu  soruşturmada  26.03.2010  tarihinde  tutuklandığı,  bir  süre  
tutuklu  yargılanan  şüphelinin  tahliye  olduktan  sonra  da  benzer  faaliyetlerde  bulunduğu,  bu  şüphelinin  aynı  
zamanda Eskişehirsporlu  futbolcu Sezer  Öztürk’ün transferi  sürecinde de yetkisiz  şekilde menajerlik  yaparak  
menfaat  temin  ettiği,   Ali  Kıratlı  tarafından  Sercan  Yıldırım’a  maçta  iyi  oynaması  karşılığında  Fenerbahçe  
kulübüne transfer olması yönünde yapılan ve futbolcunun kabul ettiği teklifi şüpheli Metin Korkmaz’ın ilettiği, 
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Alaeddin Yıldırım’ın ise; tercüman Samet Güzel aracılığıyla futbolcu Gökçek Vederson ile irtibat kurduğu,  
Alaeddin Yıldırım ve Samet Güzel’in 11.04.2011 günü İstanbul’da Vederson’la buluşarak Trabzonspor’u yenmeleri  
karşılığında para teklifinde bulundukları, Gökçek Vederson’un da bahse konu teklifi kabul ettiği,

17.04.2011 günü oynanan müsabakanın Trabzonspor:1-Bursaspor:0 şeklinde sonuçlandığı, Aziz Yıldırım 
liderliğindeki suç örgütünün hedeflediği sonuca ulaşamadığı, 

Sonuç olarak; 17.04.2011 günü Trabzon’da oynanan Trabzonspor – Bursaspor maçında bazı Bursasporlu  
futbolculara teşvik primi teklif edildiği anlaşılmaktadır.  

Bursa Spor Kulübü ile yapılan yazışmada 2010-2011 futbol sezonu içerisinde Sercan Yıldırım ve Volkan  
Şen isimli futbolcuların transferi için Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından kendilerine iletilmiş her hangi bir transfer  
girişiminin bulunmadığı, adı geçen futbolcularla görüşme yapmak için Fenerbahçe SK tarafından kulüpten yazılı  
izin  talep edilmediği  ve kulüp tarafından Fenerbahçe SK bu şekilde yazılı  izin verilmediği  bildirilmiştir  (Kl:65,  
Dizi:334).

Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapılan yazışmada 2010-2011 futbol sezonu içerisinde Sercan Yıldırım ve  
Volkan Şen isimli futbolcuların transferi için Bursa Spor Kulübü veya adı geçen futbolculardan herhangi bir resmi  
görüşme yapılmadığı bildirilmiştir (Kl:65, Dizi:340).

MAÇ RAPORU 

TFF resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Trabzonspor–Bursaspor maçının 17.04.2011 günü 
saat:19.00’da  Hüseyin  Avni  Aker  stadyumunda  başladığı,  Bursaspor’da;  3  numaralı  forma  ile  Gökçek 
Vederson’un ilk  11’de sahaya çıktığı,  9  numaralı  forma ile  Sercan Yıldırım’ın  ise  takımın  yedekleri  arasında  
olduğu, müsabakanın Trabzonspor:1 – Bursaspor:0 şeklinde sonuçlandığı anlaşılmıştır.

EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

05.04.2011   günü saat:  16.17’de Ali Kıratlı’yı  , İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun     aradığı görüşme  ; 
İlhan:  “Bursa’daki  taşocağındaki  işçilerden bir  iki  tane  getirebilirmisin  buraya  bu  gün”,  Ali:  “Benim 

kardeşim var”, İlhan: “Arkadaşların vardı ha…onu getirebilir misin buraya”,  Ali: “Almak için mi…yoksa öbür 
bahsettiğim konu için mi”, İlhan: “İkisini de konuşuruz… ama esas bahsettiğimiz konu için”, Ali: “Ama 
önden öyle girmek lazım…konuşayım arayayım mı seni”, İlhan: “Çok çok acil ha bu çok acil yani”, Ali:  
“Ben eve mi getireceğim senin”, İlhan: “Gizli tabi eve geleceksin eve”, (tape:2276)

05.04.2011    günü  saat:  16.19’da  Ali  Kıratlı’nın  ,  Sercan  Yıldırım’ı  aradığı  (tape:2277);  görüşmenin 
gerçekleşmediği.

05.04.2011   günü saat:  16.27’de Ali Kıratlı’nın  , İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme  ; 
Ali: “Çalışıyor herhalde açmadı, o döner bana dönünce bi organize yapayım”, İlhan: “Onun arkadaşı 

olur mu arkadaşı”, Ali: “O var ya her zamanki ekürisi”, İlhan: “Hah işte o esas o lazım ha (Sercan Yıldırım ve 
Volkan Şen isimli futbolcular kastediliyor)”, Ali: “Ya bilmiyorum oda ..söylerim ben”, İlhan: “İşte yani haberin olsun 
yani çıkınca alo yap bana”, (tape:2278)

05.04.2011   günü saat:  18.20’de Ali Kıratlı’yı  , İlhan Ekşioğlu’nun     aradığı görüşme  ; 
İlhan: “Sonra bi konuşalım”, Ali: “Ha çıktım müsaidim başka yere geçtim de yanına mı geleyim”, İlhan: “E 

istersen gel Dereağzı’na”, Ali: “Geleyim acil mi geleyim”, İlhan: “Gel valla acil gel”, (tape:2279)

05.04.2011   günü saat:  20.07’de Ali Kıratlı’nın    Sercan Yıldırım’ı     aradığı görüşme  ; 
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Sercan:  “Abi  ne  haber  aramışsın  idmandaydım  ya…geldin  mi  Bursa’damısın”,  Ali:  “Yok 
İstanbul’dayım…ne diyecektim sana doğum günü sürprizi yapacağım gelecek misin İstanbul’a falan”, Sercan: 
“Haftaya geliyorum”,  Ali:  “Yok lan  bugün falan gelemeyeceksin değil  mi gece mece”,  Sercan:  “Yok abi  işte 
Cuma’ya bizim maç o yüzden Cuma günü maçımı yapacağım abi sonra 2 gün tatil”, Ali: “İyi o zaman Cumartesi 
akşamı  İstanbul’dayız o zaman…yanıma gel işin var tamam mı oğlum”,  Sercan: “Tamam abim benim çok 
sağol teşekkür ederim”, Ali:“Selam söyle bütün çocuklara bizim çocuklara”, Sercan: “Aleykümselam abi onlar 
da söylüyor sağol”, (tape:2285)

(Ali  Kıratlı’nın  İlhan  Ekşioğlu’nun  talimatı  ile  Bursaspor  futbolcusu  Sercan  Yıldırım ile  09-10.04.2011  
tarihlerinde buluşmak için sözleştiği anlaşılmaktadır.)

0  6.04.2011   günü saat:  10.58’  de   Alaeddin Yıldırım’ın  ,   Samet Güzel’  i aradığı görüşme  ; 
Alaeddin: “Sametciğim sen nasılsın günaydın canım,...o arkadaş ile konuştun mu”, Samet:“Konuştum 

arkadaş  ile  konuştum,..olumlu  olumlu”,  Alaeddin:  “Olumlu  ben  şimdi  söylemiyorum,..sen  hiç  bir  şey 
söyleme Samandıra’ya geleceğim Samandıra’da konuşacağız,.., tamam olumlu ise konuşuruz”, (tape:1679)

06.04.2011 günü saat :12.22’de Alaeddin Yıldırım’ın, İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme; 
Alaeddin:  “Çok  çalışıyorum  haberin  olsun”,  İlhan:  “Dün  dediğin  zaten  süper  bir  şeydi”,  Alaeddin: 

“Doğrumuymuş”, İlhan: “Senin şeyle ilgili dediğin bu çingenelerle ilgili dediğin,..onu getirtiyorsun değil mi”, 
Alaeddin: “Yalnız pazara geliyor,..bir şey daha söylüyeyim o şey var ya  dün gittik ya birisi ile konuştuk 
seninle ...o tamam o iş,…vallaha uçurtma lan uçurtma hepsi”, İlhan: “Ben diyorum ya bu varya bu para var 
ya bu para çok önemli ya”, Görüşmenin devamında kulüpte buluşacaklarından bahsettikleri, Alaeddin: “Çünkü 
üçbuçuk  dörtte  buluşalım  oradan  ben  Samandıra’ya  gideceğim  çünkü  o  1-2  kişi  ile  görüşeceğim  bizden  
bizimkilerle  görüşeceğim…İlhancığım  bir  de  birşey  daha  söyliyeceğim,..o  sizinkilerle  konuşmuşlar  galiba  ya  
bilmiyorum nasıl  konuşmuşlarsa Timur dedi ben biliyorum mevzuyu dedi iyi dedim Timur’a verdim konuşacak  
halledecek yani”, (tape:2439)

06.04.2011 günü saat:14.29’da Alaeddin Yıldırım’ın, Hasan Çetinkaya’yı aradığı görüşme(tape:2440); 
… Hasan: “Ha abiciğim aradım seni çünkü  konuştuk şeyle”, Alaeddin: “Neyse dur şimdi telefonda 

geyik yapmayalım,..ben şimdi 3 buçukta külüpte olacağım 4 buçukta gelirim şeye Samandıraya  konuşuruz o 
zaman,..oldu  mu  senin  şey”,  Hasan:  “Şey  yani  görüşme  olumlu  görüşme  olumlu  yalnız şey  sakatmış 
sakat...şimdi  onu  bir  araştıracağım  onu  diyecektim  sana  da  bir  ön  şeyde  olumlu  görüşme  ihtimal”, 
Alaeddin: “Ama oynamıyor”, Hasan: “Belli değilmiş işte daha belli değilmiş oynayıp oynamayacağı”, 

06.04.2011 günü saat:17.33’de Alaeddin Yıldırım’ın, Aziz Yıldırım’ı aradığı görüşme; 
Alaeddin: “İstiyorsan bir bilgi vereyim sana istiyorsan sonra vereyim nasıl istiyorsan”,  Aziz: “Dur 

ben geleyim sana tamam”, (tape:2442)

08.04.2011 günü saat:12.12'de Ali Kıratlı'yı Metin Korkmaz'ın aradığı görüşme; 

Metin:  "Geçicen  mi  namazdan  sonra  buraya  abi”,  Ali:"...Eskişehir’e  geçicem",  Metin:"...Geldiğinde  
görüşelim", (tape:2756) 

1  0.04.2011   günü saat:  14.15’  de   Alaeddin Yıldırım’  ı,   Samet Güzel’in   aradığı görüşme  ; 
Samet: “Şimdi çocuk şimdi bana bir mesaj attı bugün gelemeyeceğini söyledi,..ben de şey dedim ama 

geleceğin kesin net bir zaman söyle ki en kısa zamanda görüşelim dedim o da dedi ki yarın 1 buçuk 2 gibi 
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İstanbul’dayım dedi”, Alaeddin: “Sen deki bana 5’te şuraya gel ben geleyim,..sakin bir yere tamam mı”, Samet: 
Tamam,  (tape:1680)

1  0.04.2011   günü saat:  21.43’  de   Alaeddin Yıldırım’ın     Samet Güzel’  i aradığı görüşme  ; 
…Samet:  “Çocuk yarın  1-2  gibi  geliyor,..1 ile  2  arası  burada  olacak” ,  Alaeddin:  “Yarın  saat  1’de 

konuşalım seninle”, (tape:1681)

1  1.04.2011   günü saat:  11.41’  de   Alaeddin Yıldırım’  a,   Samet Güzel’in   mesaj attığı  ; 
“Gunaydin Ali Bey. arkadas 13:00te burda olcak” yazdığı, (tape:1682)

1  1.04.2011   günü saat:  13.08’  de   Alaeddin Yıldırım’  a,   Samet Güzel’in   mesaj attığı  ; 
“En gec saat 16te yola cikmis olmasi gerekiyormus.” yazdığı. (tape:1684)

11.04.2011 günü saat :13.09’da Alaeddin Yıldırım’ın, Samet’e  attığı mesajda; 
       “Bana büroya getirebilirmisin küçükyalıya 2 3 da” yazdığı. (tape:2443)

1  1.04.2011   günü saat:  13.10’  da   Alaeddin Yıldırım’  a,   Samet Güzel’in   mesaj attığı  ; 
          “Getiririm. Yalniz yeri bilmiyorum adrese ihtiyacim var” yazdığı. (tape:1685)

1  1.04.2011   günü saat:  13.12’  de   Alaeddin Yıldırım’ın  ,   Samet Güzel’  e mesaj attığı  ; 
“5180305 buket hnm dan adresi ltf al” yazdığı.  (tape:1686)

11.04.2011 günü saat :13.13’de Alaeddin Yıldırım’a, Samet’in  mesaj attığı; 
Samet: “mdir. Arkadasla bulusup geliyorum%” yazdığı. (tape:2444)

1  1.04.2011   günü saat:  13.13’  de   Alaeddin Yıldırım’  a,   Samet Güzel’in   mesaj attığı  ; 
“Bekliyorum sahil yolunda” yazdığı . (tape:1687)

11.04.2011 günü saat:13.24’te İlhan Ekşioğlu’nu Alaeddin Yıldırım’ın aradığı görüşme; 
Alaeddin: “...  teyim şimdi 2 buçukta benim büroya benim bi misafir geliyor hani biliyorsun ya,…bi  

misafir geliyor işte anla işte o sana getirecek herhalde tamam mı abi ya sen de gelsen de...konuşalım ya  
şununla ya”, İlhan: “Neyi kim olduğunu tam anlamadım ama”, Alaeddin: “Şey ya bizim eski senin eski 
şeyin ya evin orada oturuyordu ya eski ev..”, İlhan: “Senin ağzın var ya hepten yamulmuş”, Alaeddin(gülerek): 
“Ben adamla adamla konuşamayacağım...  gel  ya gel  işte gel  gel,..ama hemen gel  ha bak ben yoldayım 2 
buçukta bende adam, 3’te de gidiyormuş,..anladın mı kim olduğunu”, İlhan: “Anlamadım”, Alaeddin: “Ya anla işte  
kardeşim işte bu i.nelerden işte,..Zeki Müren”, İlhan: “Zeki”, Alaeddin: “Haydi öptüm seni bay bay”. (tape:2034)

          11.04.2011 günü saat:13.29’da İlhan Ekşioğlu’nun Alaeddin Yıldırım’ı aradığı görüşme(tape:2035); 
İlhan’ın  anlamadığını  söylemesi  üzerine;  Alaeddin:  “Ya bizim  Vederson  ha,…sen  gelme  o  zaman 

tamam mı...değil mi İlhan”, İlhan: “Tamam, tabi abi benim ne işim varya,…hayır yani doğru değil abi”. 

1  5.04.2011   günü saat:  16.34’  de   Alaeddin Yıldırım’ın     Hasan Çetinkaya/Samet Güzel’  i aradığı görüşme  ; 
             Alaeddin: “Beni bir Samet ile görüştürsene”, Hasan:“Samet ile hemen görüştüreyim hemen abi”, (Hasan 
Çetinkaya telefonu Samet Güzel’e veriyor), Samet: “Bir haber gelmedi herhangi bir şey söylemedi o yüzden 
aramadım ben”, Alaeddin: “Peki hiç konuştun mu onunla”, Samet: “Yok ama isterseniz konuşurum,.., tamam 
bir halini hatırını sorayım”. (tape:1689)
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1  6.04.2011   günü saat:  17.37’  de   Alaeddin Yıldırım’  a,   Samet Güzel’in   mesaj attığı  ; 
“Ali Bey konusalim. Arkadastan haber var.” yazdığı. (tape:1690)

1  6.04.2011   günü saat:  19.58’  de   Alaeddin Yıldırım’ın Samet Güzel’i   aradığı görüşme  (tape:1691); 
Alaeddin:  “Benimle  şeyli  konuş  tamam  mı  anlat”,  Samet:  “Tabi, tabi  şimdi  ben  arkadaşım  ile 

konuştum”.

1  6.04.2011   günü saat:  22.20’  de   Alaeddin Yıldırım’ın  ,   Samet Güzel’  i aradığı görüşme  ; 
Samet:  “Arkadaşım ile  konuştum (Gökçek Vederson ile  yaptığı  görüşmeyi  aktardığı)  arkadaşım da 

onun yanında olan arkadaşları ile konuşmuş 3 kişilermiş böyle,..3 kişi ondan sonra konuşmuş yani hiç bir 
sıkıntı  yok diyor şu anda hiç bir  problem yok diyor,  konuştuğumuzdan farklı  hiç bir şey yok her şey 
yolunda diyor”,  Alaeddin: “Bu 9 numara da var mı onun içinde (Bursaspor takımında 9 numaralı formayı  
Sercan Yıldırım giyiyor)”, Samet: “Yok  yok onların içinde  o yok,  onların içinde o yok”,  Alaeddin: “Tamam iyi, 
umutlu mu”   Samet: “İçlerinden çıkmayacağız diyor yani öyle diyor”, Alaeddin: “Tamam sen deki pazar sabah 
Ali bey seni bekliyor,...belkliyorum de İstanbul’a tamam mı”, dediği(tape:1694) belirlenmiştir. 

EYLEME İLİŞKİN TELEFON DETAY DÖKÜM ANALİZİ (Kl:69, Dizi:97-100 arası)

 Samet Güzel’in (0533 325 42 44), Sercan Yıldırım’ın (0530 430 43 90), Metin Korkmaz’ın (05324040000)  
ve Gökçek Vederson’ın (0543 320 08 07) kullandığı  telefonların  01/04/2011  ile  30/06/2011  tarihleri arasındaki 
telefon görüşmelerinin detay dökümleri T.İ.B’den temin edilmiş, yapılan incelemede;

Samet Güzel’in kullandığı  533 3254244 nolu telefonun;

-Gökçek Vederson’un kullandığı  (5433200807) telefon ile, 11.03.2011 günü saat: 14:52 ile 16.04.2011  
günü saat:17:57 arası toplam 77 kez karşılıklı irtibatlı oldukları,

-Hasan Çetinkaya’nın kullandığı  (5554492668) telefon ile, 08.03.2011 günü saat: 17:33 ile 28.05.2011  
günü saat:19:45 arası toplam 34 kez karşılıklı irtibatlı oldukları,

          -Alaeddin Yıldırım’ın kullandığı  (5558202122) telefon ile; 05.04.2011 günü saat: 20:17 ile 16.04.2011  
günü saat:22:20 arası toplam 19 kez karşılıklı irtibatlı oldukları,

          -İlhan Ekşioğlu’nun kullandığı  (5323343303) telefon tarafından, 23.05.2011 günü saat: 11:54’de arandığı,

Sercan Yıldırım’ın kullandığı  5304304390 nolu telefonun;

          -Ali  Kıratlı’nın  kullandığı   (5322569535)  telefon tarafından;  04.03.2011 günü saat:14:29’da Roaming  
arandığı  (Roaming:Sercan  Yıldırım’ın  kullandığı   numaranın  yurtdışında  olduğunu  belirtir.),  02.04.2011  günü  
saat:22:08’de, 05.04.2011 günü saat:20:07’de, 12.04.2011 günü saat:12:36’da, 21.04.2011 günü saat:21:32’de  
arandığı, belirlenmiştir.

-  Metin  Korkmaz'ın  kullandığı  (5324040000)  telefon  tarafından;  09.04.2011  günü  saat:12:45'de  ve 
09.04.2011 günü saat:14:24’de aradığı, 09.04.2011 günü saat:14:47'de ve saat:16:55'de arandığı, saat:17:12'de  
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aradığı,  saat:17:13’de  arandığı,  saat:17:31’de  aradığı,  saat:17:34’de  arandığı,  saat:17:51’de  aradığı,  
saat:17:54’de  ve  saat:18:09’da  arandığı,  saat:18:20’de  aradığı,  saat:18:23’de  arandığı,  saat:19:02'de  ve  
saat:23:30'da aradığı, karşılıklı irtibatlı olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan baz çalışmasında; 

Sercan Yıldırım’ın kullandığı  (5304304390) telefonun; 09.04.2011 günü saat:  13:44’e kadar Bursa’da  
sinyal  verdikten  sonra  11.04.2011  günü   saat:  17:57’ye  kadar  İstanbul’da  sinyal  verdiği  (09.04.2011  günü 
saat:16:55-17:51,17:54-18:09,18:20-18:23,19:02-19:34,23:30-17:34:43’de  604345191-opr:Turkcell  (KNDLI21)  
-Kandıllı Türk Telekom Bınası Kandıllı Üsküdar,İstanbu lisimli baz istasyonundan sinyal verdiği,

Metin  Korkmaz'ın kullandığı  (5324040000)  telefonun;  09.04.2011  günü  saat:19:02'de  604345192  -  
opr:Turkcell(KNDLI22) - Kandilli Türk Telekom Binası Kandilli (Kandilli TT) Üsküdar, İstanbul baz istasyonundan  
sinyal verdiği,

Gökçek Vederson’un kullandığı  (5433200807) telefonun 11.04.2011 günü yapılan baz incelemesinde;  
11.04.2011  günü  saat:11:40’a  kadar  Bursa  ve  Yalova’da  sinyal  verdikten  sonra  saat:12:54  ile  17:51  arası  
İstanbul’da sinyal verdiği, saat:18:00’den sonra sırasıyla Yalova ve Bursa’da sinyal verdiği,

         Gökçek Vederson’un kullandığı  (5433200807) telefonun 11.04.2011 günü saat:11: 26 ile 13:57 arası  
Samet Güzel’in kullandığı  5333254244 nolu telefonla 20 kez karşılıklı irtibatlı oldukları, tespit edilmiştir.

SONUÇ

Samet Güzel’in kullandığı  (5333254244) telefonun; Vederson’un   (5433200807), Hasan Çetinkaya’nın 
(5554492668),  Alaeddin  Yıldırım’ın  (5558202122)  ve  İlhan  Ekşioğlu’nun  kullandığı   (5323343303)  telefonla  
irtibatının olduğu,

          Sercan Yıldırım’ın kullandığı  (5304304390) telefonun Ali Kıratlı’nın (5322569535) ve Metin Korkmaz’ın 
(05324040000) kullandığı telefonlarla maç tarihinden  önce ve sonra irtibatının olduğu, 09.04.2011 günü 15 kez  
karşılıklı irtibatlı oldukları, 11.04.2011 günü Samet Güzel’in kullandığı  (5333254244) telefonla 20  kez karşılıklı  
irtibatlı oldukları tespit edilmiştir.

TELEFON DÖKÜMLERİ

Samet Güzel ile Vederson'un irtibatlarına bakıldığında; Samet Güzel'in, Vederson’la buluştuğunu beyan 
ettiği gün irtibatlı olduğu, şahısların İstanbul’dan baz verdikleri tespit edilmiştir.

EYLEMLE İLGİLİ ŞÜPHELİ İFADELERİ

Aziz Yıldırım savcılık ifadesinde; söz konusu eylemden haberi olmadığını beyan etmiştir.
 

İlhan Yüksel Ekşioğlu savcılık ifadesinde;  Bursaspor maçını izlemek için Trabzon'a gitmediğini, eylem 
hakkında bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
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Alaeddin  Yıldırım  kolluk  ifadesinde;  Gökçek  Vederson'un  eksi  futbolcuları  olduğunu,  şahsın 
kulüplerinde oynadığı dönem içinde prim alacağı olduğunu, söz konusu karşılaşmadan önce bu alacak 
hakkında görüşmek ve gerekli belgelere imza attırmak için Samet Güzel aracılığı ile Gökçek Vederson ile  
irtibata geçtiğini, şifreli olduğu değerlendirilen telefon görüşmeleri için yapısı gereği böyle konuştuğunu 
özel bir sebebi olmadığını beyan etimiştir. 
 

Samet  Güzel  kolluk  ifadesinde;  Gökçek Vederson'u  Alaeddin  Yıldırım'ın  isteği  üzerine  aradığını, 
şahsı Alaettin Yıldırım'ın ofisine götürdüğünü, burada Gökçek'in önceki alacağı hakkında görüştüklerini 
beyan etmiştir.

Gökçek Vederson kolluk ifadesinde; Samet Güzel ile Alaeddin Yıldırım'ın ofisine gitmediğini, ancak o 
dönemde Fenerbahçe kulübünden alacağını  tahsil  etmek için  Samet  Güzel  ile  görüştüğünü, (Alaeddin 
Yıldırım'ın  ifadesine  yönelik  çelişki  üzerine  yöneltilen  soruya)  hatırlamadığı  bir  tarihte  bazı  yöneticiler  ile 
buluştuğunu, kendisine alacağı ile ilgili kağıt imzalatmak istediklerini ancak imzalamadığını beyan etmiştir.
 

Ali  Kıratlı  kolluk  ifadesinde;  Sercan  Yıldırım  ile  Fenerbahçe'ye  transfer  edilmesi  hakkında 
görüştüklerini, İlhan’la yaptığı görüşmede esas o lazım sözü ile kastettiği şahsın Volkan Şen olduğunu, bu 
futbolcuyu  transfer  etmek  istediklerini,  kendisinin  resmi  olarak  transfer  yetkisi  bulunmadığını,  iyi  
niyetinden dolayı aracılık ettiğini beyan etmiştir.

Ali Kıratlı savcılık ifadesinde; Sercan Yıldırım ile doğum günü olduğu için telefonla görüştüğünü, Sercan'ın 
İstanbul'a gelmediğini  beyan etmiştir. 

          EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

17.04.2011  günü  Trabzon’da  oynanan  Trabzonspor-Bursaspor  müsabakasında;  Aziz   Yıldırım 
liderliğindeki suç örgütü tarafından Bursasporlu futbolcu Gökçek Vederson ve Sercan Yıldırım’la; Trabzonspor’a 
karşı iyi bir mücadele sergilemeleri, karşılığında para almaları,  ayrıca Sercan Yıldırım’ın Fenerbahçe’ye transfer  
edilmesi hususunda görüşülüp anlaşıldığı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Alaeddin Yıldırım, Samet Güzel, Ali Kıratlı, 
Metin Korkmaz ve Hasan Çetinkaya’nın bu eyleme iştirak ettikleri belirlenmiştir. 

2-) 22.04.2011 GÜNÜ ESKİŞEHİR’DE OYNANAN ESKİŞEHİRSPOR - TRABZONSPOR 
MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ 

EYLEMİN GELİŞİMİ

Süper Ligin 29. hafta maçları  sonunda Trabzonspor'un 69 puan ve 2 puanlık fark ile  Fenerbahçe'nin  
önünde lider durumda olduğu, 3.sıradaki Bursaspor’un ise 52 puanda olduğu ve 3 puanlık sisteme göre kalan 5  
maçta şampiyonluk şansının bulunmadığı, Trabzonspor ve Fenerbahçe takımlarının şampiyonluk adayı olarak  
yalnız kaldıkları, her iki takımın da sonraki maçlarının çok fazla önem arz ettiği,

Federasyon kurallarına göre eşit puan durumunda, her iki takımın sezon içerisinde aralarında yaptıkları  
maçlardaki  üstünlüğe  göre  sıralandıkları,  bu  duruma  da  ikili  averaj  adı  verildiği,  sezon  içerisinde  oynanan  
maçlarda Fenerbahçe'nin ikili averajda Trabzonspor'a üstünlük sağladığı, kalan maçlarda Fenerbahçe'nin puan  
kaybetmemesi  halinde,  Trabzon'un  puan  kaybının  Fenerbahçe'nin  şampiyon  olması  anlamına  geldiği,  bu  
durumun şüphelilerce de bilindiği ve 30. haftada oynanacak Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasından önce,  
aralarında  yaptıkları  telefon  görüşmelerinde  "Bir  Eskişehir  kaldı  ha  adam  gibi"  "Eskişehir  belli  edecek 
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şampiyonu  abi"  "Hani  yarınkine  tamam umudumuz   biraz   var   ama esas  Eskişehir  abi  bizi  şampiyon 
yapacak” şeklinde sözlerle dile getirildiği,

Süper Ligin 28.haftasında oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasından önce şüphelilerin bazı  
Eskişehirsporlu  yönetici  ve  futbolcularla  görüşmeler  yapmalarından  ve  şike  faaliyeti  içerisine  girmelerinden  
kaynaklı  sağlanan  irtibat  ve  “iyi  ilişkilerin”, Trabzonspor'un  puan  kaybetmesi  hedeflenerek;  Eskişehirspor-
Trabzonspor  karşılaşmasından  önce  de  tekrar  devreye  sokulduğu,  Eskişehirsporlu  oyuncuların  müsabakada 
daha iyi oynamalarını sağlamak amacıyla kendilerine teşvik pirimi verilmesinin amaçlandığı,

Bu bağlamda; söz konusu karşılaşmadan bir hafta önce oynanan Antalyaspor maçı için Eskişehirspor'un  
Antalya’da bulunduğu sırada; Ali Kıratlı'nın, İlhan Ekşioğlu'nun talimatıyla Antalya’ya giderek bazı Eskişehirspor  
yönetici, teknik adam ve futbolcularla görüşmeler yaptığı, bu görüşmelerin sonucunu İ.Ekşioğlu'na aktardığı, bu  
görüşmelerde bir hafta sonraki Eskişehirspor- Trabzonspor karşılaşmasında verilecek teşvik priminin altyapısını  
oluşturmaya çalıştıkları,

İlerleyen süreçte ise İlhan Ekşioğlu'nun talimatıyla Ali Kıratlı'nın, Eskişehirspor futbolcusu Ümit Karan’la  
irtibata geçtiği ve diğer takım oyuncularına dönük; Trabzonspor karşılaşmasının Fenerbahçe lehine sonuçlanması  
halinde teşvik primi verileceği konusunda girişimde bulunmasını istediği, Ü. Karan'ın da bu isteğe olumlu karşılık  
verdiği  ve  A.Kıratlı’yla  maç  öncesinde  kampta  bulunduğu  sırada  yaptığı  telefon  görüşmesinde  "Biraz  önce 
toplantı falan yaptım çocuklarla" diyerek  takım arkadaşlarıyla görüştüğünü belirttiği, 

Bu  arada  Fenerbahçe  Kulübü  Asbaşkanı  Şekip  Mosturoğlu'nun,  Sami  Dinç'e,  Eskişehirsporlu  
futbolculardan  Sezer  Öztürk'ü  Fenerbahçe'ye  transfer  etmeye  yönelik  girişimlerini  hızlandırması  için  talimat  
verdiği,  Sami  Dinç'in  de  müsabaka  öncesi  gerek  Sezer  Öztürk  gerekse  menajeriyle  irtibata  geçerek  Sezer  
Öztürk'ü  transfer  edeceklerini  belirtip  fiyat  konusunda  anlaşmaya  çalıştığı,  bu  süreçte  Sami  Dinç  ve  Şekip  
Mosturoğlu’nun aralarında yaptıkları  telefon görüşmelerinde futbolculara "müvekkil",  şike girişimine de "dava 
dosyası" diyerek şifreli kelimeler kullandıkları, 

Süreçte; Şekip Mosturoğlu'nun, Sami Dinç aracılığıyla Sezer Öztürk'e teşvik primi ile ilgili herhangi bir  
teklifin  ulaşmadığından  haberdar  olduğu,  bunun  üzerine  İlhan  Ekşioğlu'nu  arayarak  durumu  aktardığı,  İlhan  
Ekşioğlu'nun  da  Ali  Kıratlı'yı  arayarak  Ümit  Karan  ile  görüşmesini  ve  Sezer  Öztürk'e  de  teşvik  priminden  
bahsetmesini istediği, Ali  Kıratlı'nın da aldığı talimatı yerine getirip Ümit Karan'ı aradığı,  aralarında yaptıkları  
görüşmede Ali’nin; “Şeyi vermişler Fener’e sizin Sezer’i, ona da söyledin mi bir şey” dediği, Ümit’in ise; “Eee, 
o ağzı sıkı değil” diyerek Sezer Öztürk'e söylemediğini ilettiği, ardından Ali Kıratlı'nın  İlhan Ekşioğlu'nu arayarak  
durumu aktardığı ve Ümit Karan’la yaptığı görüşmede Ümit'in  "Yavaş yavaş alıyorum diyor hepsini,…bu şey 
değilki diyor öyle hepsini alıpta konferans gibi yapamam ki diyor 2, 2, 3, 3 alıyorum diyorum hepsini 
diyor"  dediğini  belirtip  gelişmeler  hakkında  bilgi  verdiği,  diğer  futbolcularla  1’er  2’şer  görüştüğünü söylediği, 
ardından İlhan Ekşioğlu'nun, Şekip Mosturoğlu'nu arayarak konu hakkında bilgi verdiği, Şekip’in de Sami Dinç  
aracılığı ile Sezer Öztürk'e teklif götürülüp götürülmediğini teyit etmek istediği, 

Daha sonra Ali  Kıratlı'nın;  Eskişehir-Trabzonspor maçının oynandığı  gün (22.04.2011) Zafer  Tüzün’le  
birlikte Eskişehir’e gidip maçtan önce Eskişehirspor Tesislerine gittiği, Teknik Direktör Bülent Uygun'un yardımcısı  
Şükrü Ongan aracılığıyla  Bülent Uygun ve Ümit Karan ile  irtibat kurduğu, sonra Zafer  Tüzün ve Muhammet  
Şenyüz’le birlikte tesislerden ayrıldığı, 

Ali  Kıratlı'nın,  tesislerden  ayrıldıktan  sonra,  yaptığı  görüşmeleri  İlhan  Ekşioğlu'na  aktardığı,  İlhan  
Ekşioğlu'nun Eskişehirspor kadrosunun belli olup olmadığını sorduğu, Ali Kıratlı'nın Ivesa, Koray, Nada, Veysel, 
Volkan, Alper, Doga, Burhan, Pele, Sezer, Batu isimli futbolcuların oynayacağını, Kaptan olarak bahsettikleri Ümit  
Karan'ın  ise  ikinci  yarıda  oyuna gireceğini  söylediği,  (Eskişehirspor'un,  Ali  Kıratlı'nın  isimlerini  verdiği  oyuncularla 
müsabakaya başladığı, Ümit Karan'ın ise ikinci yarının 77. dakikasında oyuna girdiği tespit edilmiş, maçtan saatler önce Ali  
Kıratlı'nın kadrodan ve hatta 2.yarıda yapılacak oyuncu değişikliğinden haberdar olmasının, Eskişehirsporlu  futbolcu  teknik 
heyetle yakın ilişki içerisinde olduğu ve anlaşma gereği hareket edildiği izlenimini verdiği değerlendirilmiştir.)
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 İlerleyen  saatlerde  Ali  Kıratlı  ve  Muhammet  Şenyüz'ün  karşılaşmanın  yapılacağı  Eskişehir  Atatürk 
Stadyumu'na  gittikleri,  Muhammet  Şenyüz  tarafından  Ali  Kıratlı'ya  maç  bileti  ayarlandığı,  ancak  ayrı  ayrı  
stadyuma giriş yaptıkları, karşılaşma sonrasında ise Ali Kıratlı ve Zafer Tüzün'ün tekrar Eskişehirspor tesislerine  
gittikleri ve Bülent Uygun ile birlikte tesislerden ayrıldıkları, bu durumun yapılan fiziki takip çalışmaları neticesinde  
tespit edildiği,

Karşılaşmadan bir  gün sonra “kuşkulandıran adam”  manşeti  ile  Ali  Kıratlı'nın  Eskişehir-Trabzonspor  
karşılaşması öncesinde, Eskişehir'de bulunduğu, bu durumun Aziz Yıldırım'a yakın isimlerden Ali Kıratlı'nın teşvik  
primi  amacıyla  Eskişehirsporlu  futbolcularla  görüştüğü  ve  para  dağıttığı  şeklinde  basına  ve  görsel  medyaya 
yansıdığı  (Kl:28,  Dizi:309),  bu süreç içerisinde Ali  Kıratlı'nın  irtibatlı  olduğu bazı  Fenerbahçeli  spor  yazarları  
aracılığı  ile  gerçeği  gizleme çabası  içerisine girdiği,  bazı  spor  yazarlarının  Ali  Kıratlı'nın isteği  doğrultusunda  
hareket ettikleri ve bilgileri olmasına rağmen fotoğrafları yayınlamadıkları ve olayın haber yapılmasını engellemek  
için  girişimlerde  bulundukları,  ancak  Ali  Kıratlı'nın,  Eskişehir  Atatürk  Stadyumu'nda  çekilmiş  fotoğraflarının  
yayınlanmasından sonra farklı  beyanlarda bulunduğu,   basında ve TV programlarında “Aziz  Yıldırım'a  yakın  
isimlerden Ali Kıratlı'nın maç öncesinde Eskişehir'de bulunduğu” haberlerinin geniş bir şekilde yer aldığı, Teknik  
Direktör Bülent Uygun'un da Ali Kıratlı'nın maça geldiğini doğruladığı, 

Aynı hafta karşılaşmalarından birinin de Bucaspor-Fenerbahçe takımları arasında olduğu, söz konusu 
karşılaşmayı Fenerbahçe'nin 5-3 kazandığı, bu karşılaşma içinde Aziz Yıldırım liderliğindeki örgütün şike faaliyeti  
içerisine girdiği, Trabzonspor'un Eskişehirspor karşılaşmasında puan kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin Bucaspor'u  
yenmesi sonucunda iki takımında aynı puana yükseldiği ve Fenerbahçe'nin lig lideri olduğu, her iki karşılaşma için  
teşvik ve şike faaliyetinde bulunan Aziz Yıldırım liderliğindeki örgütün amacına ulaştığı,

İlerleyen süreçte  Ümit  Karan'ın takım arkadaşları  ve kendisine verilecek teşvik  primini  almak için Ali  
Kıratlı  ile  buluşmak  istediği,  Ali  Kıratlı'nın  bu  durumu  İlhan  Ekşioğlu'na  aktardığı,  konu  hakkında  aralarında 
yaptıkları görüşmelerde "O öbür çocuğa şey demiş ya sana kim geçen hafta haber gönderdiyse sen o abiye 
söyle bize hiç erzak gelmedi" diyerek Ümit Karan'ın diğer futbolculara dağıtacağı para hakkında görüştükleri, 

Sonrasında  Ümit Karan'ın tekrar Ali Kıratlı'yı arayarak buluşmak istediği, Ali Kıratlı'nın da  İ.Ekşioğlu ile  
irtibata geçtiği, daha sonra İ.Ekşioğlu'nun Fenerbahçe Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan ile görüştüğü, ardından 
İ.Ekşioğlu'nun  Ali  Kıratlı'yı  arayarak  "Spor  ayakkabısı  ayarladım"  şeklinde  şifreli  konuşarak  Ümit  Karan'a 
verilecek şike parasını ayarladığını ima ettiği, görüşmeden hemen sonra Ali Kıratlı'nın Ümit Karan'ı aradığı ve  
aralarında yaptıkları görüşmelerde "Görüşebiliriz. Dondurmacıya bırakırım" şeklinde konuştukları tespit edilmiştir.

MAÇ RAPORU

TFF Resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Eskişehir – Trabzonspor müsabakasının 22.04.2011 
günü saat:20.00’da  Eskişehir  Atatürk  stadyumunda başladığı,  Eskişehirspor  takımında  10  numaralı  forma ile  
Sezer Öztürk,  1 numaralı forma ile Vanja Ivesa, 6 numaralı forma ile Alper Potuk, 7 numaralı forma ile Volkan 
Yaman, 8 numaralı forma ile  Vitor Hugo Gomes Passos, 13 numaralı forma ile  Safet Nadareviç, 20 numaralı 
forma ile Doğa Kaya, 21 numaralı forma ile Burhan Eşer, 26 numaralı forma ile Batuhan Karadeniz, 51 numaralı 
forma ile Koray Arslan:, 88 numaralı forma ile Veysel Sarı’nın ilk 11’de sahaya çıktığı, 99 numaralı forma ile Ümit 
Karan’ın  takımın  yedekleri  arasında  olduğu,  Eskişehirspor’un  teknik  sorumlusunun  Bülent  Uygun  olduğu,  
müsabakanın Eskişehir:0 – Trabzonspor:0 şeklinde sonuçlandığı anlaşılmıştır.

22-23.04.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAKLARI (Kl:28, Dizi:302-308 arası)

22.04.2011  günü  Eskişehir  Atatürk  Stadyumunda  oynanacak  Eskişehirspor  Trabzonspor  futbol  
müsabakası ile ilgili İlhan Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’dan  Fenerbahçe lehine bir takım ayarlamalar yapmasını istediği,  
21.04.2011  günü  saat:  21.00  sıralarında  iletişimi  tespit  dinleme  ve  kayıt  altında  bulunan  Mehmet  Şekip  
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Mosturoğlu’nun  dosya  ile  kimsenin  ilgilenmediği  duyumunu  aldığı  ve  İ.Ekşioğlu’na  bildirdiği,  2  dakika  sonra  
İ.Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’ya durumu aktardığı, 21.04 sıralarında ise Ali Kıratlı’nın durumu Eskişehirspor Futbolcusu  
Ümit  Karan’a  aktardığı,  Ümit  Karan’ın;  futbolcularla  ayrı  ayrı  toplantı  yaptığını  ve  herhangi  bir  problemin  
olmadığını Ali  Kıratlı’ya bildirdiği,  dolayısıyla  görüşmede geçen dosya konusunun teşvik,  mağdur tabirinin de  
Eskişehirsporlu  futbolcular  olarak  şifrelendirilmiş  olabileceği,  yine  Ali  Kıratlı’nın  Eskişehirspor  Teknik  Direktör  
yardımcısı Şükrü Ongan ile irtibatlı olduğu ve 22.04.2011 günü saat:11.00 sıralarında Zafer Tüzün ile beraber  
Eskişehir’e hareket edeceğinin yapılan iletişim tespitleriyle belirlenmesi üzerine;

Görevlilerce 22.04.2011 günü Eskişehir’e geçilerek adı geçen şahısların irtibatlarının deşifresine yönelik  
fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı, 22.04.2011 günü saat:14.50 sıralarında 34 MEZ 01 plakalı siyah renkli BMW  
marka  otoyla  Eskişehir’e  giren  Zafer  Tüzün  ve  Ali  Kıratlı’nın  Esentepe  Mh.Çevre  Yolu  üzerinde  bulunan 
Eskişehirspor Kulübü Tesislerine girdikleri, Ali Kıratlı’nın tesislerde bulunduğu sırada devam eden iletişim tespit  
çalışmalarında  15.01  ve  15.21  sıralarında  İ.Ekşioğlu  ile  yaptığı  görüşmelerde  durumdan  bilgi  verdiği  ve  
Eskişehirsporlu futbolcu Sezer Öztürk ile  İ.Ekşioğlu’nu telefonla görüştürdüğü, Eskişehirspor takım kadrosunu 
İ.Ekşiğlu’na mesajla ilettiği, saat:15.32’de 34 MEZ 01 plakalı otonun tesislerden çıkarak şehir merkezi Kızılcıklı M.  
Pehlivan Cd. üzerinde Mami Day’s Patisseria önünde durduğu, Mami Day’s Patisseria’dan Muhammed Şenyüz’ün  
çıktığı  ve  Zafer  Tüzün  ile  Ali  Kıratlı’yı  karşıladığı,  aracı  park  ederek  pastaneye  girdikleri,  bir  süre  sonra  
Muhammed  Şenyüz  ve  Ali  Kıratlı’nın  yaya  olarak  Kızılcıklı  M.  Pehlivan  Caddesi  üzerinde  dolaştıkları,  
saat:19.20’de Muhammed Şenyüz ve Ali Kıratlı’nın Mami Day’s Patisseria’dan tekrar dışarı çıktıkları, Kolcu Sokak  
içerisinde park halinde olan 26 TU 026 plakalı beyaz renkli Mazda marka araca binerek M.Kemal Atatürk Cad  
üzerinde bulunan Eskişehir Atatürk Stadyumuna geldikleri, burada stad arkasında Gül Sokak üzerinde aracı park  
ederek  Eskişehirspor  Stadı  giriş  kapısına  kadar  birlikte  geldikleri,  kapıdan  geçişten  itibaren  birbirlerinden  
ayrıldıkları ve farklı zamanlarda Stad Vip Kapısından ayrı ayrı giriş yaptıkları, saat:22.10’da müsabaka bitiminde 
Muhammed Şenyüz, Ali Kıratlı ve X Şahsın birlikte yaya olarak geldikleri ve Gül Sokak içerisinde park halinde  
olan 26 TU 026 plaka sayılı otoya binerek stad bölgesinden ayrıldıkları, saat:22.48’de Yenibağlar Mah. Üniversite  
Cad. üzerinde araç içerinde bekleme yaptıkları,saat:22.53’de Zafer Tüzün ve Y Şahsın 34 MEZ 01 plakalı otoyla  
aynı yere geldiği, bu sırada Ali  Kıratlı’nın 26 TU 026 plakalı otodan inerek 34 MEZ 01 plakalı  otoya bindiği,  
Muhammed Şenyüz, Zafer Tüzün, X ve Y Şahsın bir dakika kadar ayak üstü sohbet ettikleri,  akabinde Zafer  
Tüzün ve Ali Kıratlı’nın 34 MEZ 01 plakalı, Muhammed Şenyüz, X ve Y Şahsın ise 26 TU 026 plakalı oto ile  
ayrıldıkları,  Zafer  Tüzün  ve  Ali  Kıratlı’nın  bulunduğu  34  MEZ  01  plakalı  otonun  fiziki  takibine  devam 
edildiğinde;şahısların  üzerinde bulunan Eskişehirspor Kulübü Tesislerine girdikleri, saat:23.08’de ise çıktıkları,  
araç içerisinde üçüncü bir  şahsın  olduğu,   bu esnada devam edilen iletişim tespit  çalışmalarına göre Bülent  
Uygun’u İstanbul’a götürmek üzere alacakları bilgisi alındığından araçta bulunan üçüncü şahsın Eskişehirspor  
Teknik Direktörü Bülent Uygun olduğu değerlendirilmiş, saat:23.10 itibari ile Zafer Tüzün,  Ali Kıratlı ve Bülent  
Uygun’un 34 MEZ 01 plakalı oto ile İstanbul’a gitmek üzere Çevre yoluna çıktıkları görülmüştür.

25.04.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:295-297 arası)

İletişim tespitlerine göre 22.04.2011 günü oynanan ve sonucu 0-0 biten Eskişehirspor-Trabzonspor maçı  
için Eskişehir’e giden ve sonuç Fenerbahçe lehine olacak şekilde bir takım girişimlerde bulunan Ali Kıratlı’nın  
konuyla  ilgili  25.04.2011  günü  için  İ.Ekşioğlu  ile  randevulaştığı  ve  Ümit  Karan’a  durumdan  bilgi  verdiği  
değerlendirilmiş,  25.04.2011  günü  Ali  Kıratlı’nın  saat:12.00  civarında  İ.Ekşioğlu’nun  Osmanağa  Mah  
Söğütlüçeşme Cad Altıyol İş Hanı No:78/68 Kat:4 Kadıköy adresinde bulunan bürosunda buluşacakları bilgisinin  
elde edilmesi üzerine;

Görevlilerce 25.04.2011 günü saat:11.30 sıralarında İ.Ekşioğlu’nun ofisinin bulunduğu adrese geçilerek 
takip  çalışmalarına  başlanıldığı,  saat:12.20’de  adresten  Ali  Kıratlı  ve  İ.Ekşioğlu’nun  çıktıkları  ve  yaya  olarak  
Söğütlüçeşme Cd. Boğa heykelinin bulunduğu meydanda beklemekte olan 34 BTA 50 plakalı siyah renkli Porsche  
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marka araca binerek Kuşdili  Caddesi üzerinden Moda istikametine doğru hareket ettiklerinin görüldüğü ancak  
fiziki şartların uygun olmaması nedeniyle aracın takip edilemediği,

Yine iletişimlerinin dinlenerek kayıt altına alınması çalışmalarına göre; 25.04.2011 günü 12.30 sıralarında  
Aziz Yıldırım’ın  İ.Ekşioğlu’nu toplantı yapmak üzere Fenerbahçe Stadyumunu çağırdığı, Ali Kıratlı’nın beklediği  
esnada  Ümit  Karan’ın  Ali  Kıratlı’ya  ulaşmaya  çalıştığı  ancak  telefonlarına  cevap  vermediği,  aynı  gün  saat  
17.30‘da toplantı bitiminde İ.Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’yı arayarak Aziz Yıldırım’ın nazlandığını ifade ettiği, konunun  
para temini ile ilgili olabileceği ve Ali Kıratlı’yı Fenerbahçe stadyumuna davet ettiği bilgisinin alınması üzerine;

Saat: 15.30  sıralarında 34 UGZ 79 plakalı araçla Ali Kıratlı’nın Bağdat Caddesine çıktığı, buradan Kuşdili  
Cd. Münir Nurettin Selçuk Cd. Cemil Topuzlu Cd. Çetin Emeç Bulvarı üzerinden Bostancı sahil yoluna çıktığı,  
buradan tekrar Bağdat  Caddesine çıktığı ve Şükrü Saraçoğlu stadı civarına geçerek Pazaryolu Sok üzerinde  
bulunan  İspark‘ın  önünde  bir  müddet  beklediği,  daha  sonra  tekrar  hareket  ederek  Fenerbahçe  Mah.  Münir  
Nurettin Selçuk Cad üzerinde bir tur attıktan sonra tekrar Sükrü Saraçoğlu stadı civarına geldiği ve stad içerisine  
girdiği görülmüştür .

11.05.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:298-301 arası)

Ali Kıratlı, İ.Ekşioğlu, Tamer Yelkovan ve Halil Köntek’e yönelik yapılan iletişim tespit çalışmalarına göre;  
10.05.2011 günü İ.Ekşioğlu’nun Fenerbahçe Kulübünün mali  konularını  takip eden Tamer Yelkovan’dan para  
almak üzere Halil  Köntek’i  görevlendirdiği, İ.Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı  ile telefonla iletişime geçerek “  Sana biraz   
spor  ayakkabı  aldım  yarın  gel  spora  gideriz  ”  diyerek  şifreli  konuştukları,  İ.Ekşioğlu’nun  Ali  Kıratlı’dan   
11.05.2011 günü saat:10.30 sıralarında ofisinde olmasını istediği bilgisinin alınması üzerine;

Aynı gün saat:09.00 sıralarında görevlilerce İ.Ekşioğlu’nun Kadıköy  Söğütlüçeşme Cad Bestekar Dihayat  
Sok No:1 Altıyol İşhanı’nda bulunan ofisinin civarına geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı, saat:09.25’de  
İ.Ekşioğlu’nun elinde kavuniçi renkli karton çanta ile gelerek ofisinin bulunduğu işhanına girdiği, saat:10.00’da Ali  
Kıratlı’nın kahverengi spor çanta ile Altıyol İşhanına geldiği, asansörle İ.Ekşioğlu’nun ofisinin bulunduğu 4. kata  
çıktığı, saat:11.00’de Ali Kıratlı’nın elinde bulunan kahverengi spor çanta ile Altıyol İşhanından çıktığı ve etrafını  
sık sık kontrol eder vaziyette Kuşdili  Caddesinden yaya olarak ilerlediği, Kuşdili Otoparkına geldiğinde burada  
park halinde olan 34 UGZ 79 plakalı  siyah renkli  BMW marka araca binerek Fenerbahçe istikametine gittiği  
görülmüştür. 

OLAYA İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI

20.03.2011 günü saat:21.01’de İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun Faruk Yaşar’ı aradığı görüşme; 
Şahısların Gençlerbirliği:1-Trabzonspor:2 maçı hakkında konuştuktan ve gelecek haftaki durumlarından 

bahsettikten  sonra  İlhan’ın;  “Eskişehir’den  bekleyebiliriz”  dediği,   Faruk’un,  “Evet  Eskişehir  olabilir,  bir 
Eskişehir kaldı ha adam gibi” dediği. (tape:1994)

09.04.2011 günü saat:20.54’de İ.Ekşioğlu’nun Faruk Yaşar’ı aradığı görüşme; 
İlhan: “Bak şimdi kaç saat önce hesap yapıyorduk bu Eskişehir belli edecek şampiyonu abi,…ben sana 

niye diyorum  şimdi birşey oldu onu bi …yaptırtmayın bizimkilere ki bunlar 2 hafta sonra oynayacaklar bi 
daha bunlar şeyle anladın mı onun için devamlı sana soruyorum”,Faruk:“Tabi tabi  ama yapacak bir şey yok 
yapmışsa bile biz devam edeceğiz”, (tape:2027)

09.04.2011 günü saat:21.09’da İ.Ekşioğlu’nu  Cemil Turhan’ın aradığı görüşme;
İlhan: “Abi bu maç değil ayrıca birşey daha ekleyeyim Eskişehir şampiyonluğu belirleyecek demiştik 

ta  2 - 3 ay önce  hatırla,…yine aynı fikirdeyim 2 hafta sonraki  maçta  çok önemli  hani yarınkine tamam 
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umudumuz  biraz  var  ama esas Eskişehir abi bizi şampiyon yapacak” , Cemil: “Bu maçta yani herhangi  bir 
şey oldu  mu”, İlhan: “he he”, Cemil: “Neyse  konuşuruz”, (tape:2028)

11.04.2011 günü saat:13.29’da İ.Ekşioğlu’nun  Alaeddin Yıldırım’ı aradığı görüşme; 
Alaeddin: “Bu Galatasaray’ı da dün yendi”, İlhan: “Abi ne yedi Trabzon çok kötü abi Allah’ın adaleti varsa  

biz  varya  açık  ara  şampiyon  olmamız  lazım  ya”  ,  İlhan: “Olacak  işte  2  hafta  sonra  olacak”,  Alaeddin: 
“..Eskişehir mi diyorsun”, İlhan: “Tabi ya”, (tape:2035)

15.04.2011   günü   saat:13.03’de     Ali Kıratlı’nın İ.Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
İlhan: “Kaçtım”, Ali: “.. hadi hayırlısı yoksun yani yarın,…pazar .. lider dönersin rahat ol,…ben gidiyorum 

da akşam uçağıyla haber vereyim dedim tamam geldiğinde görüşürüz”, (tape:2757)

15.04.2011   günü   saat:13.07’de     Ali Kıratlı’nın İ.Ekşioğlu’na  gönderdiği mesajda  ; 
“Programımızda bı degısıklık yok demı başkan konustugumuz dogrultuda” yazdığı, (tape:2758)

15.04.2011   günü   saat:13.07’de     Ali Kıratlı’ya İ.Ekşioğlu’nun gönderdiği mesajda  ; 
“Ok” yazdığı, (tape:2759)

15.04.2011   günü   saat:20.04’de     Bülent Uygun’un Ali Kıratlı’ya   gönderdiği mesajda  ; 
“amam abı gelcez 1 saate yemekte” yazdığı, (tape:1585)

15.04.2011   günü   saat:20.04’de     Bülent Uygun’a Ali Kıratl’nın   gönderdiği mesajda  ; 
“Ok” yazdığı. (tape:1586)

15.04.2011   günü   saat:21.57’de     Ali Kıratlı’yı Bülent Uygun’un   aradığı görüşme  ; 
Ali’nin  “Sana  yakınım Mardan dayım gel  çay  içelim  geliyon  mu,…kapıya  haber  bırakıyım  geliyosan” 

dediği, Bülent’in çıkmak istemediğini belirterek Ali’yi davet ettiği. (tape:2760)

15.04.2011   günü   saat:22.47’de     Ali Kıratlı’yı Ümit Karan’ı   aradığı görüşme;   
Ali’nin“…onun kapısının önündeyim” dediği ve davet ettiği, Ümit’in; ”Tamam” dediği, Ali’nin; “..Buluşalım 

dış kapının orda lobinin orda” dediği. (tape:2761)

16.04.2011   günü   saat:21.30’da     Ali Kıratlı’nın İ.Ekşioğlu’nu    aradığı görüşme  ; 
İlhan’ın;  “…Bana bak ya sen seyahatin iyi geçti demi” dediği, Ali’nin;  “İyi on numara hiç bi sorun 

yok…salı günü salı günü tekrar çıkıcam işte sen gel” dediği, İlhan’ın onayladığı, (tape:2762)
 (Ali Kıratlı’nın İ.Ekşioğlu’nun talimatıyla Antalya’ya gidip Bülent Uygun’la Trabzonspor müsabakasında  

dağıtılacak teşvik primi ile ilgili görüşerek olumlu cevap alıp bu durumu İ.Ekşioğlu’na aktardığı anlaşılmaktadır.)

17.04.2011   günü   saat:20.55’de     Ali Kıratlı’yı Mustafa Anlı’nın   aradığı görüşme  ; 
Mustafa: “Tek şeyimiz Eskişehir abi tek dayanağımız o kaldı yani…”, Ali: “Yok ya Antep maçı yok geçer 

Antep Tolunay o…”, Mustafa:  “Eskişehir”,  Ali:  “...  bizim ya”, Mustafa:“Artık Eskişehir oynar,…canla başla ... 
bence oynaması lazım ki oynayacağını da tahmin ediyorum”, (tape:2763)

17.04.2011   günü   saat:21.39’da     Ali Kıratlı’yı Murat Öztürk’ün   aradığı görüşme  ; 
Ali  (Eskişehir  maçı  ile  ilgili  olarak):  “…Bir  benim  ümidim var  memleketimiz  Eskişehir  haftaya,…

Eskişehir  çelmeledi  bunları  çelmeledi,…çelmelemedi  dükkan  kepenkleri  indiririz  yine gibime geliyor”,  ..Murat: 
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“..Buca’ya geliyor musun İzmir’e“,   Ali:  “Geleceğiz ya mecbur nasıl gelmeyeyim ben dünde Antalya’daydım, 
Antalya’dan  uçakla  geldim  öğleden  sonra  3’te,…tabi  ya  yoklamaya  gidiyoruz  yani (gülerek)  maç  günü”, 
(tape:2764)

(17.04.2011  günü  Antalyaspor:2-Eskişehir:2  müsabakasının  oynandığı,  Ali  Kıratlı’nın  Antalya’da  
Eskişehirspor ile yapacağı teşvik görüşmelerine zemin hazırladığı)

18.04.2011 günü saat:09.06’da İ.Ekşioğlu’nu Alaeddin Yıldırım’ın aradığı görüşme; 
Alaeddin: “…ne diyorsun Trabzon”, İlhan: “Abi işte tek benim şeyim bu hafta,…bu hafta abi yani iş 

yani…”, Alaeddin:  “Ben bu hafta senden ümitliyim abi Eskişehir inşallah yener ya”. (tape:3061)

18.04.2011   günü   saat:13.43’de     Ali Kıratlı’yı İ.Ekşioğlu’nun    aradığı görüşme  ; 
İlhan:  “Buralarda mısın”, Ali:  “…caddedeyim bizim ...deyim,…gelirim buradan çıkınca o zaman”, İlhan: 

“Tamam oldu”. (tape:2765)

18.04.2011   günü   saat:16.20’de     Ali Kıratlı’yı Şükrü Ongan’ın   aradığı görüşme  ; 
Ali:  “Hani o gün benim yanıma geldin ya sen bir arkadaşla,.ona söyle ben cuma ineceğim oraya  

tamam  mı  akşam gece,…konuştum”, Şükrü:  “Anladım abi”, Ali:  “Problem yok  ben  ancak  cuma günü 
alabiliyorum buradan izin,…öbürüne de ikisine de söylersin o da ona söyler sen söyle yani şey de,…önce 
görüş.. ben çünkü şimdi çıktım oradan,…izin istedim dediler cuma günü ancak işlerimiz çok…”,(tape:2766)

 (Ali Kıratlı’nın 22.04.2011 cuma günü teşvik parasını alarak Eskişehir’e geleceğini Şükrü Ongan aracılığı  
ile Bülent Uygun’a bildirdiği anlaşılmakatadır.)

19.04.2011   günü   saat:10.57’de     Ali Kıratlı’nın İ.Ekşioğlu’nu    aradığı görüşme  ; 
Ali’nin; (Şükrü Ongan’ı kastederek) aradığını ancak antrenmanda olabileceğini belirterek ulaşamadığını  

ima  ettiği,  İlhan’ın;“…boş  ver..”dediği,  Ali’nin;“…Ne  yapacağız aynı  mı  yürüyeceğiz  aynı  sistem  mi,…
bekleyeceğiz yani”dediği, İlhan’ın; “Gideceğiz boğalar moğalar” dediği, görüşmenin devamında Ali’nin; “Bende 
maça gitmek istiyordum maça da gidemeyeceğiz şimdi seyretmek istiyordum güzel maç olur  Eskişehir takar 
onları ya en aşağı berabere biter o maç hiç kafanı ...”dediği. (tape:2772)

19.04.2011   günü   saat:15.57’de     Ali Kıratlı’yı Muhammet Şenyüz’ün   aradığı görüşme  ; 
Ali:  “Valla  mücadele  kardeşim  bildiğin  gibi  bizde  mücadele  ediyoruz,…yaramazlık  yok  hamdolsun”, 

Muhammet:“Geliyor musun”, Ali:“…Bütün umutlarımız sizde,…he he bakayım ..büyük kaptanla dün beraberdik 
sen konuşurken de”, Muhammet: “... Şey dedim ki topçulara dedim ki bu ..bizi kaç sene önce küme düşürdüler hiç 
bir iddiaları yoktu,…hiçbir şey de yoktu 7 tane gol attılar bizi düşürdüler dedim bu …şimdi dedim ki zaman bu 
zaman”, Ali:  “Vurun”, Muhammet: “Vuracaksın abi dedim Batuhan’ı gördüm akşam,…yemek yiyordu dedim 1 
gol  at..1  gol  yetmez dedim 2  gol  at  dedim…Koray Sezgin  Coşkun”, Ali:  “Hepsine.. Ver  coşkuyu  dayı 
hepsine“, Muhammet: “Hepsine coşkuyu vereceğim dayı bilgin olsun”, Ali: “Düğünleri var dernekleri var   biz   
abileriyiz biz.. yardımımız olur ihtiyaçları olur bize…”.(tape:2777)

20.04.2011 günü saat:10.31’de İ.Ekşioğlu’nu Alaeddin Yıldırım’ın aradığı görüşme; 
İlhan: “Bekliyoruz bekliyoruz abi,…valla herşeyi yaptık hatta devam da ediyoruz önümüze doğru 

devam ediyoruz da cuma günü, cuma günü yani bu şeylerin ilki hani beklentilerin ilki…”, Alaeddin: “.... 17 de 17 
yaptım abi ben ne olacak”, İlhan: “Bide abi Trabzon kimse anlatmasın Trabzon takımı 80 puan alacak kapasitede  
bi takım mı ya”, (tape:3065)

20.04.2011 günü saat:18.18’de Sami Dinç’in Sezer Öztürk’e gönderdiği mesajda(tape:1856); 
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“Merhaba Sezer, musait olunca konusalim bu aksam. Senden haber bekliyorum. Sami” yazdığı. 

20.04.2011   günü   saat:15.16’da     Ali Kıratlı’nın İ.Ekşioğlu’nu    aradığı görüşme  ; 
Ali:   “Dün konuştum onla dün gece,…gelseydin melseydin dedi dedim ne bileyim abi olmadı olsaydı 

gelecekti dedim yani iyi dedi bi yer nokta yaptık onunla,…sen cumartesi ayarla onu gideceğim geri geleceğim”,
… Ali:“Mutlular mutlular inşallah bitireceğiz ya,…senin hiç bu işler yokken içine düştü o işler”. (tape:2784)

20.04.2011   günü   saat:16.34’de     Ali Kıratlı’yı İ.Ekşioğlu’nun   aradığı görüşme  ; 
İlhan: “Ya o seninkine şeyi de söyleyebilirsin he onunla da irtibata geçsin yani o şey bizim şeyle de 

haber göndermişler ona da bize bize gelecek var ya bir tane oradan bize gelecek,…onu da alsın işin içine” 
(Sezer Öztürk’ü kastederek), Ali:  “Benimki mi”, ..  İlhan:  “O diyor ki o tabi olayları biliyor ama şeyi bilmiyor 
sistemi,…diyor  burada  en  önemli  şey  diyor  oradaki  diyor  18’in  bile  diyor  bu  biter  bitmez  bu  işin  
kapanacağını  bilmesi  lazım diyor “,  Ali:  “…. Ben böyle uygun görüldü böyle dedim o bizimki  biliyor…
bizimkinin de yani şeyini yapsak iyi olurdu esasında öbürünün de”, İlhan:  “Ben bir bakacağım bakacağım 
ben sana söyleyeceğim”dediği görüşmenin devamında Ali’nin  cep telefonundan konuşmak istemediği için sabit 
numara istediği, İlhan’ın; sabit numara olmadığını belirttiği. (tape:2785)

20.04.2011   günü   saat:16.47’de     Ali Kıratlı’nın İ.Ekşioğlu’nu    aradığı görüşme  ; 
Ali: “O bizim yeni evlat yok he o o yok ben biliyorum,…o bizim yeni gelecek olan evlat,…o gün yok 

o”, İlhan: “…Hayır fark etmez ya o”, Ali:  “Onu sonra düşünüyor gibi yani pek düşünmüyor onu,…biliyorum 
ben şey çünkü nasıl yapacağını nasıl edeceğini,…onu da veririm yani sana istiyorsan”, İlhan:  “…Burada 
herkes nasılsa yemeği eşit  şey yapacak”,  Ali:   “…İstiyorsan da şey yaptırırız  yani…ne bileyim başkan 
sensin ben,…e geçen sen sen söyledin ya aman onu öyle bunu böyle hesabı ..“. (tape:2786)

(Bülent Uygun ve Ümit Karan üzerinden diğer futbolculara da teşvik primi dağıtılacağı,  bu futbolcular  
içerisinde Sezer Öztürk’ün de olmasını istedikleri.)

20.04.2011 günü saat:18.18’de İ.Ekşioğlu’nu Aziz Yıldırım’ın aradığı görüşme; 
Aziz: “Yav neredesin kardeşim  seni görmeyince işler rast gitmiyor”, İlhan: “Başkanım ben geldimde 

kulüpte siz çıkmışsınız ya”, Aziz: “İlhan valla bildiğin gibi bu kadar stres bu kadar şey kaldıramıyorum artık,…birde  
duydum  O  Pele  (Eskişehirsporlu  futbolcu  Viktor  Hugo  Gomes  Passos’ın  lakabı)  mele  de  sakat  diye 
Eskişehir’de”, İlhan:  “Öyle  diyorlar  da  o enteresan bir  şey  yapacak,..kadro  yapacakmış  he”,  Aziz:  “..Onu 
yalandan yapıyor herhalde”, İlhan: “Valla hani dedik ya ona sağlam dur bilmem ne falan”. (tape:3067)

20.04.2011 günü saat:18.18’de Sami Dinç’in Sezer Öztürk’e gönderdiği mesajda(tape:00000); 
“Merhaba Sezer, musait olunca konusalim bu aksam. Senden haber bekliyorum. Sami” yazdığı. 

20.04.2011 günü saat:19.38’de Aziz Yıldırım’ın Şekip Mosturoğlu’nu aradığı görüşme; 
Şekip:“..Konuştum o çocuğun menajeriyle,…oynayacakmış Pele oynayacakmış hiç bir şeyi yokmuş”, 

Aziz: “Mahsus yapıyorlarmış,…öğrendim öğrendim”. (tape:1638)

20.04.2011 günü saat:19.30’da Sami Dinç’in Sezer Öztürk’ü aradığı görüşme; 
Sami’nin; “Ha Sezer şimdi konuştum şeyle  Şekip abiyle konuştum mevzuyu da” dediği ve kendisinin 

aracı olduğunu kimseye söylememesini istediği,  Sezer’in; “Hı hım yani büyük ihtimalle biz anlaştık sayılır zaten 
o zaman” dediği, Sami’nin; “Sen kafanda anlaştım diye bak yani artık bitti” dediği. (tape:1857)
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21.04.2011 günü saat:13.36’da İ.Ekşioğlu’nun Alaeddin Yıldırım’ı aradığı görüşme; 
İlhan:“…Alamadım ya sesi...telefonu bu”, Alaeddin: “Bu şey ya dalga telefondan”, İlhan: “..anladım he”, 

Alaeddin: “Şimdi gittim geldim,…iyi olumlu bende,…Şekip bir şey söyleyecekti ya sana söylemiş o şey mi”, 
İlhan: “Söylemiş he he zaten haberi var onun ben  onunla da konuşturdum”, Alaeddin: “Olsun yani doğru 
yani var yani,…herkesin var yani iyi”. (tape:3068)

21.04.2011   günü   saat:16.27’de     Ali Kıratlı’yı İ.Ekşioğlu’nun    aradığı görüşme  ; 
Ali:“..Dedim bugün görüşürüz falan ben dedim aramayınca bakayım dedim program yapacağım”, İlhan:  

“İlk dediğimizi yapalım ya”, Ali: “İyi abi tamam ben onların dediğini söyledim,…dün gece şeyle de konuştum 
Sezer’le de konuştum”, İlhan: “Oynuyor mu”, Ali: ”Gelecek misin abi falan dedi, dedim bilmiyorum yarın belli  
olacak gelseydin abi falan filan ne bileyim bilmiyorum dedim konuşuruz yarın dedim kaldı öyle ya bilmiyorum sen  
bilirsin şey sensin abi ağa sensin senin dediğin olur  benden bir  şey yok”, dediği,  akabinde sabit  numaradan  
görüşmek için sözleştikleri. (tape:2787)

2  1.04.2011    günü  saat:  16.30’da  Mecnun  Odyakmaz/Ali  Kıratlı'yı    İ.Ekşioğlu'nun  aradığı   
görüşme  (Şahısların  sabit  hat  üzerinden  görüşme  yapmak  üzere  anlaşmaları  sonrasında  yaptıkları  telefon   
görüşmesi.); 

İlhan: “Bunlar şeyse o zaman söyle ya… o ilk konuştuğumuzu… bi yüzyüze geleceğiz seninle dur 
arayacağım  seni…gelde  abi  biz  öyle  biz  ne  konuştuysak  onu  biz  bi  ters  yapmadık  ha…sen  tamam 
diyeceksin…gel desende sen veremeyeceksin ki şimdi". (tape:2670)

21.04.2011   günü saat:  18.04’de Ümit Karan'ın   Ali Kıratlı'yı aradığı görüşme;   
Ali:"Bende sabah gelcem…Zafer hocayla geleceğez…seyredeceğiz akşam… bakalım… yaramazlık yok 

demi", Ümit: “yok yok" . (tape:2737)  

21.04.2011   günü saat:  19.45’de İ.Ekşioğlu’nun   Ali Kıratlı’yı aradığı görüşme  ; 
Ali:  “Ne  yaptın”,  İlhan:  “Şimdi  şey  diyoruz  yani  eğer  çok  şey  diyorlarsa…sen  gidersin…ben 

cumartesi günü yollarım sana”, Ali: “Yok gerek de yok ben gidiyorum zaten”,..Ali: “Beni öbürü de aradı her 
zamanki kardeşim benim…geldin mi meldin mi dedi geldim yoldayım dedim”, İlhan: “İyi oraya git ya”, Ali: “Yarın  
gideceğim abi mecburum yani bi …girdik yani…ben gelirim sen kimseyi takmana gerek yok ya”, (tape:1789)

(  İ.Ekşioğlu’nun  ayarlayamadığı  için  22.04.2011  günü  Ali  Kıratlı  ile  gönderemediği  teşvik  parasını,   
23.04.2011 günü arkasından Eskişehir’e gönderebileceğini söylediği.)

21.04.2011   günü   saat:19.51’de     Ali Kıratlı’yı Mustafa Anlı’nın   aradığı görüşme  ; 
Mustafa:“…Var mı gidiş”, Ali:  “Valla  herhalde sabah olacak...”, Mustafa:“…Biliyorum şimdi şimdi şimdi 

Zafer burada geldi,…buraya geldi şimdi o söyledi hatırladım...”, Ali:  “…bende Mecnundaydım”, Mustafa: “Sabah 
erken mi gideceksin sen”, Ali: “Bilmiyorumki akşam konuşacağız işte en son Zafer ile demiştin”. (tape:2789)

21.04.2011 günü saat:20.45’te Sami Dinç’in Sezer Öztürk’ü aradığı görüşme(tape:1858); 
Sami: “İkincisi şey Sezer, başkanla ayak üstü çok konuşabildim ama okey tamam sen hallet dedi 

yani hani ben şeyi aldım yani okeyi tamamdır hiçbir sıkıntı yok herhalde haftaiçi falan veya hani şey biraz 
da bağlı bir sonra ki skora da biraz bağlı bu hafta bakalım ne olacak ne bitecek Trabzon un durumu da 
malum ondan sonra haftaiçi hallederiz abi onu” dediği, görüşmenin devamında görüşmek için sabit numarası 
olup olmadığı sorduğu.
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21.04.2011 günü saat:21.00’da İlhan Ekşioğlu’nu Şekip Mosturoğlu’nun  aradığı görüşme; 
Şekip: “Bizim dosyaya hiç bakan olmamış,…şu saate kadar kimse  bakmamış dosyaya”, İlhan: “…

Sen  söyledin  mi,…o  yapsın  o  zaman  ona  bi  söyleseydin  o  ilgilensin  bütün  şeylerle  mağdurlarla  o 
ilgilensin”, Şekip: “..Toplasın mı hepsini”. (tape:3070)

(‘Mağdur’  olarak  kastedilenin  futbolcular’,  ‘Bizim dosya’  olarak  bahsedilenin  ise  Sezer  Öztürk  olduğu  
anlaşılmış,  Şekip’in;  İlhan’a  Teşvik  konusunda  Ümit  Karan’ın  Sezer  Öztürk  ile  görüşmediğini  ilettiği  
değerlendirilmiştir.)

21.04.2011   günü saat:  21.02’de İlhan Ekşioğlu’nun   Ali Kıratlı’yı      aradığı görüşme  ; 
İlhan:“Bu bizimki hiç he hiç bir şeyden bihaber ha…hiç bir şeyden haberi yok”  Ali:  “Ben onlara 

söyledim ikisine”, İlhan: “Hiçbir şey dedi hiç ne toplayan var ne söyleyen var”, Ali:  “Onlar bizi  bekliyor 
bekliyor derken onun için mi acaba”, İlhan : “Sen söyledin seninle ne alakası var o toplayacaktı söyle”, Ali: 
“İkisine de söyledim sendekine de söyledim öbürüne de ertesi gün söyledim onun yanında…O dedi hatta 
ben  onlarla  konuştum  dedi…bi  arayayım  bakayım  istiyorsan  ben  ne  diyeyim  yani  buradan  oldu  mu 
yürümüyor ki abi ne yapayım”, İlhan: “Bu niye söylemedi ya”, Ali: “Belki vakti saati vardır”, İlhan: “Oğlum ya 
abi yarın mahkeme var ya (maçı kastediyor)”, Ali: “Evdeyim şimdi konuşayım arayayım”. (tape:1790)

21.04.2011 günü saat:21.04’de İlhan Ekşioğlu’nun Şekip Mosturoğlu’nu aradığı görüşme; 
İlhan’ın;“…Bu işte  bir  …var  gözünü seveyim bununla  sen  bi  konuş,…bu bugün  zaten  hepsini 

toplasın,…tek tek söylesin abi”dediği,  Şekip’in;  “…İşte  öyle bir  kapasitesi var  mı  bunun sen Mecnun’la 
konuştun  mu”  dediği, İlhan’ın;  konuşmadığını  belirttiği,  Şekip’in;  birde  kendisinin  deneyeceğini  söylediği . 
(tape:3071) (Sivasspor kulubü başkanı Mecnun Otyakmaz’ın bağlantıyı sağladığı anlaşılmaktadır.)

21.04.2011   günü   saat:21.05’de     Ali Kıratlı’nın Ümit Karan’ı   aradığı görüşme  ; 
Ali: “…Evdeyim geldim erken sabah çıkacağım diye”, Ümit:  “İyi abi ne olsun işte  biraz önce toplantı 

falan  yaptım  çocuklarla”, Ali:  “Var  mı  yaramazlık”,  Ümit:  “Yok  işte  bir  şey  yok  haberler”,  Ali:  “Asayiş 
berkemal yani”, Ümit: (Gülüyor) “Maçı kazanmamız lazım”, …Ali: “Şeyi vermişler Fenere sizin Sezer’i,…ona 
da söyledin mi  bir  şey”, Ümit(hayır  manasında):  “Eee,…o ağzı  sıkı  değil”, Ali:  “Ama o bizimkine  demiş 
bizimkilerde ona sormuş böyle böyle neyse gelecek misin falan filan diye,…o da diyor bilmiyorum yani 
bana söylediler şimdi”, Ümit: “Hallederiz ya daha onunla şey yaparız yani”. (tape:2790)

(Ümit  Karan’ın,  teşvik  konusunda  diğer  futbolcularla  görüştüğü,  Ali  Kıratlı’nın  Sezer  Öztürk  ile  de  
görüşmesini istediği anlaşılmıştır.)

 21.04.2011   günü saat:  21.07’de Aziz Yıldırım’ın   İlhan Ekşioğlu’nu      aradığı görüşme  ; 
Aziz: “Şekip’in söylediğini duydun mu”, İlhan: “Duydum…Şekip’e ben dün dün söyledim ona onunla 

bi konuş diye…bizimkini arıyorum bizimki cevap vermiyor şimdi arar beni…ben anlamadım hiçbir şey…
Başkanım onunla o Bir Numarayla bana gelen öbürünün haberi var”, Aziz: “Arabaya atla işin yoksa atla gel 
bu Şipyaninin oteli var ya…Şekip’le orda olacağım gel konuşalım beraber”.  (tape:2134)

(‘  Bir numara’ diye bahsedilen Bülent Uygun, ‘öbürü’ olarak bahsedilen ise Ümit Karan’dır.)  

21.04.2011   günü   saat  :21.08’de     Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı   görüşme;   
Ali’nin; (Ümit Karan’la yaptığı  Eskişehirspor’lu futbolcuları kastederek)“…Yavaş yavaş alıyorum diyor 

hepsini,…bu şey  değilki  diyor  öyle hepsini  alıpta  konferans gibi  yapamam ki  diyor 2-2,  3-3  alıyorum 
diyorum hepsini diyor…olmazki abi diyor konferans gibi diyor ağzı şey olan var diyor düz  olan var diyor 
eğri olan var diyor ağzı olan konuşuyor tercümanlar var diyor 3-3, 4-4 alıyorum diyor şimdi bugün hepsini 
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alacağım diyor…ben diyor haberim var diyor olmaz mı diyor…adamın kendisiyle konuştuk ya bizim bizim 
yani  bizi zan altında bırakacak bir şey yok,…mantıken 20 kişiyi de alıp konuşamazsın abi yabancısı var 
yerlisi var o var bu var tek” dediği, İlhan’ın bunları onayladığı. (tape:2671)

(Ali Kıratlı’nın; Ümit Karan’ın diğer futbolcularla yaptığı teşvik görüşmesini aktardığı değerlendirilmiştir.)

21.04.2011   günü   saat:21.11’de     Ali Kıratlı’nın Ümit Karan’ı   aradığı görüşme  ; 
Ali:  "Sen onunla  konuş ha unutma  gelsin  bize  yani ona şimdi  sorarlar  çünkü onun yani  öyle 

olmasın dışarıda kalmasın tamam”, Ümit: “...Ben konuştum onunla ya o da...istiyor zaten”, Ali: “…Sen onla 
da konuş yani onun için tamam”, Ümit: “O da gelmek istiyor abi size”, Ali:  “Tamam gelsin sen çünkü ona 
sorarlar morarlar o benim haberim yok ondan sonra şey olur başka bir şey çıkar yani ortaya tamam bul 
onu da adam gibi söyle açsın kim soruyorsa ona söylesin konuş…”.(tape:2791)

 (Ali  Kıratlı’nın  Ümit  Karan’dan  Sezer  Öztürk  ile  görüşmesini,  Şekip  Mosturoğlu’nun  Sezer’e  teşvik  
konusunu sorduğunda, görüştüğünü belirtilmesini istediği anlaşılmaktadır.)

21.04.2011   günü   saat:21.25’de     Ali Kıratlı’nın Ümit Karan’a   gönderdiği mesajda;   
“Aman krdm  eksık bı şey yapma  kurban olayım  bunlar sağlamasını da yapıyolar allah korusun 

yanlıs anlasılmayalım sen konusup cözersin o cocukla da” yazdığı . (tape:2792-2793-2794)

21.04.2011 günü saat:21.31’de Sami Dinç’i Sezer Öztürk’ün aradığı görüşme; 
Sami:“İyi  bir  konuşmam  var  seninle  yani  ama  burdan  konuşamıyorum  (gülüyor) sıkıntılıyız,

….Blackbery kullanıyor musun sen”, Sezer: “Hayır abi, niye konuşamıyorsun burdan konuş ya ne olacak”, 
Sami: “Burdan konuşamam da, ya ben konuşamam başta yani,…en başta ben konuşamam benim taraftan 
selam söyleyecek çok kişi var”, Sezer: “He, ben sana bir numara mı yolluyayım”, Sami: “Tesisteysen ama 
tesiste şey yapılıyor yani tesiste olmaz tesis yanlış olur da şöyle yapalım sen ne kadar numara bulsan da  
yine bulacağın arkadaşlarının cebi falan olur yani”. (tape:1859)

21.04.2011   günü saat:  21.41’de Şekip Mosturoğlu’nun   Sami Dinç’i aradığı görüşme  ; 
Şekip: “Müvekkilini 11 gibi ara”, Sami: “Kendi şeyinden telefonundan”, Şekip:“Tabi tabi öteki tarafa 

hiç bulaştırma…ben kendi telefonumu kullanmıyacağım da kesin”, Sami: “Okey tamamdır”. (tape:1820)
(Sezer  Öztürk’ü  arayıp  Ümit  Karan  tarafından  teşvik  için  kendisiyle  görüşülüp  görüşülmediğini  teyit  

etmesini istediği değerlendirilmektedir.)

21.04.2011 günü saat:21.49’da Sami Dinç’e Sezer Öztürk’ün gönderdiği mesajda; 
“05377186254” yazdığı. (tape:1860)

21.04.2011 günü saat:23.36’da İlhan Ekşioğlu’na Şekip Mosturoğlu’nun  gönderdiği mesajda; 
“Avukat gelip dosya ile ilgili bilgileri vermis. sadece benim muvekkile degil tum davacilara. Benim 

muvekkil diger davacilarin tumu ile konusmus. Davalari” yazdığı. (tape:3072)

 21.04.2011 günü saat:23.37’de Aziz Yıldırım’ı Şekip Mosturoğlu’nun aradığı görüşme; 
Şekip:  “…Sami’nin  müvekkili  geri  dönmüş  Sami’ye,…bütün  davaları  almışlar,…bütün  herkesle 

konuşmuşlar hatta işte davalıların bir bölümü demiş ki biz yemin ediyoruz sana vereceğiz davayı,…hepsi 
sözünü vermiş”, Aziz:  “…tamam o zaman peki”, Şekip: “…Sami çok sevinçli davaları almış”. (tape:1642)
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22.04.2011 günü saat:08.39’da İlhan Ekşioğlu’na Şekip Mosturoğlu’nun gönderdiği mesajlarda; 
“Avukat gelip dosya ile ilgili bilgileri vermis. sadece benim muvekkile degil tum davacilara. Benim 

muvekkil  diger  davacilarin  tumu  ile  konusmus.  Davalari”,  “n  tamamini  bizim  avukata  vermeye  soz 
vermisler hatta yemin eden olmus.” yazdığı. (tape:3073-3074)

22.04.2011   günü saat:  10.41’de Şekip Mosturoğlu’nu   İlhan Ekşioğlu’nun aradığı görüşme  ; 
İlhan: “Hazır mıyız mahkemeye”, Şekip: “Dün avukat bütün müvekkilleri toplamış…Hepsi ile tek tek 

konuşmuş demişki davayı bana verirseniz dedim hepiniz kazanırsınız bütün müvekkiller vermeyi kabul 
etmişler hatta içlerinden yemin edenler olmuş…Avukat çok çok memnun yani olaydan”, İlhan:  “İnşallah 
kazanırız davayı”, Şekip: “Uzun gözüküyor ama bakalım yani herkes inandığına göre”, İlhan :  “Eksik bir 
delil bırakmadık bütün…herşey lehimize yani…bundan sonra artık şeye hakime kalmış hakime”,  Şekip: 
“Hakime ve Allah’a kalmış”, İlhan: “Hakim de önemli hakim(gülüyor)”. (tape:1822)

22.04.2011   günü saat:  14.32  ’de   Muhammet Şenyüz’ü     Zafer Tüzün’ün   aradığı görüşme  ; 
Zafer’in; Bülent Uygun’un yanına uğrayacaklarını belirttiği ve “... kısa kısa ... hemen kısa metraj ondan 

sonra oradan da çıkmayacağız zaten diyor Ali,…o senin oraya geldikten sonra oradan çıkmayacağız diyor” 
dediği,  Muhammet’in anladığını belirttiği . (tape:1538)

22.04.2011   günü   saat:13.32’de     Ali Kıratlı’nın Ümit Karan’ı   aradığı görüşme;   
Ali:  “Geldim bir...uğrayım  bir  başarı  dileyim…bir  yaramazlık  yok  demi,…aldım  akşam mesajını 

falan,…her şeyi tamam”. (tape:2797)

22.04.2011   günü   saat:15.01’de     Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme;   
İlhan:  “Ben  dedim  ulan  acaba  birşey  mi  unuttum  diyorum,…abi  hayattan  şey  olduk  ya”,  Ali: 

“Buradayım vereyim mi,…geldim buradayım”, İlhan: “Hangisi  yanında”, Ali:  “Yenisi de bizimkisi  de hepsi 
burada”. (tape:2798)

(Ali Kıratlı’nın Eskişehir kampına giderek burada Sezer,Ümit ve Bülent’i; İlhan Ekşioğlu ile görüştürdüğü  
değerlendirilmektedir.)

 
22.04.2011   günü   saat:15.10’da     Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
Ali:  “Gece 11’de Sami’ye söylemiş o zaten anca sıra gelmiş ona tek tek konuşuyor diye…”, İlhan: 

“..Durum nasıl durum”, Ali:  “Durum iyi de bir iki tane şey var eksik var,…iyileşmemişler,…2’si yanımda şimdi 
konuşuyorum  hiçbir  aksilik  yok selamı var hepsinin,…11’de gece Sami’ye dönüş yapmış bu da yani  şimdi 
Feridun”, İlhan: “…Sakin, saldırma yok sinir yok sakin sakin”. (tape:2799)

(Ali Kıratlı; Sezer Öztürk’e Ümit Karan tarafından geç de olsa ulaşıldığını, Sezer’in de Sami Dinç ile gece  
11’de görüştüğünü anlatıyor.) 

22.04.2011    günü    saat:15.21’de     Ali  Kıratlı’nın  İlhan  Ekşioğlu’nu   aradığı,  kendisini  Sezer  Öztürk’le   
görüştürdüğü görüşme; 

İlhan’ın;“…Karşıda  bi  buluşalım  dedi  ona  gidiyorum  şimdi”  dediği,  Ali’nin;“…Şey  yanımda yeni 
transfer birşey diyormusun”  dediği,  görüşmenin devamında Ali’nin  telefonu yanında bulunan Sezer Öztürk’e 
verdiği,  Sezer’in;  hal  hatır  sorduğu,  İlhan’ın;  “…Siz inşallah iyi  olunca daha iyi  olacağız” dediği, Sezer’in; 
(Gülüyor) “İnşallah öyle olacak” dediği, İlhan’ın; “… görüşürüz sonra önümüzdeki hafta” dediği. (tape:2800)
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22.04.2011   günü   saat:15.26’da     Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  (tape:2801); 
İlhan: “Bugünleri bir aşalım bak neler olacak,…o gün bugündür biliyorsun değil mi”, Ali.  “Sen yanına mı 

gidiyorsun”, İlhan: “He yanına gidiyorum”, Ali: “Söylersin o zaman”, İlhan: “Söyleyeceğim söyleyeceğim”. 
(İlhan’ın yanına gittiği Aziz Yıldırım’a; yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi vereceği anlaşılmaktadır.)
 
22.04.2011   günü   saat:15.28’de     Ali Kıratlı’yı İlhan Ekşioğlu’nun    aradığı görüşme  ; 
İlhan’ın;  “…Aakşamkiler  belli  mi”  diyerek Eskişehirspor’un kadrosunu sorduğu,  Ali’nin;   belli  olduğunu 

söylediği, İlhan’ın mesaj atmasını istediği. (tape:2802)

22.04.2011   günü saat:  15.31  ’de   Muhammet Şenyüz’ü     Zafer Tüzün’ün   aradığı görüşme  ; 
Zafer: “Adem Adem orada mı Adem geldi mi”, Muhammet: “İkisi de burada abi”, Zafer: “Geliyoruz baba 5 

dakikayla kalmaz oradayız da”. (tape:1539)

22.04.2011   günü   saat:15.34’de     Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’na gönderdiği mesajda  ; 
“Ivesa Koray Nada Veysel Volkan Alper Doga Burhan Pele Sezer Batu” yazdığı . (tape:2803)

22.04.2011   günü   saat:15.34’de     Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’na  gönderdiği mesajda  ; 
“Kaptan 2. yarı gryo Sezgn Dıego sakat”yazdığı. (tape:2804)
 (  Kaptan olarak bahsettiği Eskişehirspor futbolcusu Ümit Karan'ın maçın ikinci yarısında 77. dakikada   

oyuna girdiği .)

22.04.2011 günü saat:16.12’de İlhan Ekşioğlu’nun Şekip Mosturoğlu’nu aradığı görüşme(tape:3075); 
Şekip: “Grand Tower’ın önündeyim İlhan,…gelen var mı başkan geldi mi”, İlhan: “Geldi geldi bekliyoruz”.

22.04.2011   günü   saat:17.54’de     Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
Ali:  “Ne yaptın konuştun mu”, İlhan: “(konuştuğunu söyleyip) Tek şeyi sana şey yapıyor aman diyor 

dikkat etsin diyor şeye ...dikkat etsin diyor”, Ali:  “Takılmayayım,…e yapacak birşey yok abi orada bizim 
yapacağımız...edeceğiz  bakacağız…canını  sıkma yapacak birşey yok geldik  buralara  iyi  konuşacağız”. 
(tape:2805)

(İlhan’ın; Fenerbahçe-Eskişehirspor maçı sırasında basın tarafından görüntülenmesine atıf yaparak, Aziz  
Yıldırım’ın dikkatli olması konusundaki talimatını Ali Kıratlı’ya ilettiği anlaşılmıştır.)

22.04.2011   günü saat:   22.00  ’  da Tamer Yelkovan’ı     X Şahsın   aradığı görüşme  ; 
Aralarında  Eskişehir  maçıyla  ilgili  konuştukları,  Tamer’in:  “Ama  şey  yani  öyle  oynasın  istedik  biz 

de”dediği, X Şahsın. “He bence de öyle oldu yani çünkü” dediği, Tamer’in; “Çünkü şey galibiyete oynarlarsa 
şey olabilirdi açılırlardı anladın mı” dediği,  X Şahsın; “Doğru şeyi ama …bir tanesi aldı geçti kaleci ile karşı 
karşıya kaldı geri döndü, vursa süper gol olurdu, ama o” dediği, Tamer’in; “Şey iyiydi ama o, o çocuk neyse o 
çocuk o çok iyi oynadı” dediği . (tape:1900)

22.04.2011    günü    saat:22.03’de     Ali  Kıratlı’nın  Sabah Gazetesi  Fenerbahçe muhabiri  Deniz  Derinsu’yu   
aradığı görüşme; 

Muhabirin:“Sen Eskişehir’demisin”  dediği,  Ali’nin inkar ettiği,  Muhabirin:  “Trabzonlular  senin fotoğrafını 
geçiyorlarmış  her  yerde,…Eskişehir’deydi  bugün  ne  işi  var  Trabzon  maçında falan  filan  diye  dedikodu 
yayıyorlarmış” dediği, Ali’nin  ısrarla inkar ettiği ve  “Yok be ağabeyciğim,…karşıdayım”  dediği, Muhabirin:  “…
İstanbul’da” dediği, Ali’nin  onayladığı. (tape:2808)
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22.04.2011   günü   saat:22.04’de     Ali Kıratlı’yı Mustafa Anlı’nın   aradığı görüşme  ; 
Görüşme başlamadan önce Mustafa  Anlı’nın  arka planda X bir  şahıs ile  konuştuğu,  X Şahsın  “Aziz 

Yıldırım’ın  yerinde  olsam  bütün  maçlarda  1’er  milyon  dolar  gönderirim 5  milyon  dolar  gönder  100 
milyon...”  dediği,  Mustafa’nın  “Abi  gözümüz  aydın  bitmiş”dediği,  Ali’nin;  “Hadi  görüşürüz  bakarız  ...”dediği, 
Mustafa’nın; “Vallahi bitti…” dediği. (tape:2809)

22.04.2011   günü   saat:22.20’de     Ali Kıratlı’nın  Zafer Tüzün’ü   aradığı görüşme  ; 
 Zafer: “Geliyoruz yavaş yavaş şeye doğru…”,  Ali: “…Hadi gel de acil çıkalım”, (tape:2812)

22.04.2011   günü   saat:22.53’de     Bülent Uygun’u Zafer Tüzün’ün   aradığı görüşme  ; 
Zafer: “Bülent’im kardeşim hadi tebrikler,…olmadı ya sen şey...babacım...”, Bülent: “…Olmayınca olmuyor 

ya”, Zafer:  “Ali ileyiz de ne yapacaksın gelecek misin bizimle”, Bülent:  “..He gelecem abi”, Zafer:“İyi o zaman 
geliyoruz senin oraya tesise”. (tape:1589)

22.04.2011   günü saat:  23.47  ’de   Muhammet Şenyüz’ü     Zafer Tüzün’ün   aradığı görüşme  ; 
 Zafer’in;  soru  üzerine  yola  çıktıklarını  söylediği,  Muhammet’in;  “He  bize  her  yer  Trabzon mrabzon 

kazımaz 15  yıl  sonrasının  acısını  böyle  çıkartırız,…koyarız  adama  Ali  abim rahat  olsun sıkıntı  yaratmasın 
kendine”  dediği,  Zafer’in  yanında  bulunan  Ali  Kıratlı’nın; “Eskişehir  sahip  çıksın  bana  o  zaman” dediği, 
Muhammet’in; “Bülent hocayı da aldınız herhalde” dediği, Zafer’in onayladığı. (tape:1542)

23.04.2011 günü saat:09.53’te Sami Dinç’in Sezer Öztürk’e gönderdiği mesajda; 
 “Uyaninca sen konusalim sezer” yazdığı. (tape:1864)

23.04.2011   günü   saat:11.22’de     Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
İlhan:“..Hallettim saat 4’de kalkıyor uçak,…öbürünü de (parayı kastettiği), sabah oradaydım,…Tamer 

şeye gitmiş anasını satayım  nedir Düzce’ye Topuk yaylasına”, Ali:  “Bir 5 dakika seninle birşeyler konuşsaydım 
ya…başkan sen şeye Mustafa’ya söyledin ben arayım sorayım o zaman”,  İlhan:  “…söyledim Mustafa’da biliyor 
başkan da biliyor”. (tape:2816)

23.04.2011   günü   saat:15.39’da     Ali Kıratlı’ya Ümit Karan’ın   attığı mesajda  ; 
“Abi gorusekmiyiz ona gore poram yapcam cocuklar formayi sordu” yazdığı. (tape:2823)        
(Futbolcuların teşvik konusunda anlaşmaya vardıkları parayı almak istediklerini ilettiği anlaşılmıştır.)

23.04.2011   günü   saat:17.19’da     Ali Kıratlı’nın Ümit Karan’a   attığı mesajlarda  ; 
 “Pazartesı oglen gtmeden bulusur bı kahve ıcerız krdm bızım o taraft a ben ızmır e gectm yarın 

gece donucem mactan snra selamlar krdm” yazdığı. (tape:2824-2825)

23.04.2011   günü   saat:18.15’de     Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
Ali:  “…Pazartesi  günü  kahveyi  öğlende  içeriz  değil  mi  en  geç”, İlhan:  “İçeriz  içeriz  ya,  …beni 

arayacak ben de tamam diyeceğim yani seni söyleyeceğim haberin olsun”. (tape:2828)

24.04.2011   günü   saat:10.40’da     Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu    aradığı görüşme  ; 
Ali: “Bi şey yapalımda randevu…”, İlhan: “..Gel bana yarın,…bu ordan beraber halledecez zaten sen 

gel bana,…yok şeyden halledecez,..en maçı al gel kardeşim gerisine karışma”. (tape:2832)
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24.04.2011   günü saat:  11.13’de Aziz Yıldırım’ın   Şekip Mosturoğlu’nu aradığı görüşme  ; 
Aziz: “Bu akşam bunlar yayın yapmışlar Kanal Türk…o Ali, Şekerci Ali varya…o Eskişehir’e gitmiş o o 

salakta maça gittiği halde gazetecilere gitmedim demiş”, Şekip: “Tamam bu yeni yasaya göre de şey  yapabiliriz  
bişeyler yapabiliriz” , Aziz: “Suç duyurusu, ..isbat...bu Sezer ile ilgili Hürriyet yazmış tamam mı”, Şekip: “Bütün 
gazetelerde var başkanım”, Aziz: “O zaman onunla ilgili bir üsluplu bir açıklama yap… ama birisi sızdırıyor yani  
ya…onlardan biri sızdırıyor abi”, Şekip: “Bütün detaylarını sızdırmışlar”, Aziz: “O zaman ya menajer ya oyuncu 
yapmıştır…ya ben bile bilmiyorum ne yaptığınızı yani”. (tape:2143)

(Karşılaşmasından  önce,  Ali  Kıratlı’nın  Eskişehir’e  giderek  Eskişehirsporlu  futbolcularla  yaptığı  
görüşmelerle  ilgili basında çıkan haberler hakkında konuştukları.,)

24.04.2011 günü saat:12.11’de Sami Dinç’i Sezer Öztürk’ün aradığı görüşme; 
Sami: “Ha gazetelerde maşallah  çıkmış abi herşey,…çok çıkmış da başkan kudurdu abi acayip 

sinirli şuan’, Sezer: “Kimse konuşmadı ki bizden ama abi”, Sami: “Ama abi çok detaylı yazmışlar Sezer çok 
detaylı  yazmışlar  yani”  dediği  ve  konuyu  Şekip’in,  kendisinin  ve  başkanın  bildiğini  söylediği,  Sezer’in,  Ali  
Kıratlı’nın da bildiğini belirttiği, Sami’nin, “Maç,maç çok yakın olduğu için maça bağlarlar herkes zarar görür” 
dediği, Sezer’in, onayladığı . (tape:1872)

24.04.2011 günü saat:12.25’te Sami Dinç’in Şekip Mosturoğlu’nu aradığı görüşme; 
Sami  (Sezer  Öztürk  ile  yaptığı  telefon görüşmesinden bahsederek):  “Şey diyor  Ali  Kıratlı  geldi  bana  

maçtan önce diyor yanında da Şükrü diye biri vardı diyor bizim hocanın pek bi yakını diyor bu Şükrü, menajeri mi  
nedir diyor geldiler bana tebrikler biz duyduk hikayeyi falan filan yaptılar ben bilmezi oynadım biraz diyor ondan  
sonra tamam kardeşim biz başkanla konuştuk hep başkanın yanında ki  insanlarız  biz bilmezmiyiz falan filan  
yapmışlar orda herkes bu konuşmayı duydu diyor Bülent hoca da dahil hepsi duydu diyor”. (tape:1873)

24.04.2011   günü   saat:22.23’de     Ali Kıratlı’yı Ümit Karan’ın   aradığı görüşme  ; 
Ümit: “…Kalpten gitmişsindir abi,…böyle bir maç mı olur ya” (Bucaspor-Fenerbahçe maçını kastederek), 

Ali: “Var mı bir yaramazlık,..geldiğimde tamam mı kardeşim döneceğim”. (tape:2836)

25.04.2011    günü    saat:11.07’de     Ali  Kıratlı’nın  İlhan  Ekşioğlu’nu    aradığı  (tape:2838);  görüşmenin 
gerçekleşmediği. 

25.04.2011   günü   saat:11.29’da     Ali Kıratlı’ya İlhan Ekşioğlu’nun gönderdiği   mesajda  ; 
“Seni biraz dan arayacagim” yazdığı. (tape:2839)

25.04.2011   günü   saat:11.45’de     Ali Kıratlı’yı İlhan Ekşioğlu’nun   aradığı görüşme  (tape:2840); 
İlhan:  “Ne yapıyorsun,…ben İlhan”, Ali:  “Bozma pazartesimizi Feneryolundayım”, İlhan:  “…Gelsene 

bana”.

25.04.2011   günü   saat:14.23’de     Ali Kıratlı’ya Sami Dinç’in gönderdiği mesajda  ; (tape:2842) 
“Merhaba Ali bey, beni arayabilirmisiniz musait oldugunuzda. Av. Sami Dinc” yazdığı.

25.04.2011   günü saat:  16.29’da Ümit Karan'ın   Ali Kıratlı'ya gönderdiği mesajda;   
"Abi aramadin ben gitcem" yazdığı. (tape:2738)
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25.04.2011   günü   saat:16.34’de     Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu    aradığı görüşme  ; 
İlhan:  “Lan şimdi  rahatladım  çıktım tekrar  giriyorum  toplantı  var  bugün”,  Ali:  “Ama  ben  ne 

yapacağım ya geziyorum arabayla”, İlhan: “Sen ne yapacaksın biliyor musun bir kere 2 saat seni konuştuk 2 
saat,…,ikimiz abi…yok yok dedim dedimki ya böyle böyle olmuş ya dedi o otobüsdekiler diyor şakşakçılar diyor  
benim diyor yani anladı onların kimler olduğunu  dedim ya birşey diyeceğim sana  sen ne dediysen ben onu 
yaptım…”, Ali: “Ben geleyim senin yanına ben caddedeyim ya”, İlhan: “Çok acil gel o zaman bana”. (tape:2847)

25.04.2011   günü saat:  17.02’de Ümit Karan'ı   X Şahsın aradığı görüşme  ; 
X Şahıs: "Şimdi dedi ki siz gidin o sizi alacakmış oldu mu abi", Ümit: “Tamam abi".(tape:2739)

25.04.2011   günü   saat:17.25’de     Ali Kıratlı’yı İlhan Ekşioğlu’nu    aradığı görüşme  ; 
Ali:  “…Tesislerin içindeyim bizim”, İlhan:“…6’da toplantı var bende yazıhaneden çıktım,…buluşalım 

mı,..statta”, Ali’nin  onayladığı. (tape:2850)

25.04.2011   günü saat:  18.48’de Ümit Karan'ı   Şükrü’nün      aradığı görüşme  ; 
Ümit:  “Ne diyicem… öbür  taraftan  da  bir  şey  gelmedi",  Şükrü:  "Boş  ver  ya  konuşuruz  sonra". 

(tape:2740)

26.04.2011   günü saat:  00.31  ’de   Muhammet Şenyüz’ün     X Şahsı   aradığı görüşme;   
X şahıs: “Ne diyor Eskişehirspor yöneticisi ve cafe sahibi kombine falan” , Muhammet: “Yok, üzerindeki 

paltoyu  ben  verdim kaşkol  ile  palto  benim palto,…biz  onunla  yan  yanaydık  benim oğlan  geldi  maça biletini  
vermeye  gittim o  ara  çekmişler  onun  fotoğrafını,  X şahıs:  “Neyse  birader konuşma  telefonlar  dinleniyordur 
minleniyordur”. (tape:1543)

30.04.2011   günü   saat:10.34’de     Ali Kıratlı’yı İlhan Ekşioğlu’nun   aradığı görüşmede  (tape:2855); 
İlhan’ın: “Dün bu bizim Fenerbahçe’nin teknesinin kaptanı var ya,…o haber göndermiş ya demiş hiç 

bize şeye söyle demiş sana kim söylediyse geçen hafta demiş,…ona da söyle demiş bize hiç  birşey 
gelmedi haberin olsun  o çok vıdı vıdı yapmış heh haberin olsun  şey tekne kaptanı,…anladın mı senin 
arkadaşın,..senin  arkadaşının  tekne senin  arkadaşın  olan var ya  tekne kaptanı “dediği,  Ali’nin  anladığını 
belirttiği, İlhan’ın;“..O öbür çocuğa şey demiş ya sana kim geçen hafta haber gönderdiyse sen o abiye söyle 
bize hiç erzak gelmedi…”dediği.

05.05.2011   günü saat:  15.20’de Ümit Karan'ın   Ali Kıratlı'ya gönderdiği mesajda  ;
"Abi haftasonu istanbuldayim bi yemek ismarlarsin artik ozledik" yazdığı . (tape:2741)

09.05.2011   günü saat:  14.11’de İlhan Ekşioğlu'nun   Ali Kıratlı'yı      aradığı görüşmede  ; 
Ali.  "Sivas’a  gelirsin  artık  ya",  İlhan:  “Sivas’a  geleceğim  ama  senle  zaten  bi  konuşacağız  abi, bi 

konuşalım, bi yol haritası çizelim…Dereağzında görüşelim o zaman", Ali: "Tamam görüşürüz". (tape:2969)

0  9.05.2011   günü saat:  14.49’da Ali Kıratlı'nın   Ümit Karan'ı  aradığı görüşme  ; 
Ümit: “Nişantaşı’ndayım abi", Ali:"İyi ne zaman gideceksin", Ümit: “Yarın sabah", Ali:"gitmeden göreyim 

seni…gelirim akşam gelirim görüşürüz".(tape:2528)

0  9.05.2011   günü saat:  15.35’de Ali Kıratlı'nın   İlhan Ekşioğlu'nu       aradığı görüşme  (tape:2529); 
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İlhan: “Kulübe geçtim…seninle herhalde yarına kaldık ya konuşacağız her halde", Ali: "Ama olmasa 
iyi olurdu ya beni bekliyorlar ya nasıl yapacağım", İlhan : “Vallahi burada öyle bir durum var ki anlatsam 
tamam dersin",  Ali:  "Sen öyle  diyorsan yarın...bir  şey  olursa  haber  ver  de  hiç  olmazsa oğlan ile  şey 
yapalım yürüyelim" . 

0  9.05.2011   günü saat:  20.27’de Ali Kıratlı'yı   İlhan Ekşioğlu'nun       aradığı görüşme  ; 
Ali: "Yarına kaldık herhalde", İlhan: “Bu haftaya kaldık da ne zamana bakacağız ben şimdi…bunu 

böyle öldüre dövdüre yapıyorum…yarın şimdi bi bi araya geleceğiz sabah ofisimde…ondan sonra durum 
netleşecek abi…sana haber vereceğim yarın…yarın ben sana alo diyeceğim", Ali. "Tamam burdayım,  şey 
olur ama demi yarına",  İlhan: “O olur olur abi…bi şekilde halledeceğiz",  Ali:  "Ben onlara ona göre şey 
yapıyorum çünkü…program", İlhan: “Onlarla idare et", Ali: "Tamam, ediyoruz…öyle bana da sıcak yapıyor 
başladı gene", İlhan:  “Yarın bi ara zaten seninle bu işte olmasa bile başka bir şey için mutlaka bi araya  
geçeceğiz, Ali", Ali: "Tamam olur konuşuruz". (tape:2530)

0  9.05.2011   günü saat:  22.07’de Ali Kıratlı'ya   Ümit Karan'ın  gönderdiği mesajda  ; 
"abi gelmion mu" yazdığı. (tape:2531)

10.05.2011   günü saat:  12.42’de İlhan Ekşioğlu'nu   Ali Kıratlı'nın     aradığı görüşme  ; 
İlhan: “Seni arayacağım karşıdayım", Ali: "Mecnun bir cenazesi var…5’te gideceğim şimdi buralardayım 

ararsın beni o zaman", İlhan: “Tamam oldu tamam" . (tape:2971)

10.05.2011   günü saat:  15.39’da İlhan Ekşioğlu'nun   Tamer Yelkovan'ı aradığı görüşme  ; 
İlhan: “Göndereyim mi", Tamer: “Bir saniye sorayımda alo..şimdilik değil…şuanda bankadalar…bir 

yarım saat sonra gönderirseniz olur…4’ü çeyrek geçe olur", İlhan: “Tamam biletlerden herhalde bu gün 
hayır yok demi", Tamer: “Bugün hayır yok biletlerde evet". (tape:2972)

10.05.2011   günü saat:  16.48’de İlhan Ekşioğlu'nun   Halil Köntek'i      aradığı görüşme  ; 
İlhan: “Çıktın mı", Halil: “Şimdi çıktım İlhan bey staddan". (tape:2973)

10.05.2011   günü saat:  16.57’de İlhan Ekşioğlu'na   Ali Kıratlı'nın      gönderdiği mesajda  ; 
"Bskan sen gelmyomusun buraya ben yazdırırm" yazdığı . (tape:2974)

10.05.2011   günü saat:  17.14’de İlhan Ekşioğlu'nu   Ali Kıratlı'nın      aradığı görüşme  ; 
Ali:"Yazdırdım tamam", İlhan: “İyi kalabalık mı", Ali:"Çok burada başkan geldi" , İlhan: “Biliyorum ya ona  

ben söyledim ya bana haber geldi…o da gelemeyecekti ikinci olduğunu duyunca iyi oldu dedi…senin biraz spor 
ayakkabısı ayarladım  yarın  gel  spora  gideceğiz…  sabahleyin  saat  10’da  bende  ol  ha", Ali:”Tamam 
olurum…10 buçuğa ayarlattım ben şeyi…rahat rahat yaparız". (tape:2975)

(11.05.2011 günü görevlilerce yapılan fiziki takipte saat:09.25’de İlhan Ekşioğlu’nun Kadıköy’de bulunan  
ofisinin bulunduğu binaya elinde kavuniçi renkli büyükçe bir karton çanta ile geldiği, saat:10.00’da Ali Kıratlı’nın  
elinde kahverengi renkli bir spor çanta ile İlhan Ekşioğlu’nun ofisinin bulunduğu binaya gelerek ofisin bulunduğu  
kata çıktığı ve yine elinde spor çanta bulunduğu, saat:11’de İlhan Ekşioğlu’nun ofisinin bulunduğu  işhanından  
yaya olarak çıktığı görülmüş,süreç fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır. )

1  3.05.2011   günü saat:  14.16’da Ali Kıratlı'nın   Ümit Karan'ı  aradığı görüşme  ; 
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Ümit:  “İstanbul’a  geliyorum  abi…bu  hafta  yok  ya  maç",  Ali:  "İyi  gel…gel  abicim  gel  canım 
görüşürüz", Ümit: “Görüşebiliriz abi", Ali: "Görüşürüz dedim işte İstanbul’a geliyorsan oynamıyorsan da 
istediğin zaman görüşürüz oğlum".(tape:2537)

13.05.2011   günü saat:  18.35’de Ümit Karan'ın   Ali Kıratlı'ya gönderdiği mesajda  ; 
"Abi ben geldim bizim tarafdayim buralardamisin" yazdığı. (tape:2742)

13.05.2011   günü saat:  18.36’de Ümit Karan'a   Ali Kıratlı'nın gönderdiği mesajda  ; 
"am gecıcem bulusurz dondurmacıda krdm" yazdığı. (tape:2743)

13.05.2011   günü saat:  21.04’de Ümit Karan'ı   Ali’nin aradığı görüşme  ; 
Ali:"Nerdesin", Ümit: “Geliyorum 5 dakikaya abi". (tape:2744)

1  6.05.2011   günü saat:  17.04’de Ali Kıratlı'yı   İlhan Ekşioğlu'nun  aradığı görüşme  ; 
Ali: "O mevzuda da ben Ömer’e de söyledim ama yani çok böyle bir şey yapmadım ...iletişim bozukluğu  

onlar  da dedi  bana Ömer’de dedi  iletişim bozukluğu beni  bulamadılar  yani  ben kimseye",  İlhan:  “Ömer  beni  
ilgilendirmez abi…şimdi ben kulüpteydim bu iş için gittim ee…bir iki iki gün falan bekleyeceğiz Ali yani cuma ya 
kadar  mutlaka  olacak  çünkü  dedim ki  bunlar",  Ali:  "Bunlarda  gidiyormuş  ya  bugün onun  için",  İlhan:  “Yarın  
dururlardı burada bir tanesi görürdük…ben dedimki bunlar cumartesi günü ee çekip gidecekler artık maçları ne  
gün bilmiyorum dedim…son maçı  oynayıp  gidecekler  şimdi  yarın  öbür  gün…mutlaka bir  kere cumaya kadar  
bitecek". (tape:2541)

19.05.2011   günü saat:  13.41’  de   Ali Kıratlı’nın Ümit Karan’ı   aradığı görüşme  ; 
Ali’nin:  “Ben  yarım  düşeceğim  oraya,…he  he  yarın  düşerim  şeye  uğrarım  dondurmamı 

dondurmacıda bırakırım tamam abiciğim"  dediği,  Ümit’in:  “Şey yapacağım çünkü ...söyleyeceğim”dediği, 
Ali’nin sıkıntı olmadığını belirttiği, (tape:2564) belirlenmiştir. 
         (18.05.2011 günü Ali Kıratlı’nın, İlhan Ekşioğlu’ndan hem Sivasspor maçındaki şike faaliyetleri için, hem de  
Ümit Karan’a ulaştırmak üzere 300.000 $ para aldığı belirlenmiş olup 19.05.2011 günü bu paranın teslimi için  
sözleşildiği anlaşılmaktadır.)  

EYLEME İLİŞKİN ŞÜPHELİ İFADELERİ

Aziz  Yıldırım  savcılık  ifadesinde;  Ali  Kıratlı'nın  Eskişehir'e  neden  gittiğini  bilmediğini  (İletişim  tespit 
tutanaklarına göre Ali Kıratlı'nın Eskişehir'e gittiği yönünde haberlerin basında çıkmasından önce haberinin olduğu  
anlaşılmıştır), beyan etmiştir.
 

İlhan Ekşioğlu  savcılık  ifadesinde;  karşılaşma öncesinde hiçbir   Eskişehirspor  futbolcusu yada teknik  
adamına teşvik pirimi vermediğini, aracılık yapmadığını beyan etmiştir.

Ali  Kıratlı  kolluk ifadesinde; Sezer Öztürk'ün transferinde aktif  şekilde rol  almadığını,  Eskişehirspor'un 
maçlarına sürekli gittiğini, karşılaşma günü Eskişehirspor teseslerine gitmesi ile ilgili fiziki takip tutanağı hakkında;  
il girişinde olduğu için Eskişehir'e her gittiğinde uğradığını ve arkadaşları ile görüştüğünü, Muhammet Şenyüz ile  
ayrı ayrı stada girmeleri hakkında; Muhammet'in çocuklarını beklediği için kendisinin maça yalnız girdiğini, Bülent  
Uygun ile birlikte İstanbul'a gelme sebebi hakkında; Bülent'in ertesi gün Almanya'ya gideceği için kendileri ile  
birlikte geldiğini, İlhan Yüksel ile Fenerbahçe stadında buluşmasına dair fiziki takip hakkında; söz konusu tarihte  
şahısla  buluşmuş  olabileceğini  ancak  sebebini  hatırlamadığını,  Antalya'da  Bülent  Uygun  ve  Ümit  Karan  ile  
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buluşması hakkındaki iletişim tespit tutanakları ile ilgili olarak; Antalya’ya kendi işlerini halletmek için gittiğini, denk  
geldiği  için maçı  izlemek istediğini,  Bülent  Uygun'un yardımcısı  Şükrü Ongan ile yaptığı  Eskişehir'e gideceği  
hakkındaki telefon görüşmesi hakkında; ailesinin yanına gitmeyi kastettiğini, Ümit Karan'ın diğer takım arkadaşları  
ile yaptığı toplantı hakkındaki telefon görüşmesi ile ilgili olarak; İlhan sorduğu için kendisine bilgi verdiğini, İlhan 
Ekşioğlu ile yapmış olduğu ‘tekne kaptanına istihkak gitmemiş’ şeklindeki görüşmeler hakkında; İlhan'ın 
kendisine ait teknesinden ve teknenin kaptanına gitmeyen istihkaktan bahsettiğini beyan etmiştir. 

 Ali Kıratlı savcılık ifadesinde;  maç günü Eskişehirspor tesislerinde Ümit Karan ve Bülent Uygun ile 
görüştüğünü beyan etmiştir. (Ümit Karan karşılaşma öncesinde kimse ile görüşmediğini beyan etmiştir. Ayrıca 
karşılaşma günü Sezer Öztürk ile İlhan Yüksel'i kendine ait telefondan görüştürdüğü tespit edilmiştir.)

Ümit Karan kolluk ifadesinde; diğer futbolcularla yaptığı toplantıyla ile ilgili Ali Kıratlı'ya bilgi vermediğini  
(Aynı  görüşmeler  hakkında  Ali  Kıratlı  İ.Ekşioğlu  istediği  için  Ümit  Karan'dan  aldığı  bilgileri   ilettiğini  beyan  
etmiştir.), Sezer Öztürk’le Fenerbahçe’ye gitmesinin iyi olacağı yönünde görüşmeler yaptığını, diğer futbolcuların  
istediği formalarla ilgili olarak Ali Kıratlı ile yaptığı görüşmeyi hatırlamadığını, Ali Kıratlı'yla yaptığı ‘dondurmacıya  
bırakırım’ ifadesinin geçtiği görüşmeyi hatırlamadığını beyan etmiştir.

Ümit  Karan  savcılık  ifadesinde;  Ali  Kıratlı  ile  yaptığı  ’o  ağzı  sıkı  değildir’  şeklindeki  telefon 
görüşmesinde  Sezer  Öztürk'ü  kastettiğini,  karşılaşma  öncesinde  Sezer'in  transferi  için  kulüplerin  
anlaşmış olduğunu ancak Sezer'in bunu bilmediğini beyan etmiştir.

Bülent Uygun savcılık ifadesinde; Ali Kıratlı ve Zafer Tüzün ile birlikte Zafer Tüzün'ün aracı ile İstanbul’a  
döndüklerini, yanlarında Lig TV kameramanı ve muhabirinin de bulunduğunu, Antalya’da Ali  Kıratlı'nın eşi  ile  
birlikte tatilde olduklarını bu sebeple otelde buluştuklarını, (Ali Kıratlı aynı konuda özel işleri için gittiğini belirtmiş  
eşi ile tatilde olduğundan bahsetmemiştir.) beyan etmiştir.
 

Zafer  Tüzün  kolluk  ifadesinde;  karşılaşma  öncesinde  Eskişehirspor  yöneticileri  yada  futbolcuları  ile  
görüşmediğini,  Ali  Kıratlı'nın  görüşüp  görüşmediğini  bilmediğini,   Bülent  Uygun  ile  birlikte  İstanbul'a  birlikte  
gelmesi  ile  ilgili  olarak  B.Uygun'un  arabası  olmadığını,  kendileri  ile  birlikte  Adapazarı’na  kadar  gelip  
gelemeyeceğini sorduğunu, maç sonrasında B.Uygun'u yanlarına aldıklarını ve Adapazarı’nda başka bir araca 
binmesi için bıraktıklarını (Aynı konu hakkında Ali Kıratlı; Bülent'in ertesi gün Almanya'ya gideceğini bu sebeple  
İstanbul'a kendileri ile birlikte geldiğini, Bülent Uygun; araçta 5 kişi olduklarını bir kameraman ve bir de muhabir  
bulunduğunu belirtmiştir.), Ali Kıratlı ve kendisi ile ilgili televizyon programlarında yapılan haberler hakkında bilgisi  
olmadığını beyan etmiştir .

Şükrü  Ongan  kolluk  ifadesinde;  Ümit  Karan  ve  Sezer  Öztürk  ile  Ali  Kıratlı'nın  buluşması  hakkında 
bilgisinin olmadığını, karşılaşma öncesinde Ali Kıratlı ile görüşmediğini, Ümit Karan ile yaptığı ‘öbür taraftan birşey  
gelmedi’  şeklindeki  telefon görüşmesi  hakkında Ümit Karan ile  birlikte arkadaşlık ettikleri  kız  arkadaşlarından 
bahsettiklerini beyan etmiştir.

Fatih Ersoy Ramadanoğlu kolluk ifadesinde; Ümit Karan'ı tanıdığını, Ümit'in sürekli olarak sahibi olduğu 
Dondurmacı dükkanına geldiğini, Ali Kıratlı’yı Ümit  ile birkaç kez sahibi olduğu işyerinde buluşmalarından dolayı  
tanıdığını, Ali Kıratlı'nın Ümit Karan'ın alması için kendisine herhangi bir şey bırakmadığını beyan etmiştir.

Mehmet Şekip Mosturoğlu savcılık ifadesinde; görüşmelerde geçen konunun Sezer Öztürk'ün transferi ile 
ilgili olduğunu, görüşmelerdeki diğer konunun ise Trabzonspor'un şike teklifi ile alakalı olduğunu, Fenerbahçe'nin 
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teşvik pirimi teklif  etmesi hakkında ise; bu konuda duyumları olduğunu, bu olayı bazı yönetim kurulu  
üyelerinin de duyduğunu, birileri aracılığı ile Eskişehir'e teşvik pirimi gönderildiğini duyduğunu, ancak 
kim tarafından kime ne kadar gönderildiğini bilmediğini, 1.5 rakamını duyduğunu ancak para birimi olarak 
ne olduğunu bilmediğini,  görüşmelerde geçen dava konusunun ise İlhan Ekşioğlu'nun kendisine aktardığı çok 
paydaşlı bir gayrimenkul davası olduğunu, bu görüşmelerde Sami'nin de bulunduğunu beyan etmiştir. 

Sami Dinç savcılık ifadesinde;  söz konusu karşılaşmada teşvik pirimi gönderildiğini basında çıkan 
haberlerden bildiğini, telefon görüşmelerinde geçen teşvik pirimi konusunu da kendisine menajer Erdil 
Arpacı'nın söylediğini beyan etmiştir. 

Sezer  Öztürk  kolluk  ifadesinde;  Sami  Dinç  ile  yaptığı  transfer  görüşmeleriyle  ilgili  olarak  Sami'nin 
Eskişehirspor  yetkilileriyle  görüştüğünü  düşündüğünü,  Ali  Kıratlı  ile  yaptığı  telefon  görüşmeleri  hakkında  Ali  
Kıratlı'yı tanımadığını, bu şahısla yüzyüze görüşmediğini, (Ali Kıratlı'nın karşılaşma öncesinde kendi telefonundan  
Sezer Öztürk ile İlhan Ekşioğlu'nu Eskişehirspor tesislerinde bulunduğu sırada görüştürdüğü, Sezer Öztürk'ün  
ifadesinde bu  görüşme hakkında görüşmeyi  hatırlamadığını  beyan  ettiği  tespit  edilmiştir .)  Sami  Dinç'in  isteği 
üzerine verdiği telefon numarasının kime ait  olduğunu hatırlamadığını,  Sami'nin transfer ile ilgili  konuşacağını  
düşündüğü için bu numarayı verdiğini beyan etmiştir.

Tamer  Yelkovan  kolluk  ifadesinde;  İlhan  Ekşioğlu’na  zaman  zaman  para  aktardığını,  ancak  söz 
konusu tarihte para aktarıp aktarmadığını hatırlamadığını, İlhan Yüksel'in bu paraları nerede kullandığını 
bilmediğini beyan etmiştir.

EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Soruşturma kapsamında yürütülen iletişim tespit ve fiziki takip çalışmaları ile  elde  edilen deliller birlikte  
ele  alındığında;  22.04.2011  günü  Eskişehir’de  oynanan  Eskişehirspor–Trabzonspor   futbol  müsabakası 
öncesinde, Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün, Eskişehirsporlu  futbolcu ve teknik adamlarla yakın irtibat 
halinde oldukları, maçtan önce Eskişehirspor futbolcusu Sezer Öztürk'e transfer teklifi götürüldüğü ve anlaşıldığı, 
sezon  sonunda  bu  futbolcunun  transferinin  gerçekleştiği   (  09.04.2011  günü  oynanan  Eskişehirspor-Fenerbahçe 
müsabakasından önce de Sezer  Öztürk’e yönelik  şike amaçlı  benzer  girişimlerde  bulunulmuş ancak şahıs bu yöndeki 
teklifleri  reddetmişti,  belki  de  futbol  camiasında  şike  ve  teşvik  eylemlerine  aynı  nazarla  bakılmamasından  ve  o  arada 
transferinin  kısmen  gerçekleşmiş  olmasından  kaynaklı  olacak  ki;  teşvik  pirimi  verilmesine  yönelik  teklifi  kabul  ettiği 
anlaşılmaktadır.), Eskişehirsporlu  futbolcu Ümit  Karan, teknik  direktör  Bülent  Uygun ve  yardımcısı  Şükrü 
Ongan’la; Trabzonspor’a karşı iyi bir mücadele sergilemeleri, karşılığında para almaları hususunda anlaşıldığı,  
karşılaşmada Trabzonspor'un puan kaybetmesinin, şampiyonluk mücadelesinde kırılma noktası olduğu, çünkü 
Trabzonspor'un bu karşılaşma sonrasında puan kaybının olmadığı, basında bu maçta teşvik pirimi verildiğine dair  
geniş   çaplı  değerlendirme  ve  haberlerin  yapıldığı,  Aziz  Yıldırım’ın  talimatları  doğrultusunda  hareket  eden 
şüpheliler İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ali Kıratlı, Tamer Yelkovan, Sami Dinç ve Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun 
bu  eyleme  aktif  olarak  katıldıkları  ve  tüm  süreci  birlikte  koordine  ettikleri,  şüphelilerden  Zafer  Tüzün ve 
Muhammet Şenyüz’ün; Ali Kıratlı’nın teşvik pirimi verme çalışmalarını bilerek süreç içerisinde kendisiyle birlikte  
hareket ettikleri ve eyleme yardımcı fail olarak katıldıkları belirlenmiştir.
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3-)  01.05.2011  GÜNÜ  İSTANBUL’DA  OYNANAN  FENERBAHÇE  –  İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI   

EYLEMİN GELİŞİMİ

Süper Ligin 30. hafta maçları sonunda Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 72 puanının bulunduğu,ikili averaj  
sistemine  göre  Fenerbahçe'nin  lig  lideri  olduğu,  3.sıradaki  Bursaspor’un  şampiyonluk  ümidinin  kalmadığı,  
Fenerbahçe ve Trabzonspor takımlarının şampiyonluk yarışında yalnız kaldıkları, geriye kalan 4 karşılaşmada  
Fenerbahçe'nin  puan  kaybetmesi,  Trabzonspor'un  tüm  maçlarını  kazanması  durumunda  Trabzonspor'un  
şampiyon olacağı,

Bu nedenle, işi sıkı tutma düşüncesinde olan Aziz Yıldırım’ın; ligin 31. hafta maçı olan (01.05.2011 günü 
oynanacak)  Fenerbahçe-İstanbul  Büyükşehir  Belediye Spor  maçı  öncesinde 26.04.2011 günü Bülent  İbrahim 
İşçen'i, Ahmet Çelebi ile birlikte, İ.B.B. maçında yapılacak şike faaliyetlerinin talimatını vermek amacıyla yanına  
çağırdığı,  Bülent  İşçen  ve  Ahmet  Çelebi'nin,  Abdullah  Başak  ile  birlikte  Fenerbahçe  kulübüne  giderek  Aziz  
Yıldırım ile görüştükleri,  iletişim tespit  çalışmalarına göre İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun da bu görüşme sırasında  
şahısların yanında bulunduğu,

Ahmet Çelebi'nin,  Aziz Yıldırım ile yapılan toplantının hemen ardından Yusuf Turanlı'yı aradığı ve acele  
olarak buluşmak istediği, aynı gün Yusuf Turanlı ve Abdullah Başak'ın Suadiye Cafe isimli işyerinde buluştukları,

Şahısların  ayrılmalarının  ardından  Yusuf  Turanlı'nın  İ.B.B.sporlu  futbolcu  İskender  Alın'ı  arayarak,  
Fenerbahçe maçı kadrosu hakkında bilgi  aldığı,  daha sonra yine İ.B.B.Sporlu futbolcu İbrahim Akın’la irtibata  
geçerek buluşmak için yanına çağırdığı, aynı günün gecesinde İbrahim Akın ve Yusuf TuranIı’nn buluştukları,

Buluşmanın hemen ardından Yusuf Turanlı'nın Ahmet Çelebi'yi aradığı ve durum hakkında bilgi verdiği,  
İbrahim Akın'ın ise dinen saygı  duyduğu bir şahsı arayarak "Hocam bir şey sormam lazım sana ya şimdi bizim 
hafta sonu Fener’le maçımız var ya, demişler ki İbo gol atmasın, 100 000 dolar para verelim ona diye" şike 
karşılığında para almasının sakıncasının olup olmadığını sorduğu, görüşme yaptığı şahsın sakınca olmadığını  
söylemesi üzerine İbrahim Akın'ın Yusuf Turanlı'yı arayarak teklifi kabul ettiğini söylediği, bunun üzerine  Yusuf  
Turanlı'nın Ahmet Çelebi'ye durumu aktardığı tespit  edilmiş,  sonuç itibarı  ile  Aziz Yıldırım ve diğer şahısların  
Ahmet Çelebi'ye İbrahim Akın ile görüşülmesi ve şike karşılığında para teklif edilmesi yönünde talimat verdikleri,  
Ahmet Çelebi'nin de Yusuf  Turanlı  aracılığı  ile  bu teklifi  İbrahim Akın'a  ilettiği  ve  şike konusunda mutabakat  
sağladıkları anlaşılmıştır.

Bu görüşmelerden bir gün sonra İbrahim Akın'ın; Yusuf Turanlı'yı arayarak daha önce anlaştıkları 100.000 
doları 100.000 euro olarak kabul edeceğini söylediği, Yusuf Turanlı'nın da Ahmet Çelebi'ye durumu aktardığı ve  
şahısların Ahmet Çelebi'nin işyerinde buluştukları,  ardından Ahmet Çelebi'nin Bülent İbrahim İşçen'i aradığı ve  
gelişmeler hakkında bilgi aktarmak için  ertesi gün buluşmak üzere randevulaştıkları, bu gelişmelerden bir gün  
sonra (29.04.2011) Aziz Yıldırım'ın, şike faaliyetlerini takip eden Bülent İşçen ve Ahmet Çelebi'yi kulübe çağırdığı,  
bu buluşma sırasında FB'nin mali işlerini takip eden Tamer Yelkovan'ın ve diğer şike faaliyetlerini takip eden İlhan  
Ekşioğlu ve Ali Kıratlı’nın da bulunduğu,

Ahmet Çelebi'nin Aziz Yıldırım ve diğer şahıslarla görüşmesinin hemen ardından Yusuf Turanlı'yı aradığı  
ve yanına çağırdığı, şahısların cafeteryada buluştukları, şahısların ayrılmasından hemen sonra Yusuf Turanlı'nın  
İbrahim Akın'ı aradığı ve buluşmak için randevulaştıkları, aynı gün saat:22:00 sıralarında şahısların buluştuğu,

 Bu gelişmelerin yanı sıra ,Cemil Turhan'ın da İ.B.B.spor'lu futbolcular İskender Alın ve Can Arat'la irtibat  
kurduğu, tüm bu süreci Aziz Yıldırım'ın yakından takip  ettiği ve Cemil Turhan'ın koordine  ettiği şike faaliyetleri  
hakkında Serkan Acar aracılığı ile bilgi aldığı, Cemil Turhan'ın; Can Arat ve İskender Alın ile görüştüklerini ve  
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sorun olmadığını ilettiği,  ancak Can Arat'ın yaptığı  görüşmelerde duyduğu rahatsızlığı  dile getirdiği, bu arada 
Tamer Yelkovan'ın da İskender Alın'a ulaşmaya çalıştığı,

Maçtan bir gün önce Aziz Yıldırım'ın şike faaliyetlerini takip eden İlhan Ekşioğlu ve Cemil Turhan'ı yanına 
çağırdığı, bu sırada İbrahim Akın'ın Yusuf Turanlı'yı arayarak şike parasının ne olduğunu sorduğu, bunun üzerine  
Yusuf Turanlı'nın Ahmet Çelebi ile buluşmak için randevulaştıkları ve hemen ardından İbrahim Akın'ı arayarak  
"Cuma günü şey yapacağız halledeceğiz" (  06.05.2011 günü kastedilmektedir.) dediği, 

Bu  gelişmelerden  bir  gün  sonra  (01.05.2011)  oynanan  maçın  Fenerbahçe'nin  2-0  galibiyeti  ile  
sonuçlandığı,  İbrahim  Akın’ın  karşılaşmada  oynadığı,  ilerleyen  süreçte  İbrahim  Akın'ın  Fahri  Tatan  isimli  
futbolcuyla görüştüğü ve Yusuf Turanlı'dan cuma günü para alacağını söylediği, daha sonra Yusuf Turanlı ile  
yaptığı telefon görüşmelerinde paranın gelip gelmeyeceğini sorduğu, 06.05.2011 cuma günü Ahmet Çelebi'nin  
Bülent İşçen'i  aradığı,  Bülent  İşçen'in hallettiğini  söylediği  ve şahısların  buluşmak üzere randevulaştıkları,  bu  
görüşmelerinin ardından Yusuf Turanlı'nın İbrahim Akın'ı aradığı ve 100.000 euronun geldiğini belirttiği, İbrahim  
Akın'ın  uçağa  bineceğini  belirterek  parayı  bankaya  yatırmasını  istediği  ancak  Yusuf  Turanlı'nın  bunu  kabul  
etmediği, daha sonra İbrahim Akın'ın Yusuf Turanlı'dan paranın 14.000 lirasını kumar borcu için göndermesini,  
16.000 lirasını almasını istediği, ilerleyen saatlerde İbrahim Akın'ın uçağı kaçırdığı ve Yusuf Turanlı'yı arayarak  
parayı almaya gelebileceğini aktardığı,  bunun üzerine şahısların Big Chefs isimli  restaurantta buluştukları,  bu  
buluşmaya Yusuf Turanlı'nın restauranta önce geldiği ve yanında siyah renkli bir poşetle beklediği, daha sonra 
İbrahim Akın'ın geldiği,  şahısların bir  süre görüştükleri,  daha sonra ayrıldıkları,  Yusuf Turanlı'dan poşeti  alan  
İbrahim Akın'ın poşetle birlikte kendi  aracına binerek ayrıldığı,  bu durumun yapılan fiziki  takiplerde kayıt 
altına alındığı,

İbrahim  Akın'ın  Yusuf  Turanlı  ile  buluşmasının  ardından  yaptığı  telefon  görüşmelerinde  "Para  da 
cebimde..balyalar" dediği, şahsın bu beyanlarının da Yusuf Turanlı'dan aldığı poşetin içerisinde şike parasının  
olduğunu doğruladığı, ayrıca Yusuf Turanlı'nın İbrahim Akın'ın Kıbrıs'ta oynadığı kumar borcunun ödenmesi için  
para gönderdiği yönünde görüşmeler yaptığı tespit edilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Göksel Gömüşdağ’ın; 3106, 1520 ve 3549 kayıt sıra 
nolu  tapelerden  de  açıkça  anlaşılacağı  üzere;  Federasyon  Başkanlığına  adaylığı  sürecinde,  aynı  zamanda  
Kulüpler Birliği Başkanlığı yapan Aziz Yıldırım’ın desteğini alabilmek için; Aziz Yıldırım liderliğinde hareket eden  
suç örgütü tarafından başkanlığını yaptığı futbol takımında top oynayan İbrahim Akın ve bazı futbolculara yönelik  
şike girişimlerine göz yumduğu, 11.05.2011 günü oynanacak kupa final maçını bahane ederek bu maça fazla  
asılmamaları, kendilerini kupa maçına saklamaları, sakatlanmamaları yönünde futbolcuları uyardığı, bu surette  
anılan şike eylemine göz yummak suretiyle destekte bulunduğu anlaşılmıştır.

           EYLEME İLİŞKİN FİZİKİ TAKİP TUTANAKLARI

A- 26.04.2011 Günlü Fiziki Takip Tutanağı (Kl:28, Dizi:279-288 arası)

26.04.2011 günü saat 16:10 sıralarında Ahmet Çelebi’nin Bülent İ.İşçen ile birlikte, 31.haftada oynanacak  
İ.B.B.Spor - Fenerbahçe müsabakası öncesi, Şükrü Saraçoğlu stadına giderek Aziz Yıldırım ile görüşecekleri ve  
bu buluşmaya Abdullah Başak’ın da katılacağı bilgisinin elde edilmesi üzerine;

Görevlilerce aynı gün saat:15.30 sıralarında Fenerbahçe-Şükrü Saraçoğlu Stadyumu civarına geçilerek  
fiziki takip çalışmalarına başlanmış, saat:16.08’de, içerisinde Ahmet Çelebi ve Abdullah Başak’ın bulunduğu 34  
BS 0034 plakalı Range Rover marka aracın Şükrü Saraçoğlu Stadyumuna geldiği ve stad içerisindeki otoparka  
girdiği, akabinde Ahmet Çelebi ve Abdullah Başak’ın otoparktan yaya olarak çıkarak otopark önünde ayaküstü  
beklemeye  başladıkları,  saat:16.32’de  34  VAL  67  plakalı  Renault-Fluence  marka  aracın  Şükrü  Saraçoğlu  
Stadyumuna geldiği ve  otopark önüne park ettiği, araçtan Bülent İbrahim İşçen’inn indiği ve Ahmet Çelebi ile  
selamlaşarak birlikte kulüp içerisine doğru girdikleri, bir süre sonra Abdullah Başak’ın kulüp içerisine doğru yalnız  
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olarak girdiği, saat:17.05’de Ahmet Çelebi, Abdullah Başak ve Bülent İşçen’in kulüpten beraber çıktıkları, bir süre  
ayaküstü sohbet ettikleri ve Ahmet Çelebi ve Abdullah Başak’ın otoparkta bulunan 34 BS 0034 plakalı araca  
binerek    Stadyumdan ayrıldıkları,  Bülent  İşçen’in  ise  34 VAL 67 plakalı  aracın  bagajına elinde bulunan A4  
kağıdını bıraktığı ve araca binerek Şükrü Saraçoğlu Stadyumundan ayrıldığı görülmüş,

Aynı  gün  Ahmet  Çelebi’nin  Yusuf  Turanlı’yı  arayarak  ivedi  bir  şekilde  Kadıköy  Suadiye’de  bulunan  
Suadiye Cafeye gelmesini istediği ve şahısların Suadiye Cafede buluşacakları bilgisinin alınması üzerine  ;  

Görevlilerce saat:18.00 sıralarında Kadıköy  Selim Ragıp Emeç sok No:27 sayılı adreste bulunan Suadiye  
cafe-restaurant isimli işyerine geçilmiş, Ahmet Çelebi’ye ait 34 BS 0034 plakalı aracın işyeri önünde park halinde  
olduğu,  işyeri  içerisine  girildiğinde  Ahmet  Çelebi’nin  girişe  göre  sol  bölümde  bulunan  masada  yalnız  olarak  
oturduğu, saat:18.15’de Yusuf Turanlı’nın Suadiye cafe-restaurant önüne 34 UB 0873  plakalı Ford Fiesta marka 
araç ile geldiği ve aracı park ettiği, cafe içerisine girdiği ve Ahmet Çelebi ile birlikte işyerinin 2.katına çıktıkları  
görülmüş,

Devam  eden  çalışmalarda;  Yusuf  Turanlı’nın  İ.B.B.sporlu  futbolcu  İskender  Alın’ı  arayarak  takım  
hakkında  genel  bilgi  aldığı,  daha  sonra  yine  futbolcu  İbrahim  Akın  ile  irtibata  geçerek  Etiler  Big  Chefs  
Restaurant’a gelmesini istediği  ve 26.04.2011 günü saat 21:30 sıralarında bir araya gelecekleri bilgisinin elde  
edilmesi üzerine  ;   

Görevlilerce saat:21.35 sıralarında Beşiktaş Nispetiye cad no:89 sayılı yerde faaliyet gösteren Big Chefs  
isimli  restaurant’a geçilmiş,  içeriye girildiğinde girişe göre sol  tarafta bulunan bahçe bölümündeki  masalardan  
birinde  Yusuf  Turanlı,  Beşiktaş  Futbol  takımında  forma  giyen  İbrahim  Toraman  ile  Onur  Bayramoğlu  isimli  
şahısların birlikte oturup sohbet ettikleri, bir süre sonra İbrahim Toraman’ın vedalaşarak ayrıldığı, Yusuf Turanlı ve  
Onur Bayramoğlu’nun ise oturmaya devam ettikleri, saat:22.19’da 34 THF 09 plakalı ticari taksi ile İbrahim Akın’ın  
gelerek Big Chefs restauranta girdiği,  Yusuf Turanlı’nın oturduğu yerden kalkarak İbrahim Akın’ı karşıladığı, bu  
esnada yanlarına bir  şahsın  geldiği,  hep birlikte  aynı  masaya oturdukları,  Onur Bayramoğlu’nun vedalaşarak  
ayrıldığı, bir süre sonra -diğer şahsın telefonla görüşme yaptığı sırada- Yusuf Turanlı’nın İbrahim Akın’ın kulağına  
eğilerek bir şeyler söylediği, akabinde de şahısların sohbete devam ettikleri görülmüş, süreç fotoğraflanarak kayıt  
altına alınmıştır.. 

B- 28.04.2011 Günlü Fiziki Takip Tutanağı  (Kl:28, Dizi:275-278 arası)

Yapılan  iletişim  tespit  çalışmalarına  göre,  26.04.2011  günü  saat  22.00  sularında  Etiler  Big  Chefs  
Restaurant’ta Yusuf Turanlı tarafından kendisine 100.000 dolar teklif edilen İBB Spor futbolcusu İbrahim Akın’ın  
teklifi kabul ettiği ancak teklifin 100.000 euroya çıkarılmasını istediği, 28.04.2011 günü 13.00 sıralarında konuyla  
ilgili  Aziz  Yıldırım’a  aracılık  yapan  Ahmet  Çelebi’nin  Yusuf  Turanlı  ile;  sahibi  olduğu   Ümraniye  Mithatpaşa  
Caddesinde bulunan Berke Petrol Ofisi isimli işyerinde bir araya gelecekleri bilgisinin alınması üzerine;

Görevlilerce 28.04.2011 günü saat:13.20 sıralarında Berke Petrol Ofisi isimli yere geçilerek fiziki takip  
çalışmalarına başlanılmış,  Petrol  Ofisi  içerisinde Ahmet Çelebi’nin kullandığı  34 BS 0034 plakalı  aracın  park  
halinde  olduğu, saat:13.32’de  Petrol  Ofisi  içerisindeki  işyerinden  Yusuf  Turanlı’nın  çıktığı  ve  yine  benzinlik 
içerisinde park halindeki  34 YSF 32 plakalı  mavi  renkli  BMW marka araca binerek ayrıldığı görülmüş, süreç  
fotoğraflanarak kaydedilmiştir. 

C- 29.04.2011 Günlü Fiziki Takip Tutanağı (Kl:27, Dizi:264-274 arası)

İletişim tespit çalışmalarına göre;  Aziz Yıldırım’ın; kulübün mali konularına bakan ve para trafiğini takip  
eden Tamer Yelkovan’a ödeme talimatını verdiği, Tamer Yelkovan’ın Şekip Mosturoğlu ile irtibata geçerek  “Sami  
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bana  gelebilir  Ayşe  tatile  çıksın”  dediği,   yine  Tamer  Yelkovan’ın  İlhan  Ekşioğlu’nu  kulübe  çağırdığı,  İlhan  
Ekşioğlu’nun da Ali Kıratlı’yı arayarak spor çanta ile gelmesini istediği, ayrıca İbrahim Bülent İşçen ve Ahmet  
Çelebi’nin  Fenerbahçe  stadyumuna  geçerek  Aziz  Yıldırım’ın  yurtdışından  gelmesini  bekledikleri,  saat  16:45  
sularında Aziz  Yıldırım ile  Dereağzı  tesislerinde  bir  araya gelecekleri,  bu görüşmede Tamer  Yelkovan’ın  da  
olacağı bilgisinin alınması üzerine;

Görevlilerce  29.04.2011 günü saat:12.30  sıralarında  Stad  civarına  geçilerek  fiziki  takip  çalışmalarına  
başlanılmış, saat:16.45’de Ahmet Çelebi ve yanındaki iki şahsın 34 BS 0034 plakalı araçla  stadın önüne geldiği,  
Ahmet Çelebi’nin araçtan inerek  stadın içerisine girdiği, diğer iki şahsın araçlarını park ederek stadın altında  
bulunan Feneryum alışveriş merkezine girdikleri ve alışveriş yaptıkları, saat:16.53’de Bülent İşçen’in 34 VAL 67 
plakalı araçla geldiği ve stad içerisinde bulunan otoparka girdiği, saat:17.20’de Aziz Yıldırım, Ahmet Çelebi ve  
Bülent İşçen’in stad otoparkında hep beraber görüştükleri, Aziz Yıldırım’ın 34 GHA 50 plakalı araçla çıktığı, Ahmet  
Çelebi   ve   Bülent  İşçen’in  birlikte  çıkarak,   geldikleri  kendi  araçlarıyla  aynı  yöne  doğru  hareket  ettikleri,  
saat:17.30’da Ahmet Çelebi’nin 34 BS 0034 plakalı araçla, Bülent İşçen’in ise  34 VAL 67 plakalı  araçla Dereağzı  
tesislerine giriş yaptıkları, Tamer Yelkovan ve yanındaki şahıslarla sohbet ettikleri, saat:18.00’de Bülent İşçen’in  
34  VAL 67 plakalı  araçla,  Ahmet  Çelebi’nin  ise  34  BS 0034 plakalı  araçla  Dereağzı  tesislerinden   ayrıldığı  
görülmüş,

Devam  eden  teknik  çalışmalarda;  Ahmet  Çelebi’nin  buluşma  sonrası;  01.05.2011  günü  oynanacak  
Fenerbahçe  İstanbulspor  maçı  öncesinde   İstanbulsporlu  futbolcu  İbrahim  Akın’la  maçta  gol  atmaması  
karşılığında anlaşan Yusuf Turanlı’yı  Chocolate cafeye davet ettiği bilgisinin alınması  üzerine;

Görevlilerce yapılan takipte saat:18.11’de Kadıköy Münir Nurettin Selçuk Cd Kalamış iskelesi civarında 
Ahmet Çelebi ve Yusuf Turanlı’nın buluştukları ve bir müddet ayaküstü sohbet ettikleri görülmüş,

Yine  teknik  çalışmalarda  Ahmet  Çelebi  ve  Yusuf  Turanlı’nın  buluşmasından  sonra  Yusuf  Turanlı  ile  
İbrahim Akın’ın saat 21.00 sularında Etiler’de bulunan Yüzevler Kebap isimli restorantta bir araya geleceklerinin  
anlaşılması  üzerine  ;  

Görevlilerce saat:21.00 sıralarında  Beşiktaş Nispetiye Cad No:10 sayılı yerde bulunan Adana Yüzevler  
Kebap  isimli  işyeri  civarına  geçilerek  fiziki  takip  çalışmalarına  başlanmış,  Yusuf  Turanlı  ve  İbrahim  Akın’ın  
Yüzevler  Kebap isimli  işyerinin  sigara  içilen alanında  oturup sohbet  ettikleri,  saat:22.00’de  işyerinden;  Yusuf 
Turanlı’nın yaya olarak, İbrahim Akın’ın ise 34 EA 701 plakalı beyaz renkli Audi Marka araçla ayrıldığı görülmüş,  
süreç fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır. 

D- 06.05.2011 Günlü Fiziki Takip Tutanağı (Kl:28, Dizi:256-263 arası)

İletişim tespit  çalışmalarına göre;  01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe- İ.B.B.spor müsabakasında,  
İ.B.B.spor futbolcusu İbrahim Akın ile müsabakada gol atmamasına karşılık 100.000 dolara (yada avro) anlaşma  
yapıldığı, müsabakanın 2-0 Fenerbahçe lehine sonuçlandığı, İbrahim Akın’ın müsabakada gol atmadığı, anlaşma  
gereği 06.05.2011 günü paranın teslimatı için Yusuf Turanlı’nın parayı Ahmet Çelebi’den aldığı, şahısların aynı  
gün saat 20.30’da Etiler Big Chefs restorantta bir araya gelecekleri bilgisinin alınması üzerine;

Saat:21.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Cad No:89 sayılı  yerde bulunan Big Chefs isimli  yere  
geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanılmış, saat:21.15’de Big Chefs Restaurant’a girildiğinde Yusuf Turanlı’nın  
restaurantın iç kısmında girişe göre sağ tarafta bulunan masalardan birinde tek başına oturduğu, bir  müddet  
sonra oturduğu yerden kalkarak restaurantın dış kısmında bahçe bölümünde bulunun masalardan birine oturduğu  
ve elinde bulunan siyah renkli çizgili poşeti masanın üzerine koyarak beklemeye başladığı, saat: 21.28’de 34 EA  
701 plakalı beyaz renkli Audi A7 marka araçla İbrahim Akın’ın gelerek aracı restaurant görevlilerine bıraktıktan  
sonra  içeri  girdiği,  kendisini  bekleyen  Yusuf  Turanlı  ile  tokalaşarak  masaya  oturduğu  ve  sohbet  ettikleri,  
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saat:21.58’de Yusuf Turanlı ile İbrahim Akın’ın hesabı ödedikten sonra oturdukları masadan kalktıkları, masanın 
üzerinde duran siyah renkli çizgili poşeti İbrahim Akın’ın aldığı, daha sonra Yusuf Turanlı ile İbrahim Akın’ın 
restaurant girişinde görevlilerin araçları  getirmelerini  bekledikleri,   bu sırada kendi  aralarında sohbete devam  
ettikleri, saat 22.05’de restaurant görevlilerinin 34 AT 5557 plakalı gri renkli BMW marka aracı getirmeleri üzerine  
Yusuf  Turanlı‘nın  İbrahim  Akın’la  vedalaşarak  ayrıldığı  ve  Zincirlikuyu  istikametine  doğru  hareket  ettiği,  
arkasından restaurant görevlilerin kısa bir süre sonra İbrahim Akın’ın kullandığı aracı getirdikleri,İbrahim Akın‘ın  
elinde  bulunan siyah  renkli  çizgili  poşetle  araca  binerek  ayrıldığı  görülmüş süreç fotoğraflanarak kayıt  altına  
alınmıştır. 

EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI

25.04.2011   günü saat:  14.08’de Mehmet Şekip Mosturoğlu/Aziz Yıldırım’ın   Bülent İbrahim İşçen’i aradığı   
görüşme(tape:1839); 

Aziz: “Ne yapıyorsun Bülent”, Bülent: “İyiyim Aziz abicim sen nasılsın”, Aziz: “Yarın öğleden sonra 
tamam mı bizim Ahmet’i al bana gel”, Bülent:“Tamam abi…Çelebi’yi değil mi abi”, Aziz: “Evet evet al bana 
gelin” . 

25.04.2011 günü saat:14.09’da Ahmet Çelebi’yi  Bülent İbrahim İşçen’in aradığı görüşme; 
Bülent:  “Yarın  öğleden  sonra  abimin  yanına  gideceğiz  bir  Abinin  yanına  gideceğiz...”,   Ahmet: 

“Benim abimin yanına”, Bülent:  “Hayır be oğlum be Aziz abinin yanına,..salak söyleme kimseye bir şey”. 
(tape:1561)

26.04.2011 günü saat:10.54’de, Ahmet Çelebi’yi  Okan isimli şahsın aradığı görüşme(tape:1564); 
Okan:  “Akşam  üstü  uğrayayım  sana  gelince  sen  yerindeysen”,  Ahmet:  “Tamam  telefonlaşalım  abi  

öğleden sonra başkan çağırdı da beni Aziz abi çağırdı beni de öğleden sonra ...kaçta olduğunu bilmiyorum” .
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26.04.2011 günü saat:15.21’de Ahmet Çelebi’yi  Bülent İbrahim İşçen’in aradığı görüşme; 
Bülent: “Yarım saate aşağıda buluşalım.. saat dört buçuk gibi buluşalım işte inerken ara beni ....  

beraber çıkarız işte”. (tape:1565)

26.04.2011 günü saat:15.27’de Ahmet Çelebi’yi  Okan isimli şahsın aradığı görüşme; 
Ahmet:  “Abi  şuan  dördü  çeyrek  geçe  beni  bekliyor”,  Okan:  “O  zaman sen  git  abi  başka  bir  gün 

görüşürüz seninle” . (tape:1566)

26.04.2011 günü saat:15.55’de Ahmet Çelebi’nin Bülent İbrahim İşçen’i  aradığı görüşme; 
Ahmet: “Çıktım”,  Bülent: “Haydi bende çıkıyorum tamam” . (tape:1567)

2  6.04.2011   günü saat:  16.58’  de   Abdullah Başak’  ı   Ali Kıratlı’  nın aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “…Ben kulüpteyim şuan ya”, Ali:”  Ne arıyorsun kulüpte”, Abdullah:”Bir işim vardı geldim 

de,  şimdi  İlhan  abi  çıktı,  başkanın  yanındaydım çıktım şimdi, ben,  Bülent  abi,  Ahmet  Çelebi,…neyse 
konuşuruz abi geliyorum geliyorum,…”, Ali:”Araba gönderiyorum, bir araba gönderiyorum”, (tape:1917)  

 (Bülent İbrahim İşçen ve Ahmet Çelebi’nin; İlhan Ekşioğlu ve Abdullah Başak ile birlikte Aziz Yıldırım’la  
görüştükleri anlaşılmaktadır.)

26.04.2011 günü saat:17.03’de Ahmet Çelebi’nin  Yusuf Turanlı’yı  aradığı (Aziz Yıldırım’la buluşmadan 
hemen sonra) görüşme(tape:1568); 

Ahmet:  “Yeğenim ne yapıyorsun ne var ne yok”,  Yusuf:  “Bebekteyim abi  ya”,  Ahmet:  “Sen Suadiye 
Cafeye gelirmisin acele”, Yusuf: “Bir şey mi oldu abi önemli bir şey mi”, Ahmet: “ Evet evet,..haydi acele 
gel” . 

26.04.2011   günü   saat:18.02’de     Yusuf Turanlı’yı Ahmet Çelebi’nin   aradığı görüşme  (tape:3339); 
Ahmet: “Geldin mi”, Yusuf: “Sahil yolundayım abi geliyorum hangi sokaktan girecektim o Suadiye kafeye”.

26.04.2011   günü   saat:20.14’de     Yusuf Turanlı’yı İbrahim Akın’ın   aradığı görüşmede  ; 
Yusuf’un;  “Etilerdeyim gel,…gel iki dakika uğra bana bir çaya” dediği,, İbrahim’in; nerde olduğunu 

sorduğu, Yusuf’un; “Big Şefteyiz gel iki dakika uğra” dediği, İbrahim’in; “Tamam” dediği. (tape:3342)

26.04.2011   günü saat:  22.07  ’de   İbrahim Akın’ın Yusuf Turanlı’yı   aradığı görüşme  ; 
Yusuf’un çağırması üzerine İbrahim’in geldiğini söylediği. (tape:3567)

26.04.2011   günü   saat:23.01’de     Yusuf Turanlı’nın Ahmet Çelebi’yi   aradığı görüşme  ; 
Ahmet’in Suadiye’de olduğunu belirttiği, Yusuf:  “…Abi şey yapalım tamam yani sen nasıl diyorsan 

odur yani anladın mı”, Ahmet: “…Tamam peki kardeşim”, Yusuf: “…Sen ne diyorsan odur,…sen ne zaman 
diyorsan beraber şey yaparız gideriz yani…”. (tape:3343)

(Ahmet Çelebi  ile  görüştükten sonra İbrahim Akın’la  buluşup teklifi  ileten Yusuf  Turanlı  teklifin  kabul  
edildiğini şifreli şekilde iletiyor.)

26.04.2011   günü   saat:23.11’de     Yusuf Turanlı’nın İbrahim Akın’a   mesaj gönderdiği  ; 
“Ole olması daha hayırlı:) hayır yaparsın bol bol saga sola:)” yazdığı . (tape:3344)
(İbrahim  Akın’ın  ilk  önce  tereddütte  kalması  nedeniyle,  Yusuf  Turanlı’nın  İbrahim’in  dini  duygularını  

istismar ederek ikna etmeye çalıştığı görülmektedir.)
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26.04.2011   günü   saat:23.12’de     Yusuf Turanlı’ya İbrahim Akın’ın   mesaj gönderdiği  ; 
“:))” yazdığı . (tape:3345)

26.04.2011   günü saat:  23.15  ’te   İbrahim Akın’ın     X Şahsı   aradığı görüşme  ; 
İbrahim:  “Hocam bir şey sormam lazım sana ya şimdi bizim hafta sonu Fener’le maçımız var ya, 

demişler ki İbo gol atmasın,  yüz bin dolar para verelim ona diye”, X Şahıs: “ İyi ne yapacaksın”, İbrahim: 
“Ben de sana soruyorum dedim hocam bu adamlarına sor diye yani ne yapmamız lazım diye”,  X Şahıs: 
“Sizin takımın kaptanı hocası ne diyor”,  İbrahim: “Onlar bir şey diyemiyor hocam Fenerbahçeli oldukları 
için onlarda bana kalkıp oynama veya gol atma diyemiyorlar başkası tarafından söyleniyor bu.. yani bana 
gol atma diyorlar yani”, X Şahıs: “İyi tamam yani böyle şeyler günümüzde futbol camiasında var değil mi 
böyle şeyler”, İbrahim: “Var var ama hocam işte ben de sana soruyorum yani kötü olur mu diye…yani para 
var yani işin ucunda, ama sonucunda diyorlar ki işte şu şunu yapma”, X Şahıs: “Efendim yani onda bir şey 
yokki ya bu gönül rıza olan bir şey yani sen gol atmayacaksIn yerine para verecekler…tabi ya onda bir şey  
yok yani  bunda bir  sakınca yok canım niye olsun yani  baya başkaları  duymasın  önemli  değil…bizim 
burada benim köyde baba türbesi  var  ya Köy babada…orda var  çok fakirler  var  yaparsın  bu kurban 
keseriz orda yedirirsin”, İbrahim: “Doğru hocam tamam”. (tape:3568)

(İbrahim  Akın’ın  bu  şahsa  şike  parası  almanın  dini  yönden  sakıncalı  olup  olmadığını  sorduğu  
anlaşılmıştır.)

26.04.2011   günü saat:  23.19  ’da   İbrahim Akın’ın     Yusuf Turanlı’ya   gönderdiği mesajlarda  ; 
“verildi abi :)” “Ok verildi abi :)” yazdığı. (tape:3569-3346) (Şike için onay aldığını kastediyor) 

26.04.2011   günü saat:  23.20’de Yusuf Turanlı'nın   İbrahim Akın'a gönderdiği mesajda  ; 
"Tamamdır harıka:) yarın aksam bulusuruz senle" yazdığı . (tape:3370)

26.04.2011   günü   saat:23.20’de     Yusuf Turanlı’ya     İbrahim Akın’ın   mesaj gönderdiği  ; 
“Ok” yazdığı. (tape:3348)

27.04.2011   günü   saat:02.48’de     Yusuf Turanlı’ya İbrahim Akın’ın   gönderdiği mesajda  ; 
“100 dolar degil 100 euro abi ole dedi ;)” yazdığı. (tape:3349)
(İbrahim Akın şike karşılığında 100 bin euro istediğini bildiriyor.)

27.04.2011   günü   saat:13.02’de     Yusuf Turanlı’nın Ahmet Çelebi’yi    aradığı görüşme  (tape:3350); 
Yusuf:  “Sen gittin mi abi oraya”, Ahmet:  “…Yok cuma günü”, Yusuf: “…Oraya gitmeyecek misin 

konuştun ya sen onu söylüyorum,…sabahtan görüşür müyüz”  Ahmet: “…Tamam tamam”, Yusuf: “Tamam 
yani” . (Yusuf Turanlı İbrahim Akın’la şike için anlaştığını, Aziz Yıldırım’a iletmesini istiyor.)

27.04.2011   günü   saat:13.24’de     Yusuf Turanlı’ya      İbrahim Akın’ın   mesaj gönderdiği  ; 
“Yusuf abi 100 bin euro yaptin mi :)” yazdığı. (tape:3351)

27.04.2011   günü   saat:13.25’de     Yusuf Turanlı’nın      İbrahim Akın’a    mesaj gönderdiği   (tape:3352);   
“Yok daha konusmadım aksam gıdıcem oraya kardesımm:) :) gec saate dogru:)” yazdığı. 

27.04.2011   günü   saat:13.26’da     Yusuf Turanlı’ya İbrahim Akın’ın   mesaj gönderdiği;   
“Kabul etmiyorum baska :)” yazdığı . (tape:3353)
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27.04.2011 günü saat:13.34’de İlhan Ekşioğlu’nu Cemil Turhan’ın aradığı görüşme; 
Cemil (hasta olduğunu ve evde yattığını, programının çok yoğun olduğunu söyleyip):  “…Yav yarın .. için ...saat 

6’da buluşuyorum,…yarın ikisi de varda biri 6’da biri 8’de”, İlhan: “…Mehmet mi”, Cemil: “Evet,…6’da o zaten 6 
gelecek ya 5 buçuk 6’ya  doğru gelecek, …gelecek eve gelirken bana gelecek”, İlhan: “O da gelsin çünkü şey 
öbürünü  göndermemiz  lazım  hemen  ya”, Cemil:  ben şeyi  söylüyorum İstanbul’dakileri  söylüyorum,…
akşama gelince görüşürüz”. (tape:3089)

(Cemil Turhan’ın hem Ankaragücü hem de İ.B.B. Spor maçları için şike faaliyetleri içerisinde bulunduğu  
anlaşılmaktadır.)

27.04.2011   günü   saat:17.08’de     Yusuf Turanlı’yı Ahmet Çelebi’nın   aradığı görüşme  ; 
Yusuf’un Silivri’den çıktığını belirttiği,  Ahmet’in problem olmadığını söylediği, Yusuf’un; “Tamam çünkü 

yani ben şey yaptım ondan sonra şey”dediği, Ahmet’in; “…Onu geç ya geç onu sen boş ver,…ben sana cuma 
günü şey yapacağım” dediği . (tape:3357)

27.04.2011   günü saat:  21.49  ’da   İbrahim Akın’ı     Yusuf Turanlı’nın   aradığı görüşme  (tape:3570); 
İbrahim’in;  kendisine  Adidas  krampon  gönderilmediğini  söylediği,  Yusuf’un;  “Oydum  onları”  dediği, 

İbrahim’in; “Ha ne oldu bizim iş hallettin mi”dediği, Yusuf’un; “Şeyi adamla yarın buluşacam,…ya öbürü de 
fena dağil canım ya” dediği, İbrahim’in: “Yok olmaz kabul etmiyorum” dediği, Yusuf’un konuşacağını belirttiği. 

(İbrahim Akın; şike için istediği 100 bin euronun kabul edilip edilmediğini soruyor, Yusuf;  Ahmet  
Çelebi ile ertesi gün buluşacağını, talebini ileteceğini, 100 bin dolarlık teklifin de iyi bir teklif olduğunu  
söylüyor.)

28.04.2011   günü saat:  20.28  ’de   İbrahim Akın’ın Fahri Tatan’ı   aradığı görüşme  ; 
İbrahim: “Bu şey var ya benim bu hafta var ya maç,…şey yapıyorlar bana işte  hani anlarsın ya”, 

Fahri: “Ekstra hı”, İbrahim: “Ha ama şey için yapıyorlar tam tersi” ,  Fahri: “Siz Belediye şeyle oynuyorsunuz 
Fener’le”, İbrahim: “Ha işte öyle bir şey var”,  Fahri: “İnşallah koyarsın 2 tane iyi hazırlan bari..” , İbrahim: 
“Ama onun için değil tam tersi için”, Fahri: “Fenerden mi”, İbrahim: “Ha”. (tape:3573)

28.04.2011   günü   saat:21.29’da     Yusuf Turanlı’yı İbrahim Akın’ın   aradığı görüşme  (tape:3358)  ;   
İbrahim:  “Haber  vermedin  hiç”,  Yusuf:“…Onda sıkıntı  yok  yarın  arayacaklar  beni,…ben söyledim 

yarın halletmemiz lazım diye”, İbrahim:  “…Öyle olmaz,…yoksa bak acayibim ha”, Yusuf: “…Yarın dedim 
halledin dedim yoksa dedim ben karışamam dedim…”, İbrahim: “Tamam o zaman gelirim ben yarın oraya”.

  
28.04.2011 günü saat:12.42’de Ahmet Çelebi’yi Yusuf Turanlı’nın  aradığı görüşme; 
Ahmet:  “istasyondayım”, Yusuf: “Onbeş yirmi dakikaya oradayım”. (tape:1572)

28.04.2011 günü saat:21.33’de Ahmet Çelebi’yi Bülent İbrahim İşçen’in aradığı görüşme; 
Ahmet:“...Köy  tarafındayım  sen  neredesin”,  Bülent:“...Bende  işte  aşağıda  sahil  ...doğru  gidiyorum”,  

Ahmet: “Kahve içeriz veya yarın tamam yarın görüşelim,.., yarın konuşalım yani görüştün mü sen”, Bülent: 
“Yarın gidelim işte bilet almaya gideceğim orada görüşürüz”. (tape:1573)

(Ahmet Çelebi’nin; Bülent İbrahim İşçen’den Aziz Yıldırım ile görüşerek şike parasını almasını istediği  
anlaşılmaktadır.)

29.04.2011 günü saat:13.45’de Ahmet Çelebi’yi Yusuf Turanlı’nın aradığı görüşme; 
Yusuf:  “Patron ne yapıyorsun”,  Ahmet:  “Ne yapayım abiciğim sen ne yapıyorsun,..şeydesin  herhalde  

Caddede”, Ahmet: “E işte telefonunu bekliyorum”. (tape:1575)
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29.04.2011 günü saat:15.35’de Ahmet Çelebi’yi Yusuf Turanlı’nın aradığı görüşme; 
Ahmet: “Yarın 5 buçuk 6’da görüşeceğim”, Yusuf: “Ha traşın bitti  yani,.. konuştuysan beş buçukta 

gideceğim”, Ahmet: “Hayır biriyle konuştum da,..,O dedi o saatlerde ol diye”. (tape:1577)
(Bülent İ.İşçen ile yaptığı görüşmeyi kastediyor.)

29.04.2011 günü saat:15.38’de Ahmet Çelebi’yi Bülent İbrahim İşçen’in aradığı görüşme; 
Bülent:  “Ahmet daha gelmemiş inmiş uçaktan ama daha gelmemiş kulübe haber verecekler ben 

takip ediyorum”, Ahmet: “Anladım,..ben Erenköydeydim istasyona doğru geçiyoruz”, Bülent: “Maç bugün değil  
mi Sivasın”, Ahmet: evet.   (tape:1578)

(B.İşçen; İbrahim Akın’a, Ahmet Çelebi-Yusuf Turanlı vasıtasıyla ulaştırılacak şike parasını Aziz  
Yıldırım  gelmediği için temin edemediklerini söylüyor.)

29.04.2011   günü saat:  15.49  ’da   İbrahim Akın’ın     X şahsı   aradığı görüşme  ; 
X şahsın kendisinde 5 milyarlık bir  çek olduğunu ve paraya çevirmek istediğini  söylediği,   İbrahim’in,  

“Tamam  bugün bana yatsın  ben  sana veririm,…tamam  bugün benden yatacak bugün yatınca  ben  sana da 
söylerim zaten hesabına yollarım” dediği, X şahsın onayladığı. (tape:3574)

29.04.2011 günü saat:15.55’de Aziz Yıldırım’ın Bülent İbrahim İşçen’i aradığı görüşme; 
Bülent:“…O  gün  beraber  konuştuğumuz  arkadaş  bir  şeyler  konuşaçakmış  seninle  de” , 

Aziz:“Tamam bi yarım saat sonra ben kulübe geçerim”, Bülent: “…Klübe geçelim tamam abi.” (tape:1671)

29.04.2011 günü saat:15.56’da Ahmet Çelebi’yi Bülent İbrahim İşçen’in aradığı görüşme; 
Bülent: “Pıt pıt,..kırkbeş dakika sonra yarım saat kırkbeş dakika sonra bu aşağıda buluşacağız ona göre 

inersin aşağıya”, Ahmet: “Tamam” . (tape:1579)

29.04.2011 günü saat:16.42’de Ahmet Çelebi’yi Bülent İ.İşçen’in aradığı görüşme; 
Ahmet: “Çıktım yola geliyorum”, Bülent: “İyi haydi aşağıda buluşalım”. (tape:1580)

29.04.2011   günü   saat:16.44’de     Yusuf Turanlı’nın İbrahim Akın’ı   aradığı görüşme  ; 
İbrahim: “Gördün değil mi Yusuf abi,…saat 5 oldu”, Yusuf: “..Ben bugün öğlen konuştum ha hocayla,…

2 gibi  konuştum,…atladılar  mı onu”,  İbrahim:  “Abi  bak saat  5”, Yusuf:  “..Kendileri  bilirler  abi,…sen şey 
yapma“, İbrahim: “Ben 8 gibi geleceğim ya o tarafa”. (tape:3360)

29.04.2011   günü saat:   17.12  ’  de Tamer Yelkovan/Aziz Yıldırım’ın     Bülent İbrahim İşçen’i   aradığı görüşme  ; 
(Tamer telefonu Aziz Yıldırım’a veriyor), Aziz’in; Bülent’e nerede olduğunu sorduğu, Bülent’in, “Geldim abi 

kapıdayım iki dakikaya oradayım” dediği. (tape:1909)
 
29.04.2011 günü saat:17.14’de Ahmet Çelebi’nin Bülent İbrahim İşçen’i aradığı görüşme; 
Bülent: “Geldim ışıklardayım”, Ahmet: “İyi tamam oldu” . (tape:1581)

29.04.2011   günü   saat:17.29’da     Yusuf Turanlı’nın       İbrahim Akın’ı   aradığı görüşme  ; 
İbrahim: “Bunu şey nakit mi alacaksın”, Yusuf:“…Konuşacağım şey yapma tamam, …konuşacağım 

ben bugün akşam ona göre haber vereceğim zaten”. (tape:3361)
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29.04.2011   günü   saat:17.32’de     Yusuf Turanlı’nın Ahmet Çelebi’yi   aradığı görüşme  ; 
Ahmet: “Ne yapıyorsun neredesin”, Yusuf: “Etiler’de”, Ahmet: “Bu tarafa o zaman geçtiğinde haber et,

…geç,..Fenerbahçe Dereağzı varya oraya doğru gel” . (tape:3362)

29.04.2011   günü   saat:18.13’de     Yusuf Turanlı’yı Ahmet Çelebi’nin   aradığı görüşme  ; 
Yusuf:  “Stadın  önündeyim abi”,  Ahmet:  “…O hani  chocklet var  ya,…eski  Çaklıt,…onun  önünde seni 

bekliyorum”, Yusuf: “Tamam abi geliyorum” . (tape:3363)

29.04.2011   günü saat:  19.47  ’de   İbrahim Akın’ın Fahri Tatan’ı    aradığı görüşme  ; 
İbrahim: “Bugün de işte şey alacam işte bakalım,…altılı var ya,…bugün verecekler ya”… Fahri: “İbo sen 

yarın sen Pazar oynayabilecek misin sakatmışsın herhalde”, İbrahim: “Ha sakatım biraz ayağımda şey var ya”, 
Fahri:  “O altılıdan aldın  para ne oldu”,  İbrahim: “Gidiyorum şimdi  bakacam bekliyorlar”,  Fahri:  “Yüz misli  mi 
yakalamıştın”, İbrahim: “Ha,…yok şeye şey yaparız ben bu gün gidiyorum ya şimdi,…ordan yollarım ben sana,…
15”, Fahri’nin onayladığı. (tape:3576)

 29.04.2011   günü saat:  20.54  ’te   İbrahim Akın’ı      Yusuf Turanlı’nın   aradığı görüşme  (tape:3578); 
İbrahim:  “Akmerkez’deyim”,  Yusuf:  “Yemedim  nerde  yeriz,…ben  hazırım  ya  istediğin  zaman 

gidebiliriz”, İbrahim: “Devre arası mı gidelim”…İskender o zaman onlar sonra gelir abi bizim yanımıza biz 
geçelim o zaman”.

29.04.2011   günü   saat:21.18’de     Aziz Yıldırım’ın Serkan Acar’ı    aradığı görüşme  ; 
Aziz:  “…Cemil’le  konuşabildin  mi,…konuşmuş  mu  arkadaşla”, Serkan:  “O  bizden  gidenle 

konuşmuş,…uzunla,  evet”,  Aziz:  “..Tamam  yani  problem  yok”, Serkan:  “Konuşmuş  evet,…öbürü 
oynamıyor zaten”. (tape:1673)

(Cemil Turhan’ın Can Arat’la şike amaçlı konuştuğunu teyit etmeye çalıştıkları.)

29.04.2011   günü   saat:21.19’da     Aziz Yıldırım’la Cemil Turhan’ın yaptığı   görüşme  ; 
Aziz:  “…Aradı  mı  seni  ne  yaptın”,  Cemil  (aradığını  belirterek):  “…Şimdi  bayide  gördüm bayiden 

çıktılar”,  Aziz:  “Yarın  konuşalım…Uzun’la  şey  yaptın  mı  görüştün  mü,…tamam  yarın  görüşelim”. 
(tape:1674)  (‘Uzun’ olarak Can Arat’tan bahsedildiği.)

2  9.04.2011   günü saat:  21.54’  de   Abdullah Başak/Ahmet Çelebi’  nin   Bülent İbrahim İşçen’  i aradığı görüşme  ; 
Abdullah:  “Ali  abiyi  bıraktım  şeye  de  Fener..döndüm  Suadiye  kafedeyim”,  (Abdullah  Başak  telefonu 

Ahmet Çelebi’ye veriyor), Ahmet: “Benim şimdi yarın görüşmem lazım 11’de nerede olacaktı Dereağzında 
mı”, Bülent: “He 12’de 1’de olur o ...gideriz sabahleyin işte uyanınca,..Dereağzında olmayacak,..başka yerde o 
şeyde kulüpte divan var,..tabi  Divan kartı  kartı  olması  lazım gideriz biz gireriz  bana kimse bir  şey diyemez”, 
Ahmet: “Benim görüşmem lazım,.., görüşmem lazım, acil”, Bülent: “Öğlen dedi ya yarın öğlen gel diye işte”, 
Bülent: “Git yarın oraya git kulübe 11-12’de git,..anladın mı ya öğlenleyin gideriz işte”. (tape:1920)  

 (Şahısların İbrahim Akın’ın: 100 000 dolar değil 100 000 euro istemesi konusunu Aziz Yıldırım’a iletmek  
için görüşmeye çalıştıkları.)

30.04.2011   günü saat:  11.50  ’de   Cemil Turhan’ı      Serkan Acar/Aziz Yıldırım’ın   aradığı görüşme;   
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Cemil’in; Dereağzı’nda olduğunu söylediği, Serkan’ın telefonu Aziz’e verdiği,  Aziz’in; “Ha iyi kaybolma da 
konuşmamız lazım” dediği, Cemil’in; “Tamam başkanım” dediği. (tape:1618)

3  0.04.2011   günü saat:  13.34’  de (M. Özaydınlı’nın telefonundan) Aziz Y.‘ın İ.Ekşioğlu’nu aradığı görüşme  ; 
İlhan’ın; karşıda olduğunu söylediği,  Aziz Yıldırım’ın;  “Bir konuşsaydık iyiydi ama neyse oldu peki 

tamam işini bitir öyle gel biz Samandıra’ya gideceğiz,..5’de toplanacaklar diye söylediler” dediği, İlhan’ın; 
“Tamam başkanım geliyorum” dediği . (tape:3653)  

30.04.2011   günü saat:  18.37  ’de   Cemil Turhan’ı     İlhan Ekşioğlu’nun    aradığı görüşme  ; 
Cemil: “Abi yani çıkmam lazım değil mi ya,…şimdi de herşey herşey tam ortamında gidiyor işte her 

şey”, İlhan: “İyi iyi…sen gördün değil mi onları bugün başkanı”, Cemil: “Beraberdim ben beni aradı işte saat 
12’ye doğru ondan sonra dedi ki şeyde buluşalım dedi Dereağzı’nda sonra Dereağzı’na ben geldim 10’da  
10’da  da  geldim  de  zaten  Dereağzı’na  10’u  10  geçe  ondan  sonra  o  Dereağzı’na  geldi  bir  de  işte  ...  
buluştuk” (tape:1620)

30.04.2011   günü   saat:12.49’da     Yusuf Turanlı’yı İbrahim Akın’ın   aradığı görüşme  ; 
İbrahim’in; ne yaptığını sorduğu,  Yusuf’un, “Haber bekliyorum arayacağım seni,…ben sana haber 

vereceğim bugün yine” dediği . (tape:3364)

30.04.2011   günü   saat:12.50’de     Yusuf Turanlı’nın Ahmet Çelebi’yi    aradığı görüşme  ; 
Ahmet’in;  beklediğini  belirttiği,  Yusuf’un; nerde olduğunu sorduğu, Ahmet’in;  “Bi  yerdeyim bekliyorum” 

dediği,  Yusuf’un,  “…Geçeyim  mi  o  tarafa  çay  ısmarlayacak  mısın”  dediği, Ahmet’in;  “Yok  dur  ben 
arayacağım seni” dediği. (tape:3365)

30.04.2011   günü   saat:13.37’de     Yusuf Turanlı’yı Ahmet Çelebi’nin   aradığı görüşme  (tape:3366); 
Ahmet’in;  “…Geçebilecek  misin  bu  tarafa”  dediği,  Yusuf’un  geçebileceğini  belirttiği,  Ahmet’in; 

“Erenköy’e  doğru  gel ben  evin  oraya  doğru  geçiyorum”  dediği  ve  buluşmak  için  sözleşip  yer  hakkında 
konuştukları. 

30.04.2011   günü   saat:14.50’de     Yusuf Turanlı’nın İbrahim Akın’ı   aradığı görüşme  ; 
Yusuf: “İyi ne var ne yok idman kaçta,…şey cuma günü yok problem yok… cuma günü şey yapacağız 

halledeceğiz”, İbrahim: “Tamam”, Yusuf: “Tamam mı”. (tape:3367)

   30.04.2011 günü saat:14.51’de Ahmet Çelebi’nin Bülent İbrahim İşçen’i aradığı görüşme  ; 
Bülent: “Caddedeyim ne yapayım işte sen ne yapıyorsun”, Ahmet: “Bir kulübe gideyim mi”, Bülent’in; 

gitmesini  söylediği,  Ahmet:  “Öğrensene  bir  oradaysa  gideyim”  Bülent:  “Tamam  mı  ki  öyle  mi,..tamam 
söylerim ona o zaman telefonda ben”, Ahmet: “Ha  öyle olmaz deli misin ayıp ediyorsun,..sen biliyorsun 
ama bilmiyorum öyle telefonda şey yapma tamam gidip bildireceğim işte” . (tape:1582)

30.04.2011 günü saat:14.53’de Ahmet Çelebi’yi Bülent İbrahim İşçen’in aradığı görüşme; 
Bülent: “Orada, Ahmet”, Ahmet: “Tamam ben gidiyorum”. (tape:1583)

30.04.2011   günü   saat:15.02’de     Yusuf Turanlı’yı İbrahim Akın’ın   aradığı görüşme  ; 
İbrahim:  “Bu Kıbrıs’ta  bizim şey vardı  ya hani  senet”, Yusuf:  “Cuma günü halledeceğiz,..tamam 

dediler okey dediler bende tamam dedim…onların sıkışıklık mıkışıklık falan filan cuma günü dediler yani”, 
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İbrahim: “İyi  abi”, Yusuf: “Adelen çekiyordur  hafif”, İbrahim: “Biraz ağrılar var ayağımda  ya”, Yusuf: “Tamam 
tamam zorlama o kadar o zaman kupa maçı”. (tape:3368)

30.04.2011   günü   saat:15.02’de     Yusuf Turanlı’nın İbrahim Akın’a   mesaj gönderdiği  ; 
“Tamam yane problem yok rolantı seklı:)” yazdığı . (tape:3369)

30.04.2011   günü saat:  15.27  ’de   İbrahim Akın’ı     X Şahsın   aradığı görüşme  ; 
(İbrahim soru üzerine Fenerbahçe maçında onayıp oynamayacağının belli olmadığını söylüyor), X Şahıs:  

“Onu merak ettim ..herkes diyor Fener maçında işte Belediye maçında puan kaybederse kaybeder diyor yoksa 
diyor puan muan kaybetmez diyor Fenerbahçe,…ama garanti olursa bi de bunlar şeylik yapıyorlar bak kancayı 
takıyorlar alacaz seni diye bize karşı oynamasın diye ondan sonra şey yapmıyorlar”, İbrahim:  “Bana yapamazlar 
onu ya”, X Şahıs: “ Ha oynamasın da işte Emenike’yede el attılar ki hani şey maçında Fener maçında oynamasın 
bu bildim bileli var bu”. (tape:3579)

30.04.2011   günü   saat:17.04’de     Can Arat’ın Cemil Turhan’ı   aradığı görüşme  (tape:1517); 
Can:  “Abi  telefonum  değişti…İskender  söyleyince  jeton  düştü  benim”, Cemil:  “…10  gündür  seni 

arıyorum hastayım ulan yatıyorum arıyorum arıyorum Can bana döner diyorum,…oynuyorsun yarın değil mi”, 
Can:  “…Öyle gözüküyor şu an yani” Cemil:  “Oğlum işte sana ...sana bir şey söyleyecek halim yok”, Can: 
“Yani abi” .

30.04.2011   günü saat:  17.51  ’de    İbrahim Akın  ’ın   Yusuf Turanlı’yı   aradığı görüşme  ; 
İbrahim: “Yusuf hocam benim atı almadın mı ya,…olmaz abi öyle ya al onu sen ya”, Yusuf. “…Sen 

onda hiç şey yapma garanti yani”. (tape:3580)

30.04.2011 günü saat:18.02’de Ahmet Çelebi’yi Yusuf Turanlı’nın  aradığı görüşme; 
Ahmet: “Efendim Yusuf cuğum”, Yusuf: “Ben yarın kale arkasında mı izleyeceğim abi maçı”, Ahmet: “Kale  

arkasında izlersin bir şey olmaz,..yarın gündüz telefonlaşırız”, (tape:1584)

30.04.2011   günü saat:  19.01’de Şekip Mosturoğlu’nu   Aziz Yıldırım’ın aradığı görüşme  ; 
Aziz: “Nasıl gidiyor vaziyetler”, Şekip: “İyi başkanım arkadaşların hepsi ilgili yerlerde…o notunuzu 

ilettim kendilerine”, Aziz: “O kendi kalesine gol atan”, Şekip: “He onu bilmiyorum başkanım o benle ilgili 
değil”, Aziz: “Öyle mi iyi peki”. (tape:1847)

(‘Kendi kalesine gol atan’ tabiriyle Fenerbahçe’de oynadığı dönemde  bir maçta kendi kalesine gol  
atan Can Arat kastedilmiş olup,  aynı anda İ.B.B.Spor’da oynayan farklı  futbolculara değişik kanallarla  
ulaşıldığı,  Şekip Mosturoğlu’nun tüm süreçten bilgisinin  olduğu,  Aziz  Yıldırım’ın  organizasyonu yapıp  
sonuna kadar takip ettiği anlaşılmaktadır.)

30.04.2011 günü   saat:20.19’da İlhan Ekşioğlu’nun Aziz Yıldırım’ı aradığı   görüşme  ; 
Aziz: “…Nasıl gidiyor”, İlhan: “İyi iyi gayet iyi”, Aziz: “…Bugün bizim ...şey o kendi kalesine atanla 

ne yaptın”, İlhan: “Ha o şimdi onunla gayet iyi hiçbir sorun yok şimdi pazartesi günü,…herşey iyi yani hiç  
şey yapmayın” (tape:3094)

(Aziz  Yıldırım  Şekip  Mosturoğlu  ile  yaptığı  bir  önceki  görüşmede  Can  Arat’la  irtibatı  
Mosturoğlu’nun  sağlamadığını  öğrenip  kendisiyle  irtibatı  organize  eden Ekşioğlu’nu  arayıp  anlaşmayı  
teyit ediyor.) 

313



01.05.2011    günü  saat:  15.51  ’de    İbrahim  Akın’ı     Yusuf  Turanlı’nın   aradığı  ancak  görüşmenin   
gerçekleşmediği . (tape:3581)

01.05.2011   günü saat:  15.57  ’de   İbrahim Akın’ı     Yusuf Turanlı’nın   aradığı görüşme  (tape:3582); 
İbrahim’in maçta oynadığını söylediği,  Yusuf’un: “Kupa maçı var kupa maçına sakla kendini”. dediği. 

01.05.2011   günü saat:  21.20’de Metin Depe'nin   X Bayanı aradığı görüşme;   

X: "Nasıl yenildiniz ya", Metin: "Sorma zaten bizimkilerde istemedi yenmemizi", X: "Kim başkan mı", 
Metin:"HI", X : "Ben ..yım o başkanın" (tape3106)

 

02.05.2011   günü   saat:12.09’da     Can Arat’ı X Şahsın   aradığı görüşme   (tape:1520)  ;   

Can’ın telefonunu evde bıraktığını ve Fenerbahçe Spor kulübünden arayan soran olur diye almadığını 
belirttiği, X: “Niye yatın diye mi”, Can: “Ya aramışlar zaten  .. iyi ki almamışım telefonu,…, Vallaha yatın diye 
değildir  ya  sıkmayın  etmeyin  falan bilmem ne,  zaten bir  bize  maça yatın  demedikleri  kaldı  kulüpten, 
sıkmayın etmeyin şey yapmayın yani sakatlık olmasın riske girmeyin onu yapmayın bunu yapmayın” 

02.05.2011   günü saat:  13.40  ’da   İbrahim Akın’ın X Şahsı   aradığı görüşme  ; 
İbrahim: “Onu halledecem, o çek işini halledecem yarın, yarın para yatacak bana zaten,…yok yok seninki  

değil ya bende olanı diyorum,…bende yüklü var yani,… benim Cuma günü veriyorlar parayı” . (tape:3583)

02.05.2011   günü saat:  13.58  ’de   İbrahim Akın’ın Fahri Tatan’ı   aradığı görüşme  ; 
İbrahim: “Beş milyar yolladım ben sana dün”… Fahri: “Ha cumaya mı alıyorsun paraları, alo”. (tape:3584)

02.05.2011   günü saat:  14.00  ’da   İbrahim Akın’ın Fahri Tatan’ı   aradığı görüşme;   
Fahri:“Ha ya sorma sen Cuma mı alıyorsun paraları”, İbrahim:“…Belki bugünde alırım”, (tape:3585)

03.05.2011 günü saat:13.54’de İbrahim Akın’ı Namık isimli  şahsın aradığı görüşme(tape:3526); 
Namık: “Havale yapacağım dedin ya bende doktora gideceğim şimdi”, İbrahim: “Hayır cuma günü cuma”.

0  5.05.2011   günü saat:  13.11’de Ahmet Çelebi'yi   Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme  ; 
Yusuf: “Yarın gelirim yanına", Ahmet: “Görüşürüz tamam".(tape:2883)

05.05.2011 günü saat:13.39’da İbrahim Akın’ın Fahri Tatan’ı aradığı görüşme(tape:3529); 
Fahri: “İdman var 20 dakika sonra”, İbrahim’in idmanın kaçta biteceğini sorması üzerine, Fahri: “3 onbeşte  

falan biter,birşey almadın değil mi daha”, İbrahim: “Yok daha ... yok ki,…olsaydı 9 yarış parayı bulurduk şimdi”.

0  6.05.2011   günü saat:  13.07’de Ahmet Çelebi'nin   Bülent İbrahim İşçen'i aradığı görüşme  ; 
Ahmet: “Odanda mısın .... görüşebildin mi", Bülent İbrahim: “Yok ararım ben birazdan onu", Ahmet: 

“Bi ara sana zahmet" . (tape:2884)

0  6.05.2011   günü saat:  13.08’de B.İ.İşçen'in Aziz Yıldırım’ın sekreteri   Nurgül isimli şahsı aradığı görüşme  ; 
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Bülent İbrahim: “Der misin Ahmet Çelebi aradı diye…ben sana numarasını vereyim 532 402 23 63…
ama aramaz onu yani onu ben biliyorum aramayacağını" , Nurgül:"Nerdeymiş bağla bana konuşayım filan 
diyiverir birden şey kalırım", Bülent : “Öyle bir şey için değil o çağırdı cuma günü gelin buraya dedi de…
Ahmet bey aradı de…gelecekmiş hani gelebiliyor muyuz diye soruyor de" . (tape:3609)

0  6.05.2011   günü saat:  14.44’de Ahmet Çelebi'nin   Bülent İbrahim İşçen'i      aradığı görüşme  
Ahmet: “Var mı bir haber", Bülent: “Yok haber verdim söyledim sekreterine…ben ararım demiş…

vermemiş daha haber vericek…haber vericem ben sana" . ; (tape:2885)

06.05.2011   günü saat:  14.56’da Yusuf Turanlı'ya   İbrahim Akın'ın gönderdiği mesajda  ; 
"Ne yaptin abi :) erzuruma gidicem aksam" yazdığı . (tape:3374)

0  6.05.2011   günü saat:  16.45’de Ahmet Çelebi'yi   Kazım Alemdağ'ın aradığı görüşme  (tape:2886); 
Ahmet:  “Bir  şey  söyleyeceğim neyse  bunu yüzyüze gelince  söylerim  senlen  konuşmam lazım 

acayip canım sıkkın bildiğin gibi değil…hiç sorma 100.000 dolar…ihale üstüme kaldı gibi bir şey oldu…
verilmek üzere", Kazım. "Kimden kaldı sana bu….benim tahmin ettiğim yerden mi", Ahmet: “Ya neyse telefon…
yok o önemli değil başka iş ile alakalı", Kazım: “Hangi birini düşüneceğimi şaşırdım" , Ahmet: “İstasyona geçince  
ararım ben seni" .

06.05.2011 günü saat:16.37’da İbrahim Akın’ın Fahri Tatan’ı aradığı görüşme; 
Fahri:  “Parayı  ne  zaman  yollarsın”  İbrahim:  “Bugün  geçecek  işte  bekliyoruz yarın  yollayamayız 

pazartesiye kaldı”, Fahri: “Pazartesi zaten adama da ödeme yapacağım o zaman pazartesiye kadar şey yaparız  
tamam”. (tape:3531)

06.05.2011   günü saat:  15.02’de Yusuf Turanlı'nın   İbrahim Akın'a gönderdiği mesajda  ; 
":) karsıdayım haber vercem sana kardesım".yazdığı. (tape:3375)

06.05.2011   günü saat:  17.21’de Yusuf Turanlı'ya   Abdullah Başak'ın gönderdiği mesajda  ; 
"ir bekliyoruz" yazdığı. (tape:3376)

06.05.2011   günü saat:  17.37’de Yusuf Turanlı'nın   Abdullah Başak'a gönderdiği mesajda  ; 
"Abı nezaman cıkıcaksınız" yazdığı . (tape:3377)

06.05.2011   günü saat:  17.38’de Yusuf Turanlı'ya   Abdullah Başak'ın      gönderdiği mesajda  ; 
"liyoruz 10 dsakika" yazdığı. (tape:3378)

06.05.2011   günü saat:  18.07’de Yusuf Turanlı'ya    İbrahim Akın'ın gönderdiği mesajda  ; 
"Ne oldu abi" yazdığı . (tape:3379)

06.05.2011   günü saat:  18.16’da Yusuf Turanlı'nın   İbrahim Akın'ı aradığı görüşme  ; 
İbrahim: “Ben havaalanına geldim abi ancak banka yoluyla alabilirim onu" , Yusuf: “Dur be oğlum 

telefon ya…telefonda şey nasıl yapalım sen söyle", İbrahim: “Öyle yaparız abi ancak…buraya yetişemezsin 
yani…bir saat var çünkü", Yusuf: “Nereye nereye ama…100…istiyorsan dursun yarın al", İbrahim: “Tamam 
öyle yaparız Yusuf abi…ben kendim de Vakıfbank’ta var oradan birşey yaparım bir şey…ben hocaya şeye 
veririm yani", Yusuf: “Şeyinkini ayırayım mı Kıbrıs’ınkini"  , İbrahim: “Onunkini ver yani…14 ayır he bir de 

315



kendine de al abi oradan…14 bin oraya vereceksin ya…16 bini de sen al…diğerlerini de ben yapacağım 
şeyler var" , Yusuf: “70 ayırıyorum ben sana" , İbrahim: “Tamam".(tape:3380)

0  6.05.2011   günü saat:  18.29’da Bülent İbrahim İşçen'in   Ahmet Çelebi'yi aradığı görüşme  ; 
Bülent: “Ne yaptınız", Ahmet: “Tamam hallettim gönderdim…iyi gel bana doğru…buraya istasyona", 

Bülent: “Dur bakarız konuşuruz" . (tape:3610)

06.05.2011   günü saat:  18.53’de Yusuf Turanlı'yı   İbrahim Akın'ın aradığı görüşme  ; 
İbrahim: “Ya uçağı kaçırdık ya Yusuf abi", Yusuf: “O zaman Etiler’e geliyorsun sen", İbrahim: “Şimdi 

bir yere geçeceğim oradan gelirim akşam" . (tape:3382)

06.05.2011 günü saat:19.29’da İbrahim Akın’ın X Şahsı aradığı görüşme(tape:3532); 
X Şahıs: “Balya yattı mı balya”, İbrahim:  “Yapıyoruz ya”, X Şahıs: “Oğlum balya yattı mı diyorum 

para yattı mı diyorum yapıyoruz diyor ya”, İbrahim: “Bugün yatıyor bugün,…, 80 milyar yatacak galiba” . 

06.05.2011   günü saat:  19.51’de Yusuf Turanlı'nın    İbrahim Akın'ı aradığı görüşme  ;
Yusuf: “Ne zaman geçeceksin", İbrahim: “Trafik rahatlayınca geçeriz abi" , Yusuf: “Onu ayarla ama tek 

gel yani ne olursa olsun… ne olur ne olmaz abi sağlama alalım boş ver", İbrahim:  “Sen şey yaparsın 
arabaya koyarsın", Yusuf: “Yav sağlama alalım işi ya yani… Murat abiden mi bahsediyorsun". (tape:3383)

 (Görevlilerce 06.05.2011 günü İstanbul Etiler Semtinde Big Chefs isimli işyerininde yapılan fiziki takipte  
saat:21.15’de Yusuf Turanlı’nın mekanda tek başına oturduğu masanın üzerinde içerisinin dolu olduğu anlaşılan  
sarı çizgili siyah renkli bir poşetin bulunduğu, saat:21.28’de İbrahim Akın’ın gelerek Yusuf Turanlı ile buluştuğu,  
şahısların saat:22.00’de ayrılırken Yusuf Turanlı’nın içi dolu siyah renkli poşeti İbrahim Akın’a verdiği, İbrahim  
Akın’ın; kendi aracına binerek ayrıldığı görülmüş ve görüntülenmişlerdir.)

07.05.2011 günü saat:14.29’da İbrahim Akın’ı Fahri Tatan’ı aradığı görüşme(tape:3533); 
Fahri:“Antalya’da  değilmi  maç…sen  gitmiyor  musun”,  İbrahim:  “Lig  tv  veriyor…ne  yapayım  gidip 

Olimpiyat’a  mı  gideceğim  izlemeye”,  Fahri:  “6’lıyı  nasıl  oynayacaksın”,  İbrahim:  “Önümde  bilgisayar  olacak  
televizyonum olacak  oynayacağım,…para da cebimde balyalar,…ha, işte var işte öyle işte”, Fahri: “Güzel güzel 
yolla bi 15 kâğıt tehdit ederim seni”, İbrahim: “…15 kâğıtmış” , Fahri: “Ne oldu …dün 1 milyarlık altılın vardı…” .

07.05.2011 günü saat:15.53’de İbrahim Akın’ı Kenan isimli şahsın aradığı görüşme; 
Kenan: “Abi Akmerkez’de dolar 1515, bir 30 veya bir 35’den bozduracam,…başka olmuyor yani ya 1515’e  

bozmam zaten 50 bin dolara dedim tamam falan dedi oturun dedi ben dedim en az dedim bir 35 olsun dedim  
tamam falan dedi işte birisi gelecek herhalde tamam mı abi haberiniz olsun”, İbrahim: “Ama ... almasın aman  
dikkat et ha”, Kenan: “Sen rahat ol abi can çıkar o para çıkmaz abi tamam mı abi hadi”. (tape:3534)

07.05.2011 günü saat:16.36’da İbrahim Akın’ı Kenan’ın aradığı görüşme; 
Kenan: “Ben 76500 yatırdım hesabında 75700 görünüyor nedenini soruyorum”, İbrahim: “Ben çektim 

çektim,…çekmedim  çekmedim  bir  yere  gönderdim  tamam”,  Kenan:  “Ben  şuan  hesabındaki  para”,  İbrahim:  
“Tamam doğru doğru”. (tape:3535)

08.05.2011 günü saat:19.52’de İbrahim Akın’ın X Şahsı aradığı görüşme; 
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Şahısların bir  süre at yarışları  hakkında görüştükleri,  daha sonra İbrahim’in;  “Yarın  öğlen geçer para  
hesabına" dediği, X Şahsın "Tamam tamam babacığım" dediği . (tape:3537)

11.05.2011 günü saat:00.21’de İbrahim Akın’ın Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme; 
Bir süre Beşiktaş-İBB Spor müsabakası hakkında konuştukları, devamında; İbrahim: “Ben duygusalım 

geçen  (Fenerbahçe-İBB  Spor  maçını  kastederek) ...etkilendim  ben  de  sana  çaktırmadım  yani…o  geçen 
muhabbeti vardı ya bir tane", Yusuf:  “Bir şey olmaz ondan…Hocan mutlu başkanın mutlu…hepsi mutlu 
senden mutlular yani ona emin ol" .dediği (tape:3549) belirlenmiştir.

TRABZONSPOR’LA İRTİBATLI ZEKİ MAZLUM’UN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI

14.05.2011   günü   saat:23.13'de     Zeki Mazlum'un     X Şahsa   gönderdiği mesajda  (tape:3322); 
"Baskanım bndn duymus olmayın:) Ibrahım Akın 200 mılyar aldı fenerden onu dıcektım" yazdığı .

14.05.2011   günü   saat:23.15'de     Zeki Mazlum'u X Şahsın    aradığı görüşme  (tape:3323); 
X Şahıs: "Okudum", Zeki: "Şimdi o mesaj benim o arkadaşa geliyor o da o şekilde bana attı ben de o 

şekilde sana attım…buna da bir sporcu arkadaşım atıyor bu arkadaşıma", X Şahıs: "Bunu ... beraber konuşurum  
ben sabah ...öyle bir şey biz de duyduk abi", Zeki: "Bunu 3-4 gün önce İstanbul’dayken o arkadaşım gönderdi ben  
de onu aradım dedimki sağlam bir kanal mı sağlam dedi arkadaşlar dedi" dediği tespit edilmiştir. 

EYLEMLE İLGİLİ ŞÜPHELİ / TANIK İFADELERİ

Aziz Yıldırım savcılık ifadesinde; Ahmet Çelebi ve Bülent İbrahim İşçen'i yanına çağırma sebebinin Ahmet 
Çelebi'nin kombine bilet bulamamasından dolayı yardımcı olmak olduğunu belan etmiştir. 

Yusuf Turanlı kolluk ifadesinde; menajerliğini yaptığı herhangi bir İBB  futbolcusuna şike karşılığında para 
teklifi almadığını, Ahmet Çelebi İle buluştuğu fiziki takip hakkında;  ne amaçla görüştüğünü hatırlamadığını, ancak  
İBB maçı ile ilgili olmadığını, Ahmet Çelebi'den maç bileti istemiş olabileceğini, Ahmet Çelebi'nin işyerine gitmesi  
hakkındaki  fiziki  takiple ilgili  olarak;  iş ve sohbet  amaçlı  gittiğini,  aynı gün İbrahim Akın ile  kebap salonunda  
buluşması  hakkında;  yemek  amacıyla  buluştuklarını,  ne  konuştuklarını  hatırlamadığını,  İbrahim  Akın'a  para  
vermesi ile ilgili fiziki takip hakkında; şahsa poşet verip vermediğini hatırlamadığını, vermiş ise de bunun forma  
olduğunu, yapmış olduğu telefon görüşmelerinin çoğunluğunu hatırlamadığını beyan etmiştir.

Ahmet Çelebi kolluk ifadesinde; Aziz Yıldırım'ın yanına kombine bilet almak için gittiğini, bu buluşmaya 
Bülent İşçen'in gelmediğini, Bülent İşçen, Abdullah Başak, İlhan Ekşioğlu ve Aziz Yıldırım ile birlikte görüşme  
yapmadıklarını,  Yusuf  Turanlı  ile  buluşmasında  Antepsporlu  bir  futbolcunun  transferi  ile  ilgili  konuştuklarını,  
kombine  biletlerin  çeklerinin  vadesini  konuşmak  için  Abdullah  Başak’la  gittiklerini,  bu  sırada  Bülent  İşçen'in  
geldiğini, Bülent ile birlikte Aziz Yıldırım'ın yanına gittiklerini, daha sonra oradan ayrıldığını, genellikle Suadiye  
Kafeye gittiğini,  oradan ayrıldıktan sonra bu cafeye gittiğini,  biraz sonra Yusuf  Turanlı'nın geldiğini,  Yusuf ile  
Mehmet Nas isimli futbolcunun menajerlik parası hakkında görüştüklerini, Yusuf Turanlı'nın daha sonra kiminle  
görüştüğü hakkında bilgisinin olmadığını,  Yusuf Turanlı'nın benzin istasyonuna gelmesine dair fiziki takiple ilgili  
olarak; Yusuf ile ne konuştuğunu hatırlamadığını,29.04.2011 günü yapılan fiziki takip hakkında; stada kombine 
bilet almak için gittiğini, burada Tamer Yelkovan ile tesadüfen karşılaştığını beyan etmiştir.
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Bülent İbrahim İşçen kolluk ifadesinde; Ali Kıratlı ve Özkan Doğan ile Divan pastanesinde buluştuklarını,  
burada  Hasan  Ali  Kaldırım'ın  transferi  hakkında  görüştüklerini,  Bucasporlu  yabancı  futbolcular  hakkında 
görüşmediklerini,  Ali  Kıratlı'nın  kendileri  ile  buluştuktan  sonra  Bucasporlu  yabancı  futbolcular  hakkında  İlhan  
Yüksel ile konuşmasının sebebini bilmediğini beyan etmiştir.

Abdullah Başak  savcılık ifadesinde;  Aziz Yıldırım ile kulüpte buluşmalarıyla ilgili  fiziki  takip hakkında;  
Ahmet Çelebi ve Bülent İşçen'in Aziz Yıldırım’la buluşmak için geldiklerini, şahısların Aziz Yıldırım ile 5 dakika  
görüştüklerini kendisinin görüşmediğini beyan etmiştir. 

Cemil  Turhan  kolluk  ifadesinde;  İskender  Alın  ve  Can  Arat'ı  tanıdığını,  İskender  Alın'ı  karşılaşma 
öncesinde maçta başarı dilemek için aradığını,  Seda Can'ın İskender Alın'ın eşi olduğunu, bu sebeple şahsa  
ulaşmasını istediğini, Aziz Yıldırım ile buluşup buluşmadığını hatırlamadığını beyan etmiştir. 

Serkan Acar kolluk ifadesinde; şike hakkında bilgisinin olmadığını, Aziz Yıldırım ile Trabzonsporluların 
teşvik pirimi verip vermedikleri mevzusunu konuştuklarını beyan etmiştir.

Can Arat savcılık ifadesinde; “..7 yaşında Fenerbahçe alt yapısında futbola başladım. Profesyonel olarak 
ta bu takımda uzun süre oynadım. Ardından Karşıyaka ve Sivas kulüplerine kiralık gönderildim. Iki yıldır da İBB  
takımında oynuyorum. Aziz Yıldırım ve diğer şahısların şike teşvik pirimi girişimleri  hakkında bir  bilgiye sahip  
değilim.  Ben  kimseden  böyle  bir  teklif  almadım…Fenerbahçe-İBB  maçından  önce  bana  direk  bir  şike  teklifi  
olmadı. Bana şöyle oyna böyle oyna, istediğimiz gibi oynarsan seni alırız,  sana para veririz tarzında bir teklif  
olmadı. Ancak maçtan önce Cemil Turhan  beni cep telefonumdan bir iki kez aradı. Ben cevap vermedim. Maçtan  
bir gün önce aramış olması nedeniyle benden maçta iyi oynamamam yönünde talep ve telkinlerde bulunacağını  
düşündüm.  Daha önce böyle  bir  talebi  olmamıştı   ancak bu sene Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyordu ve  
Trabzon ile aralarında puan farkı yoktu. Ben o ara iyi bir performans yakalamıştım. Cemil Turhan'ın aramasından  
rahatsız oldum, kendisine cevap vermedim. Ancak daha sonra takım arkadaşım İskender Alın bana ısrarcı bir  
şekilde  Cemil abiyi  aramamı söyledi, bana ulaşmaya çalıştığını ancak ulaşamadığını, büyüğümüz olduğunu ve  
benim onu aramamı istediğini  söyledi. Ben İskender'i reddettim. Çünkü bu hususta bir kanaatim vardı. İskender'i  
geçiştirmek için tamam sen git ben onu ararım dedim, o ısrar etti, ısrarı üzerine yanında Cemil abiyi aradım,  
ismimi söyledim, hasta  olduğunu,  telefonlarına cevap vermediğimi,  geri  dönmediğimi söyleyip sitem etti.  Ben  
değiştirmediğim  halde  telefonumu  değiştirdiğimi  bu  nedenle  kendisinin  numarasını  farketmediğimi,  İskender  
söyleyince arayanın kendisi olduğunu öğrendiğimi söyledim. Bu telefon görüşmesi dışında kendisi ile bizzat bir  
araya gelmişliğim olmadı.  Bu görüşmede  bana bir şey söylemek için aramadığını söyledi, bende saygımdan  
aramıştım.  Konuşmayı  uzatmak  istemiyordum  çünkü  konuşmanın  gidebileceği  yerleri  tahmin  ediyordum.  Bu  
nedenle kısa kestim. Fener’in o anki durumu nedeniyle maçta iyi oynarsam da oynamasam da farklı kesimlerin 
eleştirilerine maruz kalacağımı biliyordum, alt yapıdan yetişen bir oyuncu olduğum için bu yönde bir sıkıntım vardı.  
..Bazı  görüşmelerde  bu  durum zaten anlaşılmaktadır.  Bu maçta  da  güzel  bir  oyun çıkardım.  Bunun dışında  
şahsımla ilgili gıyabımda Aziz Yıldırım'ın Serkan Acar'la, Cemil Turhan'la, Şekip Mosturoğlu'yla, İlhan Ekşioğlu'yla  
yaptığı  görüşme içeriklerini  bilmiyorum. Aziz  Yıldırım'ın  niçin  Cemil  Turhan'ın benimle görüşüp görüşmediğini  
sorduğunu bilmiyorum. Aralarında ne tür bir görüşme geçti bilemem, ben Fener’de oynarken Hacettepe maçında  
kendi kalemize gol atmıştım,  bu nedenle gıyabımda "O Kendi Kalesine Gol Atan" tabiri  ile beni kastettiklerini  
düşünüyorum.  Cemil  abi  beni  aramıştı,  ben  ilk  görüşmeye  ilk  aradığında  çıkmamıştım.  Ardından  o  gün  kız  
arkadaşımla bir görüşme yaptım. Bu görüşmede Cemil abinin ararken benden takım arkadaşlarımla konuşmamı 
isteyebileceğini tahmin ettiğimi söyledim. Ancak Cemil abi benden böyle bir ışık almadı. Kendisine zaten bir kez  
döndüm. Bu görüşmeyi de kısa kestim. Bu nedenle eğer bana bir teklifte bulunmayı düşünse bile buna fırsat  
vermedim. Bunun dışında İskender veya başka bir futbolcu aracılığı ile bana bir teklif gelmedi. Maçtan önce yine  
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Ali  Kıratlı  ile  bir  görüşme  yaptım.  Bu  görüşmede Cemil  abinin  beni  aradığını  söyledim.  Kendisine  duygusal  
olamayacağımı, aslanlar gibi topumu oynayacağımı söyledim. O da tabi aslanım çıkıp sen oyunununa bak Allah  
yardımcın olsun dedi, fakat bu görüşme bana okunan tapelerde yoktu. Aramızda böyle bir görüşme geçti. Maçtan  
sonra Ali Kıratlı ile maçı analiz eden bir görüşme yaptık. Biz bu maçı  2-0 kaybettik. Ben bu maçta iyi oynamıştım.  
Iyi oynadığımı vurgulamak için "Fenerbahçe almayacak mı beni sonuçta" tarzındaki cümleyi sarfetmiş olabilirim  
yoksa  o dönem ben zaten kontratımı uzatma hususunda anlaşmıştım. 02.05.2011 günü yaptığım görüşmede  
"Zaten bir bize maça yatın demedikleri kaldı kulüpte" derken görüşmenin devamından da anlaşılacağı üzere o ara  
Türkiye  kupası  final  maçımız  vardı.  Maçta  iyi  oynamamız  için  bizi  sıkı  şekilde  uyarıyorlardı.  uykunuza,  
yemeğinize, sakatlanmamanıza, kart görmemeye dikkat edin tarzında uyarıyorlardı. Ben bu uyarıları kastetmiştim.  
Ayrıca bizim Fenerbahçe maçımız kupa maçından bir hafta önceydi. Ligde bir iddiamız yoktu. Bütün iddiamız  
Türkiye  kupasıydı.  Buna  rağmen  spekülasyon  olmasın  diye  tam  kadro  maça  çıktık.  Ancak  maçı  2-0  
kaybettik.Maçtan sonra Ercan Saatci ile yaptığım görüşmede "Aleks’e vurdurduk yine bir tane, ama iyi, olsun iyi  
oldu boşver, o da olmasaydı zaten ben belki sıkıntıya girerdi o maç yani, hiç" derken maç 1-0 iken Aleks'in attığı  
2.gol  ile  Fenerbahçenin rahatladığını  düşündüğümü söyledim, aksi  halde Fenerbahçe açısından maç sıkıntılı  
olabilirdi.  Ercan  abi  iyi  bir  Fenerbahçeli  olduğu  için  ve  kendisiyle  muhabbetim  olduğu için   sohbet  babında  
konuştuk. Yoksa benim kötü oynamam zaten söz konusu değildir. Ayrıca bilerek Aleks'e pozisyon vermemde söz  
konusu olamaz. Bana kesinlikle anılan maçlardan önce herhangi bir teşvik pirimi verilmesi, şike yapılması gibi  
tekliflerde  bulunulmuş değildir…Cemil Turhan'ın şike amaçlı benimle irtibat kurmayı düşündüğünü tahmin ettiğim  
için  kendi  telefonlarına  da  bakmamıştım.  Bana da  böyle  bir  teklifte  bulunmadı.  Ancak gıyabımda kendisi  ile  
Fenerbahçeli  diğer  yöneticiler  arasında  neler  geçti  bilemem.  Kulübümden  memnunum.  Iki  yıldır  iyi  bir  
performansım var. Tekrar milli takıma yükselme durumum var. Olaylarla bir ilgim yoktur. Futbol camiası içerisinde  
bulunan herkes şike ve teşvik pirimi iddialarını duyar ancak şimdiye kadar bana bu amaçla yapılmış bir teklif  
yoktur ben kimseden bu amaçla para alıp menfaat temin etmedim.” demiştir.

İbrahim  Akın  müdafi  eşliğinde  alınan  savcılık  ifadesinde:  “  Daha  önce  Beşiktaş  Spor  kulübünde 
futbolcuydum. 3 yıldır Büyükşehir Belediye’de  futbol oynuyorum. ..Yusuf Turanlı benim menajerimdir. Kesinlikle  
iddia edildiği gibi hiç bir şike olayına karışmadım…Dosya kapsamında bildiklerimi anlatmak, olayların açığa 
çıkmasını sağlamak istiyorum. Benim menajerim Yusuf Turanlı'dır. Yusuf Turanlı'nın bana ismini okuduğunuz 
Ahmet Çelebi ile irtibatını bilmiyorum…Bana okuduğunuz fiziki takipler doğrudur.  Ben menajerimle maçtan 3 
gün önce kendisinin talebi üzerine BİG CHEFS isimli restorantta buluştum. Kendisi bana Fenerbahçe’den; 
maçlarında gol atmamam karşılığında 100.000 dolar teklif edildiğini söyledi. Ben ilkin sıcak karşılamadım. 
Benim  dini  duygularım  kuvvetlidir.  Kendisi  de  bilir.  Bana  bunun  dinen  günah  olmadığını,  bir  sakıncasının  
olmadığını, gerekirse bu hususu tanıdığım bir hocaya danışmamı ısrarla söyledi. Ardından ayrıldık. Ben daha  
önce İstanbul'da iken tanıştığım şuan Erzurum'da imamlık yapan Ahmet isimli şahsı aradım. Bana böyle bir teklif  
olduğunu, karşılığında para vadedildiğini, bu parayı kabul etmemin günah olup olmadığını sordum. Bana dinen bir  
sakıncası  olmadığını  söyledi.  Ardından  maçımız  oynandı.  Ben  maçta  gol  atmadım  fakat  oynarken 
psikolojikmen rahatsız oldum ve elimden geldiğince iyi oynamaya çalıştım. 60.dakikada hoca tarafından, bu 
maçtan sonra Türkiye kupası maçı olduğu için çıkarıldım. Bir hafta kadar sonra aynı restorantta Yusuf Turanlı 
ile tekrar buluştuk. Bana poşet içerisinde para getirmişti.   Sonra saydığımda daha önce 100.000 dolar  
getireceğini söylemiş olmasına rağmen 50.000 dolar getirdiğini gördüm. Bu önceden maçta gol atmamam 
karşılığında  Yusuf  Turanlı'nın  vaat  ettiği  paraydı.  Takım arkadaşlarından  kimsenin  bu paradan haberi  
yoktu. Ben Yusuf Turanlı'nın bu parayı hangi Fenerli yöneticiden aldığını bilmiyorum. Aramızda başka bir 
konudan kaynaklı bir para alışverişi, kendisinin bana borcu yoktur. Ben bu parayı harcamadım.  10.000 
dolar civarını Erzurum'da’ki hocaya kurban kesip dağıtması için gönderdim. Geriye kalan parayı da tanıdığım fakir  
fukaraya dağıttım. Bu paraya zaten ihtiyacım yoktu. Yusuf Turanlı'nın zorlaması ile bu parayı almıştım. Benim 
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İBB'deki mukavelemde  attığım gol karşılığında 50.000 TL para alma maddesi vardır. Gol attıkça bu katlanarak  
artmaktadır. Ben bu maçta gol atmayınca zaten bu paradan yoksun kalacaktım. 

Fiziki  takip  tutanakları  okundu,  Yusuf  Turanlı  ile  yaptığı  görüşmeler  hatırlatıldı:  Doğrudur.  Belirtilen 
tarihlerde menajerim olan Yusuf Turanlı ile buluşmuştum. Kollukta bana bu husus sorulduğunda poşet 
içerisinde İbrahim Toraman'dan alınan Beşiktaş forması olduğunu söylemiştim. Bu doğru değilir. Doğru 
olan o gün benim Yusuf Turanlı'dan bana vaat ettiği paranın bir kısmını aldığımdır. 

27.04.2011  günü  Yusuf  Turanlı'ya"100  dolar  değil  100  euro  abi  öyle  dedi"  şeklinde  mesaj  yazdığı  
hatırlatıldı, içeriği  soruldu: Ben kollukta bu mesajın Yusuf Turanlı ile Okan Buruk arasındaki bir ev satışına ilişkin  
olduğunu söylemiştim. Bu doğru değildir.  Ben bu şike parası ile ilgili hoca ile yaptığım görüşmede hocanın 
bana "daha fazla iste ona göre yardım yapalım."şeklinde talebi üzerine Yusuf Turanlı'ya mesaj çekerek 
talebi karşılığında 100.000 dolar değil 100.000 euro istediğimi beyan ettim. Bu ona dair bir görüşmedir. 

27.04.2011 günü Yusuf Turanlı ile bu amaçla yaptığı görüşme ve mesajlaşmalar soruldu: Doğrudur ben 
100.000 euro hususunda ısrar ettim. O görüştüğü şahıslara bunu kabul ettiremediğini ima etti. 100.000 
doların da uygun olduğunu söyledi. Ancak ben ısrar ettim. Fakat görüşmede geçen "adidas" krampon 
mevzuu gerçekten ayakkabıya ilişkindir . Bir şifre değildir.

28.04.2011 günü daha önce Beşiktaş'ta beraber oynadığım Fahri Tatan ile akşam görüşme yaptım. 
Bana okuduğunuz görüşme buna ilişkindir. Ben bu görüşmede Fenerbahçe'den bana şike amaçlı maçta 
iyi oynamamam için  para teklifinde bulunulduğunu samimi arkadaşım olan Fahri Tatan'a ima ettim.  Bu 
görüşme ona ilişkindir.  

29.04.2011 günü saat: 15:49 da telefonla görüştüğüm şahıs at antrenörümdür. Kendisi ile 5000 TL lik bir  
para işini konuştuk. 

29.04.2011 ve 30.04.2011 günü Yusuf Turanlı ile yaptığım görüşmeler şike parası ile ilgilidir.  Fahri 
Tatan ile yaptığım görüşme 6'lı ganyan oynamıştım ona ilişkindir.

 Fahri  Tatan  ile  02.05.2011  ve  05.05.2011  günü yaptığım görüşmelerde  Cuma  günü alacağımı 
kastettiği para şike parası ile ilgilidir. 

06.05.2011 günü Yusuf  Turanlı'ya yazdığım mesajda "ne yaptın abi  erzuruma gidecem akşam" 
derken kısmen Erzurum'daki hocaya göndereceğim şike parasını kastetmiştim.

Ben bana dosya kapsamında okuduğunuz Ahmet Çelebi ve diğer şahısların Yusuf Turanlı ve birbiriyle  
yaptıkları görüşme içeriklerini biliyorum. Bu şike parasını teminine yönelikte olabilir ancak ben onları tanımıyorum.  
Ben sadece Yusuf'u tanıyorum. Ben sadece Yusuf Turanlı ile muhatap oldum.  

06.05.2011 günü Yusuf Turanlı ile yaptığım görüşme doğrudur. Kendisinin Kıbras'ta oynadığı kumardan 
dolayı  borcu  vardı.  Bunu  biliyordum.  Onun  için  14.000,  16.000  de  ayrıca  kendisi  için  bu  şike  parasından  
ayırmasını ve almasını söyledim. Geriye kalan parayı ben dağıtmayı düşünüyordum. Bu ona dair bir görüşmedir. 

06.05.2011 günlü fiziki takip tutanağı doğrudur. O gün Yusuf Turanlı'yla buluştuk. Bana bu parayı  
getirdi. Parayı kendi evime gidince saydım. 50000 dolar olduğunu gördüm. 

07.05.2011  günü  Fahri  Tatan'la  yaptığım  görüşmede  "parada  cebimde,  balyalar..."  derken 
kastettiğim Yusuf'tan aldığım şike parasına ilişkindir. 
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Ben bu parayı aldığım için rahatsız oldum. 11.05.2011 günü Yusuf Turanlı’yla yaptığım görüşmede 
bunu kastettim. …

Bana şimdiye kadarki futbol hayatımda 3 maç için bu yönde tekliflerde bulunuldu. Bunlardan biri Yusuf  
Turanlı aracılığı ile Fenerbahçe maçında  şike yapmam ile ilgiliydi... Pişmanım, sadece şikeden 50.000 dolar para  
aldım. Bunu da dağıttım “ demiştir.

Tanık  Fahri  Tatan  savcılık  ifadesinde;  “ Halen  Adanaspor  takımında  futbol  oynuyorum.  Daha  önce 
Fenerbahçe, Rizespor, Beşiktaş, Konya, Denizli ve Eskişehir gibi takımlarda futbol oynadım. Genç ve Ümit milli  
takımlarda yine Beşiktaspor kulubünde futbol oynarken İbrahim Akın ile samimiyetimiz gelişti.  Birlikte oynadık.  
Kendisi saf bir  insandır.  Ben Fenerbahçe ile yapacakları maç öncesi  kendisi  ile görüştüm. Kendisiyle sık sık  
görüşürüz, bana bu maç için ekstra pirim olduğunu söylemişti. Kulüpte oynadığı maçlarda attığı 3 gol başına 50  
bin tl pirim alıyordu. Ben bu pirimi kastediyor zannettim. ‘İyi o zaman at golleri al parayı’ dedim. O da ‘tam tersi  
öyle değil’ şeklinde cevap verdi.  Böyle deyince bu paranın şike amaçlı gönderileceğini anladım. O  zaman 
kendisine  şike  amaçlı  para  teklifi  yapılmış,  ancak parayı  almamıştı.  Bu teklifi  kimin  aracılığı  ile  veya 
kimlerin İbrahim Akın'a yaptığını bilmiyorum. Ancak böyle bir teklif yapıldığını biliyorum. Kendisiyle sık sık 
görüştüğüm için bir görüşmemizde "yapma gerek yok bunlara" diyerek şike teklifini kabul etmemesini istedim.  
Ancak "bilmiyorum bakacam" şeklinde cevap verdi.  Aslında şikeye yanaşmama yönünde düşüncesi vardı. 
Ancak kendisine çok baskı yapıldığını biliyorum. Ayrıca kendisinin Yusuf Turanlı ile de çok sık görüştüğünü 
biliyorum. Ancak şike teklifinin bu şahıstan gelip gelmediğini bilmiyorum. En son İbrahim'in şike parasını almak 
için  buluşmaya  gittiğini  biliyorum.  Ancak  bu  parayı  aldı  mı,  almadı  mı  onu  bilmiyorum.  bu  amaçla 
görüşmeye gittiğini biliyorum. Bana telefonda söylemişti… 07.05.2011 günü yaptığımız görüşmede "parada 
cebimde... Balyalar...ha işte var işte öyle işte" şeklinde söylemişti. Bende "güzel güzel yolla bir 15 kağıt tehdit  
ederim seni"  şeklinde cevap vermiştim.  Kendisinin  bana 15 milyar  borcu  vardı.  Kendisi  hem Kıbrıs'a  kumar  
oynamaya gider, hem at yarışı oynardı. Hayatı kumar, at yarışı ve maçlardan ibaretti. Ben kendisine şike teklifinde  
bulunulduğunu biliyordum. Bu paranın kulübü tarafından verilen para mı  yoksa at yarışından tutturduğu para mı  
olduğunu anlayamamıştım. Tehdit ederim derken kısmen şike olayını kastedip dalga geçiyordum...Ben İbrahim'e  
Fenerbahçe maçı öncesinde şike teklifinde bulunulduğunu biliyorum. Ancak teklifi kabul edip etmediğini, para alıp  
almadığını bilmiyorum. Kendisine teklifi yapıldığını bana söylemişti.” demiştir(Kl:66, Dizi:298).

Şüpheli İskender Alın müdafi eşliğinde alınan savcılık ifadesinde;  “…Ben o maçta sakattım. Bu nedenle 
oynamadım. Cemil Turhan da eşim aracılığı ile bana herhangi bir teklifte bulunmadı. Yusuf Turanlı da böyle bir  
teklifte bulunmadı. Yusuf Turanlı genelde maçtan önce bizi arayarak maçta kimlerin oynayacağını sorardı. Kötü 
niyetle yaklaşmadığım için cevap verirdim. Seda Can benim eşimdir, kendisi Fenerbahçe kulübünde muhasebe  
bölümünde çalışır. Tamer Yelkovan Fenerbahçenin bildiğim kadarıyla mali işler müdürüdür. Eşimin amiri gibidir.  
Cemil Turhan'la maçtan önce görüşmedim. Eşimle yaptığım görüşmede Cemil hocanın beni arayıp aramadığını  
soruyor.  Neyi  kastettiğini  bilmiyorum. Ama beni  aramadı.  Gıyabımda yaptıkları  görüşmeleri  bilmiyorum. Yusuf  
Turanlı resmi olarak menajer değildir. Menajerlik yetkisi yoktur. Ancak fiilen benimle İbrahim Akın'ın menajerlik  
işlerini bu şahıs yapıyordu. Benim görüşmelerime kendisi girmedi. Eşim bana daha sonra Cemil Turhan'ın bizim 
takımda oynayan eski Fenerbahçeli Can Arat ile görüşmek istediğini söyledi. Ben arkadaşım Can Arat'a bunu  
ilettim. Kendisi Fenerbahçe maçından önce irtibat kurulmasından rahatsız olduğunu gösterdi. Maçtan önce niye  
arıyorlarki  diye  sitem  etti.  Saygıdan  dolayı  Cemil  abiyi  aradı.  Bana  bu  maçta  herhangi  bir  şike  teklifinde  
bulunulmadı.  Ben  zaten  bu  maçta  oynamadım…Üzerime  atılı  şike  eylemlerine  konu  maçlardan  Fenerbahçe  
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maçında zaten oynamadım. Bu nedenle şike yapmam mümkün değildir. Zaten sakattım.  Bu doktor raporuyla  
sabittir.. Bu süreçte hiçbir maddi menfaat temin etmedim.” demiştir. 

Tanık Ahmet Kanğı kolluk ifadesinde;”İbrahim Akın ile ara sıra telefonla görüştüğünü, bu görüşmelerin 
birinde kendisine para teklif edildiğini İbrahim Akın’ın söylediğini, bunu transfer olarak düşünüp sakıncası yok  
dediğini, bu beyanın fetva anlamına gelmediğini, fetva vermeye yetkili olmadığını, şike ve teşvik konusunun ne  
anlama  geldiğini  bilmediği  için  bunu  transfer  olarak  anlayarak  ‘veren  razı  ise  bir  sıkıntı  olmaz’  dediğini,  bu  
konuşmadan zaten İbrahim Akın’ın anlattığı konuşma ilgili anlaşmaya vardığını, daha sonra akıl danışmak için  
kendisini aradığını düşündüğünü, olayı tam olarak anlatmış olsa böyle bir şeye sakıncası yoktur demiyeceğini”  
ileri sürmüştür (Kl:66, Dizi:123-129 arası).

Tanık Kenan Şentürk kolluk ifadesinde;”İbrahim Akın’ın şoförlüğünü yaptığını, İbrahim Akın ile yaptığı,  
3534  ve  3535  nolu  tapelere  konu  görüşme  içeriklerinin  doğru  olduğunu,  anılan  dönemde  İbrahim  Akın’ın 
bozdurması için kendisine 40-50 Bin dolar para verdiğini, bu parayı Büyükşehir Belediye Spordan aldığını” beyan  
etmiştir (Kl:66, Dizi:132).

Göksel Gümüşdağ Savcılık ifadesinde; “Bana kollukta Fenerbahçe - İBB maçı ile ilgili gıyabımda bizim 
futbolcular Metin Depe, Can Arat ve İbrahim Akın'ın yaptıkları görüşmelerde sarfettikleri sözler okundu; ben burda  
cevabımı  verdim,  maç  öncesi  kesinlikle  ne  soyunma  odasına  gidip,  ne  de  antreman  sırasında  futbolcuları  
toplayarak bir sonraki hafta oynanacak kupa finali öncesinde oynanan Fenerbahçe maçına asılmamaları, maçta 
kendilerini  zorlamamaları  yönünde  bir  ifade  kullanmadım.  Bu  futbolcular  yaptıkları  görüşmelerde  niçin  bunu  
çağırıştırır  ifadeler kullanmışlar bilemem. Biz o sırada kupada finale kadar gelmiştik. Yarı finale gelene kadar  
kupada toplam bir milyon dolar pirim vermiştik. Bizim için kupa çok önemliydi. Ilk kez bir kupa finali oynayacaktık.  
Bir UEFA  finali kadar önemi vardı. Futbolcular bu maça kilitlenmişti. Hedefi kupaya çevirmişlerdi. Bu nedenle  
ligde  istemediğimiz  sonuçlar  alıyorduk.  Bir  önceki  haftada  Ankaragücü  ile  kendi  sahamızda  oynamış  ve 
kaybetmiştik. Futbolcular final maçında kendilerini göstermek istiyorlardı. Hem Türk futbolunun gözü kulağı bu  
maçta olacaktı.  Hem bununla bağlantılı  olarak transfer  yapacaklardı.  Hemde pirim kazanacaklardı.  Rakibimiz  
camia ve maddi olarak on katı büyüğümüz Beşiktaş idi. Kupayı almaları halinde de büyük bir pirim alacaklarını  
takıma söylemiştim. Futbolcular bunu bildikleri  için Ankaragücü maçında olduğu gibi Fenerbahçe maçında da  
sakatlanma, kart görme ve aşırı yorgunluk riski nedeniyle kendileri bilerek maça asılmamışlarsa bunu bilemem. 
Ancak ben böyle bir talimat, yönlendirmede ve telkinde bulunmadım. Hatta maça da hakkımızda söylenti çıkmasın  
düşüncesiyle Abdullah hoca tam kadro çıktı. Hiç bir futbolcumuzu maçta saklamadık. Ben İbrahim Akın'a yönelik  
şike girişimlerini soruşturma yapıldıktan sonra öğrendim.” demiştir.

           EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

          Soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller birlikte ele alındığında ; 01.05.2011 günü İstanbul’da 
oynanan  İ.B.B.Spor-Fenerbahçe  karşılaşmasının,  Fenerbahçe'nin  lehine  sonuçlanması  amacıyla;  Aziz 
Yıldırım'ın,  İlhan Yüksel Ekşioğlu,  Bülent İbrahim İşçen ve  Cemil Turhan’a talimat verdiği, Bülent İ.İşçen'in 
Ahmet Çelebi'ye gerekli  talimatları aktardığı,  Ahmet Çelebi'nin  Yusuf Turanlı aracılığı  ile İ.B.B.Sporda futbol 
oynayan İbrahim Akın'a ulaştığı, İbrahim Akın’ın 100 000 euro karşılığında şike yapmayı kabul ettiği, maçın örgüt  
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üyesi  şüphelilerin  beklentilerine  uygun  şekilde  neticelendiği,  şike  için  Aziz  Yıldırım'dan  alınan  100.000  euro  
paranın maçtan sonra İbrahim Akın’a verildiği, diğer yandan Cemil Turhan'ın Can Arat ve İskender Alın'la şikeye  
yönelik irtibat kurduğu ve şike faaliyeti yürüttüğü, bu konuda Aziz Yıldırım ile irtibatı İlhan Ekşioğlu'nun sağladığı,  
sonuç olarak Aziz Yıldırım liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün söz konusu maçta şike faaliyeti yürüterek  
karşılaşmanın Fenerbahçe lehine sonuçlanmasını sağladığı, şüphelilerden  Abdullah Başak, Tamer Yelkovan, 
Ali Kıratlı ve Serkan Acar’ın da aktif şekilde şike eyleminin içinde bulundukları, İBB Spor Kulüp başkanı Göksel  
Gümüşdağ’ın futbolcularına yapılan şike teklifini bilerek eyleme göz yumduğu, ayrıca maçtan önce futbolculara  
daha sonra oynanacak kupa final maçını bahane ederek; maça fazla asılmamaları, kart görmemeleri, sakatlık  
yaşamamaları yönünde talimat vererek eyleme katıldığı belirlenmiştir. (İ.B.B.Sporlu futbolculardan İskender  Alın  
ve Can Arat’a; maçtan önce şike amaçlı ulaşılmış, kendilerinden maçta kötü oynamaları ve diğer futbolcuların  
kötü oynamalarını, maça asılmamalarını sağlamaya yönelik faaliyet yürütmeleri istenmiş, ancak bu futbolculara  
“kazanç veya sair menfaatin verildiği / vaadedildiği / teklif edildiği” belirlenememiş olup 6222 sayılı yasanın 11.  
Maddesinin unsurları oluşmadığından bu şahıslara yönelik anılan maçtan ötürü işlem yapılmamıştır. 

4-) 08.05.2011 GÜNÜ KARABÜK’TE OYNANAN KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR – 
FENERBAHÇE FUTBOL  MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI 

EYLEMİN GELİŞİMİ

08.05.2011 günü Karabük’te oynanan  Karabükspor-  Fenerbahçe futbol müsabakası öncesi örgüt lideri 
Aziz Yıldırım’ın;  birçok farklı koldan müsabaka ile ilgili şike faaliyetlerinin yürütülmesini istediği, bu müsabakadaki  
şike  faaliyetlerinin  genel  olarak  M.Şekip  Mosturoğlu  tarafından  koordine  edildiği,  bu  durumun şike  ve  teşvik  
faaliyetlerinin koordinesinden sorumlu örgüt üyesi  İlhan Yüksel Ekşioğlu tarafından da “...  15 haftadır ilk defa bu 
hafta üzerimde hiç bi yük yok, kuş, kuş gibi hafifim bu hafta” şeklindeki sözlerle dile getirildiği, 

Örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın talimatıyla yürütülen şike faaliyetleri kapsamında;  M. Şekip Mosturoğlu’nun 
Sami Dinç aracılığı ile Karabüksporlu forvet oyuncusu Emanuel Emenike’nin  menajeri Erdem Konyar ile irtibata  
geçtiği,  Sami Dinç’in;  Erdem Konyar üzerinden Emenike ile  şike konusunda anlaşmaya çalıştığı,  bu anlaşma  
çerçevesinde 25.04.2011 günü Sami Dinç’le Erdem Konyar arasında yüzyüze yapılan  bir görüşmede “ Ya ağrım 
var falan deyip oynamasın ya, ya da bom bk oynasın, bi daha,  dayanamaz gol atar …hep beraber olmaz 
yani” şeklindeki sözlerde ifade edildiği gibi ya şahsın Fenerbahçe maçında oynamaması yada çok kötü oynaması  
şeklinde teklifte bulunulduğu, menajer Erdem Konyar’ın; Emenike’nin; müsabakada kötü oynaması, müsabakanın  
Fenerbahçe  lehine  sonlanması,  bunun  karşılığında  da  para  alması  ve  Fenerbahçe’ye  transferinin  yapılması  
konusunda örgüt  üyeleri  ile  anlaştığı,  bu  süreçte;  Emenike’ye  vaat  edilen  paranın  müsabaka  öncesi  Erdem 
Konyar’a  teslim edildiği,  Emenike’nin;  Karabükspor’un Fenerbahçe ile  yapacağı  müsabakadan bir  hafta  önce  
02.05.2011 günü oynanan Ankaragücü – Karabükspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkması üzerine  
örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın; Emenike’nin bu sakatlığının; Fenerbahçe maçında oynamamasına sebep olabileceğini  
düşünerek Şekip Mosturoğlu’nu arayıp rahatsızlığını dile getirdiği, Şekip Mosturoğlu’nun da Sami Dinç ile birlikte  
Erdem Konyar’la  irtibata  geçerek  şahsın  konu  ile  ilgilenmesini  istediği,  Erdem Konyar’ın;  Karabükspor’un  en  
önemli forveti Emenike’nin Fenerbahçe maçında sakatlığını öne sürerek oynamayıp bu suretle maçın Fenerbahçe  
lehine sonuçlanmasına katkıda bulunmayı  planladığını  aktardığı,   kendisinin kontrolü dışında gerçekleşen bu  
taktik değişikliği sebebiyle örgüt lideri Aziz Yıldırım tarafından azarlanan Sami Dinç’in de Erdem Konyar’a tepki  
gösterip “Ben hiç şeyi kontrol edemiyorum dedim o parayı da verecek dedim bitti benim abi,…,getirin paşa 
paşa abi bir hafta sonra ne aldıysan ver abi”  diyerek şahıstan önceden verilen parayı geri  istediği, ancak 
devam  eden  süreçte  şahısların,  Emenike’nin;  sakatlığını  öne  sürerek  müsabakada  oynamaması  üzerinde 
anlaştıkları,  Karabükspor  kulübü  doktorlarının  müsabakada  oynamasına  mani  herhangi  bir  sağlık  problemi  
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olmadığını söylemesine rağmen Emenike’nin bu sakatlığını öne sürerek 08.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe  
maçında oynamak istemediği, bu süreçte Karabükspor yetkililerinin de Fenerbahçe yöneticisi Alaeddin Yıldırım’ın  
Emenike  ile  görüştüğünü  öğrenmeleri  üzerine  şahsın  örgüt  ile  görüşerek  şike  konusunda  anlaşmış 
olabileceğinden ve bu anlaşmada Erdem Konyar’ın aracılık ettiğinden şüphelenerek Emenike’nin Erdem Konyar  
ile  görüşmesini  sınırlandırmaya  çalıştıkları,  oynanan  maçta  Emenike’nin  Karabükspor  takım  kadrosunda  yer  
almadığı, Aziz Yıldırım’ın; Emenike’nin müsabakada oynamamasından memnun olduğu, Emenike’nin müsabaka  
öncesi   vaat  edildiği  gibi  ligin  bitiminin  hemen  akabinde  Fenerbahçe’ye  transfer  edildiği,  bu  şekilde  örgüt  
tarafından  Emenike  ile  transfer  şikesi  yapıldığı,  şahısların  bu  konu  ile  ilgili  yürüttükleri  tüm illegal  faaliyetler  
esnasında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması çalışmalarına karşı aşırı duyarlı davranarak önem atfettikleri  
görüşmeleri  kendileri  ile  doğrudan irtibatı  olmayan otel  telefonu,  ankesörlü  telefon vb.  sabit  hatlar  üzerinden  
gerçekleştirdikleri, 

Süreçte;  yine  örgüt  lideri  Aziz  Yıldırım’ın  talimatıyla,  M.Şekip  Mosturoğlu’nun  yürüttüğü  faaliyetler  
kapsamında, müsabakadan iki hafta önce, Karabükspor kulübü içerisinde etki sahibi olduğu değerlendirilen Seyit  
İbrahim  Kalender  üzerinden  bazı  Karabüksporlu  futbolculara  ulaşıldığı,  şike  ödemesinin  3  taksit  halinde 
yapılmasının  kararlaştırıldığı,  ödemelerden  birinin  23.04.2011,  bir  diğerinin  07.06.2011  günü  yapıldığı,  
23.04.2011 günlü ödemenin; İstanbul’da, Aziz Yıldırım’ın talimatıyla ve M.Şekip Mosturoğlu’nun organizesinde,  
Tamer Yelkovan’ın Sami Dinç’e gönderdiği paranın Seyit İbrahim Kalender’e verilmesi suretiyle yapıldığı, Seyit  
İbrahim  Kalender’in  Karabükspor  kulübü  içerisinden  7-8  futbolcu  ile  görüştüğünün,  bu  şahıslarla  anlaşma  
sağlamaya çalıştığının anlaşıldığı, 

Tüm bu faaliyetler esnasında örgüt üyelerinin muhtemel bir soruşturmaya karşı aşırı duyarlı oldukları,  
özellikle iletişimin dinlenmesi  ve kayda alınması  çalışmalarına karşı kendilerince geliştirdikleri  tedbirleri  yoğun  
olarak  uyguladıkları,  bu  tedbirlerin  örgüt  liderinden  en  alttaki  örgüt  üyesine  kadar  herhangi  bir  değişim  
göstermeden tüm örgüt üyeleri tarafından sıkı bir disiplin içerisinde uygulandığı, örgüt üyelerinin bu tedbirlerinin  
bazı şüphelilerin tespit edilememesine sebep olduğu belirlenmiştir.

2010-2011 yılı  futbol sezonu sonunda Emenike’nin Fenerbahçe Spor Kulübüne transferi  gerçekleşmiş  
olup, bu transfere ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından düzenlenen toplam 9.000.000 euro bedelli senet  
fotokopileri ilgili bankadan temin edilerek soruşturma dosyasına konulmuştur (Kl:68, Dizi:129-141).

 
MAÇ RAPORU 

TFF  Resmi  internet  sitesinden  alınan  bilgilere  göre;  Kardemir  D.Ç.  Karabükspor  –  Fenerbahçe  
müsabakasının  08.05.2011  günü  saat:20.00’da  Karabük  Dr.Necmettin  Şeyhoğlu  stadyumunda  başladığı,  
Karabükspor  takımında  Emmanuel  Emmenike’nin  18  kişilik  kadroda  olmadığı,  müsabakanın  Kardemir  D.Ç.  
Karabükspor:0 – Fenerbahçe:1 şeklinde sonuçlandığı anlaşılmıştır.

1-SEYİT İBRAHİM KALENDER ÜZERİNDEN ŞİKE YAPILMASI 

A- EYLEME İLİŞKİN  İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

23.04.2011   günü saat:  17.23’de Şekip Mosturoğlu’nun   İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme  ; 
İlhan: “He  nasıl  gidiyor”, Şekip: “Müthiş”, İlhan: “Geldi mi şey dosyalar geldi mi”, Şekip:  “Müvekkil 

geldi bizzat…konuştum abi sağolsunlar,  yani seninde yardımın oldu tabi müvekkili edinme konusunda”, 
İlhan: “İyi süper süper”, Şekip: “Davayı verdi bayağı da şey var paydaşı var 7-8 tane paydaşı var…ben sana 
hafta içi anlatırım davayla ilgili gelişmeleri”. (tape:1830)

23.04.2011   günü saat:  18.19’da Şekip Mosturoğlu’nu   Tamer Yelkovan’ın aradığı görüşme  ; 
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Tamer: “Bir emanet istemişsiniz ya…o nasıl yapalım kulüpte şimdi”, Şekip: “Kulüpte mi dur ben birini 
ayarlayayım ya çalışacağım abi sana mı gelsin”, Tamer: “Ya bana gelsin işte beni arasın ben bir yerden vereyim 
olmazsa”, Şekip: “Tamam ben Sami’yi yollamaya çalışacağım”. (tape:1832)

23.04.2011   günü saat:  18.22’de Aziz Yıldırım’ın   Şekip Mosturoğlu’nu aradığı görüşme  (tape:2139); 
Aziz:  “Şey  seni  arayacak  sende  arayabilirsin”,  Şekip:  “Aradı  organize  etmeye  çalışıyorum 

başkanım”.

23.04.2011    günü  saat:  18.25’de  Şekip  Mosturoğlu’nun    Sami  Dinç’i  aradığı   (tape:1833)  görüşmenin 
gerçekleşmediği.

            23.04.2011   günü saat:  18.38’de Şekip Mosturoğlu’nu   Tamer Yelkovan’ın aradığı   görüşme(tape:1834); 
Şekip: “Tamer abi Sami’yi bulmaya çalışıyorum Sami’yi bulursam yani onunla senin aranda irtibat 

kuracağım yani bir şekilde ya o gelsin ya sen biri ile yollat” , Tamer: “Ben sizden haber bekliyorum” . 

23.04.2011   günü saat:  18.39’da Şekip Mosturoğlu’nun   Sami Dinç’i      aradığı görüşme  ; 
Şekip: “Sami mesajımı aldın mı”, Sami: “Bende onu okuyordum…Plaza Otelden çıktım…Mecidiyeköy’ün  

üstü var ya”, Şekip:  “Tamam Tamer abiyi ara sana biriyle yollayacak”, Sami:  “Peki ben okey bi mesajları 
daha fazla okuyayım da bi isterseniz pek anlayamadım”. (tape:1835)

23.04.2011   günü saat:  18.40’da Şekip Mosturoğlu’nu   Sami Dinç’in aradığı görüşme  ; 
Sami: “He okudum şimdi abi şey ben gidecekmiyim yani herhangi bir yerde... olur mu yani”, Şekip: 

“Sen bi yere telefon et yani getirsinler sana”, Sami: “Tamer abiyi arıyorum, diyorum”, Şekip: “Ondan sonra 
sen ararsın şeyi arkadaşımızı” , Sami: “Anladım anladım… He ona veriyorum tamam okey bay bay”, Şekip: 
“Evet evet ona tamam”. (tape:1836)

23.04.2011 günü saat:18.41’de Sami Dinç’in Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşme; 
Sami’nin Şekip ile konuştuğunu söyleyip “Bir şey varmış galiba bana gönderip, göndereceğin,…ben 

şimdi Plaza Otel’e geçiyorum orda bir arkadaşımla buluşacaktım o tarafa göndermek mümkün olur mu ” 
dediği, Tamer’in; bakacağını söylediği. (tape:1865)

23.04.2011 günü saat:18.43’te Sami Dinç’in Seyit İbrahim Kalender’i  aradığı görüşme; 
Sami’nin;  hiçbir  yere  gitmediğini  söylediği,  Seyit’in;  “Ha  sana  şey  mi  gelecek”  dediği,, Sami’nin, 

“Haberim var, haberim var organize etmeye çalışıyorum,…, Daha organize edemediler abi organize edince 
haber vereceğim arıycam abi”dediği, Seyit’in: onayladığı. (tape:1866)

23.04.2011 günü saat:18.44’te Sami Dinç’i Tamer Yelkovan’ın aradığı görüşme; 
Tamer: “Bizim kulübümüzde Cemalettin var şimdi o senin telefonunu verdim karşıya geçecek,…

Plaza Oteli bu şeydeki Barbaros’taki mi”, Sami’nin; onayladığı . (tape:1867)

23.04.2011 günü saat:18.56’da Sami Dinç’i kulüp çalışanı Cemalettin’in aradığı görüşme; 
Cemalettin’in; “Ben Cemalettin ben ya,…Tamer abi bi şey” dediği, Sami’nin; haberi olduğunu belirttiği 

ve Plaza Otel’in yerini tarif ettiği. (tape:1868)
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23.04.2011   günü saat:  20.03’de Aziz Yıldırım’ın   Şekip Mosturoğlu’nu aradığı görüşme  (tape:2140); 
Aziz: “Ne yaptı o güneydeki arkadaş geldi mi”, Şekip: “Sami ayarlıyor başkanım…o geliyor oraya”, 

Aziz:  “Yok yok o değil değil şeyde ki”, Şekip: “Ha geldi geldi geldi çok olumlu…onu yüzyüze anlatırım 
başkanım”, Aziz: “Yani çözüyor mu” , Şekip: “Zaten bir şey varmış kendiliklerinden varmış… bu da çok yardım 
edecek”,  Aziz:  “Evet tamam  peki  onu gelince konuşalım he”,  Şekip: “Tamam gelince ben sizi  aramam lazım 
anlatmam lazım”. 
          (Aziz Yıldırım’ın “güneydeki arkadaş” olarak şifreli şekilde bir şahsı sorduğunda Şekip Mosturoğlu’nun Seyit  
İbrahim Kalender’i  kastederek şahsın geldiğini ve şahısla Sami Dinç’in ilgilendiğini söylediği değerlendirilmiş,.  
Seyit  İbrahim Kalender’in bahse konu görüşmeye yakın tarihlerde Antalya’da TFF’nin verdiği bazı eğitimlerde  
görevli eğitmen olarak faaliyet gösterdiği belirlenmiştir.)

23.04.2011 günü saat:20.12’de Sami Dinç’in Seyit İbrahim Kalender’i  aradığı görüşme; 
İbrahim:  “Levazım  tarafındayım,..hıhı  sen  nerdesin”, Sami:  “Ben  bi  15-20  dakka  sonra  orda 

olabilecek durumdayım”, İbrahim:“Nerde”, Sami: “İşte yani sen nerdeysen orda yani”, İbrahim: “Sen bi yer 
söyle bana”, Sami: “Ararım geçerken seni oraya geçerken”. (tape:1869)

23.04.2011 günü saat:20.20’de Sami Dinç/Cemalettin’in; Tamer Yelkovan’ı aradığı görüşme; 
Sami’nin,  “Abi  tamamdır  ben  şimdi  beraberim  aldım ee”  dediği  ve  telefonu  Cemalettin’e  verdiği, 

Cemalettin’in; “Çok trafik vardı da o yüzden Tamer abi şimdi gelebildim” dediği, Tamer: “Aman iyi kilitle ki arabaya  
bişey olmasın” dediği. (tape:1870)

23.04.2011 günü saat:20.33’te Sami Dinç’i Seyit İbrahim’in aradığı görüşme; 
Seyit’in,  “Gel  abi  çık  o  zaman  sen  ben  kapıdayım,…Aktaş’tayım”  dediği,  Sami’nin,  kendisini 

gördüğünü belirttiği . (tape:1871)

03.05.2011   günü saat:  16.19  ’da   Seyit İbrahim Kalender'i      Sami Dinç'in   aradığı görüşme  (tape:3334); 
Sami:  "Yarın  sabah  Londra’ya  gidiyorum…ara  onu  ne  yapayım yani bırakayım  mı  şeye...  ofisine", 

İbrahim: "Ben şeyle konuştum pazar veya pazartesi elinde olur dedim", Sami: "Okey ya o zaman her şeyimiz iyi 
oldu", İbrahim: "Seni de hiç rahatsız etmedim biraz surat yapıyor da dur bakalım…hem zaman hem öbür şey 
içinde ben ee şey yapmadım ben biraz tavır yaptım ondan sonra ee sabah aradı açmadım telefonunu da… O 
özür dileyecek büyük ihtimal", Sami: "Sıkıntı yok demi şeyde dün konuştuğumuz ee hesapta", İbrahim: "O hafta  
için yok bizimki 3 mü oluyor gene 3 parça mı olacak", Sami: "Tabi öyle yaparız öyle yaparız", İbrahim:"Senle 
iyi anlaşıyoruz biz". 

03.05.2011   günü saat:  16.23’de Sami Dinç'i Şekip   Mosturoğlu'nun aradığı görüşmede  (tape:1678); 
Sami’nin;  "Konuştum şimdi onunla...şey ee biraz bozuk attı bana hallettim dedi sonra rakamsal 

olarak dedim...ben hallettim dedi ee pazar günü veririz dedi  Antalya ‘dayım ben zaten geldim dedi... iyi 
tamam dedim benim için fark etmez rakamsal olarak dedim bana şey yapma dedim yani sonucu söyle sen 
tamam dedi yani ayarlarım dedi biraz ters ters konuştu suratına kapattı sonra aradı özür diledi dedi her  
neyse yani şey bir sıkıntı yok...nasıl yapacağız onu dedi 3 yapacağız gene dedim... haberi yok de mi dedi 
şeyin yok dedim şey ee şüphelenebilir yani biraz daha saçmalık yaparsan falan dedim ya bir dahakine 
tutturacağım falan o kadar hoşuna gitmiş bir durumda ki abi... şuan patlatıyorum onu o zaman"  dediği, 
Ş.Mosturoğlu’nun:  "Patlat"  dediği, Sami’nin: "Okey sen buradasın o zaman... ben bu işi çıkarken o zaman bi 
haber abi de o zaman hallederiz" dediği tespit edilmiştir.

         B- EYLEME İLİŞKİN  07.06.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:251-254 arası)
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          Yapılan iletişim tespit  çalışmalarına göre;  Sami  Dinç’in Türkiye Futbol  Federasyonunda çalışan Seyit  
İbrahim Kalender’le  birlikte  hareket ettiği,   07.06.2011 günü Sami Dinç’le görüşmek için ofisine gideceği  ve  
kendisinden para alabileceği bilgisinin elde edilmesi üzerine ; (03.05.2011 günü Seyit İbrahim Kalender ile  Sami 
Dinç  arasında  gerçekleşen  telefon  görüşmesinde  Seyit  İbrahim'in  "Bizimki  3’mü  oluyor  gene  3  parça  mı 
olacak" dediği, Sami'nin de "Tabi öyle yaparız öyle yaparız" şeklinde karşılık verdiği belirlenmiş, Karabükspor 
müsabakasında yapılacak şikenin ödemesinin 3 taksit halinde Seyit İbrahim Kalender’e verileceği, buluşmada  
taksitlerden birinin ödenebileceği değerlendirilmiştir.)

07.06.2011 günü  saat:12.30’da Sami Dinç’in ofisinin bulunduğu  Şişli   Harbiye Mh.Cumhuriyet Cd. 
No:40 sayılı  adreste bulunan  Kahan İş Merkezi civarına geçilerek görevlilerce fiziki  takip çalışmalarına 
başlanılmış, saat:12.50’de Seyit İbrahim Kalender’in kullandığı 06 DH 9406 plakalı bordo renkli Ford Fiesta marka 
aracın  Cumhuriyet  Cd.  No:40  civarında  park  halinde  olduğu,  saat:13.20’de  Seyit  İbrahim’in Kahan İş 
Merkezinden çıktığı, elinde kırmızı renkli karton poşet olduğu ve 06 DH 9406 plakalı araca bindiği, Boğaziçi 
Köprüsü istikametine gittiği, saat:13.45’te  Seyit İbrahim’in Beylerbeyi Sarayı civarında bulunan Beylerbeyi Spor 
Klübü  otoparkına  06  DH 9406 plakalı  araçla  giriş  yaparak  aracı  park  ettiği,  karton  poşeti  araçta  bırakarak 
otoparkın  yanında bulunan  Türkiye Futbol  Federasyonu Futbol  Geliştirme Derneği’ne girdiği  görülmüş,  süreç 
fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.

2-EMENİKE’YE TRANSFER ŞİKESİ YAPILMASI 

A-OLAYA İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI
 
24.04.2011   günü saat:  15.40  ’  da Sami Dinç  ’i   Erdem Konyar’ın   aradığı görüşme  (tape:3677); 
Erdem:  “Geldim  ben  şeye  geçiyorum  otele  geçiyorum,..Pointteyim  istersen  gel  ...”,  Sami:  “…Yarın  

görüşürüz artık Erdem ya  bugün şimdi şey yapmayalım maçta var çünkü akşam biliyorsun”,..  Erdem: “O 
Garantibank’tan şey Emanuel de burada ona bir şey açabiliriz bir banka hesabı”, Sami: “Ee ben ama şeye 
vekaleten açamam onu”, Erdem: “Biz o da burada kendisi burada” dediği, Sami’nin açabileceğini söylediği. 

25.04.2011    günü  saat:  14.27  ’  de  Sami  Dinç  ’in    Ali  Kıratlı’yı   aradığı  (tape:3678); görüşmenin 
gerçekleşmediği;  Sami Dinç’in; telefon açılmadan arka planda Erdem Konyar’la konuştuğu ve: “Daha bir  
gelişme yok onu konuşacağım ... ha geliyor ...şey yapsın ya ağrım var falan deyip oynamasın ya, ya da 
bom bk oynasın,…bi daha, dayanamaz gol atar sı.rız hep beraber olmaz yani” dediği .

30.04.2011   günü saat:  16.41’de Şekip Mosturoğlu'nun   Sami Dinç'i      aradığı görüşme  ; 
Şekip: “Bir şey soracağım sana akşam akşam gidecek misin Reynaya”, Sami: “Yok gitmeyeceğim artık  

abi  o  gün  konuştuk  ya  ters  anlaşılır”,  Şekip:  “O arkadaşıyla  da  konuşsaydı  keşke”,  Sami:  “Bak  bu  sefer 
anlamadım abi ...bu sefer dediğini anlamadım”, Şekip: “Ya senin misafirin var ya yurt dışından gelen…o 3. 
arkadaşımızla konuşsaydı keşke", Sami: "He he he he anladım,…sen eve gidiyorsun değil mi,…eve gittiğinde 
bir çaldır da abi konuşalım ya". (tape:2602)

01.05.2011   günü saat:  20.58  ’de   Şekip Mosturoğlu'nun Sami Dinç'i   aradığı görüşme  (tape:2616); 
Şekip: "Bu senin kuzen Erdem burada mı", Sami: "Gitmiştir herhalde maça gidecekti…yarın ya onların 

maçı", Şekip: "Yarın sabahleyin mutlaka konuşalım tamam mı seninle…dur ev telefonunu ver ben seni buradan 
arayayım bir dakika" , Sami: "Black atayım istersen Blackberry’den", Şekip: "Mesaj at ben oradan arayayım 
seni". 
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01.05.2011 günü saat:21.43’te Sami Dinç’in Erdem Konyar’ı aradığı görüşme; 
Sami:  “Sen  maça  mı  gideceksin”,  Erdem:  “Gidebilirim  ama  belki  gitmem  başkanla  görüşeceğim,…

Ankara’da”, Sami: “Yo bi şey olmadı bi şey olmadı da şey ee daha önce konuştuğumuz mevzuda bir sıkıntı 
yok herhalde”, Erdem: “Yo herhangi bir sıkıntı yok”, Sami: “Bi hatırlatayım dedim yani sana burdan konuşmaya 
zaten gerek yok,…hemen geçiyorsan otele bi ara beni otelden”. (tape:1879)

01.05.2011 günü saat:23.00’da Sami Dinç’in Erdem Konyar’ı aradığı görüşme; 
Sami: “Aramadın” , Erdem: “Şimdi girdim otele” . (tape:1880)

01.05.2011 günü saat:23.03’te Sami Dinç’in  Erdem Konyar’ı aradığı görüşme; 
Sami: “Aman bak dikkat et belam s. ha Erdem tamam”, Erdem: “Abi ben ne yaparım”, Sami: “.. Yani 

bak ..sen ne yapayım yok abi ..yani söyleyim sana çok sıkıntı yaşarız yani tamam mı ne yapayım deme  
yani artık top sende yani bu senin sahandaki top çok ciddi söylüyorum bak valla yani çok ciddi zarar  
verirsin yani bana çünkü söyledik yani tamam mı” . (tape:1881)

02.05.2011   günü saat:  20.40  ’da   Şekip Mosturoğlu'nu Aziz Yıldırım'ın   aradığı görüşme  ; 
Aziz:  “Emenike  47.  dakikada  sakatlandı  çıktı  salak", Şekip:  "Tamam  başkanım".(tape:2620) 

(02.05.2011  günü  saat:20.00’de  başlayan  Ankaragücü–Karabükspor  maçının  47.dakikasında   Emenike  
sakatlanarak oyundan çıkmıştır.) 

02.05.2011   günü saat:  20.43  ’de   Şekip Mosturoğlu’nun telefonundan Sami Dinç'in      Erdem Konyar'ı   aradığı   
görüşme; 

Sami: "Durumunu bir öğrenip bana haber verirmisin", Erdem: “Maçta değilim ben", Sami: " Maçta değilsin 
sakatlanmış da seninki", Erdem: “Biliyorum", Sami: "Tamam biliyorsun ne oldu onun durumunu bir ögrensene 
bakalım nasıl sakatlığı ağır mıdır değil midir nedir…sen bana bilgi ver". (tape:2621)

02.05.2011   günü saat:  20.55  ’de   Şekip Mosturoğlu’nun telefonundan Sami Dinç'in      Erdem Konyar'ı   aradığı   
görüşme(tape:2622); 

Sami: "Ne oldu abi ögrenebildin mi", Erdem: “Yok öğrenemedim cünkü herhalde daha ordadır", Sami: 
"Ama oyundan alınmadı mı", Erdem: “Alındı da telefonu yanında degil herhalde", Sami: "Anladım ağır birşey yok o  
zaman…anladım okey tamam kontrolünün altında olsun",  Erdem: “Aynen merak etme sen… bundan rahat 
konuşamayız ama yani ben o zaman ben ... arayım veya", Sami: "Sen şey yap mesaj at buraya ben ararım". 

02.05.2011   günü saat:  21.30  ’da   Mehmet Şekip Mosturoğlu'nu Alaattin Yıldırım'ın   aradığı görüşme  ; 
Alaattin: “Ne oldu haber yok mu Şekipcim", Şekip: "Sabit numara arıyoruz abi bulursak konuşacaz…

bugün bayağı sıkıntı yaşanmış orda…arayacam haber verecem", Alaattin: “Sonra da beni evden arasana bi". 
(tape:2623)

02.05.2011   günü saat:  21.31  ’de   Şekip Mosturoğlu'nun Erdem Konyar'a   gönderdiği mesajda;   
"Erdem var mi hbr" yazdığı. (tape:2624)

02.05.2011   günü saat:  21.49  ’da   Ş.Mosturoğlu’nun telefonundan S.Dinç'in      E. Konyar'ı   aradığı görüşme  ; 
Sami: "Yarın ilk uçakla geliyorsun abi", Erdem: “Niye", Sami: "Sence, bu gece otur niye diye düşün 

abi sen… çok açık söylüyorum bak iptal et yada hiç gelme yani" ,  Erdem: “Yarın gece gelebilirim ancak", 
Sami: "Ama yarın burda ol Erdem". (tape:2625)
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02.05.2011   günü saat:  22.07  ’de   Şekip Mosturoğlu/Sami Dinç'i       Erdem Konyar'ın   aradığı görüşme  ; 
Erdem: “Sami orda mı" (Şekip telefonu Sami'ye veriyor), Erdem: “Ben gidiyorum yarın şimdi",  Sami: 

"Tamam git ara o zaman beni ara bekliyorum". (tape:2626)

02.05.2011   günü saat:  23.06  ’da   Ş.Mosturoğlu’nun telefonundan S. Dinç'in      E.Konyar'ı   aradığı görüşme  ; 
Erdem: “Oteldeyim de ben seni buradan arayayım mı yoksa sen beni ara", Sami: "Senin hattın var mı  

elinde…sabit varsa 30 saniye sonra ara oradan…deminki numaradan ara beni", Erdem: “Şey numarası şöyle bu  
çocukların odası", Sami: "Ne demek çocukların numarası  ne demek cep telefonu mu yine", Erdem: “Yok ... 
kaldığı oda numarası", Sami: "Tamam ya bir şey olmaz  otel odasından ara ara…o demin ki numarayı 212’li 
numarayı". (tape:2627)

03.05.2011 günü saat:11.06’da Sami Dinç’in Erdem Konyar’ı aradığı görüşme(tape:1883); 
Sami: “Şimdi şöyle bak ciddi …durumdayız Erdem…durumdayız bu… temizlememiz lazım başkan 

ebemi ..benim sağ ol çok teşekkür ediyorum yani” , Erdem:  “Tamam,…ben dün gece konuştum, senden 
sonra zamanım oldu konuştum hiç bir sıkıntı yok yani sana anlatınca herkes rahatlayacak”,  Sami: “Abi 
ama ben şuan anlatmadığım sürece hiç rahat değilim bir anlatamıyorum çünkü anlatacak bir …yok elimde şuan  
iki şuan dediğiniz bir şey olmamış durumda o yüzden güvenmiyor abi bak bu tip şeylerde çok önemlidir ben 
sana son gün telefon açıyorum bu sebeple sen bir şey değiştiyse o gün sıkıntı çıktıysa bana haber vermelisin ki  
ilk  olay  olmadan  benden  duysun  ve  sen  aradaki  farkı  görmüyorsun  yani,  bunu,  işi  normal  ilişkiler  gibi  
düşünüyorsun değil  ..şuan da güvenmiyor”,  Erdem: “Gerçekten şeyi  var  adam onu kullanarak çıktı  ki  öyle 
yapsın diye”, Sami: “Abi ama değişiyorsa plan bana haber vereceksin abi”, Erdem: “Allah aşkına ya öyle bir 
şey anlatınca anlayacaksın zaten” ,  Sami: “Abi anlat o zaman bul bir tane, al bir tane telefon kartı ara beni 
ankesörlü telefondan abi yani sende Uganda’da değilsinki  Ankara’dasın ya vallaha bak sinirleniyorum ama 
Erdem yani git ..otel odası kirala gerekiyorsa otelden ara beni ,… arkadaşının telefonundan değil abi sabit bir 
hattan ara git .. komşunun birinin kapısını çal ver 100 lira 5 dakika telefonla konuşacağım de gerekiyorsa”.

03.05.2011 günü saat:12.28’de Sami Dinç’in Erdem Konyar’ı aradığı görüşme; 
Sami: “Ee şeyi söyleyeceğim seninle demin konuştuğumuz hikaye ile ilgili olarak hiç bir şey ikna 

olduğu yok..yani hiç bir ee güven vesaire kalmış durumda değil,…yani çok kötü durumda yani şuan her 
şey çok sinirliler tam tersi olduğunu düşünüyorlar çünkü”, Erdem: “Ya sen merak etme”,  Sami : (çok ciddi 
olduğunu ve ufak tefek bir  şey olmadığını belirttikten sonra) “He  sen burada olmayacaksın maç zamanı,…
Erdem bir daha dönme abi çok açık söylüyorum yani bu kadar önemli bir şey varken ..olup gidiyorsan abi bir 
daha dönme abi”. (tape:1887)

03.05.2011 günü saat:13.03’te Sami Dinç’i Erdem Konyar’ın aradığı görüşme; 
Erdem: “Ha yarın erkenden gidelim orada konuşalım her şeyi olur mu”, Sami: “Tamam ... sıkıntı var …

abi dün ..attın bizi”, Erdem: “adamın kız arkadaşı geliyor zaten herşey konuşuldu adamla ama her dakika 
telefonda”, Sami: “Sen gidip onun yanında yaşayıp bunu temin etmek varken gidiyorsun ..İngiltere’ye”, Erdem: 
“Hayır  daha açık konuşamazsın bende sana anlattım mevzuyu bu” …Sami: “Bak ya işin içine …sonra 
çözülecek hiçbir şey yok abi benim için bitti ben kendim aradım ben benim tarafımda bitirdim ben hiç şeyi 
kontrol edemiyorum dedim o parayı da verecek dedim bitti benim abi,…getirin paşa paşa abi getirin paşa 
paşa abi  bir hafta sonra ne aldıysan ver abi tamam”, (Erdem, ismini belirtmediği şahısla anlaştığını ancak 
başkanın kendisini dışarı çıkardığını söylüyor), …Sami:  “Sonuç her ne olursa olsun o maç oynanırken sen 
Türkiye’de olmazsan isterse maç 5-0 bitmiş hiç umurumda değil tamam hiç umurumda değil”, Erdem: “Ya 
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adam tezgahı kurdu ya anladın mı,…ben bilirim  ben adamla ben görüştüm bir saat sonra dedim ondan 
sonra dün konuştum yine bir...yakalayamadım ki adamı yine bir yakaladım 1 saat konuştum” . (tape:1888)

03.05.2011 günü saat:16.16’da Sami Dinç’i  Şekip Mosturoğlu’nun aradığı görüşme; 
Şekip: “İyidir  Kuzey’den bir haber var mı”, Sami: “Üç kere falan konuştum en son dediğim de Allah 

belanı versin senin belanı da ananı da falan diye kayıyordum en son ağladı bu telefonda yarın sabah uçakta  
karşılaşacağız zaten kendisiyle geri zekalının yani  şey % 100 diyor bilmem ne diyor,…bu noktada mümkün 
değil  (gülüyor)  boş  bırakmaz  yani  çocuğun  üstünü  ...”,  Şekip:  “...  İngiltere’ye  gidiyor  yine”, Sami:  “Ya 
kalamıyorum diyor çünkü anladığım kadarıyla birazcık  şey var sıkıntı  var  takım içinde yani  başkan iyice .. 
çıkarmış, Erdem, Erdem’i almak istemiyorlarmış şuan yanına ben gidiyorum diyor şaka gibi diyor benle birini 
hep yanımıza böyle vermeye çalışıyor farkındayım diyor başkan benim olmamam daha iyi diyor orda çünkü 
benden işkilleniyorlar diyor bu iş b.u çıktı abi çok ilginç bir olay yani ben anlayamıyorum Fenerbahçe oldu mu 
herkes birlik  abi hiç  mi hiç anlayamıyorum bunu,..ee şey bi  şey daha söyleyecektim de sana hani  ha  şey 
aşağıda mısın sen”, Şekip: “Hı hı” , Sami: “Dur o zaman bürodan arıyorum abi”. (tape:1890)

03.05.2011   günü saat:  21.43’  de    Erdem Konyar’ı     Feridun Tankut’un   aradığı görüşme  ; 
Feridun: “Şimdi hocayla görüştüm hoca diyor ki yani öyle diyor çok diyor bir şey yok”, Erdem: “Ha 

anladım yani kendisi de öyle...ağrıyor diyor”, Feridun: “Şimdi şöyle bak ben hocaya da söyledim şimdi Emenike 
eğer bu maçta oynamam böyle yok şuram ağrıyor buram ağrıyor diye oynamazsa  ben mecburen onu Trabzon 
maçında da oynatmam,..kendisi içinde bizim içinde çok büyük bir kayıp olur ”, Erdem’in futbolcu ile konuşacağını 
söylediği. (tape:1218)

0  3.05.2011   günü saat:  21.44’  de   Erdem Konyar’  ın   Emenike’  yi aradığı görüşme  (tape:0000); 
Erdem: “Bir arkadaş yanına geldi de mi”, Emenike: “Evet”, Erdem: “Ben seni daha sonra arayacağım ve 

sana  herşeyi  yarın  anlatacağım,  şu  an  zamanı  değil başkanla  beraberim,…Karabük  başkanı”,  Emenike: 
“Ankara’da mı.?”, Erdem: “Ankaradayım, yarın sabah Londra’ya hareket ediyorum,…Sonra konuşuruz” . 

03.05.2011   günü saat:  21.45’  de   Erdem Konyar’ın     Sami Dinç’i   aradığı görüşme  ; 
Erdem: “Ee yarın bi konuşabilir miyiz”, Sami: “Hava alanında Ömer mömer tuvalete gidince konuşuruz 

abi yani  o kadar”,  Erdem: “Tamam”, Sami’nin bir  gelişme olup olmadığını sorduğu, Erdem: “Var yani kötü bi 
gelişme yok Karabük başkanın yanındaydım şimdi,..şeyi söylediğini bana ... Ali Yıldırım girmiş yanına filan 
onu anlattı bana”, Sami: “Biliyorum,..çok kötü yani benim tarafımdaki çok kötü s.. ağzıma,..hava alanında belki 
bi dakika konuşuruz” . (tape:1219)

0  3.05.2011   günü saat:  23.44’  de   Erdem Konyar’  ın   Emenike’  yi aradığı görüşme  ; 
Erdem: “O sana merhaba diyor,…yarın Sami ile aynı uçakla Londraya uçuyorum,  seni Ameoby’nin 

telefonundan arayacağım,…arkadaşın orada mı”,   Emenike:  “Evet”,  Erdem: “Ticketrumbadaki  para konusunu 
halletmeye  çalışıyorum”,    Emenike:  “Sanırım  ben  durdurmuştum,…onu  iptal  edeli  uzun  zaman  oldu,…son 
zamanlarda birşeyler söylemek istiyorum”,  Erdem: “Emin misin,  bilirsin biz hallettik,…sen İstanbul’a Point otele 
geldin Moby ile,…sonra Duck a gittin, nasıl biri, hatırladın mı?”,  Emenike: “Erdem bir zamanlar geldim sadece 
yarın harekete geçelim sonra”, Erdem: “Tamam yarın bulacağım”. (Kayıt SıraNo:0000)

0  4.05.2011   günü saat:  12.03’de Alaeddin Yıldırım'ın   Şekip Mosturoğlu'nu      aradığı görüşme  ; 
Alaeddin: “Bi de ya birşey midemi bulandırdı yalandır da bu Emenike’nin yok 7 yaş büyükmüş biliyor  

musun gazetede yazıyordu", Şekip: "31 yaşında…İyi ya abi işte ucuza alırız o zaman 31 yaşındaysa…Kulüpte 
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bir …var çocuğun menajerini falan şey yapmışlar biliyor musun tesislerden çıkarmışlar çocuğa demişler  
bir daha görüşmeyeceksin cep telefonuna kadar almışlar elinden başkan almış", Alaeddin: “Bizim maçta 
oynamaz herhalde ya". (tape:3633)

04.05.2011   günü saat:  12.40  ’da   Şekip Mosturoğlu'nun Sami Dinç'i   aradığı görüşme  ; 
Şekip:  "…Bir  de başkan  tehdit  ediyormuş bunu ne  yaparsan  aynını  şeyde  de  yapacaksın  diyor 

(Karabükspor-Trabzonspor müsabakasını kastederek) diğerinde de anladın mı…öyle değilse diyor ben diyor hem 
zaten  iadesini sağlarım hem bu  işi bırakırım diyor…bunu atmışlar  oradan, ondan zaten kalmıyormuş orada 
yaklaşmayacaksın demiş başkan da buna hani Ali Yıldırım hikayesini söylemiş başkan… konuştuklarını söylemiş,  
10 milyon demiş galiba". (tape:2632)

04.05.2011   günü saat:  22.42  ’de   Şekip Mosturoğlu'nu     Aziz Yıldırım'ın   aradığı görüşme  ; 
Aziz: “Ne yaptı bu şey iyileşmiş mi, iyileşmemiş mi", Şekip: "Şuan belirsiz başkanım…yani %49 olumlu 

%51 olmayacak gibi". (tape:2673)

06.05.2011   günü saat:  14.18’  de    Erdem Konyar’ın   Sami Dinç’i     aradığı görüşme;   
Erdem: “...Mail attım aldın mı”, Sami: “Gördüm Emre’ye gönderdim Emre bakıyor hallediyor Emenike ile 

konuşuyor seni bırakıyormuş Emenike” , Erdem: “Yok öyle bir şey yok ya,..bu olaylar çözülmezse tabiki bırakır 
ben de bırakırım yani haklı adam bu olaydan gerçekten bir dava açılsın yani ...öyle değil mi” , Sami: “Ya sonuç 
olarak işte şey senin burada olman gerekiyor oralarda olmaman gerekiyor bu tip bir durumdayken”, Erdem: ‘ben 
11-12 gibi oradayım ararım seni çünkü”, Sami: “Diğer konu ne oldu diğer konu”, Erdem: “O da tamam merak 
etme yanına gelince anlatırım bir sıkıntı yok”, Sami:  “Tamam şeyi söyle yani ona bak özellikle söyle ona 
Fenerbahçe arkanda duruyor Fenerbahçe olduktan sonra hiç bir  önemi yok falan filan söyle”,  Erdem: 
“Tamam” . (tape:1221)

07.05.2011   günü saat:  13.40’  da    Erdem Konyar’ın   Sami Dinç’e   mesaj attığı  ; 
“Ofise geleyimi?” yazdığı. (tape:1222)

07.05.2011   günü saat:  13.41’  de    Erdem Konyar’a    Sami Dinç’in    attığı mesajda  ;  (tape:1223)  “Bugun ofise 
gitmeyeceğim, simdi bir toplantıdayım, 1 saat kadar sonra cikarken arayacagim” yazdığı. 

07.05.2011   günü saat:  16.59’  da    Erdem Konyar’ı   Feridun Tankut’un   aradığı görüşme  ; 
Feridun: “Bugün hocayla konuşmuş Emenike ben rahatsızım oynamayacağım gibi falan laflar etmiş 

şimdi sen ne zaman geleceksin buraya…sen bu akşam onunla uzun uzun konuş eğer bu maçta şimdi doktorla 
görüştüm doktor diyor ki herhangi bir şeyi yok,..ama bu oynamazsa ben bundan sonra Antalya ve Trabzon 
maçında da oynatmam dolayısıyla”, (Erdem oyuncu ile görüşeceğini söylüyor) Feridun: “Görüştükten sonra 
bana haber ver ki ben de görüşeceğim”. (tape:1224)

08.05.2011   günü saat:  15.05’  de    Erdem Konyar’ı  ,   Sami Dinç’in a  radığı görüşme  ; 
Erdem’in;  Karabük’te  olduğunu  söylediği,  devamında  “Her  şey  tamam  ya,..bi  sıkıntı 

yok,..evindeyim”dediği,  Sami’nin; “Anladım,  var mı,  şey sabit  telefon” dediği,  Erdem’in;  “Yok yok şey etme 
merak  etme”  dediği,  Sami’nin;  “Zaten  basın  bülten...  dava  açacağız,..davanın  girişimlerinde  bulunduk”dediği, 
görüşmenin devamında Sami’nin;  Emenike’yi  kastederek “Sen çocuğa açıldı  de ama yani  dediğim gibi  bi 
sıkıntı olmasın bugün” dediği. (tape:1225)

08.05.2011   günü   saat:17.10’da     Aziz Yıldırım’ın Şekip Mosturoğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
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Aziz: “Bizde geldik...gayet güzel…Emenike oynamıyormuş…he kadrodan çıkarmışlar", Şekip: "Sakat 
demek ki", Aziz: “Herhalde" . (tape:2397)

08.05.2011 günü saat:20.00’da Karabükspor–Fenerbahçe müsabakasının başladığı.

08.05.2011   günü saat:  20.59’  da   Erdem Konyar’ın   Sami Dinç’i     aradığı görüşme  ; 
Sami’nin;  maç  izlediğini  söylediği,  devamında  “Anladım  dikkatli  olalım,  söyle ..  oynuyorlar  ama 

demi”dediği, Erdem’in; Emenike ile birlikte olduğunu kastederek “Beraber şuan maçı izliyoruz” dediği, Sami’nin; 
“Beraber mi ha o kadro değil mi ben kadroda sandım” dediği, Erdem’in; “Yok değil değil” dediği . (tape:1227)

08.05.2011  günü  saat:22.00  sıralarında  müsabakanın  Karabükspor:0–Fenerbahçe:1  şeklinde 
sonuçlandığı 

08.05.2011 günü saat:22.31’de Sami Dinç’in Erdem Konyar’ı aradığı görüşme; 
Erdem:  “İyi  oldu  ha”,  Sami  (08.05.2011  günü  oynanan  Bucaspor:1-Trabzon:2  maçını  kastederek) 

“Trabzon’da ilginç oldu çok ya 88’de 1-1 oldu sonra bir dakika sonra 2-1 oldu gördünüz mü,…ilginç ilginç …ne  
denir  sakatlığının  durumunu falan  bilmiyorum ama bak  e  basında  masında  size  bağlamaya kalkacaklardır 
konuşmayın hiç,…konuşursanız da sinirlenip konuşmayın”, Erdem: “Ben konuştum daha evvel önemli sakatlığı  
var dedim”, Sami: “Kamuoyundaki şeyi ne denir e imajı bozulmasın”, Erdem’in; bir sıkıntı olmadığını söylediği,  
Sami:  (Karabüksporlu futbolcu Armand Deumi’yi  kastederek) “Deyomi de mi oynamadı”,  Erdem:“Oynadı o ya  
stoperde”, Sami: “Oynamayacak mıydı  yanlış sordum oynamayacak mıydı öyle bir şeyler söyledi de Bülent 
Ataman bağlandığında,…oynamayacak oynadı öyle birşey diyor anlayamadım onu”, Erdem: “Oynadı, oynadı,…
bir sıkıntı yok yani”, Sami: “iki maçı kaldı iki maçı kaldı,…ne denir lig sonuna doğru da ligin sonuna kendisini 
toparlar senin oyuncular”. (tape:3278)

09.05.2011   günü saat:  00.53’  de   Erdem Konyar’ı      Sait isimli klüp çalışanının aradığı görüşme  ; 
Sait:  “Emenike’ye  söyle  yarın  gelmesin  antrenmana”, Erdem:  “Başkan  söyledi  önümüzdeki 

çarşambaya kadar  gelmesin dedi,..bir  kağıt  alabilir  miyim kulüpten  buna şimdi,..sakat  diye  izin  verildi” ,  Sait: 
“Tamam”. (tape:1228)

10.05.2011   günü saat:  16.23’  de    Erdem Konyar’ı   Sami Dinç’in   aradığı görüşme  ; 
Sami: “Çocuk gitti mi Nijerya’ya.., çok fazla şey haber çıkıyor şeyle ilgili  bu gitmesiyle ilgili ee yok işte 

terk etti takımı falan filan diye... gönderildi bilmem ne diye bi basın bildirisi yapmak lazım bunun gitme sebebi 
olarak ne yazalım”, Erdem: “Şey diyelim ya işte tedavi için gitti diye”, Sami: “Tamam o zaman şey yazmak lazım 
yani müvekkilim takımı terk ettiği vesaire doğru değildir”. (tape:1229)

10.05.2011   günü saat:  18.51’  de   Erdem Konyar’ın   Sami Dinç’e   mesaj attığı;   
“Otel gecince araycam. Otel numarasini yolaycam” yazdığı. (tape:1230)  

10.05.2011   günü saat:  19.15’  de   Erdem Konyar’ın     Sami Dinç’e attığı mesajda  ; 
“03242415000, oda 214” yazdığı. (tape:1231)  

24.05.2011   günü saat:  15.23’  de   Erdem Konyar’ın  ,   Sami Dinç’i   aradığı görüşme  (tape:1232)  ; 
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Erdem: “Geliyormusun”, Sami’nin;geleceğini söylediği, Erdem: “Bir şey soracam sana,..şey bu çocuğun 
içerdeki paraları alacak mı bunlar,..çocuğun içerde parası var ya maaşı filan”, Sami: “Karabük’de,..dün söylediğin 
şey mi dünkü”, Erdem: “Bi de maç başı bi de şeyleri işte maaşı,..17 bin euro maaşı var”, Sami: “Ben sana maç 
başı  diye  sormuyorum ki  abi  yani  ben  sana  ne  kadar  alacağı  var  diye  soruyorum”,  Erdem:  “Tamam  onları 
hallederiz ama de mi”, Sami: “Kesin de mi 9, yarın 9’da burada”, Erdem: “Tabi, tabi şimdi konuştum çocukla”. 

24.05.2011   günü saat:  16.33’de Şekip Mosturoğlu'nun  , Sami Dinç'i     aradığı görüşme  (tape:2609); 
Şekip: "Serkan abiyi ara organize edecek", Sami: "Öyle mi yani şey mi kulüp" , Şekip: "Hı,hı tabi,tabi",  

Sami:  "Almasına gerek yok ama geliriz  biz  dedi  istediğiniz  yere istemediler  öyle  gene de yapalım mı…gece  
kalacak bir  gün sonra dönecek",  Şekip: "Berrak’ı  da organize etmen lazım…fesihnameyi  imzalamayacak mı",  
Sami: "Yarın onu da mı bitirelim ben…o  gittikten sonra kalanı hallederiz diye düşünmüştüm de iyi tamam okey",  
Şekip:  "Sen  Serkan  abiyle  organize  et  hadi",  Sami:  "Bu  arada  bizim  birkaç  tane  yani  Erdil  in  daha  önce  
konuşulmamış ama konuşulması gereken birkaç sorusu var", Şekip: "Tamam ben müsait olunca seni arayım".

24.05.2011   günü saat:  16.40’  da   Erdem Konyar’ı   Sami Dinç’in   aradığı görüşme  ; 
Sami: “Fazla telefonla konuşma konuştukça işin içine …zaten,..çok sinirliyim sana Emrah anlatmadı 

mı”,  Erdem:  “Ya  Allah  aşkına  Sami  ya  ben  bu  işi  bırakacam”,  Sami:  “Yaparsın,..yarın  kalacağınız  yeri 
ayarlatıyorum ben şoföre gerek yok de mi,..kulübün konukevinde kalacaksınız bu tarafta”, Erdem: “Şoföre hiç 
gerek yok bizim barkada işimiz var  zaten”,  Sami:  “Fazla telefonda konuşma, iş yapma, yapınca işin içine …
zaten ...orda çay kahve getirsin sana”. (tape:1233)  

25.05.2011   günü   saat:11.51’de     Erdem Konyar’ın     Sami Dinç’i   aradığı görüşme  ; 
Erdem:  “Ben  çıkıyorum  nereye  gelelim”,  Sami:  “Benim  büroya  gelin  ya…”,  Erdem:  “Tamam 

geliyorum…”.(tape:2660)

2  5.05.2011   günü saat:  12.03’  de   Şekip Mosturoğlu’nun      Sami Dinç’i   aradığı görüşme  ; 
Sami:  “Şimdi  geliyorlar  bana  bizimkiler,..gizli  midir  saklı  mıdır  ya  oraya  mı  getireyim ne  yapıyoruz”, 

Mehmet: “Sen ofise al bütün evrakları hazırlayın orada ondan sonra ben seni yönlendireceğim”, Sami: “Haber 
bekliyorum o zaman senden ben yemeğe memeğe falan filan  bunlarla gözükmeyeyim mi dışarıda burada mı 
halledelim”, Mehmet: “Orada hallet yemeği”. (tape:1206)  

2  5.05.2011   günü saat:  17.38’  de   Şekip Mosturoğlu’nu      Aziz Yıldırım’ın   aradığı görüşme  ; 
Şekip:: “Başkanım bu Emenike geldi sabahleyin,..bütün evrakları imzalattık vekaleti de aldık, şimdi otele  

gitti orada bekliyor,..bunu Karabük’lüler de arıyorlar şuan, şuana kadar açtırtmadık telefonunu  o fesihnamenin bir 
tarafını  da  Karabük’ün  imzalaması  gerekiyor,..Karabük imzalamak için  ama senetleri  istiyor” ,  Aziz:  “Açmasın 
telefonlarını tamam imzalayalım herşeyi bitirelim ondan sonra”. (tape:1210)  

25.05.2011   günü   saat:17.41’de     Erdem Konyar’ı Sami Dinç’in   aradığı görüşme  ; 
Sami: “Şimdi başkanla konuştu biz kulübe gidiyoruz başkan siz konuşmayın ben şimdi bir gelin bana bir 

anlatın  mevzuyu  ben başkana kendim haber  vereceğim demiş...başkan öyle  demiş ya ben arayacağım yani 
anlaştığımızı  sizden değil  benden duyacak demiş”,  Erdem:  “Seyit  abiye hiç  dönmeyim mi şimdi”,…Sami:  “…
Erdemcim açma telefonlarını ben söyleyene kadar”. dediği(tape:2663) tespit edilmiştir. 

B- OLAYA İLİŞKİN YAPILAN TELEFON DETAY DÖKÜMÜ ANALİZİ (Kl:69, Dizi:83-89 arası)

Erdem Konyar’ın kullandığı  (5302252348) telefonun;
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Sami Dinç’in kullandığı  (2122969009) telefonu, 04.05.2011 günü saat:14:41’de aradığı, saat:16:41’de, 
09.05.2011 günü saat:13:11’de ve saat:13:15’de arandığı,

 Sami  Dinç’in  kullandığı   (5324316492)  telefonla,  19.04.2011  günü  saat:19:35  ile  25.06.2011  günü 
saat:18:09 arası toplam 80 kez karşılıklı  irtibatlı  oldukları, bu görüşmelerin maç günü (08.05.2011) maç günü 
öncesi  ve  sonrası  olduğu,  maç gününe yakın  tarihlerde  yapılan  görüşmelere  bakıldığında;  04.05.2011 günü 
saat:06:04’de  aradığı,  saat:06:17  ve  saat:12:24’de  arandığı,  saat:18:49’da  aradığı,  saat:22:32’de  arandığı,  
05.05.2011  günü  saat:08:13’de,  saat:08:15’de,  saat:10:13’de  ve  saat:10:14’de  aradığı,  06.05.2011  günü  
saat:12:19:09’da arandığı, saat:14:37 ve saat:13:24’de aradığı, 07.05.2011 günü saat: 13:40 ve saat:13:42’de  
mesaj  aldığı,  saat:15:24’de  arandığı,  08.05.2011  günü  saat:15:06’da  arandığı,  saat:20:59  ve  saat:22:31’de  
aradığı,  09.05.2011  günü  saat:12:21,  saat:13:10  ve   saat:17:50’de  aradığı,  10.05.2011  günü  saat:16:23’de  
arandığı, saat:18:51’de mesaj attığı, saat:18:53’de mesaj aldığı, saat:19:15 ve saat:19:20’de mesaj attığı,

Şekip Mosturoğlu’nun kullandığı (5322139491) telefonla,
02.05.2011 günü saat:20:43 ve saat:20:55’de arandığı, saat:21:05’de mesaj attığı, saat:21:31’de mesaj  

aldığı,  saat:21:37’de  mesaj  attığı,  saat:21:38’de  mesaj  aldığı,  saat:21:49’da  arandığı,  saat:22:07’de  aradığı,  
saat:23:05’de mesaj attığı, saat:23:06’da arandığı, saat:23:07’de mesaj attığı,

Emenıke’nin  kullandığı   (5495250078)  telefonla,     07.04.2011  günü  saat:18:00  ile  26.05.2011  günü 
saat:12:07 arası toplam 123 kez karşılıklı irtibatlı oldukları, 

Erdem Konyar’ın Emenike’yle yaptığı görüşmelerin detaylı  incelemesinde;

-01.05.2011  günü  saat:23:03’de  (236  saniye)  Sami  Dinç(5324316492)  tarafından  arandıktan  sonra  
saat:23:08’de (31 saniye) Emenıke’yi (5495250078)  aradığı,

-02.05.2011  günü  saat:22:06’da  (84  saniye)  Emenıke  (5495250078)  tarafından  arandıktan  sonra 
saat:22:07’de (17 saniye) Şekip Mosturoğlu’nu (5322139491) aradığı,

-03.05.2011 günü saat:12:20’de (5 saniye) Emenıke’yi (5495250078)  aradıktan sonra saat:12:23’de (15  
saniye)  Sami  Dinç’i  (5324316492)   aradığı,  saat:12:28’de (298 saniye)   Sami  Dinç (5324316492)  tarafından  
arandığı,

-03.05.2011 günü saat:13:04’de (1172 saniye) Sami Dinç’i (5324316492) aradıktan sonra saat:13:24’de  
(28 saniye) Emenıke’yi (5495250078) aradığı,

-03.05.2011 günü saat:21:44’de(37 saniye) Emenıke’yi (5495250078)  aradıktan sonra saat:21:45’de (54  
saniye) Sami Dinç’i(5324316492) aradığı,

-05.05.2011 günü saat:08:15’de (37 saniye) Sami  Dinç’i  (5324316492)  aradıktan sonra saat:08:16’da  
(149 saniye) Emenıke’li (5495250078) aradığı,

-06.05.2011 günü saat:14:37’de (42 saniye) Sami Dinç’i (5324316492) aradıktan sonra saat:14:38’de (11  
saniye ) Emenıke’yi (5495250078)  aradığı tespit edilmiştir.

EYLEMLE İLGİLİ ŞÜPHELİ / TANIK İFADELERİ

Aziz Yıldırım savcılık  ifadesinde  ;   belirtilen dönemde Emenike'nin transferi için Karabükspor kulübü ile 
anlaştıklarını beyan etmiştir.
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Mehmet Şekip Mosturoğlu savcılık ifadesinde; Emenike'nin transferi konusunda Mart ayında ön protokol 
imzaladıklarını, bu futbolcunun karşılaşmada sakat olduğu için oynamadığını beyan etmiştir.

Sami  Dinç  savcılık  ifadesinde;”  Erdem  Konyar'ın  avukatı  olduğunu,  Erdem  ile  yaptığı  görüşmelerin 
Emenike'nin transferiyle ilgili olduğunu, sabit telefonla aramasını istediği görüşmede Erdem şarjının bittiğini 
söylediği için bu şekilde ısrar ettiğini” beyan etmiştir.
 

Erdem Konyar kolluk ifadesinde  ;   Sami Dinç ile; ‘Emenike ağrım var deyip oynamasın’ şeklinde ifadenin 
geçtiği  görüşme  ile  ilgili  olarak;  buluşup  buluşmadığını  hatırlamadığını,  Sami'nin  kendisine  böyle  bir  şey  
söylemediğini,  Sami Dinç'in otel  telefonundan görüşmek istemesi  ile  ilgili  olarak;  kullanımında bulunan cep 
telefon hatlarına  çok fazla  fatura  geldiği  için  otelden görüşmek istediklerini ,  Emenike'nin  sakatlığından 
dolayı  oynamadığını,  Karabükspor  başkanının  kendisini  Emenike  ile  görüştürmediği  yönündeki  görüşmelerin  
asılsız  olduğunu,  Sami'ye  böyle  birşey  söylemediğini,  24.05.2011  tarihindeki  görüşmeleri  ile  ilgili  olarak;  bu  
görüşmelerden bir kaç gün önce Feridun Tankut'un Emenike'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını  
söylediğini, bunun üzerine Fenerbahçe ile konuşmasında sakınca olup olmadığını sorduğunu beyan etmiştir.

Emenike kolluk ifadesinde; “ kulüp doktorunun kendisini iğne ile maça çıkarmak istediğini, bunun üzerine 
özel doktora gittiğini ve özel doktorun kendisine sakat raporu verdiğini bu sebeple karşılaşmada oynamadığını,  
Sami Dinç’le 03.05.2011 günü buluşmadığını beyan etmiştir. 

Emenike savcılık ifadesinde;  Fenerbahçe'ye transfer konusunu ilk defa sezon bitiminden sonra Erdem 
Konyar  aracılığıyla  öğrendiğini  (Öncesinde Erdem Konyar’la  birlikte  Sami  Dinç’le  buluşmaları  hakkında  
telefon görüşmeleri mevcuttur.) beyan etmiştir.

Alaeddin  Yıldırım  kolluk  ifadesinde;  Emenike'nin  transferi  için  2011  şubat  ayında  Feridun  Tankut  ile  
görüşmeye başladığını, Antoni Seriç ile ilgili görüşmelari hakkında; Trabzonspor'un teşvik primi verip vermediği  
hakkında  Osman  Murat  Özaydınlı  aracılığı  ile  araştırma  yaptığını,  diğer  görüşmeleri  hatırlamadığını  beyan  
etmiştir. 

Seyit İbrahim Kalender kolluk ifadesinde  ;   “telefon görüşmelerini hatırlamadığını, Sami Dinç'ten para alıp 
almadığını  hatırlamadığını,  fiziki  takiple  ilgili  olarak  Sami  Dinç'ten  aldığı  poşetin  içerisinde  ne  olduğunu  
hatırlamadığını beyan etmiştir.

Seyit  İbrahim  Kalender  savcılık  ifadesinde;  Sami  Dinç  ile  buluştuğunda;  para  yada  başka  bir  şey 
almadığını, ara sıra Sami Dinç’ten 2-3 milyar borç para aldığını beyan etmiştir .

Tamer Yelkovan kolluk ifadesinde;  Sami Dinç ile görüşmelerinde geçen konunun para olduğunu, 
parayı Cemalettin ile Plaza otele gönderdiğini  (Aynı gün Şekip Mosturoğlu ile Sami Dinç arasında Tamer'in  
Plaza  otele  göndereceğini  söyledikleri  görüşmeler  mevcuttur.)  ancak  miktarını  ve  kime  gönderdiğini 
hatırlamadığını beyan etmiştir.

Batur  Altıparmak  kolluk  ifadesinde;  “Aziz  Yıldırım'ın  yanına  gitme  sebebinin  yabancı  bir  oyuncunun 
transferini konuşmak olduğunu, burada Aziz Yıldırım’ın Karabükspor'a teşvik pirimi duyumları aldığını, bu konuyu  
İlhan Parlak'a sormasını istediğini, kendisinin  de konu İlhan'a sorduğunu, İlhan'ın bu konuda kulüp başkanının  
toplantı yaptığını, toplantıda teşvike şikeye karışanın futbol hayatını bitiririm şeklinde konuştuğunu aktardığını,  
Aziz Yıldırım'a bu konuyu aktarırken ise aslında olmayan bir  olayı Aziz'i  rahatlatmak için ‘gerekeni konuştum’  
şeklinde aktardığını” beyan etmiştir.
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Feridun Tankut kolluk ifadesinde; “Karabükspor-Fenerbahçe karşılaşmasından 5-6 hafta önce Alaeddin 
Yıldırım'ın yanına geldiğini ve Emenike'yi transfer etmek istediğini söylediğini, lig bittikten sonra bu konu hakkında  
tekrar  Alaeddin  Yıldırım  ile  görüştüklerini,  Emenike'nin  sakatlık  sebebiyle  Fenerbahçe  karşılamasında 
oynamamasıyla ilgili  olarak kulüp doktoru ile görüştüğünde  kısmi bir tedavi ile oynayabileceğini belirttiğini, 
Emenike'nin sakat olduğu konusunda ısrar ettiğini,  kendilerinin de diğer maçlarda da oynamaması yönünde 
karar aldıklarını, Emenike'nin transferi konusunda sezon bitmeden anlaşma yapmadığını” beyan etmiştir.

Sinan Engin  savcılık   ifadesinde;  “…08.05.2011 günü oynanan Karabük maçından önce Fenerbahçe 
kulüp başkanı Aziz Yıldırım beni bir akşam 24:00 sıralarında aradı, bir televizyon programındaydım. Bana daha  
önce  Beşiktaş'ta  futbol  oynayıp  ülkesine  dönmüş,  ardından  Karabük'e  transfer  olmuş  Antony  Seric  isimli  
futbolcunun menajerinin kim olduğunu sordu. Ben 2006-2008 yılları arasında Beşiktaş'ta idari menajerdim. Bu  
kulübe  bu  görevle  ikinci  gelişimdi.  O dönemde bu  futbolcuyu  bonservis  olmadan transfer  etmiştik.  Kendisini  
şahsen tanırım.  Karakterli  bir  futbolcudur.  Iyi  takımlarda futbol  oynamış,  para kazanmış bir  futbolcudur .  Aziz 
Yıldırım  beni  arayınca hemen huylandım,  bunda bir  iş  var  dedim.  Gündüz görüşelim gibi  kararlaştırdık. 
Yanılmıyorsam  ertesi  gün  Papermoon'da  birlikte  yemek  yedik.  Aradan  zaman  geçti  kulüpte  veya  ofiste  de 
buluşmuş olabiliriz.  Bu yemekte kendisinin benden bir şey isteyebileceğini düşündüm. Ancak beklediğim 
gibi olmadı. Kendisi bana bu futbolcunun menajerine ulaşıp acaba Fenerbahçe maçı için Trabzon'dan bir 
teşvik pirimi gönderilmesi girişimi var mı, öğrenebilir misin tarzında talepte bulundu . Kesinlikle şike amaçlı 
bağlantı kurulması gibi bir talebi olmadı. Talebi düşündüğüm gibi olmayınca bende rahatladım. Ardından Lig TV 
nin Karabük'teki muhabirleri vasıtasıyla sordurduk. Herhangi bir teşvik gönderilmediğini öğrendik. Ben Yücel İldiz  
hocayla da konuştum. Bize kimse teşvik gönderemez, çıkar oyunumuzu oynarız tarzında cümleler söyledi. Daha  
sonra ben başkana ya telefonda yada bir yemekte buluşarak bildiklerimi paylaştım. Teşvik amaçlı herhangi bir  
para gönderilmediğini söyledim. Konunun sonra ne şekilde geliştiğini bilmiyorum. Ben Seric'in menajerinin İtalyan  
olduğunu, ancak ismini bilmediğimi söyledim. Zaten benden kendisi ile irtibat kurmam gibi bir talebi de olmadı.  
Eğer Fenerbahçe kulübünden Seric'in menajerine bir şike teklifi  yapılmışsa bunu bilemem. Seric Beşiktaş'dan  
ayrılırken  alacakları  karşılığında  senet  vermiştik.  Beşiktaş  kulübünün  verdiği  bu  senetlerin  takibini  Seric'in;  
Avukatlık yapan Sami Dinç'e verdiğini, yani Sami'nin bu şahsın avukatlığını yaptığını duydum. Eğer Sami Dinç  
aracılığı ile bir irtibat kurmuşlarsa bilemem. Benim zaten Seric ile bir samimiyetim yoktur.” demiştir.

             EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
          
           Soruşturma  kapsamında  yapılan  çalışmalar  sonucunda  elde  edilen  tüm  deliller  birlikte 
değerlendirildiğinde; 08.05.2011 günü Karabük’te oynanan Karabük – Fenerbahçe futbol müsabakasında,  Aziz  
Yıldırım  liderliğindeki  suç  örgütü  tarafından, Karabük  Spor  futbolcusu  Emmanuel  Emenike  ile;  şüpheliler  
Mehmet Şekip Mosturoğlu  ve Sami Dinç aracılığıyla,  menajeri  Erdem Konyar üzerinden;  sezon sonunda  
Fenerbahçe’ye  transferi  vaat  edilerek   şike  amaçlı  anlaşıldığı,  futbolcunun maçta  sakatlığını  bahane ederek  
oynamadığı, sezon sonunda Fenerbahçe’ye transfer edildiği, ayrıca Karabük Spor camiasında etkin olan TFF  
çalışanı Seyit İbrahim Kalender üzerinden de şike faaliyetlerinin yürütüldüğü, bu şahsın Karabük Spor’da bazı  
futbolculara ulaşarak (şahsın irtibat kurduğu bu futbolcular belirlenememiştir.) kendileriyle şike amaçlı görüştüğü,  
Aziz Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda hareket eden şüpheliler  Alaeddin Yıldırım ve Tamer Yelkovan’ın da bu 
eyleme iştirak ettikleri belirlenmiştir. 
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5-)  15.05.2011  GÜNÜ İSTANBUL’DA OYNANAN FENERBAHÇE –   ANKARAGÜCÜ 
FUTBOL MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI  

EYLEMİN GELİŞİMİ

15.05.2011 günü İstanbul’da oynanan Fenerbahçe - M.K.E. Ankaragücü futbol müsabakası öncesi Aziz  
Yıldırım’ın, İlhan Yüksel Ekşioğlu’na Fenerbahçe’nin Ankaragücü ile yapacağı maçta bazı Ankaragücü futbolcuları  
üzerinden şike yapılması için talimat verdiği, bu çalışmalar kapsamında; İlhan Ekşioğlu’nun Cemil Turhan, Yavuz 
Ağırgöl  ve  Mehmet  Yenice  vasıtasıyla  Yadigar  Boğa  isimli  şahıs  üzerinden  bazı  Ankaragücülü  futbolcularla  
irtibata geçerek müsabakada kötü oynayarak müsabakanın Fenerbahçe lehine sonlanması, bunun karşılığında da  
para almaları konusunda anlaştıkları, 

Bu süreçte; 22.04.2011 günü akşam saatlerinde Aziz Yıldırım’ın; İ. Ekşioğlu’na Ankaragücü müsabakası  
ile ilgili şike çalışmalarının ne durumda olduğunu sorduğu, 23.04.2011 günü sabah saatlerinde İlhan Ekşioğlu’nun  
konuyla  ilgili  olarak  Cemil  Turhan  ve  Yavuz  Ağırgöl  ile  yüzyüze  görüştüğü  ve  aynı  gün  Mehmet  Yenice’ye  
telefonla,  konuyla  ilgili  çalışmalarını  hızlandırması  yönünde  talimat  verdiği,  Aziz  Yıldırım’a,  Cemil  Turhan  
aracılığıyla, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildiği, Mehmet Yenice’nin, Cemil Turhan ve Yavuz Ağırgöl ile  
birlikte hareket etmeye başladığı, çalışmalara bu şahıslar tarafından devam edildiği,

29.04.2011  ve  10.05.2011  tarihlerinde  Mehmet  Yenice  ve  Yavuz  Ağırgöl’ün  bizzat   Ankara’da 
çalışmalarda  bulunarak  Ankaragücü  futbolcularına  ulaşabilmek  için  çaba  sarfettikleri,  Yavuz  Ağırgöl’ün  
29.04.2011 günü Ankara’da yaptığı faaliyetleri bildirmek üzere 02.05.2011 günü İlhan Ekşioğlu’nun ofisine giderek  
yüzyüze görüştüğü, şahısların Kasımpaşa kalecisi Murat Şahin aracılığıyla bir Ankaragücü futbolcusuna ulaşmayı  
hedefledikleri, Murat Şahin’in;  ilk anda bu teklife sıcak baktığı ancak daha sonra eşinin telkinleri sonucu teklifi  
reddettiği,

Geçen süreç içerisinde şahısların, Yadigar Boğa üzerinden bazı Ankaragücü’lü futbolculara ulaştıkları,  
13.05.2011 günü Yavuz Ağırgöl’ün; İlhan Ekşioğlu’nun talimatı ile Yadigar Boğa’nın irtibatlı olduğu futbolculara  
müsabaka sonrası verilmek üzere 400.000 doları aldığı, Cemil Turhan, Yavuz Ağırgöl ve Mehmet Yenice’nin; bu  
400.000 dolardan 100.000’inin Cemil Turhan ve Yavuz Ağırgöl’de kalması, bundan İlhan Ekşioğlu’nun haberinin  
olmaması, geri kalan 300.000 doların Yadigar Boğa ile birlikte İstanbul’a gelen Mehmet Yenice’ye verilerek bu  
şahıs  tarafından  müsabaka  sonrası  Ankara’da  Yadigar  Boğa  ve  bu  şahsın  irtibatlı  olduğu  Ankaragücü  
futbolcularına verilmesinin planlandığı,  300.000 doların 13.05.2011 günü Yadigar Boğa ile birlikte Ankara’dan  
Fenerbahçe Dereağzı tesislerine gelen Mehmet Yenice’ye, müsabaka sonrası Yadigar Boğa’ya verilmek üzere  
teslim edildiği, 

İlhan Ekşioğlu’nun bir yandan bu şahıslar aracılığıyla bazı Ankaragücü’lü futbolcularla irtibat kurarken bir  
yandan  da  Bülent  İbrahim  İşçen  ve  Abdullah  Başak  vasıtasıyla  Yusuf  Turanlı  üzerinden  Ankaragücü’lü  
futbolculara  ulaşmaya  çalıştığı,  bu  çalışmalar  kapsamında;  Yusuf  Turanlı’nın  Ankaragücü  futbolcusu  Turgut  
Doğan  Şahin  ile  irtibat  kurduğu,  konuyla  ilgili  09.05.2011  günü  Abdullah  Başak  ve  Yusuf  Turanlı’nın  öğlen  
saatlerinde  yüzyüze  görüştükleri,  bu  buluşmada  Abdullah  Başak  ve  Yusuf  Turanlı’nın;  ayrıca  Ankaragücülü  
futbolcu Uğur Uçar’a şahsın menajeri Ümit Aydın üzerinden müsabakada şike yapılması teklifinde bulunulması  
konusunun da  konuşulduğu,  Yusuf  Turanlı  ile  Ümit  Aydın’ın;  aynı  gün akşam saatlerinde şike  teklifi  ile  ilgili  
buluştukları,  Ümit  Aydın’ın;  Uğur  Uçar’a  şike  teklifi  yapmayı  kabul  ettiği  ve  10.05.2011 günü;  Uğur  Uçar  ve  
beraberindeki  bazı  Ankaragücülü  futbolculara  Aziz  Yıldırım  liderliğindeki  suç  örgütünün  şike  teklifini  ilettiği,  
futbolcuların  bu  teklifi  reddettikleri,  bu  durumun  Yusuf  Turanlı  tarafından  Abdullah  Başak’a  "Abi  olumsuz, 
korkuyorlar yok diyorlar, çok mücadele oldu ama olumsuz, öbüründe problem yok hafta sonu tamam ya,  
sen onu şey yap abi konuş yani… bana haber ver abi" şeklinde sözlerle iletildiği, 
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Ayrıca;  örgüt  yöneticisi  M.Şekip  Mosturoğlu’nun  bilgisi  ve  talimatı  ile  örgüt  üyesi  Sami  Dinç’in  
müsabakanın oynanacağı sabah Ankaragücü takımı kalecisi Stefan Senecky’nin menajeri Milan Lednicky isimli  
şahsa şike teklifinde bulunduğu ancak şahsın teklifi kabul etmediği, 

15.05.2011 günü İstanbul’da oynanan müsabakanın Ankaragücü:0-Fenerbahçe:6 şeklinde sonuçlandığı, 
Müsabaka sonrası Aziz Yıldırım’ın, İlhan Ekşioğlu’na; Cemil Turhan, Yavuz Ağırgöl ve Mehmet Yenice  

kanadında yürütülen şike faaliyetlerinde aracı şahısların kendilerine anlaşıldığını söylediği futbolcuların yarısı ile  
anlaşıldığı bilgisinin geldiğini, Cemil Turhan ve beraberindeki şahısların ulaştığı şahıslara verilecek şike parasının  
yarısının verilmemesini istediği, İlhan Ekşioğlu’nun da buna istinaden 13.05.2011 günü şahıslara verilen 400.000  
doların yarısının  anlaşma sağlanan futbolculara verilmesini,  kalan 200.000 doların kendisine İadesini  istediği,  
16.05.2011 günü Mehmet Yenice’nin;  300.000 doların 200.000 dolarını  Ankara’da müsabaka öncesi anlaşma 
sağlanan futbolculara  (yada  aracı  Yadigar  Boğa’ya)  verdiği  ve  17.05.2011 günü elinde kalan  100.000  doları  
İstanbul’a getirerek Yavuz Ağırgöl’e iade ettiği,  şahısların birlikte İlhan Ekşioğlu’nun ofisine giderek bu parayı  
teslim ettikleri ancak İ.Ekşioğlu’nun kalan 100.000 doları da şahıslardan ısrarla istemesi üzerine şahısların Cemil  
Turhan’da kalan 100.000 doların 90.000’i de 18.05.2011 günü İ.Ekşioğlu’na teslim ettikleri, 

Bu  eylemde  örgüt  üyeleri  arasında  yaşanan  güven  bunalımının;  örgüt  üyelerinin  birbirleri  ile  telefon 
iletişimi kurarken kullandıkları şifreleme sistemini terk etmelerine sebep olduğu ve bu suretle örgüt üyelerinin;  
yaptıkları illegal faaliyetlerin mahiyetlerini telefon iletişimleri esnasında hiç olmadığı kadar açıkça ifade ettikleri, 

Sonuç  olarak;  15.05.2011  günü  oynanan  Fenerbahçe  –  Ankaragücü  müsabakasında  Aziz  Yıldırım  
liderliğindeki suç örgütünün bir çok farklı koldan şike faaliyeti içerisinde bulundukları anlaşılmıştır. 

MAÇ RAPORU

TFF Resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Fenerbahçe – M.K.E. Ankaragücü müsabakasının  
15.05.2011 günü saat:20.00’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadyumunda başladığı, Ankaragücü takımında 1  
numaralı  forma ile  kaleci  Stefan  Senecky,  3  numaralı  forma ile  Uğur  Uçar’ın  ilk  11’de  sahaya  çıktıkları,   7  
numaralı forma ile Turgut Doğan Şahin’in yedekler arasında olduğu ve maçın 66. dakikasında oyundan çıkan  
Stanislav  Sestak’ın  yerine  oyuna  girdiği,  müsabakanın  Fenerbahçe:6  -  M.K.E.  Ankaragücü:0  şeklinde 
sonuçlandığı anlaşılmıştır.

A-CEMİL TURHAN, YAVUZ AĞIRGÖL VE MEHMET YENİCE ARACILIĞI İLE YÜRÜTÜLEN 
ŞİKE FAALİYETLERİ 

1− EYLEME İLİŞKİN  02.05.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI  (Kl:28, Dizi:239-242 arası)

İletişim tespit  çalışmalarına göre; Yavuz Ağırgöl’ün; Fenerbahçe-Ankaragücü maçıyla ilgili  bazı teknik  
heyet ve futbolcularla görüşerek menfaat karşılığında Fenerbahçe’nin galip gelmesini sağlamaya çalışacağı ve  
konuyla  ilgili  İlhan  Ekşioğlu’nun  ofisinin  bulunduğu  Kadıköy  Osmanağa  Mah.  Söğütlüçeşme  Cad.  Bestekar  
Dilhayat Sok. Altıyol İş Hanı No:1 Kat:4 sayılı yerdeki iş yerine gelerek görüşecekleri bilgisinin alınması üzerine;

Görevlilerce 02.05.2011 günü saat:08.30’da İlhan Ekşioğlu’nun ofisinin bulunduğu adrese geçilerek takip  
çalışmalarına başlanıldığı, saat:08.45’te 34 FB 9766 plakalı Audi A7 marka araçla İ.Ekşioğlu’nun gelerek ofisinin  
bulunduğu  Altıyol  iş  hanına  girdiği,  saat:09.22’de  Söğütlüçeşme  Cad.  Boğa  heykelinin  bulunduğu  meydan  
tarafından  Yavuz  Ağırgöl’ün  gelerek  Altıyol  İş  Hanına  girdiği  ve  girişte  bulunan  işhanı  görevlisine  İlhan  
Ekşioğlu’yla  görüşmek  için  geldiğini  söylediği,  görevlinin  telefonla  bilgi  vererek  4.kata  çıkması  gerektiğini  
söylediği, Yavuz Ağırgöl’ün asansöre binerek 4.kata çıktığı  ve İlhan Ekşioğlu’nun ofisine girdiği, saat:09.45’de  
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Yavuz  Ağırgöl’ün  Altıyol  işhanından  çıktığı  ve  yaya  olarak  Kuşdili  Cad.  üzerinden  Şükrü  Saraçoğlu  Stadına  
gelerek Foto Muhabirleri Girişi yazılı kapıdan içeri girdiği görülmüş, süreç fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.

2− 13.05.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:235-238 arası)

İletişim tespit çalışmalarına göre;   12.05.2011 günü   Yavuz Ağırgöl   ve   Cemil Turhan   vasıtasıyla Ankara’da   
ikamet eden   Mehmet Yenice’yle   irtibata geçildiği,   Yavuz Ağırgöl  ’ün   Mehmet Yenice’yi   arayarak 13.05.2011 günü   
İstanbul’a  gelmesini  söylediği,  Dereağzı  tesislerinde    Cemil  Turhan  ’la  birlikte  görüşecekleri  ve  maddi  menfaat   
temin edileceği bilgisinin elde edilmesi üzerine;

Görevlilerce yapılan takipte;  Cemil Turhan ve Yavuz Ağırgöl’ün; saat:13.35’de Kadıköy Fenerbahçe Mah. 
Fener Kalamış yolu üzerinde  34 CGT 08  plakalı beyaz renkli Honda marka otoda oldukları, şahısların araçla 
Dereağzı Tesislerine C Kapısından giriş yaptıkları,  saat:  16.00’da ise  34 UE 0887  plakalı  mavi  renkli  Honda 
marka otoyla Mehmet Yenice ve Yadigar Boğa’nın Rıfat Bey sokaktan gelerek Dereağzı Tesislerine B Kapısından 
giriş yaptıkları, saat:16.20’de Dereağzı Tesisleri B Kapısından 34 UE 0887 plakalı otonun çıktığı, otoyu Mehmet 
Yenice’nin kullandığı,  yanında  Yadigar  Boğa’nın  bulunduğu  ve  Çamlıca  Turnikelerden  çıkış  yaparak  Ankara 
istikametine doğru seyir haline geçtikleri görülmüş, süreç fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.

3− 17.05.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:228-234 arası)

15.05.2011 günü oynan  an   Fenerbahçe -  Ankaragücü maçının  Fenerbahçe lehine sonuçlanması  için,   
Mehmet Yenice, Yavuz Ağırgöl ve Cemil Turhan  ’ın   beraber hareket ederek, İlhan Ekşioğlu  ’ndan   400.000 dolar   
para temin ettikleri  ,   bu paranın 300.000    d  olarının Mehmet Yenice  ’de  , 100.000 dolarının ise Yavuz A  ğı  rgöl  ’de   
bulunduğu,     müsabakanın 6-0 Fenerbahçe lehine sonuçlandığı ancak İlhan Ekşioğlu’nun paranın yarısının    iade   
edilmesini istediği, bu gelişmeler karşısında Mehmet Yenice, Yavuz A  ğı  rgöl ve Cemil Turhan arasında   istenen   
paranın n  asıl  temin   edileceği  y  le  ilgili  tartışmalar  yaşandığı,  Mehmet Yenice  ’nin;   kendisinde bulunan 300.000   
dolardan 200.000 dolarını ilgili yerlere teslim ettiğini  ,   sadece 100.000 doları   verebileceğini     ilettiği ve   17.05.2011   
günü  saat  09:00  sıralarında  Ankara  ’dan   İstanbul  ’a   gelerek  100.000  doları    iade  edeceği    bilgisi  nin   alınması   
üzerine;

Görevlilerce saat:14.30’da Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı kavşağına geçilerek takip  çalışmalarına 
başlandığı, Mehmet  Yenice  ’nin   kullan  dığı   34  UE  0887    plakalı  mavi  renkli  Honda  Cıvıc  marka   aracın 
Havalimanı kavşağından geçerek İstanbul istikametine doğru devam ettiği ve saat:14.45’de Mehmet Yenice’nin 
araçla Ümraniye  Dudullu  mevkiinde  bulunan  Çamlıca  Turnikelerden  Kartlı  Geçiş  Sistemi  ile  (KGS)  geçtiği  
görülmüş, araca  turnikeleri  geçtikten  sonra  Motosikletli  resmi  ekipler  ve  asayiş  ekipleri  tarafından  asayiş  
uygulaması yapılmış, şahsın kimlik bilgileri sorularak aracı aranmış, aracın bagaj kısmında Sarı Çizgili Siyah 
renkli bir poşetin olduğu, içerisinde bantlanmış ve paketlenmiş halde Dolar olduğu görülmüş, Mehmet  
Yenice görevlilere hitaben; poşetin içerisinde 100.000  dolar olduğunu, Cemil Turhan ile Ataşehir’de ev  
alacağını, poşet içerisindeki parayı Ataşehir’de ev almak için yanında bulundurduğunu ve Fenerbahçe  
Dereağzı Tesislerine Cemil Turhan’ın yanına gideceğini ifade etmiş, yapılan uygulama sonrasında Mehmet 
Yenice -kendi  beyanına göre-  içerisinde 100.000  dolar olan poşeti  tekrardan aracın bagaj  kısmına bırakmış, 
araçla Kadıköy istikametine doğru hareket ettiği görülmüş,

İ  letişim    tespit  ç  alişmalar  ı  na  göre  Mehmet  Yenice  ’nin   Kadıköy  ’  de  bulunan  Fenerbahçe  Dereağzı   
Tesislerine geçerek paranın teslimi için Yavuz Ağırgöl ve Cemil Turhan  ’la    buluşacağı bilgisi  nin alınması   üzerine;  

Yapılan  takipte;  saat:15.10’da Mehmet  Yenice'nin 34  UE 0887 plakalı  araçla   Dereağzı  Tesisleri  B 
kapısından giriş yaptığı ve aracı tesislerin otoparkına park ettiği, Cemil Turhan ve Yavuz Ağırgöl’ün Mehmet 
Yenice’yi tesislerin içerisinde karşıladıkları, Yavuz Ağırgöl  ’ün   aracın bagaj kapağını açarak    sarı çizgili   
s  iyah renkli poşeti aldığı  ,   Cemil Turhan ve Mehmet Yenice ile beraber tesislere doğru yürüdükleri görülmüş,
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İ  letişim   tespit   çalışmalarına göre Mehmet Yenice  ’nin   Yavuz Ağırgöl ile birlikte İlhan Ekşioğlu  ’nun   Kadıköy   
Osmanağa Mah. Söğütlü çeşme Cad  .   Bestekar Dil Hayat Sok No:l sayılı     adreste bulunan ofisine geçerek parayı   
teslim edecekleri bilgisi  nin alınması üzerine  ;  

Görevlilerce yapılan takipte; saat:15.24’te Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl’ün; Dereağzı Tesislerinden 
yaya olarak çıktıkları ve tesislerin karşısında ayaküstü bekleme yaptıkları, bu sırada Yavuz Ağırgöl’ün elinde sarı  
çizgili siyah renkli poşetin olduğu, bir süre sonra şahısların 34 TFM 36 plaka sayılı ticari taksiye binerek Kadıköy 
istikametine doğru gittikleri,  saat:15.34’te Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl’ün, Kadıköy Osmanağa Mah. 
Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde ticari  taksiden indikleri  ve İlhan Ekşioğlu’na ait aynı cadde üzerinde 
bulunan Bestekar Dil Hayat Sok No:0l sayılı adrese girdikleri, bu sırada Yavuz Ağırgöl’ün sol elinde sarı  
çizgili siyah renkli poşetin olduğu, saat: 15.44’te İlhan Ekşioğlu’nun  kendi ofisinin bulunduğu adrese geldiği ve 
binaya girdiği, saat:  15.56’da Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl’ün adresten çıkarak Söğütlüçeşme Caddesi 
üzerinden Boğanın bulunduğu meydana doğru yürüdükleri, buradan Kuşdili Caddesi üzerine çıktıkları ,  bu sırada 
Yavuz Ağırgöl  ’ün     elinde sarı çizgili   s  iyah renkli poşetin olmadığ  ı, daha sonra şahısların cadde üzerinde 34 
TES 49 plakalı ticari taksiye binerek Fenerbahçe istikametine doğru ayrıldıkları görülmüş, süreç fotoğraflanarak 
kayıt altına alınmıştır.

4− 18.05.2011 GÜNLÜ MOBESE  KAMERALARI  İNCELEME  TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:216-219 arası)

18.05.2011 gününe ait Kadıköy ilçesinde bulunan 193 ve 203 nolu Mobese kameralarına ait görüntülerin  
temin edildiği, kamera kayıtlarının incelemesinde; 

1-“Kadıköy 193 - 01 - 18.05.2011 10 45 55 906” isimli  görüntü dosyası açıldığında, (01:41) dakikalık  
caddeyi gösteren kamera görüntüsü olduğu, 

(01:41) dakikalık görüntünün 00:55:ci saniyesinde (1) numara ile numaralandırılan siyah takım elbiseli,  
kel, gri gömlekli, siyah ayakkabılı, elinde beyaz renkli poşet olan Yavuz Ağırgöl’ün (İlhan Ekşioğlu’nun ofisinin  
bulunduğu binanın giriş kapısı yönüne doğru) kameraya doğru yürüdüğü, şahsın aynı dakikalarda görüntünün  
sağında kalan yangın merdivenin yanından içeriye girerek gözden kaybolduğu, görüntünün devamında 01:27:ci  
dakikalarda belirtilen yerden çıkarak caddeye doğru yürüdüğü ve elinde bulunan beyaz poşetin şahsın elinde  
olmadığı,  caddenin  köşesinde  bulunan simitçi  olduğu  görülen  yere  doğru  yürüdüğü,   mobese  görüntüsünün  
01:31:ci dakikasında caddeye doğru yürüyerek gözden kaybolduğu belirlenmiştir.

5− EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 
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22.04.2011   günü saat:  22.58’de   Aziz Yıldırım’ın   İlhan Ekşioğlu’nu aradığı   görüşme;   
Aziz: “O Ankara’daki  ee ne yaptı acaba”, İlhan: “Başkanım onunla ee  yarın burada o beraber şey 

yapacağız seyredeceğiz maçı…ondan sonra  hemen giriş şey yapacağız yani yani onun için onunlayım 
yani yarın”, Aziz: “Sabah mı görüşürüz seninle akşam mı görüşelim”, İlhan: “İstediğiniz zaman”, Aziz: “O zaman 
ee 9 u çeyrek geçe bizim ev eve gelir misin”, İlhan: “Gelirim başkanım”. (tape:2137)

23.04.2011   günü saat:  09.24  ’te   Cemil Turhan’ın     Mehmet Yenice’yi    aradığı görüşme  ; 
Cemil’in;  şahsa  yanına  uğramasını  söylediği  ve  “Para”  dediği,  Mehmet’in;  “Biliyorum biliyorum  yani 

onunla konuşacağım şey yapacağım da,…gidiyorum ben diyeceğim öğle uğrarım” dediği, Cemil’in, çok önemli 
birşey diyeceğini söylediği. (tape:1608)

2  3.04.2011   günü saat:  09.40’da Cemil Turhan'ın   Yavuz Ağırgöl'ü aradığı görüşme  ; 
Cemil: “Dereağzına gel", Yavuz: “Vallaha mı,..tamam geliyorum". (tape:2582)

23.04.2011 günü saat:10.46’da İlhan Ekşioğlu’nun  Mehmet Yenice’yi  aradığı görüşme(tape:3078); 
İlhan: “Seninle konuştuğumuz önümüzdeki haftalarla ilgili sen ne gerekiyorsa yap,…önümüzdeki 

hafta arasında birgün tesise gel  sen bize aktar bilgileri”, Mehmet:  “…öbürü  de zaten şeyde  oynamıyor 
biliyorsun”,  İlhan:  “…bunu boşver  sen o,  öbürlerine  bak,..ne  gerekiyorsa  yap çalışmaları ondan sonra 
konuşalım”, Mehmet: “Abi şimdi biz NTV deyiz...tamam abi sen merak etme... ben sana bilgi vereceğim” .

23.04.2011   günü saat:  17.54’de Aziz Yıldırım’ın   İlhan Ekşioğlu’nu      aradığı görüşme;   
Aziz: “Geldik biz sende ne var ne yok”, İlhan: “Gayet iyi şey ettiniz konuştunuz herhalde Cemil abiyle”,  

Aziz: “Cemil ile konuşmadık Cemil yanımda”, İlhan: “O bir şeyler var o anlatacak size”, ( Aziz’in yanında bulunan 
Cemil Turhan’a: “  Sen bir şeyler anlatacakmışsın bana”dediği,  Cemil’in; “He şey he söyleyeceğim” dediği,  ardından Aziz   
Yıldırım ile İlhan Ekşioğlu‘nun görüşmeye devam ettikleri), , Aziz: “ Ee ne oldu Mehmet gelmedi mi (Mehmet Yenice 
kastediliyor)”, İlhan: “Başkanım ee bu Mehmet’ten bu şey yok yani bu bir şey yok ama Cemil abi size bir şey 
anlatacak…o çok önemli” dediği. (tape:2138)

25.04.2011   günü saat:  14.13  ’te   Cemil Turhan’ın     Mehmet Yenice’yi    aradığı görüşme  ; 
Mehmet’in; “Konuştuk şeyle bana telefon edecek,…ona göre gideceğim işte ben buradan çıkacağım o 

da oradan gelecek,…ben yoldan telefon ettim şeye,…abiye konuştuk,…dedi ki böyle böyle ben zaten şeyde 
buluştum çıktım Ataşehir’de buluştum öbür oğlanla,…ondan sonra o dedi ki bakayım dedi eğer şey yapabilirsem 
dedi ben sana haber vereceğim dedi dün de Yavuz abiyle yoldan konuştum dedi ki” dediği, Cemil’in; sonra 
arayacağını ve daha rahat konuşacaklarını söylediği. (tape:1611)

25.04.2011   günü saat:  14.29  ’da   Cemil Turhan’ın     Mehmet Yenice’yi   aradığı görüşme  ; 
Cemil’in; “Sen perşembe günü burada olacakmış gibi gel,…olacak ama dersini iyi  çalışarak gel 

yani”dediği, Mehmet’in onayladığı. (tape:1612)

25.04.2011   günü saat:  15.02  ’de   Cemil Turhan’ı Yavuz Ağırgöl’ün   aradığı görüşme  (tape:1613); 
Cemil’in (İlhan’ı Kadıköy’e bıraktığını ve kendisinin Dereağzına geldiğini söyleyip, devamında  Mehmet Yenice’yi 

kastederek): “he konuştum sen dedim iyi bir dersini çalış dedim” dediği, Yavuz’un; “Kim hıı imtihana girecek 
doğru,…ben gideceğim de orada tanıdık şeyim vardı da ders çalışmak için okula götürecekti bir iki başka”.
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27.04.2011 günü saat:13.34’de İlhan Ekşioğlu’nu  Cemil Turhan’ın aradığı görüşme; 
Cemil (hasta olduğunu ve evde yattığını belirtip programının çok yoğun olduğundan dert yandığı, devamında):  “… 

yav yarın ..için ...saat 6’da buluşuyorum,…yarın ikisi de varda biri 6’da biri 8’de”, İlhan: “…Mehmet mi”, Cemil: 
“Evet,…6’da o zaten 6 gelecek ya 5 buçuk 6’ya  doğru gelecek,…gelecek eve gelirken bana gelecek”, İlhan: “O 
da  gelsin  çünkü  şey  öbürünü  göndermemiz  lazım  hemen  ya”, Cemil:  “…Mehmet’i  yarın  sabah 
göndereceğim ya”. (tape:3089)

2  8.04.2011   günü saat:  23.49’  da Mehmet Yenice’nin Yavuz Ağırgöl’ü aradığı görüşme;   
Mehmet:  “Abi kaçta gelecen belli  oldu mu”, Yavuz: “11, 12’de Ankaradayım”, Mehmet: “Ne diyo o 

başkan yöneticinin  otelinde mi  kalacan,..oraya  nasıl  adam madam  çağrılacağı  zaman nasıl  çağıracan 
oraya,..Stad oteline gel işte”, Yavuz: “oraya da çağırsak ne olur ki”, Mehmet: “orada öbür tarafta yöneticinin 
oteli, gelir  mi  ya”,  Yavuz:  “Zaten biz  gideceğiz o  nereye gelecek ya,..onların  dediğine  gideceğiz nereye 
gideceğiz”. (tape:2913)

2  9.04.2011   günü saat:  11.17’  de Mehmet Yenice’yi, Yavuz Ağırgöl’ün aradığı görüşme  (tape:2914); 
Mehmet  (Yavuz’a  Stad  oteline  gitmesini  söyleyip):  “Parasını  veriyor  nasıl  olsa  demi  fatura  matura 

alırız,..şeylerde başla faaliyetlere benimki şeyden öbür taraftan” , Yavuz: “Öbür taraftan başladın mı onu söyle 
bana”, Mehmet: “Öbür taraftan dediğin benimki şey diyorum ya Murat’tan, Murat’tan gelince konuşurum”.

29.04.2011   günü saat:  11.23  ’te   Cemil Turhan’ı     İlhan Ekşioğlu’nun   aradığı görüşme  ; 
İlhan: “Peki gitti değil mi bizimkiler”, Cemil: “Gittiler gittiler anam”, İlhan: “Her şey iyi mi”, Cemil: “Onla 

herşey iyi,…bugün, bugün de dünküleri tehir ettim bugüne”. (tape:1615)

2  9.04.2011   günü saat:  11.24’  de Mehmet Yenice’yi İlhan Ekşioğlu’nun aradığı görüşme  ; 
İlhan: “Herşey yolunda mı ne yapıyorsun”, Mehmet: “Şimdi işte Yavuz abiyle buluşacağım o geliyor” ,  

İlhan: “Hadi halledin ha” . (tape:2915)

2  9.04.2011   günü saat:  16.19’  da Mehmet Yenice/Yavuz Ağırgöl’ün  İlhan Ekşioğlu’nu  aradığı görüşme  ; 
İlhan:  “Ne  yaptınız”,  Yavuz:  “Bakıyoruz  işte”,  İlhan:  “İyi  tamam  bakında  yani  ince  eleyin  sık 

dokuyun”, Yavuz: “Ben ince eliyorum sen onun için merak etme bi şey yarın şey alacağım galiba”, İlhan: 
“Tamam  yani  o  temeli  at”, Yavuz:  “Alacağım  masayı”,  İlhan:  “He,  temeli  bi  de  atalım  betonu 
dökelim,..İşçiler…”, Yavuz: “Sen onun için merak etme,..Ben sana iletirim hepsini”. (tape:2916)

2  9.04.2011    günü saat:  17.05’de Mehmet Yenice'nin M  urat Şahin’i aradığı   (tape:2947), Murat'ın telefona 
cevap vermediği .

30.04.2011 günü saat:10.20’da İlhan Ekşioğlu’nun Cemil Turhan’ı aradığı görüşmede; 
İlhan’ın; “Cemil abi sen uzunla, uzunla hallettin değil mi” dediği, Cemil’in onayladığı,  İlhan’ın; “tamam 

öbürleri” dediği, Cemil’in; “Öbürleri şimdi geliyor çocuklar dün 6’da şey yaptılar işte şimdi o şey bize yakın olan 
geliyor bana” dediği, İlhan’ın; “İyi iyi geliyor herhalde” dediği, Cemil’in; “İyi iyi he” dediği. (tape:3093)

0  1.05.2011   günü saat:  12.58’  de Mehmet Yenice’yi Yavuz Ağırgöl’ün  aradığı görüşme  ; 
Mehmet: “Bende ne yapayım öbür taraftan yine görüşemedim orayı ya”, Yavuz: “O iş gerdırdi ya ben 

sana söyleyeyim”, Mehmet: “Aynen öyle herhalde de bilmiyorum yine arayacağım bir,..devamlı arıyorum öbür 
tarafı merak etme sen,.., ben sana haber vereceğim”. (tape:2917)
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0  1.05.2011   günü saat:  14.34’de Mehmet Yenice'nin   Murat Şahin’i     aradığı görüşme  ; 
Mehmet: “2 günden beri yoktun nerdeydin sen, mahsus mu bakmadın",  Murat: "Ya yok diyorum sen 

hala uzatıyorsun ya", Mehmet: “Bende dedim başına bir şey mi geldi bir şey mi var ne oluyor ne ediyor dedim 
ya", Murat: “Korktun mu?", Mehmet: “Adam der ki yani bu kadar işte", Murat: "Dedik anlamıyor ki…abi evin 
yani  o  alangirli  bir  şey  yani…biliyorsun  öbür  türlü  olsa  şey  yapardık",  Mehmet:  “Yok  ben  sana  şeyini 
söyledim canım gerekenini  de…istersen  geleyim  de  bi  konuşalım",  Murat:  "Yok yok hiç  uzatma",  Mehmet: 
“Tamam o zaman… o iş kapandı artık". (tape:2948)

0  1.05.2011   günü saat:  15.16’  da Mehmet Yenice’nin Yavuz Ağırgöl’ü aradığı görüşme  ; 
Mehmet: “Görüşemediğim var ya,..O aradı,..durum iyi çarşamba görüşürüz senle”. (tape:2918)

0  1.05.2011   günü saat:  21.03’  de Mehmet Yenice’yi İlhan Ekşioğlu’nun aradığı görüşme;   
İlhan: “İyi mi gelişmeler nedir durum”, Mehmet: “İyi abi iyi,..ben Yavuz abiyle konuştum,..O iletmedi bize  

ben  bütün  şeyleri  konuştum,..İlet  dedim o  herhalde  maçtan  bugün  maçtaydı,..hepsini  iletecek”,  İlhan: 
“tamam”, Mehmet: “Birde ikinci bir şey var onun bilmediği ben gerçi bugün şey yaptım da ona ilettim de başka bir  
olay vardı o biliyor  o beni aradı onla konuştuk biz,..öğrenirim ben şimdi tamam”, Mehmet: “O biliyor bugün 
ilettim ona”. (tape:2919)

01.05.2011 günü saat:21.05’de İlhan Ekşioğlu’nun  Yavuz Ağırgöl’ü aradığı görüşme; 
İlhan: “..madem geldin bize bir haber versene ya”, Yavuz: “Ben dedim yarın görüşürüz seninle merak 

etme”, İlhan: “İyi tamam iyi değil mi her şey” , Yavuz: “Her şey iyi” . (tape:3095)

0  2.05.2011   günü saat:  08.59’  da Yavuz Ağırgöl’ün İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme  ; 
İlhan: ”Geldin mi”, Yavuz: “Az kaldı geliyorum”, İlhan: “Şeye geliyorsun biliyorsun benim yeri,.. Altıyolda 

Mc Donalds var ya,..onun 4.katı Altıyol iş hanı” . (tape:3249)

02.05.2011 günü saat:09.46’da İlhan Ekşioğlu’nu Aziz Yıldırım’ın aradığı görüşme(tape:3098); 
Aziz: “Neredesiniz,…he geldi mi”, İlhan: “Geldi şimdi  onu başka bir iş için gönderdim”, Aziz:  “…

nerede buluşalım”, İlhan: “Nerede isterseniz”, Aziz: “Biz o zaman kulübe geliyoruz Semih’le tamam mı”.

02.05.2011 günü saat:09.50’da İlhan Ekşioğlu’nun Yavuz Ağırgöl’ü aradığı görüşme; 
İlhan’ın; “…Tamam kulübe gel de Başkan geliyor kulübe bir konuşalım dedi bir daha orada sende 

gel stada” dediği, Yavuz’un; stat içerisinde olduğunu belirttiği, İlhan’ın; “…Bende geliyorum  odaya gel odada 
konuşuruz” dediği . (tape:3099)

0  2.05.2011   günü saat:  10.03’  de Mehmet Yenice’yi Yavuz Ağırgöl’ün   aradığı   görüşme  ; 
Yavuz: “Dinle şimdi  ben şeyi 100 bin lira söyledim hemen verecekler şimdi bana,..yalnız şey ile 

konuşmamız  lazım,..o  Murat’la”, Mehmet:  “Ben  anladım da  yani  şey  söyleme  beni  aradı  zaten,.. sen  mi 
konuşacan”, Yavuz: “Ben konuşacağım ondan sonra da onla bir şey edeceğim  parayı ona vereyim mi”, 
Mehmet: “Yok daha sen nerdesin”, Yavuz: “Ben şimdi Kulüpteyim başkan çağırdı onun yanına gidiyorum şimdi  
ben senden cevap bekliyorum  sen Murat’a telefonumu ver beni arasın”, Mehmet: “Aramaz  zaten korkuyor 
hanımınla şeyi  hanımı kızıyormuş anladın mı”, Yavuz: “Ee ne yapacağız”, Mehmet: “Bilmiyorum bunu böyle 
nasıl konuşalım ya ben seni arayayım dur”,   Yavuz: “Ha tamam”. (tape:2920)

(Tarafların  önce,  Kasımpaşa kalecisi  Murat  Şahin  üzerinden,  şike amaçlı,  Ankaragücü’lü  futbolculara  
ulaşmaya çalıştıkları, şahsın kabul etmemesi üzerine başka arayışlara girdikleri açıkça anlaşılmaktadır.)
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02  .05.2011   günü saat:  11.29’  da Mehmet Yenice’nin Yavuz Ağırgöl’ü aradığı görüşme;   (tape:2921) 
Mehmet:  “Abi  ben  şimdi  şeye  gidiyorum,..hani  yemek  yediklerimiz  var  ya,..oraya  gidiyorum 

akşamda  maça  gideceğim  seni  gece  ararım  ben”,  Yavuz:  “Şimdi  ben  başkanla  beraberdim,..her  şeyi 
konuştum onla şeyi  başkaları  girmek istiyordu yok dedim,..onu bıraksa o zaman biz bakmayız dedim 
ondan sonra dedi peki sana bıraktım dedi haberin olsun anladın mı  onla muhakkak konuşmamız lazım 
adamın beni arasın bir  kere ya bu parayı alması için biliyorsun değil  mi”,  Mehmet: “Tamam  zaten bitti 
ora,..orada bir tane bilet var,..eğer geç olmazsa gece ararım”.

02  .05.2011   günü saat:  14.00’  de Mehmet Yenice’nin Cemil Turhan’ı aradığı görüşme  ; 
Mehmet’in;  kampta olduğunu söylediği, Cemil’in; “bizim Mura..  Murat’ın  telefonunu bana bir verebilir 

misin” dediği, Mehmet’in; “Abi ben sana sonra konuşurum” dediği. (tape:2922)
( Murat Şahin kastediliyor, bu futbolcu daha önce Fenerbahçe’de de oynadığı için C.Turhan tarafından ‘bizim Murat 

olarak nitelendiriliyor.)

02  .05.2011   günü saat:  16.41’  de Mehmet Yenice’yi Cemil Turhan’ın aradığı görüşme  ; 
Cemil:“Çıktın mı”, Mehmet:“Tamam çıktımda ben seni arayacağım abi tamam”. (tape:2923)

02  .05.2011   günü saat:  16.50’  de Mehmet Yenice’nin Cemil Turhan’ı aradığı görüşme  ; 
Mehmet: “Öbürü reddedildi diyor aradığı numara,..ben seni gece arayacağım gece”, Cemil: “Şey olursa 

şeyin bana numarasını bir mesajla atsana”, Mehmet: “Söyleyeceğim ben sana durumu,..yani başka şey var,..bu 
konuda herhalde hanımı ile kavga etmiş tamam mı” . (tape:2924)

03.05.2011   günü saat:  00.26  ’da   Cemil Turhan’ı     Mehmet Yenice’nin   aradığı görüşme  ; 
Mehmet: “Şimdi bizim Ersin var ya,…o eski şeylerden dolayı hanımıyla kavga etmiş”, Cemil: “He he he 

Ersin”,  Mehmet: “Ondan sonra böyle bir şey yaparsan demiş boşanırım demiş Yavuz abi ile beraberken en az 20 
defa aradım mağazadan bakmamış anladın mı,…aynen öyle, şimdi hanımı demiş ki neler geldi başımıza daha 
onlardan demiş daha da şeye mi giriyorsun demiş,…zaten bir tane adamı vardı onun orada”, Cemil: “Ama 
önemli adam”,  Mehmet; yarın zorlayacağını söylüyor. (tape:2580)

03  .05.2011   günü saat:  00.38’  de Mehmet Yenice’nin Murat Şahin’e mesaj attığı;   
“aylık.maaşı.vereceklermiş.gideyimmi.cevap.bekliyorum” yazdığı. (tape:2925)

03  .05.2011   günü saat:  00.39’  da Mehmet Yenice’ye Murat Şahin’in mesaj attığı  ; 
“Ben ılgılenmıyorum” yazdığı. (tape:2926)

03.05.2011   günü saat:  00.43  ’de   Cemil Turhan’ı     Mehmet Yenice’nin   aradığı görüşme  ; 
Mehmet’in; mesaj çektiğini söylediği ve “Vallah yani kayıtlı şeyde telefonumda,…tamam mı çünkü öbür 

tarafta büyük şey yemiş abi” dediği. (tape:2581)

0  3.05.2011   günü saat:  13.58’  de Yavuz Ağırgöl’ün Mehmet Yenice’yi aradığı görüşme;   
Mehmet:  “Şeyi  bildirdim Cemil  abiyle  konuştuk  da,..hani  aradık  da  bulamadık  ya  birisi  vardı,..onun 

durumunu”, Yavuz: “Ne oldu”, Mehmet: “Yok abi olmuyor,.. bildirdim sen nerdesin,..Cemil abiyle konuşmadın 
mı  bi  konuş  bi  benim  konuştuklarımı,..bir  Cemil  abi  arıyor  bi  sen  arıyorsun  bir  öbürü  arıyor  yani  ben  
söyleyemiyorum  ki  bunları  birisine  söylüyorum  o  iletsin  diye,..ben  öbür  telefonla  şey  yaptım onu  şeyi 
söyledim gece saat yarımda…bunu sana söylemedi mi öbür tarafın işini”, Yavuz: “Yok,..iyi ben de diyorumki bir 
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kere randevu al deki filan yerde buluşacağız saat filan saatte burda ol”, Mehmet: “Dediler ki daha başka şey 
varsa onu bildireceğiz dediler”,  Yavuz: “Başka şey yok ya ne var o biri  olmuyor de mi öbürü”,   Mehmet 
( olmadığını söyleyip devamında): “Şeyle hanımıyla kavga etmiş o,..sana şeyde anlatır biliyor Cemil abi anladın 
mı,..yüzünden kavga etmiş karı demiş ki eğer demiş herhangi böyle başımıza gelmeyen kalmadı demiş eğer bir 
daha gidersen ben çeker giderim çocukları alır giderim demiş,..onu bi ara ilk hatırlıyorsan aradık hanımı çıktı  
ya,..o şeye gitmiş gelmiş anla bunları konuşamıyorum ben sana şimdi ,..anladın mı gitmiş hani bizim şeyi 
öbür bir hattı daha var dedim o kapalı dedim ya,..o öbür tarafla konuşmuş” . (tape:3250)

(Cemil  Turhan,  Yavuz  Ağırgöl  ve  Mehmet  Yenice’nin,Kasımpaşa  kalecisi  Murat  Şahin  aracılığıyla  
Ankaragücü takımında bir futbolcuya ulaşarak şike girişiminde bulundukları, ancak Murat Şahin’in eşinin şahsa bu  
konulara karışmaması gerektiği yönünde tepki göstermesi üzerine şahsın  teklifi reddettiği anlaşılmaktadır.)

0  3.05.2011   günü saat:  15.47’  de Yavuz Ağırgöl’ü Mehmet Yenice’nin  aradığı görüşme  ; 
Yavuz:“…Bana ne diyorsun sen ben anlamadım ne dediğini Cemil’i açtım yatıyor hasta evde”, Mehmet:  

“Şey  yapamıyorum  ki  yani  konuşamıyorum söyle  bilmiyormusun”,  Yavuz:  “(Murat  Şahin  ile  yürütülecek 
faaliyetleri kastederek) o geberdi diyorum o öyle değil mi”, Mehmet: “ Evet…abicim konuşmuş işte o şeyle zaten 
ordan haberi olmuş hanımının da ordan haberi olmuş”, Yavuz: “O şeyi buğdayı verecekler ona o zaman ben 
sana söylemedim mi ya,..aldı o parayı o zaman aldı” , Mehmet: “Yok ya nerden ne alacak ya”,Yavuz: “Bu bir işi 
ne diyorsun  bu  bir  işi  ne zaman geleyim onu  bana söyle  geleyim mi  gelmeyim mi”,  Mehmet:  “...Bir  sefer 
görüşeceksin ne zaman istiyorsan gel”. (tape:3251)

03  .05.2011   günü saat:  19.06’  da Mehmet Yenice’yi X Şahsın aradığı görüşme;   
X  Şahıs:  “Ne  yaptın  çalıştın  mı,..o işleri,..Otele  falan  gideceğim diyorsun”  ,  Mehmet:  “Öyle  çalışma 

malışma yok ya,..öyle gidiyorum işte, öbür… kabul etmedi ismini söyleyeyim mi, Murat”, X Şahıs: “Ben sana 
dedim boşa görüşüyorsun abi sakat iş,..Ankara’ya bak ya…sağlam”, Mehmet: “Ankara’ya bakta şey yok ki sen 
neredesin”. (tape:2627)

04  .05.2011   günü saat:  10.20’  de Mehmet Yenice’nin Yavuz Ağırgöl’ü aradığı görüşme  (tape:2928); 
Mehmet’in; “Ne diyeceğim bu yedekle de konuştun mu alo” dediği ve görüşmenin kesildiği . 

04  .05.2011   günü saat:  10.21’  de Mehmet Yenice’nin Yavuz Ağırgöl’ü aradığı görüşme  ; 
Mehmet: “Yedekle konuştun mu yedekle”, Yavuz: “Yedekle konuştum,..sen ne yapıyorsun”, Mehmet: 

“Garanti değil onun şey yapacağı girip çıkacağı garanti değil yani girip çıkıyor” . (tape:2929)

04  .05.2011   günü saat:  10.23’  de Mehmet Yenice’yi Yavuz Ağırgöl’ün aradığı görüşme;   
 Yavuz:  “Ben  sana  dediğim  adamla  konuştum  bitirdim  ben  işi  seninki  tamam  mı”,  Mehmet:  “ 
Tamam…sen cuma mı geleceksin buraya pazartesi mi”, Yavuz: “Bugün de, bugün geleyim”, Mehmet: “Ben sana  
konuşacağım haber vereceğim o zaman tamam mı ne zaman geleceğini”, Yavuz: “İstiyorsan evin telefonunu yaz 
(0212 852 6968) istiyorsan aç iyice konuşalım seninle”, Mehmet: “Tamam”. (tape:2930)

09.05.2011   günü saat:  11.23  ’te   Alaeddin Yıldırım’ın      İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
Alaeddin’in:  Ankaragücü maçının  önemli  olduğunu söylediği,  İlhan’ın;  “Abi  bence bu hafta  full 

mesai verelim”  dediği, Alaeddin’in; “Evet verelim”  dediği, İlhan’ın; “Verelim bir sürü şeyler var”  dediği, 
Alaeddin’in; “Tamam tamam konuşuruz, sen gelecekmisin yönetime bugün” dediği. (tape:2668)

09.05.2011   günü saat:  11.49’da İlhan Ekşioğlu'nu   Yavuz Ağırgöl'ün aradığı görüşme;   
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Yavuz: “Şeye gidiyim mi ben temel atmaya", İlhan:“E varsa bi  ee çağırıyorlarsa git", Yavuz: “Yarın 
sabah burda ol dediler ben de gideyim bakayım…ne derece doğru ne derece yanlış…onu sana soruyum 
da onun için", İlhan: “Git git… tamam oldu" . (tape:2962)

09.05.2011   günü saat:  12.17’de İlhan Ekşioğlu'nu   Aziz Yıldırım'ın      aradığı görüşme;   
Aziz:  "Nasıl  gidiyor ne yapıyorsun",  İlhan: "İyi  başkanım bir şeyler  var konuşmamız lazım",  Aziz: 

"Onun için  ben de dedim  hep beraber konuşalım…bana göre  zoru başardık  gibi  geliyor",  İlhan:  "Öyle 
başkanım ama çok zor oldu ya…ama bu sanki bu hakikaten beklediğimiz kadar oldu yani", Aziz: "En zor maçtı", 
İlhan: "Asıl şu bitse de rahatlasak başkanım ya…siz kaçta geçersiniz kulübe başkanım", Aziz: "Ben saat 3’ten  
sonra falan geçerim herhalde".(tape:2963)

09.05.2011   günü saat:  12.23’de İlhan Ekşioğlu'nun   Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme;   
İlhan: “O da geliyormuş yarın sana öyle dedi bana", Mehmet: “Ben sabahleyin konuştumda…şimdi öbür 

şeye  gidiyorum  taraftarlar  toplanacakmış  onlara  forma  falan  dağıtacaklarmış  imza  günüymüş  oraya 
gidiyorum ... uğra dedi". (tape:2964)

09.05.2011   günü saat:  12.25’de İlhan Ekşioğlu'nu   Aziz Yıldırım'ın aradığı görüşme;   
Aziz:  "Yav  sana  şirkette  buluşalım  dedim  mi?",  İlhan:  "Dedin  başkanım"  ,  Aziz:  "Hadi  bekliyorum".

(tape:2965)

09.05.2011   günü saat:  17.34’de Yavuz Ağırgöl'ün   Mehmet Yenice'yi      aradığı görüşme  ; 
Yavuz:  “Yarın  geleyim  ben  yoksa  sen",  Mehmet:  “Tabi  canım",  Yavuz:  “Şimdi  sen  işi  bitirdin  mi 

randevuyu falan aldın mı", Mehmet: “Sen gel yarın…öğleden önce gel ya…aldım  ben bugün şeye gittim 
söylemedi mi İlhan bey…o beni aradı…ondan sonra ondan da bi not ilettim…ben şeye gittim işte ney o 
sana söylesin", Yavuz: “Ahmet mi söyledi", Mehmet: “Ben ona söyledim…aradı dedi ki arkadaşın geliyormuş 
dedi…evet dedim…ondan sonra tekrar aradım dedim ki o, o arada bana haber geldi…  Hasan abinin yanına 
gidiyorum dedim…ilacı ver dedim şeye dedim… ee benim arkadaşa dedim…saat 5’e 6’ya kadar aramasın 
dedim…anladın mı", Yavuz: “Anladım tamam". (tape:3232)

10.05.2011    günü saat:  12.45’  de   (Mehmet Yenice'nin    telefonundan)  Yavuz Ağırgöl'ün    İlhan Ekşioğlu'nu   
aradığı görüşme; 

İlhan: “Nedir durumlar", Yavuz: “Durumlar iyi, ben şimdi geliyorum…akşama dönecem", İlhan: “İyi tamam 
dön de buluşuruz tamam", Yavuz: “Tamam abi haberin olsun". (tape:2931)

11.05.2011   günü saat:  11.20’  de   Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün   aradığı görüşme  ; 
Yavuz: “Biraz evvel başka arkadaşla konuştum…  tamam",  Mehmet: “Tamam, nerdesin sen", Yavuz: 

“Şimdi ben İlhan Ekşioğlu’nu bekliyorum…Kulüpteyim". (tape:2932)

11.05.2011   günü saat:  12.41’de Yavuz Ağırgöl'ü   Cemil Turhan'ın aradığı görüşme  ; 
Yavuz: “Nerdesin", Cemil: “Klupte", Yavuz: “Ne yaptınız ne ettiniz", Cemil: “nasıl böyle mi konuşacağız", 

Yavuz: “Yok yok", Cemil: “Konuşuruz". (tape:3233)

11.05.2011   günü saat:  12.43’de İlhan Ekşioğlu'nu   Yavuz Ağırgöl'ün aradığı görüşme  (tape:2979); 
Yavuz: “Gelecen mi", İlhan: “Sen neredesin", Yavuz: “Kulüpte", İlhan: “Sen gel bana istersen 5 dakikaya",  

Yavuz: “Başkan beni çağırdı da bir tarafa ayrılma dedi senle görüşeceğim dedi onun için", İlhan: “Gelirim tamam" .  
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11.05.2011   günü saat:  15.01’de Yavuz Ağırgöl'ün   Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme;   
Yavuz: “Beni akşam evden arıyorsun demi", Mehmet: “He he…nasıl gidiyor işler", Yavuz: “İş bitti…akşam 

o hepsini sana söyleyeceğim…0 212, neyse akşam konuşuruz".(tape:3234)

11.05.2011    günü  saat:  23.06’da  Mehmet  Yenice'nin    Yavuz  Ağırgöl'ü   aradığı    (sabit  telefonlardan  
görüştükleri) görüşme; (tape:2666)

Mehmet: “Var mı bir şey yok demi", Yavuz: “Var var, cuma günü buğdayı alıyorum…bende kalıyor…
dediğim  gibi  4  tane  adam gönderiyoruz öyle…yani  cuma  günü  verecek…artık  onu  sen  nasıl 
ayarlayacaksın", Mehmet: “Tamam hallederiz onu sonra", Yavuz: “Adamlarına söyle bir şey yapsınlar yani…
yoksa yeriz". 

12.05.2011   günü saat:  10.21’  de   Mehmet Yenice'nin Yavuz Ağırgöl'ü   aradığı görüşme  ; 
Mehmet: “Bilet benim elime geçecek mi ona göre söz verecem Belediye başkanına falan", Yavuz: “Bak 

öğleden sonra bana bileti verecek…sen de gelip alacaksın benden", Mehmet: “Biliyorsun şeyde genel müdür 
muavinine istedim bileti", Yavuz: “Yalnız o şeyi nasıl söyleyecem sen bana bir şey demiştin bileti yükselttik ya 
bi ara", Mehmet: “Ha dört",  Yavuz: “Onla sen  öbür taraftan da bir şey yontacaksın de mi söyledim çünkü 
sana", Mehmet: “Yani üçü diyelim ki biletler her şeyi alacam ya", Yavuz: “Onu ben söyledim…Cemil’e konuştum  
tamam". (tape:2933)

12.05.2011   günü saat:  17.38’  de   Mehmet Yenice'nin Yavuz Ağırgöl'ü   aradığı görüşme;   
Mehmet:  “Yarın  şimdi  ben alır  almaz…sana  telefon  ediyorum…yanına  da  birisi  al  yani  ben dedim 

birisine ödeyeceğiz çünkü…anladın de mi", Yavuz: “Biletin bir tanesi sende kalsın", Mehmet: “O senin dediğin 
şeyi verecem sana", Yavuz: “Ben birisiyle gelirim tamam sen merak etme", Mehmet:  “Nereye geleceğini  de 
söylerim ben". (tape:2934)

12.05.2011   günü saat:  20.01’de Mehmet Yenice'nin   Yadigar Boğa’yı  aradığı görüşme  ; 
Mehmet: “Yarın seninle bi yere gidip geleceğiz büyük ihtimalle…anladın mı? sabah gene dükkana 

gel de ondan sonra öbür çocuk şey yapacak gelecek Hakkıyla öbür o kürt var ya…biz seninle gideceğiz 
yalnız gece geç dönebiliriz", Yadigar: “Tamam oldu abi". (tape:2667)

13.05.2011   günü saat:  10.12’  de   Mehmet Yenice'nin Yavuz Ağırgöl'ü   aradığı görüşme  ; 
Mehmet: “Ben amcayı alacam çıkayım mı yola…çünkü anca gelirim beş saat sürer", Yavuz: “Tamam…

çünkü öğle de verecekler işi", Mehmet: “Yoldan ararım şey yapınca ara beni o zaman", Yavuz: “Sen merak etme  
nerde buluşacağımızı da söylerim ya".(tape:2935)

13.05.2011   günü saat:  11.56’da Yavuz Ağırgöl'ü   Cemil Turhan'ın aradığı görüşme;   
Cemil: “Nerdesin", Yavuz: “Yemeğe geleceğim sana". (tape:3235)

13.05.2011   günü saat:  13.27’de Yavuz Ağırgöl'ün     Cemil Turhan'ı aradığı görüşme  (tape:3236); 
Yavuz: “Geliyim mi senin oraya mı geleyim", Cemil: “Benim oraya gel ya bırak orayı orda ya benim 

oraya gel ya", Yavuz: “Dur şey da burdan parayı alayımda öyle geleyim çünki oraya gelecekler" . 

13.05.2011   günü saat:  13.35’de Yavuz Ağırgöl'ün   İlhan Ekşioğlu'nu aradığı görüşme  ; 
Yavuz: “Ne yapıyoruz", İlhan: “Gitmedin mi daha", Yavuz: “Eee şey adamları ben buraya çağırdım 

mahsus geliyorlar oraya…biletleri vereceğim şimdi geliyorlar onun için seni aradım…alıyım mı yukarıdan 
hazırlayıyım mı", İlhan: “Al, al o seni bekliyor zaten şey bizimki seni bekliyor…yalnız bak gene diyorum…iyi 
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emin ol bak son sözü biliyorsun yani kim söyleyecek", Yavuz: “Onun için buraya getirttirdim zaten…millete 
Cemil’in yanında bileti vereceğim…yani herkes görsün diye şey yapıyorum ya" . (tape:3237)

13.05.2011   günü saat:  13.50’de Yavuz Ağırgöl'ün   Mehmet Yenice'yi     aradığı görüşme;   
Mehmet:  “Adapazarına geldim",  Yavuz: “Ben Dereağzındayım ha…burdayım hemen  aldım herşeyi 

bende",  Mehmet:  “Ataşehir’de  buluşalım  ya…ben  orda  görünmeyim  ya",  Yavuz:  “Sen  geldiğin  yaklaştığın 
zaman telefon et ben… Cemil’in yanındayım konuşurum… "(tape:3238)

13.05.2011   günü saat:  14.50’de Yavuz Ağırgöl'ün   Mehmet Yenice'yi     aradığı görüşme;   
Mehmet: “Gebzedeyim", Yavuz: “Gel bu Dereağzına gel yav", Mehmet: “Abi amca gelmiyor yav amca 

amca…o zaman bırakıyım mı, amcayı şeye Ataşehir’e", Yavuz: “Ataşehir’e bırak sen gel ya", Mehmet: “Niye 
ordan oraya gelmiyorsunuz ya", Yavuz: “O gelsin diyor ya… Cemil… bilmiyormusun niye getirdiğimizi hadi 
konuşma be" . (tape:3239)

13.05.2011   günü saat:  14.51’de Yavuz Ağırgöl'ün   Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme;   
Yavuz: “Burda 5 dakikada araba bahçeye girecek ondan sonra çıkıp gidecek adam da arabada 

beklesin ne fark eder ya", Mehmet: “Çekiniyor da onun için diyorum", Yavuz: “Çekinmez ne çekinecek ne 
var ki ya ne yapacağız ki ona silah mı çeke.. Cemil var ben varım başka yok ki".(tape:3240)

13.05.2011   günü saat:  15.00’de Yavuz Ağırgöl'ü,   Taner isimli şahsın aradığı görüşme  ; 
Taner: “Taner ben kapıdaki güvenlik, Cemalettin dedi ki İlhan bey giriş yapmış sen söylemişsin kapıya 

da İlhan bey gelince bana", Yavuz: “Tamam he biliyorum" . (tape:3241)

(15.05.2011 günü oynanan maç Ankaragücü: 0 - Fenerbahçe: 6 şeklinde sonuçlanmıştır.)  

16.05.2011 günü saat:09.35’de İlhan Ekşioğlu’nun Yavuz Ağırgöl’ü aradığı görüşme; 
İlhan: “Neredesin,…bana bir uğra ofise he” ,  Yavuz: “Tamam efendim”. (tape:2999)

16.05.2011 günü saat:09.54’de İlhan Ekşioğlu’nun Mehmet Yenice’yi aradığı görüşme; 
İlhan:“Bir  uğra bana neredesin”,  Mehmet:  “Orada değilim ki ben Ankara’dayım,”   İlhan: “Onu bir 

konuşacağız diyorum,…onun yarısı olmadı,…olmadı Mehmet olmadı yarısı”, Mehmet: “Nasıl olmadı İlhan 
abi ya böyle geliyoruz ondan sonra bak”, İlhan: “Mehmet yarısı olmadı diyorum sana ben sana ne dedim 
bizim 1 Numara’dan haber gelmeden bir şey yapmayacağız”, Mehmet: “Herhalde yapmadık ya işte 3-4 defa 
telefon ettiler bende bekliyorum,…telefon ettiler oradan ben sizi ararım onların yanında”, İlhan: “Cemil abi 
ile de konuştuk dün yarısı oldu yarısı olmadı aynen söyle,…sana bu verildiği zaman ne dendi”, Mehmet: “Ben 
şimdi  bunu şeyde konuşamıyorum bundan da,… amcanın yanına gidiyorum”, İlhan: “Gitme şimdi amcanın 
yanına,…bekle gitme”. (tape:3000)

16.05.2011   günü saat:  10.39’  da   Mehmet Yenice'yi Cemil Turhan'ın   aradığı görüşme  ; 
Cemil:  “Seni  aramış",  Mehmet:  “Verme  diyor  yarını  diyor  giriyorum  böyle  şeylere  durumlara 

düşünüyorum ya…söylemiyormusun sen abi", Cemil: “Söyledim ya onlarda kardeşim neyse şimdi telefonda 
bunlar konuşulacak şeyler değil ya", Mehmet: “Ne yapacam ben şimdi şeyde bekliyorum…telefon etti dedi ki 
böyle böyle dedi o şeyde aşağı yukarı üç yüz dört yüz metre ilerdeyim", Cemil: “Ha onların orda" , Mehmet:  
“Onun yanından arayım da sen konuş bari dedim o…İlhan beyle…o yarısını ver dedi anladın mı ben üçü 
vereyim ordan hiç olmazsa kendimin şeyini alırım onu da pay ederiz…ne diyeyim ben şimdi adama böyle 
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böyle olmamış mı diyeyim", Cemil: “Sen öyle diyeceksin başka bir diyecek halin yok", Mehmet: “Ah abi ah 
konuşamıyoruz işte telefonda da bazı… içimdekilerini söylemiyorum işte anladın mı". (tape:2936)

16.05.2011   günü saat:  10.49’  da   Mehmet Yenice'yi Cemil Turhan'ın    aradığı görüşme  ; 
Cemil:  “Şimdi  Yavuz abiyi  şeyi  gönderdim...hemen  git  dedim konuş kardeşim ondan sonra  da 

hemen bana  gel…talimat  verecem dedim",  Mehmet:  “Yedinci  telefon  edişleri  yemin  ediyorum  geliyorum", 
Cemil: “Şimdi bir kişi gitti gönderdim onu şimdi Erdal’la beraber ta şeye Kadıköy’e gitti 10 dakika içinde şeye 15  
dakika içinde gelir buraya", (tape:2937)

16.05.2011   günü saat:  10.51’  de   Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün    aradığı görüşme  ; 
Mehmet: “Sizden haber bekliyorum yedinci telefon edişleri", Yavuz: “Ben şimdi İlhan’a gidiyorum 

İlhan telefon etti  mi sana",  Mehmet: “Etti  yarısını dedi bilmem ne yap diyor…benim aklım sarmıyor ya 
bununla mı uğraşacaz…ben dedim öyle kabul etmezler dedim, bizden dedi telefon bekle".(tape:2938)

16.05.2011   günü saat:  10.53’  de   Mehmet Yenice'nin Yavuz Ağırgöl'ü   aradığı görüşme  ; 
Mehmet: “Ben konuştum de, söz verdim de anladın mı", Yavuz: “Tabi canım öyle şey mi olur ya dedim 

ne yaparsanız yapın verirler mi arkadaşlar ya…öyle şey mi olur ya", Mehmet: “Gözünü seveyim onu şey yap 
ya adamı", Yavuz: “Sen de yanlış konuşuyorsun ya biz ne konuşmuşsak o dur diyeceksin ya…ben gidiyorum 
ona şimdi ben söylerim gerekeni". (tape:2939)

16.05.2011   günü saat:  11.08’  de   Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün   aradığı görüşme;   
Mehmet: “Ne yapayım dolaşıp duruyorum işte durmadan telefon ediyorlar" , Yavuz: “Evet parayı 

vermeyin  diyor",  Mehmet:  “Ne  yapacaz  ya",  Yavuz:  “Sen  geleceksin  senin  hakkını  alacaksın  gerisini 
verecez bunlara", Mehmet: “Hepsini", Yavuz: “Ben sana birşey söylüyorum kardeşim…kavga ettim şimdi 
ya…sen bak abi hiçbir şey vermiyorsun alıyorsun geliyorsun 200’ünü veriyoruz geri kalanı bizde kalıyor", 
Mehmet: “Yarısı veriliyor yani öyle mi", Yavuz: “Verme yarısını nasıl vereceksin adama…sen şimdi 300 yok 
mu…100’ünü sen al 200’ü de getirelim bunlara geri verelim bitsin bu iş al yok diyelim…biz buna verelim 
bitsin", Mehmet: “Üç olsun da bari hiç olmazsa şeyimi alayım ya", Yavuz: “Hiçbir şey vermiyoruz ordakilere 
bir şey verme", Mehmet: “Abi  ordakilere bir şey vermiyor muyuz…200 verecem oraya öyle söylediniz ya 
şimdi", Yavuz: “Ben söyledim 200 verdin 200’de bunlara geri verecez…bizdekini de üçe bölecez o zaman 
başka çaresi var mı", Mehmet: “3 vereceğin yere 1 ver diyorsun öyle mi", Yavuz: “Ya, ha…şimdi Cemil geldi 
yanıma bir dakika Cemil yanıma geldi". (tape:2940)

16.05.2011   günü saat:  11.13’  de   Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün   aradığı görüşme  ; 
Yavuz:  “Cemil’de  yanımda  o çocuğa 100 vereceksin",  Mehmet: “Ben veremem gelin siz verin o 

zaman ben 3’de..100’ü nasıl vereyim ben yapamam onu", Yavuz: “Hiç verme o zaman", Mehmet: “Olur mu 
ya nasıl verme diyorsun ya…  ben 200’ü veriyorum o zaman öbür tarafında yanında telefon açarım bu 
kadar veriyorum derim çeker gelirim ben…gidiyorum şimdi 200’ü veriyorum 100’le de dönüyorum… Ben 
giremem  öyle  şeylere",  (Yavuz  telefonu  Cemil  Turhan'a  veriyor),  Cemil:  “Ya  abi  bak  ya  hiçbir  şey 
ödenilmeyecek ya bu ne birine vereceksin birine vermeyeceksin…sen Yavuz abiyi bekle", Mehmet: “Nasıl 
bekleteyim adamları…sizin için o kadar kolay".(tape:2941)

16.05.2011   günü saat:  11.18’  de   Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün   aradığı görüşme;   
Yavuz: “Ben geleyim mi oraya", Mehmet: “Gel abi sen hallet yani ben nasıl o 100’ü şey yapayım ya", 

Yavuz: “150’yi buraya getir 150’nin üstüne de bizdeki ellinin birin beşini koyup verecez, diğerini geri kalanı 
da oraya verdik diyecez… adam beni tehdit etti ya sen ne konuşuyorsun ya…ben gelirsem hiç vermem 
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bak",  Mehmet:  “O zaman bizi  silahla vur sen…vermeyecekmisin gelsen",  Yavuz: “Gelsem vermeyecem" 
Mehmet: “Ben ne olacam o zaman", Yavuz: “Ben gelecem diyecem biz sizi şeyle olmadı siz yapmadınız…
ben diyorum ki  150’yi  ver  150’yi  de  geri  getir  aynısını  söylüyorum…beni  dinle  beni  şimdi  İlhan  bey 
bekliyor  git  uçakla bilet  al  git  dedi  ben diyecem ki  Mehmet  alıp geliyor parayı bak sana söylüyorum 
Mehmet hangisini diyorsam onu yap", Mehmet: “Ben sana haber verecem şimdi" . (tape:2942)

16.05.2011   günü saat:  11.24’  de   Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl/Cemil Turhan'ın   aradığı görüşme  ; 
Yavuz:  “Bak Cemil  istiyor  veriyorum onu",  Cemil:  “Yavuz abin  gelsin oraya kardeşim",  Mehmet:  “Hiç 

vermem derse ne olacak", Cemil: “Şimdi hiç vermem dediği zaman tabi onlar karşı karşıya gelecek oturup 
konuşsunlar abi  eğer sen hiç yani vermeden buraya geliyorsan gel", Mehmet: “Ben onların yanına şimdi 
girmek üzereyim…orda... şeyi yaparım sizi ararım".(tape:2943)

16.05.2011 günü saat:11.33’de İlhan Ekşioğlu’nu, Mehmet Yenice’nin aradığı görüşme(tape:3001); 
Mehmet: “Ben şimdi şeylerle beraberimde, senin ismini bilmiyorlar ben 2 verilecek değil mi”,  İlhan: 

“2 verilecek 2’yi de al gel,…yarın sabah bende ol”, Mehmet: “Arabayla geliyorum saat 1’de 2’de orada olurum,
…yine şeye mi geleyim Alt yola mı”, İlhan: “Alt yola gel he alt yola sen de gel seninle işim var”. 

16.05.2011   günü saat:  11.49’  da   Mehmet Yenice'nin Yavuz Ağırgöl/Cemil Turhan'ı   aradığı görüşme;   
Mehmet: “Yöneticiyle görüştü 2 ver dedi onların yanında…2’yi verdim ben çıkıyorum şimdi", Yavuz: 

“Bizi hiç dinlemiyorsun ya…nasıl gelince parayı verdikten sonra ne konuşacaksın ya", Mehmet: “Onların 
yanında öyle söyledi", (Yavuz telefonu Cemil'e  veriyor),  Mehmet:  “2’yi de al  getir  dedi  bu kadar",  Cemil: 
“Kardeşim sen hasta mısın ya", Mehmet: “Abi onların yanında öyle söyleyince ben ne yapayım", Cemil: “Sen niye 
onla konuşuyorsun  kardeşim ya", Mehmet: “Konuştur dedi al bizde böyle şey mi olur dedi  Hasanım dedim 
böyle böyle dedim sonra dedim bana şey yapmayın", Cemil: “Ben sana ne dedim, açma, verme kimseye para", 
Mehmet: “100 bende 100 de şeyde 200 de ona verecez", (Cemil telefonu Yavuz'a veriyor), Yavuz: “Para mara 
verme", Mehmet: “Verdim ben bitti iş…adam öyle söyledi onların yanında söyledi  ver 2’yi dedi…adamlar 
dediler ki böyle böyle illa bizi görüştür…bende açtım", Yavuz: “Mehmet bize nağme yapma…parayı getiren 
kimdi sana parayı kim verdi ben vermedim mi",  Mehmet: “Şunu bi yani bu telefonda bunu şey yapma", 
Yavuz: “Ben sana söylüyorum 200 getireceksin buraya…başka türlü olmaz bu iş…bana İlhan bey dedi ki 200’ü 
geri  getir…bize  yanlış  yapma sen  daha  parayı  marayı  da  vermemişsin  ben  biliyorum",  Mehmet:  “Adamla 
konuşuldu adam dedi ki 200 vereceksin onların yanında senle gidelim diyorum yarın şeyin yanına", Yavuz: “ Altı 
yol dedi (Altı yol’da ofisi bulunan İ.Ekşioğlu kastediliyor) bana dedi aynı şeyi şimdi sana ben giderken  
dedim ki…verme bu kadar paranın gerisini buraya getir", Mehmet: “Allah ben adamın ismini vermedim yönetici  
diye", Yavuz: “Bana da dedi ki git söyle 200’ü getirin 200 de onun olsun…yani futbolcunun olsun ya beni 
niye konuşturuyorsun ya", (Yavuz telefonu Cemil'e veriyor), Mehmet: “Yavuz abiyle gideriz oraya Altı yola sen 
bunlara böyle böyle söyledin mi söylemedin mi…bizi görüştür dedi hatta dedi başkanla dedi…Başkan yok 
dedim bu şeyde dedim bir tane şey var dedim yahu gelince konuşsak olmaz mı bi de beni içeri attırmayın Allah 
aşkına ya", Cemil: “Orayı aramadan diyorum niye bizi aramadın". (tape:2944)

16.05.2011   günü   saat:  12.11’  de   Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün    aradığı   görüşme  ; 
Yavuz:  “Bu  adamlara  biz,  200’ü  geri  verecez  de  mi…bizdeki  yüzü  gitti…sen  o  zaman  İlhan’a 

diyeceksin  ki  ben  300  kağıt  verdim  kardeşim  ancak  razı  ettim…bu  adamlara  gene  50’yi  sen  gene 
diyeceksin 50’yi o 50’yi getireceksin üstüne de biz 50’yi koyacaz 25’e benle Cemil alacaz…şimdi sen 150 
getireceksin…onlardan  geri  alacaksın  50’yi…sen diyeceksin  ben  kötü  duruma  düştüm 50 kağıdı  ben 
başkasına verdim diyeceksin adamlardan alacaksın", Mehmet: “Gelince bak ne derim biliyor musun…böyle 
bunları zor ikna ettim sen de böyle söylemene rağmen şey olmadı ben 50 daha verdim derim senin yanında 
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ona, öbürüne…abicim  bundan içeri  attırma yarın gelecem oturalım konuşalım beraber gidecez diyorum ya", 
Yavuz: “Zaten mecburi benle gideceksin ki  para bende çünkü… adamlardan 50’yi geri alsak 50 de biz üstüne 
koyacağız hiç olmazsa 25’er bizde kalır". (tape:2945)

16.05.2011   günü   saat:  12.17’  de   Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün   aradığı   görüşme;   
Yavuz:  “Sen  İlhan’a  gitmeden  bize  gel…Dereağzı’na  gel  ki  çünkü  burdan  gidecez",  Mehmet: 

“Beraber gidecez oraya geliyorum direk ben seni yoldayken ararım", Yavuz: “Çünkü şey emanet bizde da…
Cemil diyor ki ben 50’yi vermem diyor", Mehmet: “Direk senin oraya geliyorum vermesin", Yavuz: “O 50’yi de 
sen ordan nasıl yap".(tape:2946)

1  7.05.2011    günü  saat:  13.51’de  Mehmet  Yenice'yi    İlhan   Ekşioğlu'nun   aradığı   (tape:2949)  Mehmet 
Yenice'nin telefona cevap vermediği.

1  7.05.2011   günü saat:  13.52’de Cemil Turhan'ın  , İlhan Ekşioğlu'nu     aradığı görüşme;   
İlhan:  “Cemil  abi  bu  Mehmet  nerde  ya",  Cemil:  “Yola  çıktı  geliyor…geldiği  zaman  ben  sana  alo 

diyeceğim merak etme".(tape:2583)

1  7.05.2011   günü saat:  13.54’de Cemil Turhan'ı   Mehmet Yenice'nin aradığı görüşme;   
Cemil:  “Biliyor  he  biliyorum", Mehmet:  “Bakmadım  yani",  Cemil:  “Hiç  bakma  hiç",  Mehmet: 

“Bakmayacağım hiç değilmi" . (tape:2584)

17.05.2011 günü saat:15.32’de İlhan Ekşioğlu’nu Mehmet Yenice’nin aradığı görüşme; 
Mehmet: “Geldim işyerindeyim”, İlhan: “Benim iş yerimde misin,…iyi bekle geliyorum bekle sen orada,…

şey benim kattasın demi”, Mehmet: “Güvenliğin oradayım da senin kata çıkıyorum”, İlhan: “Çık ben içeri haber  
vereceğim şimdi” . (tape:3011)

17.05.2011 günü saat:16.02’de İlhan Ekşioğlu’nun Yavuz Ağırgöl’ü aradığı görüşme; 
İlhan:  “Bak  bugün  bu  işi  halledin  ha”,  Yavuz:  “Kendini  ben..dönüşte  bekliyorum  burdan  gideyim 

Ankara’ya başka  sen ne diyorsan ben onu yapıyorum başka birşey yapacak halim yok”, İlhan: “Bak bugün 
hallet  yarın  dön  gel  uçakla,…Bu işi  hallet”  ,  Yavuz:  “ben  gideceğim işte  bununla  beraber  gideceğim ne 
yapayım abi”. (tape:3012)

17.05.2011 günü saat:16.37’de İlhan Ekşioğlu’nun Faruk Yaşar’ı aradığı görüşme; 
İlhan:  “Canım sıkkın ya,…bizim bu şantiye var ya Ankara’daki  ,…o şantiye işte  işçilerin  şeyini 

gönderdik”, Faruk: “Göndermiştin ma…(maçtan) şeyden evvel değil mi”, İlhan: “Gönderdik ama şartı dedik 
ki yani dedik ki işte kalıpları iyi yapacaksın betonu iyi olacak”, Faruk: “Şimdi de yapılıp yapılmadığı belli 
değil”, İlhan: “Benim anlaştığım ustabaşılarıyla biriyle bizim arkadaşlardan biri daha anlaşmış…dolasıyla 
bu işi yapamayacağını açıkca beyan etmiş dedim ki bizimkine Dereye,…dedim söyle onun avansın yarısını 
geri getirsin,…bugün bir geliyor ki o yarısının yarısı da yok”, Faruk: “Yarısının yarısı da yok hiç yok”, İlhan: 
“Dörtün üçü yok biri var,…birisi yani yüzü gitti,…yarısını ver yarısını bana getir dedim”, Faruk: “Evet ne 
oldu peki”, İlhan: “işte gece yarısı işçinin biri geldi eve …hiç olmazsa bir 100 ünü daha bana ver bende şeyi 
aradım  Dere’yi  aradım,…Dere’de  iyi  dedi  bende  verdim”,  Faruk:  “Dördün  üçü  gitti  birimi  kaldı”,  İlhan: 
“Senin..kimse alamaz seni elimden dedim …sen dedim lan benim paramı mı yiyecen lan dedim,…sen dedim 
Dere’yi Dere’yi Dere’yi niye arıyorsun,… sen Dere’ye mi tabisin bana mı tabisin dedim,…Yavuz’a dedim ki… 
sen  şimdi  bunla  atlıyorsun…100  alıyorsun  dedim yarın  bana  getiriyorsun  dedim,…bunun  altından  ne  sen 
kalkabilirsin ne ben kalkabilirim ne de Cemil abi kalkabilir,…çünkü dedim ben bizim bir numaraya dedim ki 
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200 bende onu da bana ...yene diye yönlendirtti,…bende onu bekliyorum acil bende kendim koymayım da 
şirketten onu bekliyorum bir  bakarım ki  100 ben şimdi ne diyeceğim ona ee  200’dü de  100 ünü ben 
bilmiyorumda  vermişler,…denir  mi  bu  Faruk,…bana  dün  diyor  ki  abi  şimdi  geldim  işçinin  yanına 
duysunlar ee o 200’ü veriyorum tamam dedim 200’ü ver öyle de atla gel….kabahat bende abi bir kere 
denemişim bunu bu bir i.ne çıkmış zaten geçen sene sen bir daha niye deniyorsun abi,…kötü oldum abi 
ben bu beni çok sarstı baba,…getirse de önemli değil getirmese de, getirecek eşek gibi de yani öyle bir şey yani  
üç yani ..ele  Yavuz tamam ikisinin zaten o kalanı bana verirken elleri titremeye başladı  ikisininde sonra 
diyor ..konuşsana diyor o ona diyor dur kardeşim diyor Cemil abiyi aradık ya bende Cemil abiyle konuşurken 
kapadım hiç yüz rengi vermedim inkar mı ediyor diyor Cemil abi bana söylediklerini diyor” .  (tape:3013)

(17.05.2011 günü saat:14.30-saat:16.00 sıralarında görevlilerce yapılan fiziki takipte Mehmet Yenice’nin  
100.000  dolarla  İstanbul’a  gelerek  saat:15.10  sıralarında  parayı  Fenerbahçe  Dereağzı  tesislerinde  Yavuz  
Ağırgöl’e verdiği, saat:15.30’da Yavuz Ağırgöl’ün parayı alıp Mehmet Yenice’yle birlikte İlhan Ekşioğlu’nun ofisine  
gittiği,  saat:15.44’te  İlhan  Ekşioğlu’nun  ofisine  geldiği,  saat:  15.56’da  Yavuz  Ağırgöl  ve  Mehmet  Yenice’nin  
içerisinde 100.000 $  bulunan poşet olmadan İlhan Ekşioğlu’nun ofisinden ayrıldıkları görüllmüştür.)

17.05.2011   günü saat:  16.49  ’da   İlhan Ekşioğlu’nun     Yavuz Ağırgöl’ü   aradığı görüşmede;   
Yavuz’un; soru üzerine Cemil’in yanında beklediklerini söylediği, İlhan’ın: “Gözünü seveyim hallet bak bu 

işin altından ne Cemil abi ne sen ne ben kalkabiliriz ha,…bak bu işi para, parada değilim ben, tamam mı işin 
şekli  son  derece,yanlış,…  tamam  o  parayı  almadan,…gelme  buraya  yani  bak  söyle”dediği,Yavuz’un 
onayladığı. (tape:3014)

18.05.2011   günü saat:  09.49’da Yavuz Ağırgöl'ü   Mehmet Yenice'nin      aradığı görüşme  ; 
Yavuz: “Şimdi ben konuştum… Ağayla, alıyorum…şimdi ben gidiyorum şeye oraya doğru…oradan alıp 

götürüp hemen vereceğim…şimdi dersin ben verdim o Yavuz geldi geliyor verdik yani", Mehmet: “Ama biraz  
geç geç git de ver adama ya" , Yavuz: “Sen dersin ben dersin… 9 buçukta ben aldım beraber gittik Yavuz adamla  
birde münakaşa etti aldı de…ben sana birşey söyleyeyim mi…bu 5 kuruş alayım mı üstünden", Mehmet: “Abi 
hiç alma bak ne diyorum…benim paramı ver diyeceğim onu da sen alacaksın…ben verdim ki o zaman aldı 
diyeceğim şeyi öyle mi", Yavuz: “O kadar sen aldı diyeceksinki sen başka birşey demeyeceksin ya…öbürünü 
yapacaksın  artık  bilmem  nasıl  yapacaksın  bilmem",  Mehmet:  “Ankara’ya  mı…burayı  bitireyim  ondan  sonra 
Ankara’ya da gideriz gelirsin…ben seninle buluştururum konuşursun halledebilirsen halledersin".(tape:3242)

18.05.2011   günü saat:  09.58  ’de   İlhan Ekşioğlu’nun     Fatma isimli şahsı     aradığı görüşme  ; 
İlhan:“Yanlız bi 200 000 dolar alacaz bugün,…onu da, ha bankadan çekecez”. (tape:3018)

18.05.2011   günü saat:  10.03’de Yavuz Ağırgöl'ü   İlhan Ekşioğlu'nun      aradığı görüşme;   
İlhan:  “Ne  yaptın",  Yavuz:  “Geliyorum geliyorum…senin yazıhaneye geleceğim geldim mi",  İlhan:  “İyi  

hallettin mi", Yavuz: “bitti bitti" . (tape:3243)

18.05.2011   günü saat:  10.05  ’te   İlhan Ekşioğlu’nun     Sibel isimli şahsı a  radığı görüşme  ; 
İlhan:  “Şimdi  Yavuz Ağırgöl diye  biri  gelecek  Yavuz bey  diye,…aşağıya  da tembih  et  alsınlar  seni 

görecek,…para bırakacak sana,…93 000 dolar”. (tape:3019)

18.05.2011   günü saat:  10.04’de Yavuz Ağırgöl'ü   İlhan Ekşioğlu'nun aradığı görüşme  ; 
Yavuz: “Yalnız o aldığımdan 5 kuruş kesti i.ne…bu değil o adam…adamdan aldım ya…ne diyeyim artık 

ona da birşey diyemedim", İlhan: “Sen ofise geç…5’i şeyde benim sekreter var…ben söylüyorum ona sen ona  
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ver…95’mi var", Yavuz: “Evet", İlhan: “Onun 2’ sini de al içinden o da benden sana…bak aramızda hiç kimse 
bilmeyecek heh…93’ü teslim et şeye Sibel var sekreter Sibel". (tape:3244)

18.05.2011   günü saat:  10.11’de Yavuz Ağırgöl'ün   Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme  ; 
Yavuz: “Aradı beni seni aradı mı…ben geliyorum dedim yoldayım…aldım dedim…ama dedim bir ufak 5 

kağıt birisine vermem lazımdı vereyim mi dedim…ver dedi", Mehmet: “Şimdi şeyi de sıkıştır…Cemil abiyi benim 
şeyi  halletsin",  Yavuz:  “Onu  artık  sende  telefonla  ara  söyle  kardeşim  ya…bundan  sonra  sen  benden  
kurtulamazsın ben sana söyleyeyim he…onu da ara öbürüne de ara ikisini de ara de benimkini ver". (tape:3245)

1  8.05.2011   günü saat:  11.51’de Mehmet Yenice'yi   Yavuz Ağırgöl'ün  aradığı görüşme  (tape:2950); 
Yavuz: “Geldin mi sende İstanbul’a…verdim bak kardeşim…teşekkür etti" , Mehmet: “Hani bir şeyinde  

olduğunu", Yavuz: “Hiçbir şey yok bu senin dediğin gibi aynısını söyledim ona…ne geldiyse öyle gitti".

1  8.05.2011   günü saat:  11.55’de Mehmet Yenice'nin   Yavuz Ağırgöl'ü       aradığı görüşme  ; 
Mehmet: “Cemil abiyi aradım bakmadı cevap vermedi de…Cemil abiyi görürsen söyle benim şu parayı 

alsın,  aldırsın söylesin ben burdayken",  Yavuz:  “Sen gelirsin buraya ben söyledim Cemil’e  söyleyeceğim…
sende onunla beraber gider söylersiniz beraber". (tape:2951)

18.05.2011   günü saat:  11.57’de Yavuz Ağırgöl'ü   İlhan Ekşioğlu'nun aradığı görüşme;   
İlhan:  “Sen ne kadar  bıraktın  buraya ya",  Yavuz:  “93",  İlhan: “90 var burada…9 tane banknot var", 

Yavuz: “Kızlar  saydı verdi hatta 2, 2 milyar  2000’i  sorsana",  İlhan: “90 var…o da eksik",  Yavuz: “Torbayı da  
bıraktım orda bak canım", İlhan: “88 var burada…sen bütün banknottan  2 bin almışsın yüzlük banknottan", 
Yavuz: “Şimdi  ben aldım… 95 bin para, 95…verdim kıza da buyrun dedim sayın saydılar", İlhan: “Sen buraya 
tam 9 tane banknot getirmişsin…9 tane yüzlük, e o zaman 90 eder o 9 tane yüzlük zaten…ikisini de geri aldım 
mı 88 yapar ne konuşturuyorsun beni…ben bu parayı götürüp bir yere vereceğim dolayısıyla sen 2000’i aldın…
o 2000’i getir sekretere bırak bir…sen Mehmet’ten alırsın 5000  daha o 5 binin 2 binini sen alıp 3 ünü de bana  
getirirsin". (tape:3246)

18.05.2011   günü saat:  12.32’de Yavuz Ağırgöl'ün   Mehmet Yenice'yi     aradığı görüşme  ; 
Yavuz: “Şimdi ben İlhan beye gittim…dedim Mehmet sana gelecek…siz dedi bana i.nelik yaptınız…valla 

şimdi bak dinle beni dinle", Mehmet: “Bunlara vermeyecek mi şimdi", Yavuz: “E dedim adam sana zaten dedim o  
da geliyor dedim arabayla…yav seninle bir işi varmış hakkını alacak galiba dedim", Mehmet: “Cemil abi bu işi 
düzeltsin o zaman", Yavuz: “O aracıya dedim buraya gelip gitmiş adama dedim verdim dedim…Mehmet de 
gelecek senden dedim hakkını alacak.. ", Mehmet: “10 000 dolar parası gitmiş…hayret birşey la", Yavuz: “Ben 
şimdi Cemil abiyi arayayım bir daha dur".(tape:3247)

18.05.2011   günü saat:  12.37’de Yavuz Ağırgöl'ün   Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme  ; 
Yavuz: “Yavuz onunla konuşuyordu işte adam diyordu ya beni böyle ettiniz öyle ettiniz o konuşuyordu de 

ben bilmiyorum de anladın mı… çünkü parayı ona saydı verdi de…çünkü seni öyle dedim ki kurtarasın diye", 
Mehmet: “Tamam". (tape:3248)

1  8.05.2011   günü saat:  15.12’de Mehmet Yenice'yi   Cemil Turhan'ın  aradığı görüşmede  ; 
Mehmet:  “Yavuz  abi  halletmiş  herhalde…sen  görüştün  mü  şeyle  İlhan  beyle" ,  Cemil:  “Telefonla 

görüştüm…emanet geldi  dedi",  Mehmet: “Bana salladı  tabi  demi" ,  Cemil:  “Yanlışlık  yapıldı  bak abicim bak 
şuanda bak…bu bizim Yavuz abi var ya… sabah telefon açıyor emanet bende…gittim aldım... o tabi ki alındı 
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olayı tamam mı… şey olarak  para yani burda olduğunu", Mehmet: “Bende olduğunu", Cemil: “Tabi tabi ya…
gelecek, şimdi bazı konular var onları konuşacağım onunla", Mehmet: “ İlhan bey mi", Cemil: “Hı hı tabi tabi", 
Mehmet: “Tamam abi ben senden haber bekliyorum" dediği (tape:2952) tesbit edilmiştir.

B-  B.İBRAHİM  İŞCEN,  ABDULLAH  BAŞAK  VE  YUSUF  TURANLI  ARACILIĞI  İLE 
YÜRÜTÜLEN ŞİKE FAALİYETLERİ 

1- 11.05.2011 GÜNLÜ  FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:227)

Yapılan  iletişim  tespitlerinde;  15.05.2011  günü  oynanacak  Fenerbahçe-Ankaragücü  ve  Trabzonspor-
İ.B.B.Spor maçlarının Fenerbahçe lehine sonuçlanması için faaliyetlerde bulunmak üzere İlhan Ekşioğlu’nun tek  
yetkili  olarak  Abdullah  Başak’ı  görevlendirildiği,  A.Başak’ın  bu  işi  Yusuf  Turanlı  ile  halletmeye  çalıştığı,  
Y.Turanlı’nın;  Ankaragücü’lü futbolculara yönelik girişimlerinin olumsuz sonuçlandığı, futbolcuların korktuklarını  
A.Başak’a  bildirdiği,  A.Başak’ın  bu  bilgiyi  aktarmak  üzere  11.05.2011  günü  saat:14.00’te  İ.Ekşioğlu  ile  
görüşeceğinin belirlenmesi  üzerine;

Görevlilerce saat:13.30’da İlhan Ekşioğlu’nun Kadıköy Söğütlüçeşme Cad. Bestekar Dilhayat Sok. No:1 
sayılı yerde ofisinin bulunduğu Altıyol İşhanı civarına geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı, saat:14.05’te  
Abdullah  Başak’ın  ofisin  bulunduğu  Altıyol  İşhanına  geldiği,  saat:14.35’te  işhanından  çıkarak  Söğütlüçeşme  
Caddesine doğru yaya olarak ilerlediği görülmüş, fiziki takip kaydedilmiştir. 

2- EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

03.05.2011   günü saat:  15.40’da İlhan Ekşioğlu'nun   Abdullah Başak'ı aradığı görüşme  ; 
İlhan: “Pazara kadarda değilim yerimde", Abdullah: “O zaman artık pazartesi görüşürüz hep beraber…

rahat ol abi", İlhan: “Apo en önemli maçımız ha". (tape:2960)

0  5.05.2011   günü saat:  20.44’de Bülent İbrahim İşçen'in   Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme   (tape:3608); 
Bülent: “Konuşacağız önümüzdeki hafta", Yusuf: “Her şey yolunda mı" , Bülent: “Yolunda yolunda".

0  6.05.2011   günü saat:  15.19’da Abdullah Başak'ın   Bülent İ.İşçen'i  aradığı görüşme;   
Bülent: “Bi şey duydum ben basında…Sonra sonra yüzyüze söylerim", Abdullah: “Neyle ilgili benlen mi",  

Bülent: “Sen bir  yere gidiyosun ya Kadıköy’de hani bi yazıhaneye gidiyosun (İlhan Ekşioğlu’nu kastederek)…
benim eski arkadaşım…(Yusuf Turanlı’yı kastederek) Yusuf’la ilgili ona bişey dedin mi sen", Abdullah: “Ben ne 
gitmişim oraya ne bişey ne o konuyu konuşmuşum", Bülent: “O konu değil oğlum ya hadi tamam hadi sonra 
konuşuruz",   Abdullah: “Dayım burda selam söylüyor Yusuf burda selam söylüyor…oranın normal telefonu 
kaç…bu direk hat var özel hat 443 65 98". (tape:3177)

0  8.05.2011   günü saat:  17.01’de Abdullah Başak'ın   Yusuf Turanlı'yı  aradığı görüşme  ; 
Abdullah: "Yarın görüşelim mutlaka ha", Yusuf: “Yarın tamam helikopter havalanmadı mı abi", Abdullah: 

“İndik bile Karabük’teyiz…o konuyu çalışıyor musun o konu için",  Yusuf: “Evet o yüzden diyorum işte…
buluşalım yarın, tamam hadi" (tape:3180)

08.05.2011   günü saat:  18.34’de Yusuf Turanlı'nın   Abdullah Başak'a      gönderdiği mesajda  ; 
"Turgut dogan sahın.forwet" yazdığı. (tape:3394)
(Turgut  Doğan  Şahin’in;  Ankaragücü’nün  forvet  oyuncusu  olduğu,  15.05.2011  günü  oynanan  maçta  

yedekler arasında olduğu ve 66. dakikada oyuna girdiği .)
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08.05.2011 günü saat:18.37’de Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’ya  mesaj gönderdiği; 
“in(Yarın) mutlaka saskina dukkana gel dayimda bilmesin” yazdığı. (tape:3126)

09.05.2011   günü   saat:10.55’de     Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı    aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “2’de seni Şaşkın’da dükkanda bekliyorum”, Yusuf: “Bir yere mi gideceğiz, …2’de oradayım abi 

tamam”. (tape:3127)

0  9.05.2011   günü saat:  14.12’de Abdullah Başak'ın   Bülent İbrahim İşçen'i  aradığı görüşme  ; 
Abdullah:  "Bende  Şaşkın’a  doğru  gidiyorum  abi…bi  arkadaşım  gelecekte",  Bülent:  “Kim  arkadaşın",  

Abdullah: “Ya sende ne kadar hafızan şey ya", Bülent: “Anladım tamam". (tape:3181)

0  9.05.2011   günü saat:  14.12’de Abdullah Başak'ı   Yusuf Turanlı'nın  aradığı görüşme;   
Abdullah: "Geliyorum çıktım Yusuf", Yusuf: “Tamam…dükkana geçiyorum ben", Abdullah: “Bak bir tek  

Bülent abi biliyor ha bi de o sabah seni aradığım abi". (tape:3182)

09.05.2011   günü saat:  14.41’de İlhan Ekşioğlu'nu   Abdullah Başak'ın aradığı görüşme;   
İlhan: “Geldi mi misafirin", Abdullah: “Misafirim yanımda da abi saat 4, şimdi gene gidiyor abi o arkadaşı 

gelmişte buraya…şuan onun yanına gidiyor  abi…abi  diyor  garanti  olmadan ben bişey söylemeyim…”,  İlhan: 
“Sen  gel  klube  tamam  mı...  arabanı  dışarı  bırak  o  Derağzı  tarafından  gel",  Abdullah:  "Tamam  arkadaşla 
geliyorum o zaman abi". (tape:2970)

09.05.2011   günü saat:  15.07’de Yusuf Turanlı'yı   Ümit Aydın'ın aradığı görüşme;   
Yusuf:  “Akşam  üzeri  geçecekmisin  Etiler  tarafına",  Ümit:  “Geçerim",  Yusuf:  “Gel  bir  görüşeyim 

seninle ya birşey görüşeceğim". (tape:3400)
(Yusuf  Turanlı’nın  menajer  Ümit  Aydın’dan  şike  konusunda  olur  aldıktan  sonra  görüşme  yapacağı  

anlaşılmıştır.)

09.05.2011   günü saat:  15.51’de Yusuf Turanlı'nın   Ümit Aydın'ı aradığı görüşme  ; 
Yusuf: “Etiler’deyim ama biraz sonra bir  işim olacak", Ümit: “Akşam dönüşte uğrayayım sana", Yusuf:  

“Ama akşam muhakkak görüşelim tamam…7 gibi falan yani", Ümit: “Tamam". (tape:3403)

09.05.2011 günü saat:20.45’de Ümit Aydın’ı Uğur Uçar’ın aradığı görüşme; 
Uğur’un nerede olduğunu sorması üzerine Ümit’in; “Şuan Etiler’deyim yarım saat sonra çıkıyorum burdan”  

dediği, Uğur’un; “Biz geldik Kordon’da oturuyoruz ya” dediği, Ümit’in; “Aradın mı Başak ablanı” dediği, Uğur’un;  
“aradım söyledim” dediği . (tape:3260)

0  9.05.2011   günü saat:  22.24’de Abdullah Başak'ı   Yusuf Turanlı'nın  aradığı görüşme  ; (tape:3183)
Abdullah:"Bir alo de yeter…inşallah iyi yöndedir", Yusuf: “Haber gelecek bana yarın haber vereceğim 

sana ben", Abdullah: “Sen konuştun mu ki", Yusuf: “He konuştum", Abdullah: “O şey diyor bana ha…o bir şekil 
söyledi ya hani", Yusuf: “Ya öyle olmaz abi", Abdullah: “Öyle olsun diyor ne olursa olsun diyor", Yusuf: “Sen  
merak etme o tarafını anlatırım…o o sıkıntı ben sana anlatırım".
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(09.05.2011 günü saat:20.00 sıralarında Yusuf Turanlı’nın Ankaragücü futbolcusu Uğur Uçar ile irtibatlı  
Ümit Aydın ile Etiler semtinde buluşarak şahsa Uğur Uçar’a şike teklifi  yapması için teklifte bulunduğu, Ümit  
Aydın’ın da Uğur Uçar’la görüştükten sonra cevabı Yusuf Turanlı’ya ileteceği anlaşılmaktadır.)

1  0.05.2011   günü saat:  10.56’da Abdullah Başak'ı   İlhan Ekşioğlu'nun  aradığı görüşme  ;
İlhan: “Nedir durumlar iyi mi", Abdullah: "İyi abi gelecek öğleden sonra yanıma abi", İlhan: “İyi seninle 

şimdi  görüşmemize lüzum var mı…  gözünü seveyim hallet… her şekil  hallet  ful  yetkilisin öğleden sonra 
buluşalım seninle",  Abdullah:  “Öğleden sonra bir  cenaze var  abi  başkana da söyle  istersen…Mecnun abinin  
dayısı… Taşdelen’de ikindi namazında abi" . (tape:3184)

1  0.05.2011   günü saat:  12.19’da Abdullah Başak'ın   Yusuf Turanlı'yı       aradığı görüşme  ; 
Abdullah:  "Kulübe  çağırdılar  beni…Büyüğü  de  en  büyük  de  oradaydı…tek  yetkili  sensin…o 

kardeşimizi de söyle dedi halletsin", Yusuf: “Haber bekliyorum arayacağım seni".(tape:3185)

10.05.2011   günü saat:  12.20’de Yusuf Turanlı'nın   Ümit Aydın'ı aradığı görüşme;   
Ümit: “Dün biraz konuştum da çok kalabalıktı ortam…çok şey olmadı belirleyici birşey olmadı daha  

yani bugün haber vereceğim sana ama biraz sıkıntılı  görüyorum"  Yusuf:  “Bir haber ver ama bekliyor", 
Ümit:  “Bak ben açmadan o açtı çünkü konuyu…  o tip konuları böyle bir şeyler falan işte var…Başkan 
şöyle dedi böyle dedi anlatırım ya", Yusuf: “Bir bak sen yine ya bir sen zorla". (tape:3422)

10.05.2011 günü saat:13.38’de Ümit Aydın’ı Serdar Özkan’ın aradığı görüşme; 
Ümit: “Oğuz burda, Uğur Demirok burda, Sezer Sezgin burda şimdi çıkacaklar, oturuyoruz”, Serdar: “....  

gelicem bende 15 dakikaya”, Ümit: “İyi hadi gel” . (tape:3261)
(Müsabakada Serdar Özkan’ın oynamadığı belirlenmiştir.)

1  0.05.2011   günü saat:  16.58’de Abdullah Başak'ı   Yusuf Turanlı'nın       aradığı görüşme;   
Yusuf: “Abi olumsuz… korkuyorlar yok diyorlar...çok mücadele oldu ama olumsuz", Abdullah: “Hiç 

oluru yok mu", Yusuf: “Yok hiç yok olsa söylerim abi", Abdullah:"Öbür taraf demek iyi şey yaptı", Yusuf: “Bu 
kendilerin ordaki çevresinden korkularından şey yapamıyorlar yani", Abdullah: “O senin dediğin şekilde 
olmuyor değil mi", Yusuf: “Yok yok", Abdullah: "Tamam öbürü peki", Yusuf: “Öbüründe problem yok hafta 
sonu tamam ya…sen onu şey yap abi konuş yani…bana haber ver abi". (tape:3187)

(Ankaragücü futbolcusu Uğur Uçar’ın şike teklifini kabul etmediği ancak daha önce anlaşılan bir futbolcu  
ile ilgili bir sıkıntı olmadığının anlaşıldığı,)

10.05.2011   günü saat:  18.31’de Yusuf Turanlı'yı   Abdullah Başak'ın aradığı görüşme  ; 
Abdullah:  “İyi  değilim",  Yusuf:  “Ne  yapayım  abi  her  şeyi  denedim  vallahi  ya,  yani",  Abdullah: 

“Söyledim de işte bir şekilde halletsin diyor nasıl olursa olsun" . (tape:3425)

10.05.2011   günü saat:  19.05’de İlhan Ekşioğlu'nu   Abdullah Başak'ın aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “Cenazedeydik işte çıktık Başkan’da oradaydı abi…Yarın yanına gelceğim ha", İlhan: “He işte 

buluşalım yarın", Abdullah: “Tamam abi zaten şart" , İlhan: “Sabah ara beni randevulaşalım".(tape:2976)

1  1.05.2011   günü saat:  11.05’de Abdullah Başak'ı   Yusuf Turanlı'nın  aradığı görüşme;   
Abdullah: "Bizim de moralimiz  bozuk sen bizi  hiç umutsuzlandırdın  ya", Yusuf:  “Valla öyle, baksana 

bugün Fanatik’teki  habere…  Melih Gökçek demiş  ki  Fener’den puan alırsa bütün ee alacaklarını  ödeyecek 
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futbolcularının  artı  2  milyonda  prim  veriyormuş",  Abdullah:  “E topçu  öyle  bir  şey  diyor  mu",  Yusuf: 
“Söylüyordular zaten canım yani... bakacak diye". (tape:3188)

11.05.2011 günü saat:12.00’de Ümit Aydın’ı Uğur Uçar’ın  aradığı görüşme; 
Uğur: “Söyle abi ya”, Ümit: “1-2 tane çekim var bunlarla ilgili bir işlem yapabilir misin”, Uğur: “Nasıl çek”,  

Ümit: “Geçen seferki gibi şu Semih’in çeki gibi”, Uğur: “Konuşuruz abi tamam kalkayım”,  Ümit: “Aslında direk 
zengin olma yolu da var da gerek yok ona”, Uğur: “Hiç duymayayım bile abi boş ver”, Ümit: “Çok ciddi 
şeyler konuşuluyor dikkat et diyorum bak,…maçtan sonra bir kaç gözlemim olacak sayesinde,…yakacağım 
onları ondan sonra,…kulağıma bir şeyler geliyor yani” . (tape:3265)

11.05.2011   günü   saat:12.12’de     Abdullah Başak’ın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  (tape:3128); 
İlhan: “…2’de buluşalım mı,…2’de benim ofiste rahat rahat konuşuruz”, Abdullah: “Tamam abi tamam”.

11.05.2011   günü   saat:12.15’de     Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı   aradığı görüşme  ; 
Abdullah:  “…Şimdi beni çağırdı da saat 2’de kulübe,…aynı dediğin şekilde diyorum demi”, Yusuf: 

“Şey yani adamı görmüyor musun bugün Şeref...çok korkmuşlar yani” . (tape:3129)

11.05.2011   günü   saat:13.48’de     Abdullah Başak’ı Bülent İbrahim İşçen’in   aradığı görüşme  ; 
Bülent: “Şu ... takip et bakalım nerdeymiş”, Abdullah: “Demin aradım başka bir şey sordum abi,…evdeyim 

dedi,  aldı  abi  o…sabah  10’da  çağırdı  beni  dedi” , Abdullah:  “Beni  de  demin  aradı,…o vatandaş,…ofise 
çağırdı,…2’de burada ol dedi”. (tape:3130)

 
11.05.2011 günü saat:13.58’de Ümit Aydın’ı Uğur Uçar’ın aradığı görüşme; 
Ümit: “Yemek yiyoruz Eriş Özkan ile”, Uğur: “Eriş Özkan ile mi çok takılıyor Etiler’de bu aralar ha”, Ümit:  

“... Oğlum para burada,…bu arsanın bir tane sahibiyle görüşeceğim”, Uğur: “Senin çekin ne kadar”, Ümit: “3-4 
tane var, 30-30-30 yine ya” , Uğur: “Çekler kimin”, Ümit: “Onlar bizim hafriyatçının çok iyi bir müşterinin,…tamam,  
sıkıntısız yani,…sen bir ararsan şeyi,…ben de irtibata geçerim yarın gideriz ...veya bugün müsait ise bugün 
giderim bugün bu taraftayım nasıl olsa”, Uğur: “Yarın şey yaparız hallederiz okey”, Ümit: “Ben de bugün arayayım 
çünkü onu para ayarlasın”. (tape:3266)

 

11.05.2011   günü   saat:14.09’da     Abdullah Başak’ın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “Abi Ofiste misin,…3-5 dakika sonra oradayım abi”, İlhan: “Onu bir 15 dakika yap,…hadi 15 

dakika oyalan 15 dakika sonra bekliyorum bir yerdeyim”. (tape:3131)

11.05.2011   günü   saat:14.16’da     Abdullah Başak’ı İlhan Ekşioğlu’nun   aradığı görüşme;   
İlhan: “Geldim ben”, Abdullah: “Tamam abi geliyorum”. (tape:3133)

(Görevlilerce  11.05.2011  günü  yapılan  fiziki  takipte  saat:14.05  sıralarında  Abdullah  Başak’ın  İlhan  
Ekşioğlu’nun ofisinin bulunduğu işhanına geldiği ve saat:14.35 sıralarında aynı binadan çıktığı belirlenmiştir .)

11.05.2011 günü saat:23.36’da Ümit Aydın’ın Serdar  Özkan’ı aradığı görüşme; 
Ümit: “Ne yaptın nerdesin oğlum”, Serdar: “Şu an Floryadan çıktım abi”, Ümit: “İyi tamam yarın gel bu  

taraflara da”, Serdar: “Tamam yarın kahvaltıda buluşalım” dediği (tape:3268)tespit edilmiştir.
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C-  M.ŞEKİP  MOSTUROĞLU  VE  SAMİ  DİNÇ  ARACILIĞIYLA  YÜRÜTÜLEN  ŞİKE 
FAALİYETLERİ 

İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI

1  4.05.2011   günü saat:  15.27’  de   Sami Dinç  ’i,   Milan   Lednicky’in aradığı görüşme  ; 
Milan: “Şu anda arkadaşımla birlikte kapalı çarşıdayım,…ne dersin nerede buluşalım, yarın maça gidecek 

misin?”, Sami: “Hayır maça gitmiyorum ama bugun biraz işim var”, Milan: “Hangi günü tercih edersin yarın mı ya 
da pazartesi de olabilir”, Sami: “....Nerede kalıyorsun”, Milan: “Asya tarafında Sorbit hotel,…Üsküdar’da”, Sami: 
“Anladım Üsküdar’da otel,…tamam yarın sabah otelin orada buluşabilirz”, Milan: “Yarın sabah biraz geç olabilir,…
yarın kaç civarında,…9.30,…benim otelime geleceksin değil  mi?”,  Sami:  “Ok lütfen bana adresini  yazarmısın 
müsait  olduğunda,  9  30’da  otelde  olurum”,  Milan:  “Tamam  yazıcağım  yarın  9  30’da  seni   bekliyeceğim”  . 
(tape:0000)

14.05.2011   günü saat:  20.03  ’  de Sami Dinç’in  ,   Milan   Lednicky’a   gönderdiği mesajda  ; 
“Hi Milan, please don t forgettosend me thedetailedaddressand name of the hotel youarestaying” (bana 

kaldığın otelin adresini göndermeyi unutma) yazdığı. (tape:3679)
 

14.05.2011   günü saat:  20.42  ’  de Sami Dinç  ’e,   Milan’ın   gönderdiği mesajda  ; 
“Sozbirroyalresidence hotel pasalimani caddesi no 4 uskudar” yazdığı. (tape:3680)

14.05.2011   günü saat:  20.43  ’  de Sami Dinç’in  ,   Milan’a   gönderdiği mesajda;   
“Ok then, I will be there at around 9.30. Have a goodbosphorusnight :)” (yarın 9 30 da orada olurum iyi 

geceler) yazdığı. (tape:3681)

15.05.2011   günü saat:12.10’da   Şekip Mosturoğlu'nu   Sami Dinç'in aradığı görüşmede  ; 
Sami’nin; "Sabah 9:30 da.. gittim de,  Slovak’a… bizimkine gittim…yok diyor yani zaten hiçbir şey 

yapamam diyor  yani çok yabancı karşıladı olayı yani… söylediğime de pişman oldum yani…biraz şey 
yaptı böyle ya nasıl falan dedi  bende sonra yok yanlış anladın falan dedim yani biraz salakça oldu yani 
bizimki de…o kadar abi" dediği, Şekip’in; "İyi güzel hayatını yaşa" dediği (tape:2646) tespit edilmiştir. 

(Örgüt üyesi Sami Dinç; Ankaragücü-Fenerbahçe maçının olduğu günün sabahı Slovakya uyruklu  
Ankaragücü  kalecisi  Stefan  Senecky’nin  menajeri  Milan  isimli  şahsa  Senecky’nin   bahse  konu  
müsabakada Fenerbahçe lehine olacak şekilde oynaması için teklifte bulunduğu ancak menajerin tepki  
göstererek  teklifi  reddettiği,  sürecin  şüpheli  Şekip  Mosturoğlu’nun  bilgi  ve  gözetiminde  geliştiği  
anlaşılmaktadır.)

OLAYA İLİŞKİN TANIK / ŞÜPHELİ İFADELERİ

Murat Şahin savcılıkta tanık sıfatıyla alınan beyanında  ;   “ …Mehmet Yenice'yi tanırım. Fenerbahçe’de 
oynadığım dönemde bu şahıs kulüplerde masörlük yapıyordu...Bu şahıs 3-4 ay kadar önce beni aradı. Ben o 
sırada  İstanbul'daydım.  Bana  Ankaragücü  kulübünde  oynayan  futbolculardan  kimseyi  tanıyıp 
tanımadığımı sordu. Konuşma tarzından benden şike amaçlı olarak bunu sorduğunu anladım. Ankaragücü 
kulübünde tanıdığım futbolcular olmasına rağmen kimseyi tanımadığımı söyledim. Muhtemelen tanıdığım 
kimse  olduğunu  söylesem  aracılık  yapmamı  isteyecekti.  Bu  görüşmeler  Fenerbahçe  -  Ankaragücü 
maçının  öncesinde  oldu.  Bir  iki  aramasında  cevap  vermedim.  Bir  defasında  aradığında  konuştum . 
Ardından bu görüşme sırasında evde olduğum için, eşim, Mehmet Yenice'yi tanıdığı için beni neden aradığını  
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sordu. Genelde bu tür aracılar masörler ve futbol camiasındaki bazı şahıslar para istemek için aradıklarından  
bundan huylandı, sordu. Ben, Mehmet Yenice'nin şike amaçlı aracılık yapmamı istediğini söyledim. Eşimde 
bundan rahatsız oldu. Benim daha önce herhangi bir şike veya teşvik olayına karışmışlığım yoktur.  Bu şahıs 
benim  dışımda  başkalarını  da  aracılık  yapması  için  aradı  mı  onu  bilemem,  benden  böyle  bir  talebi  
oldu….29.04.2011 günlü..aramadan önce beni arayıp şike için aracılık yapmam teklifinde bulunmuştu. Ben 
bu nedenle rahatsız olduğum için daha sonra aramalarında telefonuna çıkmamıştım. 01.05.2011 günlü…
görüşmede  beni  aramasından  rahatsız  olduğumu  kendisine  hissettirdim.  Zaten  söyledim  de.  Kendisi  de  
görüşmede benim bundan rahatsız  olduğumu anladığını bana hissettirdi. "ya yok diyorum, sen hala uzatıyorsun  
ya" derken ben bunu vurguladım. "o alangirli bir şey yani, biliyorsun öbür türlü olsa şey yapardım" derken, bazen  
futbolcu transferlerinde yaşımız ve tecrübemiz itibariyle bizden aracılık yapmamızın istendiği olmuştur. Eğer bu  
tarz bir  talebi   olsa.  bunu seve seve yapabileceğimi,  ancak  talebinin şike amaçlı  aracılık  yapmam olması 
nedeniyle  bunu  kabul  edemeyeceğimi  kastettim.  Yine  "yok  yok  hiç  uzatma"  derken  bu  mevzuyu  artık 
konuşmak istemediğimi kastettim. 03.05.2011 günü bana geceyarısı çektiği mesajda "aylık.maaşı.vereceklermiş.  
Gideyimmi.cevap.bekliyorum"  yazmış,  bu  mesajda  aynı  talebini  içermektedir.  Ben  aylık  maaşı  vereceklermiş 
derken bana ne kadar para teklifinde bulunduğunu bilmiyorum. Ilgilenmediğim için sormadım. Zaten mesajımda  
ilgilenmediğimi kendisine yazdım.Mehmet Yenice benden Ankargücü spor kulübünde oynayan futbolcularla 
irtibat kurmamı istemişti. Benden sonra birileri aracılığı ile irtibat kurdu mu bilmiyorum…17.05.2011 tarihli 
tutanak içeriği hakkında bilgiye sahip değilim. O tarihte kendisinin Ankara'ya niye gittiğini, kimle görüştüğünü, ne  
kadar para götürdüğünü, kime dağıttığını bilmiyorum. Ben bu konuyla ilgilenmedim…” demiştir. 

Aziz Yıldırım savcılık ifadesinde; Yavuz Ağırgöl ve Cemil Turhan'ın ortak Fenerium mağazası açtıklarını,  
şahıslarla  görüşmelesinin  bu  konuyla  ilgili  olduğunu,  Mehmet  Yenice'de  yakalanan  parayı  bilmediğini  beyan 
etmiştir.
 

İlhan Yüksel Ekşioğlu savcılık ifadesinde; söz konusu eylem hakkında bilgisi olmadığını, bu eylemde yer 
almadığını beyan etmiştir.

Mehmet  Şekip  Mosturoğlu  savcılık  ifadesinde;  Sami  Dinç  ile  Milan'ın  hangi  sebeple  buluştuğunu 
bilmediğini, bildiği kadarıyla Sami'nin menajerin alacağını takip ettiğini beyan etmiştir.
 

Sami  Dinç  savcılık  ifadesinde;  Milan  ile  görüşme sebebinin  menajerliğini  yaptığı  Holosko'nun  alacak 
meselesi olduğunu beyan etmiştir.

Cemil Turhan kolluk ifadesinde; Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl ile kulüpte buluşmalarına dair fiziki  
takip  hakkında;  şahısların tesislere  geldiğini  gördüğünü,  Mehmet  Yenice'nin  Yadigar  Boğa'yı  amcası  olarak 
tanıttığını,  bu sırada  yanlarında Yavuz Ağırgöl'ün  de bulunduğunu daha sonra şahısların  yanından ayrılarak  
odasına gittiğini, şahısların sonrasında kiminle görüştüğünü bilmediğini, konuyla ilgili yaptığı telefon görüşmelerini  
hatırlamadığını beyan etmiştir.

Cemil Turhan savcılık ifadesinde; Mehmet Yenice'de polis kontrolünde yakalanan paranın Mehmet ile 
İlhan'ın ev alışverişi ile ilgili olduğunu beyan etmiştir.

Yavuz  Ağırgöl  kolluk  ifadesinde;  Mehmet  Yenice'den  alacağı  olduğunu,  bu  nedenle  Ankara’ya 
gittiğinde yanına uğradığını  ancak parayı alamadığını,  İlhan ile  yaptığı  görüşmede geçen inşaat ve işçiler 
sözleri  ile  ilgili  olarak;  İlhan  ile  herhangi  bir  inşaat  işi  olmadığını,  Mehmet  Yenice  ile  yaptığı  telefon 
görüşmelerinin alacağı ile ilgili olduğunu,  İlhan'dan daire almak için borç para istediğini ancak para olmadığı 
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için alamadığını, bu buluşmadan sonra stada giderek protokol müdürü ile kendi odasında oturduğunu, 02.05.2011 
tarihli para konusunun geçtiği Mehmet Yenice ile yapmış olduğu telefon görüşmesi hakkında Mehmet Yenice'nin  
kendisinde iki  tane bilet  istediğini,  kendisinin de bir  tane bilet  olduğunu, görüşmedeki  konunun bu olduğunu,  
Mehmet Yenice'nin Yadigar Boğa ile stada gelmesi ile ilgili fiziki takip tutunanağı hakkında; Mehmet Yenice'nin  
kendisine olan 2.500 tl  borcunu ödemek için  geldiğini,  geldiğinde sadece kendisine  maç bileti  verdiğini,  bu  
biletleri  Cemil  Turhan'ın  yanında  verdiğini,   Mehmet  Yenice  ile  bu  tarihten  sonra  herhangi  bir  yüzyüze  
görüşmesinin olmadığını, 2.500 TL alacağını tahsil edemediğini, Mehmet Yenice ile yaptığı paranın iade edilmesi  
hakkındaki  görüşmelerin  kendisine ait  olmadığını,  İlhan'a  100.000 dolar  geri  verilmesi  olayını  bilmediğini,  bu  
parayı  teslim  etmediğini,  paranın  İlhan  Yüksel'e  teslim  edilmesi  ile  ilgili  fiziki  takip  hakkında  paradan  bilgisi  
olmadığını,  parayı  kendisinin  vermediğini,   Mehmet  Yenice’nin  ev  almak maksadıyla  İlhan'ın  yanına gittiğini,  
beyan etmiştir. 

Mehmet Yenice kolluk ifadesinde; Yadigar Boğa ile birlikte Yavuz Ağırgöl ve Cemil Turhan'la Fenerbahçe 
stadında buluşmasına yönelik fiziki takip hakkında; stada gitme sebebinin Hakan Tecimer ile buluşmak olduğunu  
(Yavuz Ağırgöl'ün buluşmadan önce Cemil Turhan ile görüşmek için Mehmet Yenice'yi çağırdığı iletişim tespit  
tutanakları  mevcuttur),   İlhan  Yüksel'den  300.000  dolar  almadığını,  aracında  bulunan  100.000  doların  
kendisine ait olduğunu, bu para ile ev almak istediğini beyan etmiştir.
 

Mehmet Yenice savcılık ifadesinde;  ev almak istediği için Yavuz Ağırgöl ile birlikte İlhan Yüksel'in 
ofisine gittiğini ve İlhan Yüksel'e 100.000 dolar verdiğini beyan etmiştir.

Yadigar  Boğa  kolluk  ifadesinde;  Mehmet  Yenice'ye  eşlik  etmek  için  İstanbul'a  geldiğini,  Mehmet 
Yenice'nin  ne  amaçla  geldiğini  bilmediğini,  stada  girdiklerinde  araçtan  inmediğini,  kısa  süre  sonra  Mehmet  
Yenice'nin geri geldiğini ve Ankara'ya geri döndüklerini beyan etmiştir.

Abdullah Başak savcılık ifadesinde; Yusuf Turanlı'nın futbolcu transfer etmek için kendisini Aziz Yıldırım 
ile tanıştırmasını istediğini, karşılaşma öncesinde  Ankaragücü’lü futbolcularla görüşmediğini, şike teklifi hakkında  
bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.

Yusuf Turanlı kolluk ifadesinde; konu hakkındaki tüm iletişim tespit tutanaklarını hatırlamadığını beyan 
etmiştir. 

Tuğrul Doğan Şahin kolluk ifadesinde; kendisine herhangi bir şike teklifinin yapılmadığını beyan etmiştir.

Uğur Uçar kolluk ifadesinde; 11.05.2011 günü saat : 12:00’de Ümit Aydın ile yaptığı 3265 kayıt numaralı  
görüşmeyle ilgili  olarak;  “Ümit Aydın’ın ‘aslında direk zengin olma yolu da var’ sözü ile neyi kastettiğini 
bilmediğini,  bu kelimeden kendisinin maçta kötü oynaması için, Ümit Aydın’a teklif geldiğini anladığını,  
ancak Ümit  Aydın’ın  bu görüşmede ‘gerek  yok ona’  diyerek  baştan teklifi  reddettiğini,  Ümit  Aydın’ın 
kendisine kısa yoldan zengin olma yolunun olduğunu söylemesi üzerine, kendisinin de ‘hiç duymayayım 
bile’  diyerek Ümit  Aydın’a  gelen şike teklifini  kendisine söylememesini,  böyle bir  teklifi  duymak dahi  
istemediğini belirttiğini” beyan etmiştir (Kl:66, Dizi:244).

           EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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          Soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller birlikte ele alındığında ;  15.05.2011 günü İstanbul’da 
oynanan  Fenerbahçe  –  Ankaragücü  karşılaşmasının,  Fenerbahçe'nin  lehine  sonuçlanması  amacıyla;  Aziz 
Yıldırım'ın, birkaç koldan faaliyet yürüttüğü, 

Bir yandan İlhan Yüksel Ekşioğlu ve  Cemil Turhan’ın;  Yavuz Ağırgöl ve Mehmet Yenice üzerinden 
faaliyet yürüttükleri,  bu kapsamda Mehmet Yenice’nin önce Kasımpaşa Spor kalecisi  Murat Şahin aracılığıyla  
Ankaragücü’nde oynayan bir futbolcuyla irtibat kurmaya çalıştığı, Murat Şahin’in şike için aracılık yapma teklifini  
kabul etmediği, bunun üzerine Mehmet Yenice’nin  Yadigar Boğa üzerinden  bazı Ankaragücü’lü futbolcularla 
görüşerek  şike amaçlı  anlaştığı,  (bu futbolcular  belirlenemiştir),  şahsın  şikeye aracılık  yapma karşılığında İlhan 
Yüksel Ekşioğlu’ndan aldığı 400.000 dolar paranın bir kısmını Ankara’da irtibat kurduğu şahıslara verdiği, 100.000  
doları iade etmek için geri  getirdiği esnada yapılan asayiş uygulamasında paranın araçta bulunduğu (  durum 
yapılan iletişim dinlemeleri ile tespit edilmiş, operasyonun deşifre olmaması açısından olay tarihinde şahsın aracı asayiş 
uygulaması yapılarak aranmış, şikeye konu paranın araçta bulunduğu belirlenmiştir. ), 

Aziz Yıldırım’ın talimatlarıyla diğer yandan Bülent İbrahim İşcen ve Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı 
üzerinden  Ankaragücü’lü  futbolculara  ulaşmaya  çalıştıkları,  Yusuf  Turanlı’nın  önce  Ankaragücü’nde  futbol  
oynayan Turgut Doğan Şahin ile irtibat kurduğu, bu şahsın şike teklifini kabul etmediği, ardından menajerlik yapan 
Ümit Aydın’a teklifin iletildiği, şahsın şikeye aracılık yapma teklifini kabul ettiği ve menajerliğini yaptığı Uğur Uçar  
isimli futbolcuya şike teklifinde bulunulduğu, bu şahsın da teklifi kabul etmediği, 

Aziz  Yıldırım’ın  talimatlarıyla  üçüncü  koldan;  Mehmet  Şekip  Mosturoğlu’nun  bilgisi  ve  talimatları 
doğrultusunda Sami Dinç’in; Ankaragücü takım kalecisi Stefan Senecky’nin menajeri Milan isimli şahsa şikeye 
aracılık yapması için teklifte bulunulduğu, bu teklifinde menajer tarafından kabul edilmediği belirlenmiştir. 

6-)  15.05.2011  GÜNÜ  TRABZON’DA  OYNANAN  TRABZONSPOR  –  İ.B.B.  SPOR 
MAÇINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ 

EYLEMİN GELİŞİMİ
   
           Süper Ligin 32. hafta maçları  sonunda Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 76 puanda olduğu, ikili  averaj  
sistemine  göre  Fenerbahçe'nin  lig  lideri  olduğu,   3.  sırada  bulunan  Bursaspor’un  şampiyonluk  ihtimalinin  
kalmadığı, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un şampiyonluk yarışında yalnız kaldıkları, geriye kalan 2 karşılaşmada  
Fenerbahçe'nin olası puan kaybı ve Trabzonspor'un maçlarını kazanması durumunda Trabzonspor'un şampiyon  
olma  ihtimalinin  bulunduğu,  bu  nedenle;  Aziz  Yıldırım  liderliğindeki  çıkar  amaçlı  suç  örgütünün,  ligin  33.  
haftasında 15.05.2011 günü oynanacak Trabzonspor - İ.B. B.Spor maçının Fenerbahçe lehine sonuçlanması için  
bazı İ.B.B.Spor’lu futbolculara iyi oynamaları karşılığında teşvik pirimi verme girişiminde bulundukları,

Bu  amaçla  10.05.2011  günü  Aziz  Yıldırım'ın,  İlhan  Ekşioğlu  ve  Abdullah  Başak'ı  yanına  çağırdığı,  
yapılacak  teşvik girişimi hakkında talimat verdiği, bu buluşmanın ardından Abdullah Başak'ın, önceki haftalarda 
oynanan Fenerbahçe-İ.B.B. karşılaşmasında İbrahim Akın'ı  şike yapması için azmettiren Yusuf Turanlı'yı aradığı 
ve İ.B.B.spor’lu futbolcularla irtibata geçerek teşvik pirimi almaları için görüşmesini istediği, bu arada aynı konuyu 
Bülent İbrahim İşçen'in de takip ettiği  ve durum hakkında Abdullah Başak'ı  ve Yusuf Turanlı'yı  arayarak bilgi  
aldığı, 

İlhan Ekşioğlu'nun talimatıyla hareket eden Abdullah Başak'ın yönlendirdiği Yusuf Turanlı'nın; Büyükşehir  
Belediyesporlu  futbolcular  İbrahim  Akın  ve  İskender  Alın  ile  irtibata  geçtiği  ve  şahıslarla  buluşmak  için  
randevulaştığı,  bu  buluşmaya  Abdullah  Başak'ın  da  gelmek  istediği  ancak  adı  geçen  futbolcularla  birlikte  
görünmek istemediği, bu nedenle 12.05.2011 günü Yusuf Turanlı'yı aradığı ve İbrahim Akın ve İskender Alın'la  
buluşmasını,  konuyu  aktararak  diğer  takım  oyuncularıyla  görüşmelerini  istediği,  aynı  gün  Yusuf  Turanlı'nın  
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İbrahim Akın ve İskender Alın’la Akmerkez'de bulunan S Cafe isimli  işyerinde buluştuğu, görüşmeden sonra,  
İbrahim Akın ve İskender Alın'ın ayrılmasının ardından Abdullah Başak'ın Akmerkezin önüne geldiği ve Yusuf  
Turanlı ile kısa süre görüştükten sonra ayrıldıkları, bu durumun yapılan fiziki takip çalışması neticesinde tespit  
edildiği, 

Buluşmanın ardından Abdullah Başak'ın İlhan Ekşioğlu'nu arayarak bilgilendirdiği, şahısların; İskender ve  
İbrahim'in;  takım  arkadaşlarıyla  görüşmelerini  "7  tane  uçak  biletini  aldın  de  mi"  şeklinde  şifreli  sözlerle 
aktardıkları, 

İlerleyen  süreçte  Yusuf  Turanlı'nın;  gerek  İbrahim  Akın  gerekse  İskender  Alın  ile  yaptığı  telefon  
görüşmelerinde; hem maç kadrosunda oynayacak futbolcuların kimler olduğu, hem de teşvik pirimi konusunda 
kimlerle görüşme yaptıklarına dönük bilgiler aldığı, İskender Alın'ın "Cihan, Holmen, Mahmut, Metin, bunlarla 
konuştuk" diyerek bilgi verdiği, Yusuf Turanlı'nın kaleci için girişimde bulunup bulunmadıklarını sorması üzerine  
İbrahim  Akın'ın;  "O  şey  bizim  o  Oğuzhan  Trabzon’lu"  diyerek  kaleciye  teşvik  priminden  bahsetmelerinin 
sakıncalı olacağını söylediği, 

Bunların yanı sıra Bülent İbrahim İşçen'in de teşvik girişimini takip ettiği, Abdullah Başak'ın bu durumdan  
rahatsız  olduğu  ve  iki  kişi  tarafından  takip  edilmesinin  iyi  olmayacağını  belirttiği,  İskender  Alın'ın  kadroya  
alınmayacağını öğrenmeleri üzerine teşvik konusunda anlaştıkları bu futbolcunun oynaması için Yusuf Turanlı'nın  
yardımcı antrenör Arif'i aradığı ve İskender'i oynatmalarını istediği, 

15.05.2011 günü söz konusu müsabakanın oynandığı, karşılaşmanın Trabzonspor'un 3-1’lik galibiyeti ile  
sonuçlandığı, İ.B.B. takımında Yusuf Turanlı ile teşvik pirimi anlaşması yapan İbrahim Akın ve İskender Alın'ın  
yanı sıra Yusuf Turanlı'nın isteği doğrultusunda İbrahim ve İskender'in görüştüklerini söyledikleri Cihan Haspolatlı,  
Metin  Depe,  Mahmut  Tekdemir,  Samuel  Tobias  Holmen  isimli  futbolcuların  da  oynadıkları,  İ.B.B.  takımının  
golünü Holmen'in attığı,

Sonuç olarak Aziz  Yıldırım liderliğindeki  çıkar  amaçlı  suç örgütünün Fenerbahçe takımının  şampiyon  
olabilmesi amacıyla,  Trabzonspor karşısında iyi oynamaları ve Fenerbahçe takımının lehine sonuç almaları için  
adı geçen şahıslar aracılığı ile İ.B.B.Spor futbolcularına teşvik pirimi verdikleri anlaşılmaktadır.

EYLEME İLİŞKİN 12.05.2011 TARİHLİ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:208-214 arası)

İletişim tespit çalışmalarına göre; 15.05.2011 günü oynanacak Fenerbahçe-Ankaragücü ve Trabzonspor-
İ.B.B.Spor müsabakalarının Fenerbahçe lehine sonuçlanması  için Aziz Yıldırım’ın talimat ve direktifleriyle hareket  
eden  İlhan   Ekşioğlu’nun  Abdullah  Başak’ı  görevlendirdiği,  Abdullah  Başak’ın  bu  faaliyetleri  Yusuf  Turanlı  
üzerinden  halletmeye  çalıştığı,  Yusuf  Turanlı’nın  Ankaragücü’lü  futbolculara  yönelik  girişimlerinin  akim  
kalmasından dolayı İ.B.B.Spor-Trabzonspor maçının önem kazandığı, bu nedenle Yusuf Turanlı’nın İ.B.B.Spor’lu  
futbolcular  İbrahim Akın ve İskender  Alın’la  12.05.2011 günü saat:16.30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Cad.  
üzerinde bulunan Akmerkez alışveriş merkezinde faaliyet gösteren S Cafe kafeteryada bir araya geleceği, bu  
buluşmaya Abdullah Başak’ın da katılacağı ancak Abdullah Başak’ın futbolcuların kendisini görmesini istemediği  
için Akmerkez alışveriş merkezinin Ulus Kapısı tarafında Yusuf Turanlı’yla kısa bir görüşme gerçekleştireceğinin  
belirlenmesi üzerine;

Görevlilerce 12.05.2011 günü saat:15.00’de Akmerkez AVM civarına geçilerek fiziki takip çalışmalarına  
başlanıldığı;  saat:16.10’da  Yusuf  Turanlı’nın ofis  olarak  kullandığı  Nispetiye  Caddesi  Ece  apt.  no:29  sayılı  
adresten bir şahısla birlikte çıktığı, caddenin karşısına geçerek Akmerkez AVM’ne birlikte girdikleri ve zemin katta  
bulunan S Cafe isimli  kafeteryaya oturdukları, saat:16.30’da  İbrahim Akın’ın,  kafeteryada yemek yiyen  Yusuf 
Turanlı’nın yanına geldiği  ve selamlaşarak  yanlarına  oturduğu,  saat:16.45’de  İskender  Alın’ın  bir  arkadaşıyla 
birlikte  gelerek  masadakilerle  selamlaşıp  oturtuğu ve sohbet  etmeye başladı,  saat:17.00’de  Yusuf  Turanlı  ile 
arkadaşının, alışveriş merkezinin Ulus kapısına çıkarak sigara içtikleri, ayaküstü sohbet ettikleri ve kısa bir süre  
sonra  aynı  masaya  geri  döndükleri  ve  oturdukları,  saat:17.09’da  Yusuf’un  arkadaşının,  saat:17.40’ta  da 
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İskender’in arkadaşının kalkarak kafeteryadan ayrıldıkları, saat:17.50’de Yusuf Turanlı, İbrahim Akın ve İskender 
Alın’ın  kafeteryadan  çıkarak,  alışveriş  merkezinin  1.katına  çıktıkları  ve  burada  İskender  Alın’ın vedalaşarak 
alışveriş merkezinin Ulus kapısından ayrıldığı, Yusuf Turanlı ile İbrahim Akın’ın ise aynı kapıdan çıktıkları ve kapı 
önünde ayaküstü konuştukları, bu sırada 34 EA 701 plakalı beyaz renkli Audi marka aracın alışveriş merkezinin 
önüne geldiği  ve  İbrahim Akın’ın Yusuf Turanlı  ile  vedalaşıp araca binerek Levent istikametine doğru gittiği,  
saat:18.05’de  Yusuf  Turanlı’nın telefon görüşmesi  yaparak  alışveriş  merkezi  önünden Ahmet  Adnan Saygun 
caddesinin karşısına geçtiği, bu sırada  34 YC 442 plakalı beyaz renkli Porsche Cayenne marka aracın geldiği, 
aracın sağ ön tarafından Abdullah Başak’ın indiği ve  Yusuf Turanlı’yla cadde üzerinde ayaküstü konuştukları, 
saat:18.15’te de ayrıldıkları,  A.Başak’ın araca tekrar bindiği,  Yusuf Turanlı’nın  ise Nispetiye caddesi üzerinden 
Zincirlikuyu istikametine doğru yaya olarak gittiği görülmüş süreç fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.

EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI

09.05.2011   günü saat:  14.41’de İlhan Ekşioğlu'nu   Abdullah Başak'ın aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “Öbür iş için garanti diyor abi…evet ikincisi için…dışarda olsaydın abi bi çay içerdik", İlhan: 

“Sen gel klube tamam mı...arabanı  dışarı  bırak o Dereağzı tarafından gel", Abdullah: “Tamam arkadaşla 
geliyorum o zaman abi", (tape:2970)

(Abdullah Başak, Yusuf Turanlı ile yaptığı görüşmeyi kastederek; Trabzon maçına yönelik  yapılan teşvik  
girişimlerinde bir sorun olmadığını bildiriyor.)

1  0.05.2011   günü saat:  12.19’da Abdullah Başak'ın   Yusuf Turanlı'yı  aradığı görüşme  ; 
Abdullah:  "Kulübe  çağırdılar  beni…Büyüğü  de  en  büyük  de  oradaydı…tek  yetkili  sensin…o 

kardeşimizi de söyle dedi halletsin", Yusuf: “Haber bekliyorum arayacağım seni",(tape:3185)

1  0.05.2011   günü saat:  16.58’de Abdullah Başak'ı   Yusuf Turanlı'nın       aradığı görüşme  ; 
Ankaragücü  müsabakası  hakkında  konuştuktan  sonra  Abdullah’ın;  “Tamam öbürü  peki"  dediği, 

Yusuf’un; “Öbüründe problem yok hafta sonu tamam ya… sen onu şey yap abi konuş yani…bana haber ver 
abi" dediği, (tape:3187)

10.05.2011   günü saat:  18.31’de Yusuf Turanlı'yı   Abdullah Başak'ın      aradığı görüşmede;   
Ankaragücü müsabakası hakkında konuştuktan sonra, Yusuf’un; “Öbür tarafa şey yapacağız abi pazar 

şey hafta sonu için…şey olsa abi  dün bütün gün onunla uğraştım…öbür taraf yani…o öbür tabi canım 
orada sıkıntı yok…" dediği. (tape:3425)

11.05.2011   günü   saat:12.12’de     Abdullah Başak’ın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
İlhan:  “…2’de  buluşalım  mı,…2’de  benim ofiste  rahat  rahat  konuşuruz”, Abdullah:  “Tamam abi 

tamam”. (tape:3128)

11.05.2011   günü   saat:12.15’de     Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı   aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “…Şimdi beni çağırdı da saat 2’de kulübe,…aynı dediğin şekilde diyorum demi”, Yusuf: “Şey 

yani adamı görmüyor musun bugün Şeref ...çok korkmuşlar yani”, Abdullah: “ama ikincisi tamam demi”, Yusuf: 
“…Tabi tabi hafta sonu da öbürü tamam yani ha ikincisi dediğin abi bunlarla ilgili bir şey yok yani,… bizim 
takımla ilgili hiç bir şey yok yani,…tamam hani o vardı ya maç beraber falan seyrettik ha,…onlarda rahat  
olun yani evet…ama oraya tam bir şey belirle abi…”.(tape:3129)
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 (Şahısların hem Fenerbahçe- Ankaragücü, hem de Trabzon-İBB müsabakası  hakkında konuştukları,  
Yusuf Turanlı’nın Ankaragücü’lü  futbolculara yönelik şike girişimlerinde sonuç alınamadığını ancak İ.B.B.Sporlu  
bazı futbolculara teşvik primi verilmesinde bir sorun olmadığını aktardığı, Abdullah Başak’ın da; görüşmeden 2  
dakika önce İ.Ekşioğlu ile yaptığı görüşmeye atıf yaparak İlhan’la buluşmak üzere kulübe geçtiğini, bu bilgileri  
aktaracağını  söylediği  belirlenmiştir.  Yusuf Turanlı’nın süreçte  kendi  başına hareket  etmesi,  bazı  ayarlamalar  
yapıp futbolcularla anlaştığını beyan edip tarafları dolandırmaya kalkması  halinde Ankaragücü’lü futbolculara  
dönük  girişimlerinin  sonuçsuz  kaldığını  söylemeyeceği,  bu  maça  dönük  girişimlerini  de  amaca  ulaşmış  gibi  
göstererek maddi menfaat sağlamaya çalışacağı değerlendirilmiş olup, örgüt adına hareket eden şahıslara tutarlı,  
oluşa uygun, faaliyetlerini gösterir bilgiler aktardığı anlaşılmaktadır .)

11.05.2011   günü   saat:13.48’de     Abdullah Başak’ı Bülent İbrahim İşçen’in   aradığı görüşme;   
Bülent: “Şu ... takip et bakalım nerdeymiş”, Abdullah: “Demin aradım başka bir şey sordum abi,…evdeyim 

dedi,  aldı abi o…sabah 10’da çağırdı beni dedi,…beni de demin aradı,…o vatandaş,…ofise çağırdı,…2’de 
burada ol dedi”. (tape:3130)

11.05.2011   günü   saat:14.09’da     Abdullah Başak’ın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “Abi Ofiste misin,…3-5 dakika sonra oradayım abi”, İlhan: “Onu bir 15 dakika yap,…hadi 15 

dakika oyalan 15 dakika sonra bekliyorum bir yerdeyim” . (tape:3131)

11.05.2011   günü   saat:14.16’da     Abdullah Başak’ı İlhan Ekşioğlu’nun   aradığı görüşme  ; 
İlhan: “Geldim ben”, Abdullah: “Tamam abi geliyorum”. (tape:3133)

11.05.2011   günü saat:  15.53’de İlhan Ekşioğlu'nu   Aziz Yıldırım'ın aradığı görüşme  ; 
Aziz: “Sen ne yaptın", İlhan: “Ben iyiyim gayet iyi", Aziz: “Ben 5 buçuktan sonra kulübe geleceğim", İlhan: 

“Tamam bende orada olurum başkanım".(tape:2980)

12.05.2011 günü saat:10.23’de İlhan Ekşioğlu’nun Abdullah Başak’ı aradığı görüşme; 
İlhan: “Döndü mü senin  misafirin”, Abdullah: “Dönmek üzere abi”,  İlhan: “İyi bana şey lazım bu gün 

acil  bu  belediyede  çalışan  kişilerin  isimleri,…tamam mı  onları  hallet  yanına  gelmen lazım mutlaka ”, 
Abdullah: “Tamam abi ne demek”. (tape:2983)

12.05.2011   günü   saat:10.26’da     Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı   aradığı   görüşme  ; 
Beşiktaş ile İ.B.B.Spor arasında oynanan Türkiye kupası finaliyle ilgili konuştukları, Yusuf’un; “Bizimkileri 

görmedin mi nasıl oynadılar” dediği, …Abdullah’ın; “Bu tarafa gelmen lazım” dediği, Yusuf’un misafiri olduğunu 
belirterek  öğleden  sonra  gelebileceğini  söylediği,  Abdullah’ın;  “Ama  erken  saatte  gel  ki  beraber  ofisine 
gideceğiz” dediği, (tape:3135)

12.05.2011   günü   saat:12.43’de     Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı   aradığı görüşmede;   
Abdullah: “Ben Beylikdüzü’ndeyim,…Buradan Maslak’a doğru geçeceğiz” , Yusuf: “Etiler Etiler’e gel abi  

Etiler’e” . (tape:3137)

12.05.2011   günü saat:  14.12’de Yusuf Turanlı'yı   İskender Alın'ın aradığı görüşme  ; 
İskender: “Etiler’e girdim şimdi…2-3 dakika sonra", Yusuf: “Gel ofise gel ya gideriz sonra gel…arabayı  

bırak şeye ..leye…ana kapının önüne bırak ...leye gel" . (tape:3434)

12.05.2011   günü saat:  16.17’de Yusuf Turanlı'nın   İskender Alın'ı aradığı görüşme  (tape:3436); 
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Yusuf: “Ben S Cafedeyim he yemek yiyeceksen gel yani", İskender: “Tamam geliyorum birazdan".

12.05.2011   günü saat:  14.51’de Yusuf Turanlı'ya   İbrahim Akın'ın      gönderdiği mesajda  ; 
"Geliyom etilere :)" yazdığı. (tape:3435)

12.05.2011 günü saat:15.30’da İlhan Ekşioğlu’nu Abdullah Başak’ın aradığı görüşme; 
 Abdullah:“Karşıdayım da abi,…arkadaş şimdi yanıma gelecek abi oturacağız”, İlhan: “tamam gelsin 

o isimleri al ,…o 7 kişinin uçak biletini alalım”, Abdullah: “tamam anladım”, (tape:2986)
(Abdullah Başak, Yusuf Turanlı ile yapacağı görüşmeden bahsediyor, İ.Ekşioğlu da teşvik primi verilmesi  

amacıyla anlaşılan futbolcuların isimlerini öğrenmesini istiyor.)
 
12.05.2011 günü saat:15.36’da İbrahim Akın’ın X Şahsı aradığı görüşme; 
İbrahim: “…Bu pazar günü güzel bir maç var hocam…iyi de bir primimiz var onu da söyleyeyim 

sana… Trabzon’la oynayacağız".(tape:3556)

12.05.2011   günü   saat:15.56’da     Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı    aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “o iş tamam ha”, Yusuf: “Biz karşıya mı geçeceğiz abi,..tamam gelince ara beni abi sen 

Akmerkez’e gelince”. (tape:3138)

12.05.2011   günü saat:  16.28’de Yusuf Turanlı'yı   İbrahim Akın'ın aradığı görüşme  ; 
İbrahim: “Neredesiniz abi", Yusuf: “S Cafede gel".(tape:3437)

1  2.05.2011   günü saat:  17.37’de Abdullah Başak'ın   Yusuf Turanlı'yı       aradığı görüşme  ; 
Yusuf:  “  Akmerkez’deyim  abi",  Abdullah:"Ben  kapının  önüne  gelince  dışarı  çıkar",  Yusuf:  “He  dışarı  

çıkarım  gelince  ara  beni",  Abdullah:  “Sen  bugün  çeldiğin  arkadaşlarla  konuştun  mu",  Yusuf:  “Hee 
oturuyoruz biz beraber oturuyoruz arkadaşlarla", Abdullah: “Beni hiç görmesinler dışarıda",(tape:3189)

(Yusuf Turanlı; İbrahim Akın ve İskender Alın’la  yaptığı   görüşmeden bahsediyor  .)
 
1  2.05.2011   günü saat:  18.09’da Abdullah Başak'ın   İlhan Ekşioğlu'nu  aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “Bende şimdi Akmerkez’deydim abi…arkadaşlarım vardı oturuyordum da…Cemil abi biraz 

şey yapmış  aramış galiba abi…dedi abi bizi yüz göz etmeyin abi onlarla", İlhan: “O onu her zaman halini 
hatırını sorar ya", Abdullah "Anlamış çocuk abi halini hatırını soruyor da ya beni oraya çağırdı diyor abi ben 
gitmeyeceğim haberiniz olsun dedi", İlhan: “Gitmesin bana ne benim haberim yok zaten… ş imdi ee sen 7 tane 
uçak biletini aldın demi", Abdullah: “Aldım abi şey sana  yüz yüze konuşuruz abi", İlhan: “Ama senin şeye 
gelmen lazım ee Kandilli ye gelicen".(tape:3190)

13.05.2011 günü saat:09.13’de İlhan Ekşioğlu’nu Abdullah Başak’ın aradığı görüşme; 
Abdullah: “E-5’ten Kadıköy’e doğru gidiyorum”, İlhan: “Ben 5 dakika sonra ofisteyim”, Abdullah: “Ben de  

rahatsız etmezsem gelirim yanına”, İlhan: “gel gel oğlum bekliyorum uyuyamadım gece”. (tape:2987)

13.05.2011   günü   saat:10.09’da     Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı   aradığı görüşme;   
Abdullah: “… bende Kadıköy’deyim işte oturuyorum”, Yusuf: “Tamamdır yani” , Abdullah: “Tamamdır 

tamam”. (tape:3139)
(Abdullah  Başak’ın,  İlhan  Ekşioğlu’yla  ofisinde  görüştüğü,  çıkışta  Yusuf  Turanlı’yı  aradığı  

anlaşılmaktadır.)
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13.05.2011 günü saat:13.36’da İbrahim Akın’ı Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme; 
Yusuf: “Pazara kadar at…tamam yani o iş tamam…telefonda fazla şey yap... tamam yani… ben pazar 

günü oradayım zaten yanımda olacak her şey ona göre" , İbrahim: “Sağ ol abi",(tape:3559)
(Yusuf Turanlı’nın 15.05.2011 günü İbrahim Akın’a teşvik primini vereceği değerlendirilmiştir.)

13.05.2011 günü saat:16.51’de İbrahim Akın’ın Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme; 
…Yusuf: “Öbür iş tamam mı…herkes tamam değil mi", İbrahim: “Yani 5 kişi ama Yusuf abi…çünkü 

oynamayacaklar var söyleyemeyiz onlara".(tape:3560)

13.05.2011 günü saat:16.53’de İbrahim Akın’ın Metin Depe'yi aradığı görüşme; 
İbrahim: “Geçeceğim saat 6 buçukta orada olacağım", Metin: “Tamam o zaman he tamam ben oraya 

gelirim".(tape:3561)

13.05.2011   günü   saat:18.16’da     Aziz Yıldırım’ın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
İlhan: “Bir işte o fikslemeye gittim…söylediğiniz şeyi…herşey tamam", Aziz: “Karşıda mısın bu tarafta 

mı…senin  programın  ne",  İlhan:  “Ben  hallederim  geleyim  isterseniz",  Aziz:  “Sen  şuradan  bir  çık  gel  
Samandıra’ya".(tape:2408)

(Sabah saatlerinde Abdullah Başak’la yaptığı görüşmeyi kastediyor.)

14.05.2011   günü saat:  12.19’da Yusuf Turanlı'nın   İbrahim Akın'ı aradığı görüşme;   
Yusuf:  “1’de havalimanında oluyorsunuz zannettim", İbrahim: “Yok ya tesiste olacağız",  Yusuf:  “Kaçta 

uçak",  İbrahim: “6’da galiba",  Yusuf:  “Şey yapıyorsun  değil  mi oraya…orada konuştun değil  mi",  İbrahim: 
“Evet".(tape:3438)

14.05.2011   günü saat:  14.57’de Yusuf Turanlı'nın   İskender Alın'ı aradığı görüşme  ; 
Yusuf: “Nasıl durum", İskender: “Şey onları oynatacak gibi görünüyor…İbo, Thum, Holosko gibi yani…

abi …sen konuştun mu hiç", Yusuf:  “Dün konuşmadım", İskender: “Şey bir yoklasana sen bi",  Yusuf:  “Arif’i 
aradım o da yurt dışındaymış ben konuşayım bir hocayla dedi e İbo da söylesin ya ... sende git söyle ya ya... ben 
kendimi bulmuşum de maçta de yani ben kendimi ben yorgun falan değilim de…ununla konuştuğun hayır 
konuştuğun zaman anlarlar yani",  İskender: “Birine söylerim şey yapayım yani konuşacağım öteki türlü oynatırsa  
ayıp ya", (tape:3439)

14.05.2011    günü  saat:  17.01’de  Yusuf  Turanlı'yı    Bülent  İbrahim İşçen'in  aradığı   (tape:3440)  telefona 
cevap verilmediği.

14.05.2011   günü saat:  17.18’de Yusuf Turanlı'nın   Bülent İbrahim İşçen'i aradığı görüşme;   
Bülent: “Neredesin", Yusuf: “Hastanedeyim abi", Bülent: “Tamam bizim tarafa geçiyorsun değil mi…geç 

hemen beni ara", Yusuf: “Tamam okey".(tape:3441)

14.05.2011   günü   saat:17.21’de     Abdullah Başak’ın     İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “..o  benim kardeşim aradı da şimdi beni,…bu  Bülent abi arayıp duruyormuş”, İlhan: “Ya 

ilgilenmesin…bizim bir numara bu iş olsun da nasıl olsun istediği için…dedi ki ben Bülent ile beraberim dedi 
o sana söylediğini sen bi Bülent ile konuş dedim ya başkanım sen bırak dedim şu Bülent’i dedim yarın dedim 
adam bana geliyor beraber maç seyredeceğiz dedim ben yarın halledeceğim dedim…”,(tape:3148)
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14.05.2011   günü saat:  17.23’de Yusuf Turanlı'nın   Bülent İbrahim İşçen'i      aradığı görüşme  ; 
Yusuf: “Bülent abi ben hastanedeyim şimdi odadan çıkıyorum çocuğun yanında tam konuşamadım…

ben geçeceğim o tarafa yarın öğlen falan ararım seni" , Bülent: “Öğlen ara beni tamam mı...telefonunu kapa 
heh .. beni ara”. (tape:3442)

14.05.2011   günü saat:  18.25’de Yusuf Turanlı'nın   Abdullah Başak'ı aradığı görüşme;   
Yusuf: “Bu 1 numaranın yanında mıydı beni aradığında", Abdullah: “Değildi" , Yusuf: “Kimin yanındaydı  

öbürün yanındaydı", Abdullah: “Yok kendineydi abi kulüpteydi o bizim görüştüğümüz 1 numaranın yanındaydı 
abi", Yusuf: “Söyledi mi sen böyle böyle Yusuf’u arıyorlar diye", Abdullah: “Ona söyledi galiba o dedi ki kimseyle  
görüşmesin kardeşim…dedi bir kişiyle muhatap olması daha iyi…hiç değilse öbür tarafta kesik olabiliyor burada  
olmuyor  direk  adamı  görüyorsun  konuşuyorsun…herşey  açık  değil  mi…ben  ilerisi  için  yarın  öbür  gün 
Fenerbahçe’nin bir şeyi olsun diye…sonuçta sen bu işe yardımcı oluyorsun", Yusuf: “Yalnız  yarın 6’dan önce 
benim görmem lazım onları abi…okey diyeceğim… bizimkine", Abdullah: “4 buçuk 5 gibi buluşalım abiciğim…
bak kesinlikle Bülent abi ile görüşme…2 kişiynen aynı işi konuşulur mu…Ben Bülent abiyi aradım  dedim ki 
aynı sularda geziyoruz abi havuz denizi niye bulandırıyorsun ki dedim konuşuruz konuşuruz dedi geleceğim 
yanına…yarında götüreceğim yanına…direk yüzyüze konuşacaksınız…bütün o işlere maddi işlere o bakıyor 
he".(tape:3443)

14.05.2011   günü   saat:19.31’de İskender Alın’ı Yusuf Turanlı’nın   aradığı görüşme  ; 
Yusuf: “…konuştun mu bir şey”, İskender: “Ne yok konuşmadım Arif geldi ya” , Yusuf: “İyi tamam bende 

arayacağım sende konuş,…konuş harbiden konuş çekinme yani ben de konuşacağım tamam”. (tape:3118)

14.05.2011   günü saat:  19.42’de Yusuf Turanlı'nın   Arif Erdem'i aradığı görüşme;   
Yusuf: “E sende gitmişsin", Arif:  “Oradan oraya geldim hemen", Yusuf:  “Bu çocuğun harbi morali  çok  

bozuk Arif  ya…oynatmıyormuş çocuğu…bak bir  konuş hocayla  valla morali  bozuk  çocuk diyorki  kendimi 
buldum diyor iki maçtır yani bunlar hep şey maçları yani vizyon maçları", Arif: “Şeyden ötürüdür o yani", Yusuf:  
“Konuş hocayla Yusuf de aradı de üzülmüş de".(tape:3444)

14.05.2011   günü saat:  19.58’de Yusuf Turanlı'ya   İbrahim Akın'ın      gönderdiği mesajda  ; 
"O gelmedi" yazdığı. (tape:3445)

14.05.2011   günü saat:20.00  ’de Yusuf Turanlı'nın   İbrahim Akın'a      gönderdiği mesajda  ; 
"Napcaz yenısını halletcez ozaman kardesım:) dıgerlerı taamam dımı:) bende karsıda olcam cunku. 

bıttınde cıkar sızı havaalnına karsılam" yazdığı. (tape:3446)

14.05.2011   günü   saat:20.22’de İskender Alın’ın Yusuf Turanlı’yı   aradığı görüşme  (tape:3119); 
Yusuf (Arif’i aradığını belirterek):  “Bende konuşacağım hocayla dedi ya konuş dedim kardeşim…sende 

konuş Arif’le abicim niye konuşmuyorsun ya”, İskender:  “…ben şimdi yeni geldim yemekteyiz daha”, Yusuf: 
“Hayır yani  sen konuşmayacaksan bu işler olmaz yani birazda kendin de konuş yani artık”,  …yarın çünkü 
karşıya gideceğim bak ne diyorum sana git Arif’len konuş,…ne diyeceğinizi biliyorsun artık yani”. 

14.05.2011   günü saat:21.01  ’de Yusuf Turanlı'ya   İskender Alın'ın gönderdiği mesajda  ; 
"Kral musait olmadi konusamadm birazdn yakalarsam konuscam" yazdığı. (tape:3447)

14.05.2011   günü saat:21.19  ’da Yusuf Turanlı'nın   İskender Alın'a gönderdiği mesajda;   
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"Kımlerle konustunuz sımdıye kadar" yazdığı. (tape:3448)

14.05.2011   günü saat:21.21  ’de Yusuf Turanlı'ya   İskender Alın'ın gönderdiği mesajda  ; 
"Cihan holmen mahmut metin bunlarla konustuk" yazdığı. (tape:3449)
(Mesajda isimleri geçen şahısların Cihan Haspolatlı, Samuel Tobias Holmen, Mahmut Tekdemir ve Metin  

Depe isimli  İ.B.B.Sporlu futbolcular oldukları, İskender Alın’ın bu futbolcularla teşvik primi için görüşüp anlaştığını  
beyan ettiği anlaşılmıştır.)

14.05.2011   günü   saat:21.22’de İskender Alın’a Yusuf Turanlı’nın    gönderdiği mesajda  ; 
“Ok super kalecıde cok onemlı. olmadı baskasıylada konusun yane” yazdığı, (tape:3120)
(İ.B.B. Sporun kalesini 61 numaralı forma ile Oğuzhan Bahadır’ın koruduğu tespit edilmiştir .)

14.05.2011   günü saat:21.32  ’de Yusuf Turanlı'ya   İskender Alın'ın gönderdiği mesajda  ; 
“Tmm  abi  ama  bu  ibneler  beni  oynatmazsa  varya  dalcam  bunlara:))Sen  garanti  versen  s..  koyarm 

hepsinede garanti vermiosn:))" yazdığı, (tape:3450)

14.05.2011   günü saat:21.35'  de Yusuf Turanlı'nın   İskender Alın'a      gönderdiği mesajda;   
"Demın hocayla gene konustum garantı alıcam ben dıo valla:) ama sen gıt arıfın odaya konus yane" 

yazdığı, (tape:3451)

14.05.2011   günü saat:21.40  ’da Yusuf Turanlı'ya   İskender Alın'ın gönderdiği mesajda;   
"Abi  hepsi  beraber  dolanio  bos  birakmiolr  arifi:))  sana  demedi  oynuo veya  oynamio  die:)  garantiyse  

a..belediyenin:)" yazdığı, (tape:3452)

14.05.2011   günü saat:21.40'  da Yusuf Turanlı'nın   İskender Alın'a gönderdiği mesajda  (tape:3453); 
"Ya gene guzel konusda .ben arıyım arıfı solıyım ıskender senle konusmak ıstıo dıye" yazdığı,

14.05.2011   günü   saat:23.53’de İskender Alın’nın Yusuf Turanlı’a   mesaj gönderdiği  ; 
“tam kadroyu bilmioz ogrenince solicz” yazdığı. (tape:3121)

14.05.2011   günü   saat:23.55’de İskender Alın’nın Yusuf Turanlı’a   mesaj gönderdiği;   
“oynarsam rahat ol abi:))” yazdığı. (tape:3122)

14.05.2011   günü   saat:23.56’da İskender Alın’a Yusuf Turanlı’nın   mesaj gönderdiği;   
“Insallah oynaman lazım valla:) hala konusmadınmı arıffle” yazdığı, (tape:3123)

14.05.2011   günü   saat:23.57’de İskender Alın’nın Yusuf Turanlı’a   mesaj gönderdiği  ; 
“emedm ki onlar oturuodur hepsi asagada” yazdığı, (tape:3124)

14.05.2011   günü   saat:23.57’de İskender Alın’a Yusuf Turanlı’nın   mesaj gönderdiği  ; 
“Okk” yazdığı, (tape:3125)

15.05.2011   günü   saat:11.10’da     Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı   aradığı görüşme  ; 
Yusuf: “…sen konuştunmu ne yaptın Bülent abiyle”, Abdullah: “…Bülent abiye dedim abi boş ver,…sen 

hiç  şey yapma görüşme abi  bırak  sen gel  yüzyüze konuşuruz ya”, Abdullah: “…tamam gel  Kalamış’a gel 
Dereağzı’nın oraya”. (tape:3155)
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15.05.2011   günü   saat:11.55’de     Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı    aradığı görüşme  ; 
Abdullah:“…orayı da geç sahil yoluna doğru hemen köşede 200 metre ilerde ışıkların sağında,… Saray 

Muhallebicisi”, Yusuf: “Tamam 5 dakikaya oradayım”.  (Yusuf, Saray Muhallebicisinde bekleyen Abdullah Başak’tan 
yerin tarifini alıyor)  (tape:3157)

15.05.2011 günü saat:14.07’de İbrahim Akın’ı Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme; 
Yusuf:  “Top sende ha",  İbrahim: “Tamam ben hallettim ya, şey yaptım yani…o şeyi  hallettim yani", 

Yusuf: “İsko oynamıyormuş ya İsko", İbrahim: “O da oynamıyor yapacak bir şey yok abi…yani Cihan abiye 
de şey yaptım o da diyor  aynısını  ne yapayım diyor  yani",  Yusuf:  “Yani  top sende abiciğim yani  sen ne 
diyorsan  odur…sen  sazı  eline  alırsan  anasını  ağlatırsın  zaten…hadi  İbo  bitir  işini",  İbrahim:  “Tamam 
hallediyorum ben abi inşallah”, Yusuf: “İnşallah, kalecimiz  nasıl iyi mi”, İbrahim: “Ya o şey bizim o Oğuzhan 
Trabzon’lu”, Yusuf: “Ha ona yanaşmayın o zaman ya”, İbrahim: “Yok yok”, Yusuf: “Can’a yanaşamayız 
Can’a, Can’a”, İbrahim: “O tamam ya”, Yusuf: “He Can tamam okey top sende öpüyorum seni”, İbrahim: 
“Tamam”. (tape:3565) 

16.05.2011 günü saat:20.33’de İbrahim Akın’ın hocasını aradığı görüşmede; 
Hoca’nın: "O maçta  bir  sıkıntı vardı biliyorsun…yani o Trabzon maçını…onun öyle olması gerekiyordu  

biliyorsun" dediği, İbrahim’in: “Öyle bir şey var ben hissettim zaten hocam ya" dediği, Hoca’nın: "Golü kim attı"  
dediği,  İbrahim’in:  “Holmen attı  hocam…yani  orada hem  ben gol  atsam hem ekstra gol  paramı alacaktım 
hemde birde işte prim vardı  pirim gelmişti  hocam bayağı yüklü bir pirim gelmişti" dediği, Hoca’nın: "O 
takımın öyle olması gerekiyordu haberin olsun" dediği, İbrahim’in: “O zaman yapacak birşey yok hocam" dediği  
(tape:3566)tespit edilmiştir.

EYLEME İLİŞKİN ŞÜPHELİ İFADELERİ

İbrahim Akın savcılıkta müdafi eşliğinde alınan ifadesinde; …15.05.2011 günü oynanan Trabzon-İBB 
maçından önce bazı Fenerli yöneticilerin teşvik konusunda Yusuf Turanlı’ya ulaştıkları, kendisinin Yusuf Turanlı  
ile  bu  amaçla  buluştuğu,  ardından  bazı  takım  oyuncularıyla  teşvik  konusunu  konuştuğu,  maçta  yenilmeleri  
nedeniyle  kendisine  para  ödemesi  yapılmadığı  iddiasıyla  ilgili  olarak;  “..Bu maçtan önce de  Yusuf  Turanlı 
tarafından Trabzon maçında iyi oynamamız için para teklifinde bulunuldu. Bana bazı takım oyuncularıyla  
bu amaçla görüşmem istendi. Ben kimseyle görüşmedim. Ama görüşmediğimi söyleyemedim. Kendisine 
bazı isimler vererek onlara ulaştığımı söyledim. Net bir para miktarı konuşulmadı. Ancak teklif yapıldı. Bu 
hususta  emniyette  de  aynı  ifademi  vermiştim.  Benim  İskender’le  birlikte  Yusuf  Turanlı  ile  buluşma 
nedenim bu değildir. Yusuf ikimizinde menajeriydi. Beşiktaş bizi aynı anda istiyordu. Bu amaçla kendisi  
ile  görüştük.  12.05.2011  günü  Abdullah  Başak  ile  Yusuf  Turanlı  ve  kendisinin  Yusuf  Turanlı  ile  yaptığı  
görüşmelerden teşvik amaçlı  kendisi  ile birlikte toplam 7 futbolcuyla Yusuf Turanlı'nın görüştüğü ve aynı gün  
yapılan fiziki takiplerde kendisinin futbolcu İskender ile birlikte aynı kafede buluştukları iddiasıyla ilgili olarak;  o 
gün İskender ile birlikte.., Beşiktaş'la transfer işimiz olduğu için görüştük. İkimizden başka bir futbolcu 
yoktu. Ben Yusuf Turanlı’ya bazı futbolcuların isimlerini görüştüğümü söyleyerek ifade ettim. Ancak bu 
isimleri şuan hatırlamıyorum. Başımdan savmak için söyledim. Yoksa bu şahıslarla görüşmedim. Trabzon 
maçı öncesi bana teşvik pirimi vaadinde bulundu. Ancak biz Trabzon’u yenemedik.

13.05.2011 günü Yusuf Turanlı ile yaptığım görüşmeler teşvik pirimi amaçlı görüşmelerdir. Kendisi 
bana "öbür  iş  tamam mı,  herkes  tamam değil  mi"  diye  sorarken irtibat  kurmamı  istediği  futbolcuları  
kastediyordu. Ben takımda en çok Metin Depe ve İskender Alın ile muhabbet ederdim. Yusuf Turanlı'nın  
teşvik teklifini Metin Depe'ye söyledim. Kendisine "Yusuf Turanlı aracılığı ile Fenerbahçe’den teşvik pirimi 
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teklifi  geldiğini,  kabul  edip  edemeyeceğini  "  sordum,  kabul  edemeyeceğini  söyledi.  Bu  teklifi  zaten 
İskender'de bana yaptı. Yusuf Turanlı kendisine de bu teklifi yapmış. İskender'de gelip bana kendisine 
böyle  bir  teklif  geldiğini  söyleyip  ne  yapalım  dedi.  Bende  Yusuf'un  menajerimiz  olduğu  kendisini 
kıramadığımız için teklifi kabul eder gözükelim dedim. Nasıl olsa yenemesek parayı vermezlerdi.  Zaten 
parada  konuşulmadı.  İskender  ile  bu  işi  kabul  etmişsek,  bu  şekilde  gözükmek  ve  Yusuf  Turanlı'yı 
başımızdan  savmak içindi…Biz  İskender’le  birlikte  kendi  aramızda  takımda  oynayan bazı  oyuncuların 
isimlerini kararlaştırdık ve bunlarla görüşmüşüz gibi Yusuf Turanlı'ya bilgi verdik. Aslında ikimiz kimseyle 
görüşmemiştik. Daha doğrusu ben sadece Metin ile görüştüm o da kabul etmedi. Bana okuduğunuz içinde 
futbolcuların isimlerinin geçtiği görüşme buna ilişkindir.” demiştir.

Aziz Yıldırım savcılık ifadesinde; iddiaları kabul etmemiştir.
 

İlhan Ekşioğlu savcılık ifadesinde; eylem hakkında bilgisinin olmadığını, bu eylemde yer almadığını beyan 
etmiştir.

Yusuf  Turanlı   kolluk  ifadesinde;  Fiziki  takiple  ilgili  olarak;  İbrahim ve  İskender  ile  sürekli  bir  araya  
geldiklerini, bu şahıslardan ayrıldıktan sonra Abdullah Başak ile görüşmesinin tamamen tesadüf olduğunu, o gün  
Abdullah  Başak'ın  kendisini  aradığında  nerede  olduğunu  sorduğunu,  Etiler’de  olduğunu  söylemesi  üzerine  
görüştüklerini  (Futbolcularla  buluşmadan  önce  Abdullah  Başak'ın  bu  futbolcularla  buluşmasını  istediği  ve  
görüşmeden sonra  tekrar  kendisi  ile  Akmerkezin  orada  görüşmek istediği  yönünde iletişim tespit  tutanakları  
mevcuttur.), İskender Alın'dan takım kadrosunu istediğini beyan etmiştir.
 

Abdullah Başak savcılık ifadesinde; teşvik girişiminden bilgisinin olmadığını, fiziki takip hakkında; o gün 
Etiler’de  galeriye  gittiğini,  bu  sırada  Yusuf  Turanlı'nın  kendisini  aradığını,  Etiler’de  olduğunu  söylediği  için  
görüşmeye  gittiğini,  telefon  görüşmesinde  geçen  bir  numarının  Aziz  Yıldırım  olduğunu,  Mehmet  Besim  ile  
görüşmesinde; Kıbrıs’ta yapacakları işi kastettiklerini beyan etmiştir.

Bülent İbrahim İşçen kolluk ifadesinde  ;   söz konusu karşılaşmada teşvik pirimi verilmesi hakkında bilgisinin 
olmadığını beyan etmiştir.

Metin  Depe kolluk  ifadesinde;  kendisine teşvik  pirimi  teklifinin  gelmediğini,  söz  konusu karşılaşmada 
kulübü tarafından önceki maçlara göre daha fazla pirim verilmediğini beyan etmiştir.

Cihan Haspolatlı, Mahmut Tekdemir ve Holmen isimli futbolcular kolluk ifadelerinde; herhangi bir teşvik 
pirimi gelmediğini, karşılaşma için kendilerine ekstra bir teşvik ödemesi vaat edilmediğini beyan etmişlerdir.

İskender  Alın  müdafi  eşliğinde  alınan  savcılık  beyanında;  15.05.2011  günü  oynanan  Trabzon-İBB  
maçından önce bazı Fenerli yöneticilerin teşvik konusunda Yusuf Turanlı’ya ulaştıkları, kendisinin Yusuf  
Turanlı ile bu amaçla buluştuğu, ardından bazı takım oyuncularıyla teşvik konusunu konuştuğu, maçta  
yenilmeleri  nedeniyle  kendisine  para  ödemesi  yapılmadığı  iddiasıyla  ilgili  olarak,  “Yusuf  Turanlı  bu  
maçtan  önce  bana  Fenerbahçe’nin  teşvik  göndereceğini  söyledi.  Bir  fiyat  konuşulmadı.  Takım  
arkadaşlarınızla  konuşun  dedi.  Ibrahim’le  aynı  odada  kalıyoruz.  Kendisine  de  zaten  bu  teklif  
götürülmüştü. Ben kimseye söylemedim. Ibrahim’de kimseye söylemedi. Yusuf Turanlı’ya ise bize baskı  
yapmaması  için  tamam  dedik.  Şuan  hatırlamadığım  bazı  isimleri  kendisine  söyledim.  Bu  şahıslara  
ulaştığımı, anlaştığımı söyledim. Ancak böyle birşey olmadı. Peşimizi bıraksın düşüncesiyle yapmışız gibi  
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kendisine  söyledik.  Bu  hususta  İbrahim’le  de  aynı  şekilde  karar  verip  davrandık.  Olay  bu  şekilde  
olmuştur…14.05.2011  günü saat  21.00  sıralarında  yapılan  mesajlaşmalarda  Yusuf  bana  teşvik  amaçlı  
kimlerle irtibat kurduğumu soruyordu.  Bende takım arkadaşlarım Cihan Haspolatlı,  Mahmut Tekdemir,  
Metin Depe ve Holmen'in isimlerini vermiştim. Ancak bu şahıslarla benim bir görüşmem olmadı. Sadece  
arkadaşlarımla  irtibat  kurduğuma  inanmasını  istiyordum.  Ben  o  haftaki  Trabzon  maçında  oynamak  
istiyordum. Bunun amacı büyük maç olmasından kaynaklıydı. Ayrıca kupa maçında iyi oynamıştım. Bu  
maçta oynamak hususundaki ısrarım iddia edildiği gibi teşvik anlaşmasından kaynaklı değildir…Üzerime  
atılı  şike  eylemlerine  konu  maçlardan…  Trabzon  maçında  teşvik  pirimi  verme  vaadinde  bulunuldu.  
Menajerim Yusuf Turanlı’ya bunu kabul ettiğimi ve bu amaçla bazı takım arkadaşlarımla görüştüğümü  
söyledim. Fakat bunu söylerken amacım kendisini inandırıp başımdan savmaktı. Bu maçı da kaybettik.  
Ben çok az oynadım. Bu süreçte hiçbir maddi menfaat temin etmedim.” demiştir.

           EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

           Soruşturma kapsamında yapılan  iletişim tespitleri,  12.05.2011 günlü  fiziki  takip  tutanağı  ve bazı  
şüphelilerin  ikrarı  havi  beyanlarından;  Aziz  Yıldırım’ın  talimatlarıyla  hareket  eden  İlhan  Yüksel  Ekşioğlu, 
Abdullah Başak  ve Bülent İbrahim İşcen’in;  menajerlik yapan  Yusuf Turanlı üzerinden;  İbrahim Akın ve 
İskender Alın isimli İ.B.B.Sporlu futbolcularla; 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor - İ.B.B. Spor müsabakası  
öncesinde; teşvik pirimi  verilmesi  amaçlı  anlaşma yaptıkları,  maçın Trabzonsporun galibiyetiyle neticelenmesi  
nedeniyle futbolculara teşvik pirimi ödemesi yapılmadığı  (  Her ne kadar yapılan  iletişim tespitlerinde; Metin Depe, 
Cihan Haspolatlı, Mahmut Tekdemir, Samuel Tobias Holmen isimli İ.B.B.Spor’lu futbolcularla teşvik primi verilmesi amaçlı 
irtibat kurulduğuna dair bazı deliller elde edilmiş ise de; bu futbolcularla anlaşıldığına, futbolcuların anılan maçtan dolayı 
teşvik  primi  alarak  menfaat  temin  ettiklerine  dair  somut  delil  elde  edilemediğinden  haklarında  işlem  yapılmamıştır.) 
belirlenmiştir.

7-)  22.05.2011 GÜNÜ SİVAS’TA OYNANAN SİVASSPOR -  FENERBAHÇE FUTBOL 
MÜSABAKASINDA ŞİKE YAPILMASI

EYLEMİN GELİŞİMİ

Süper Lig 2010-2011 sezonunun 34. (son) haftasına gelindiğinde; Fenerbahçe’nin; 79 puan ve averaj  
üstünlüğü ile lig birincisi olduğu, Trabzonspor’un  79 puanla lig ikincisi olduğu, her iki takımın da ligi şampiyonlukla  
bitirme ihtimalinin olduğu,  

Fenerbahçe’nin; lig birinciliğini koruyarak lig şampiyonluğunu kazanabilmesi için son hafta Sivasspor’a  
karşı  oynadığı  müsabakayı  kazanmasının  hayati  önem  arzettiği,  bu  nedenle  Aziz  Yıldırım  liderliğindeki  suç  
örgütünün ligin son haftasında Fenerbahçe’nin yapacağı Sivasspor müsabakasının sonucunu Fenerbahçe lehine  
etkilemeye yönelik şike faaliyetlerinde bulunduğu,

Bu bağlamda;  22.05.2011 günü Sivas’ta oynanacak Sivasspor – Fenerbahçe futbol müsabakası öncesi  
örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın, İlhan Ekşioğlu’na; bazı Sivasspor futbolcuları üzerinden şike yapılması için talimat  
verdiği,  kendisinin  de  Sivasspor  kulübü  başkanı  ve  yöneticileri  ile  şike  amaçlı  görüşerek  Sivasspor  futbol  
takımının müsabakanın Fenerbahçe lehine sonuçlanabileceği şekilde oynamaları karşılığında anlaştığı,

Örgütün müsabakalarda yaptığı şike faaliyetlerinin en önemli aktörü durumundaki İlhan Ekşioğlu’nun bir  
telefon  görüşmesinde  sarfettiği;  “İyi  3  dikiş, yani  her  koldan  spor  yapacağız,  çok  sağlam”  ve  bir  başka 
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görüşmede  Aziz Yıldırım’ın; “Sen Sapancalıyla mı Şekerliyle mi yapıyorsun" sorusuna verdiği "Üçüyle yaptım 
Başkanım”  sözlerinden  de  anlaşılacağı  üzere;  Sivasspor  müsabakasına  yönelik  şike  faaliyetlerinin  üç  farklı  
koldan yürütüldüğü (Ahmet Çelebi, Abdullah Başak ve Ali Kıratlı üzerinden), 

Müsabakada örgütün yürüttüğü şike faaliyetleri bu bağlamda incelendiğinde;
Örgüt  lideri  Aziz  Yıldırım’ın;  müsabakadan haftalar  önce muhtemelen son hafta  şampiyonluk maçına  

çıkacakları  Sivasspor  takımının  ligde  düşme  hattından  kurtulması,  bu  sayede  Fenerbahçe  ile  yapacağı  
müsabakada  Sivasspor  takımının  rahat  bir  oyun  sergilemesini  amaçladığı,  bu  amaçla  Sivasspor’un  düşme 
hattından  kurtulabilmesi  için  Sivasspor  ile  birlikte  düşme  hattında  bulunan  Bucaspor’un  ligden  düşmesinin  
kesinleşmesi  amacıyla  da  bir  takım  faaliyetlerde  bulunduğu,  Bucaspor  -  Fenerbahçe  müsabakasında  örgüt  
tarafından yürütülen şike faaliyetleri  ile ilgili  çalışmalarda da bu stratejinin yansımalarının görüldüğü, ligin 25.  
haftasına  girilirken  Aziz  Yıldırım’ın;  bir  telefon  görüşmesinde  Mecnun  Otyakmaz’a  söylediği;  “Biz  tamam 
rakiplerini yeneceğiz hiç ondan rahat ol sen kesin yeneceğiz de ama sen bir 3 puan alabilsen ” sözlerinin de 
bu durumu açıkça ortaya koyduğu, bu süreçte örgüt lideri Aziz Yıldırım’ın Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz  
ile 11.05.2011 günü yüzyüze bir  görüşme yaptığı,  görüşmenin ayarlanma sürecinde Aziz Yıldırım ve Mecnun  
Otyakmaz’ın birbirleriyle doğrudan irtibat kurmayarak aracı kullandıkları ve birbirlerinden bahsederken de isim  
kullanmadıkları  ve  çevrelerindeki  bazı  şahısların  bu  buluşmayı  öğrenmesini  istemedikleri,  aynı  gün  bu  
görüşmeden kısa süre önce Fenerium isimli şirketten Fenerbahçe kulübü ile birlikte örgütün şike faaliyetlerinin de 
finansmanını kontrol altında tutan muhasebeci Tamer Yelkovan’a 400.000 TL aktarıldığı, bu durumun dikkat çekici  
olduğu,

Devam  eden  süreçte;  13.05.2011  günü  Bülent  İbrahim  İşçen’in  ilk  olarak  Aziz  Yıldırım’la,  ardından  
Mecnun Otyakmaz’la, akabinde de  Sivasspor yöneticisi Ahmet Çelebi ile yüzyüze  görüşmeler gerçekleştirdiği,  
Bülent İbrahim İşçen’in görüşmek için Ahmet Çelebi ile buluşmaya çalıştığı sırada Aziz Yıldırım’ın Bülent İbrahim 
İşçen’e hitaben sarfettiği  “Sen bak o ...söyle bize yardım etsinler tamam mı,  yani belli  etmeden yardım 
etsinler” ve B.İşçen’in; Ahmet Çelebi’yle yüzyüze görüşmesinin akabinde Aziz Yıldırım’ı arayarak şifreli olarak 
sarfettiği "O arkadaş ile görüştüm o hale gelmiş mallar abi o gidecek fiyat konuşacak, gereken neyse işte 
onları sordu etti ben dedi direk onları kendim görüşeceğim bizzat dedi” şeklindeki söylemlerin Aziz Yıldırım – 
B.İşçen  –  Mecnun Otyakmaz – B.İşçen  -  Ahmet  Çelebi  şeklinde  cereyan  eden görüşme trafiğinin  içeriğinin  
Sivasspor  –  Fenerbahçe  müsabakasında  şike  yapılması  amacıyla  anlaşma  olduğu,  bu  görüşme  trafiğinde 
B.İşçen’in,  Mecnun Otyakmaz’a;  Aziz  Yıldırım’ın  şike teklifini  ilettiği,  Mecnun Otyakmaz’ın  da bu teklifi  kabul  
ederek  gerekli  şike  çalışmaları  ile  ilgili  Ahmet  Çelebi’yi  görevlendirdiği,  ardından  Ahmet  Çelebi’nin  Sivas’a  
gönderilerek Sivassporlu  futbolcular  ve diğer yetkililerle  fiyat  konusunda görüşmesinin kararlaştırıldığı,  Ahmet  
Çelebi’nin de müsabakada yapılacak şikeyle ilgili çalışmalarda bulunduğu, 

 Aziz Yıldırım’ın ayrıca müsabaka öncesi Mecnun Otyakmaz’la bizzat  görüşmeyi planladığı, bu buluşma  
öncesi bir telefon görüşmesinde İlhan Ekşioğlu’na sarfettiği “Ş imdi o bizim, bizim arkadaşla konuşacağımda 
onla nasıl konuşayım diye şey yapıyordum yani, olmazsa senin oradan geçerim konuşurum” sözlerinden de 
anlaşılacağı gibi yapacağı şike amaçlı görüşmenin içeriğiyle ilgili İlhan Ekşioğlu’yla fikir alışverişinde bulunduğu, 

Ahmet Çelebi’nin Bülent İşçen’le yaptığı  görüşmede şike anlaşmasına vardığı,  aynı gece Sivassporlu  
futbolcu Mehmet Yıldız’la irtibata geçerek görüşmek istediğini söyleyip İstanbul’a gelmesini istediği, şahsın eşinin  
doğum yapması nedeniyle kararlaştırılan 15.05.2011 günü İstanbul’a gelememesi üzerine Ahmet Çelebi’nin ertesi  
gün Sivasspor yöneticisi Faruk Taşseten’le sabit telefon üzerinden irtibat kurduğu, görüşmeden sonra B.İşçen’i  
arayarak; “Abicim şimdi ben bizimkiyle görüşmeye gideceğimde, anladın mı yani senle konuştuklarımızda 
mutabık mıyız”  dediği, Bülent’in onaylaması üzerine “Tamam ben yani operasyona başladım haberin olsun” 
diyerek şike faaliyetlerine başladığını haber verdiği, 

Bu  süreçte;  17.05.2011  günü  Aziz  Yıldırım  ve  Mecnun  Otyakmaz’ın  başbaşa  bir  görüşme  daha 
gerçekleştirdikleri, görüşme sonrası M.Otyakmaz’ın Fenerbahçe kulübünden ayrıldığı esnada, şahısların civarda 
bulunan bir araç içerisinden görüntülendiklerinden şüphelendikleri, bunun üzerine Mecnun Otyakmaz’ın muhtemel  
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bir teknik ve fiziki  takip çalışmasını hesaba katarak, görüşmenin Sivasspor–Fenerbahçe maçında Fenerbahçe  
taraftarına satılacak biletler ile ilgili olduğunu belirtir bir görüşme yaptığı, Aziz Yıldırım’ın bu görüşmede Mecnun  
Otyakmaz’ın kastını ilk anda anlamayarak “Tabi,  tabi bir şey olursa öyle, biletlerle ilgili konuştuk” şeklinde 
karşılık verdiği,

20.05.2011 günü Ahmet Çelebi’nin bizzat Sivas’a giderek şike faaliyetlerini yürüttüğü, Sivas’ta  ilk olarak  
Mecnun Otyakmaz, Faruk Taşseten ve Mehmet Oflaz ile buluştuğu ve bir süre sonra Mecnun Otyakmaz, Ahmet  
Çelebi ve Faruk Taşseten’in birlikte Sivasspor tesislerine gittikleri, Ahmet Çelebi’nin aynı gün akşam saatlerinde  
Büyük  Otel’de  Mehmet  Yıldız’la  buluşarak  bir  süre  başbaşa  konuştuğu,  (Sivasspor:3  –  Fenerbahçe:4  şeklinde 
sonuçlanan  müsabaka  sonrası  Ahmet  Çelebi’nin  daha  önce  şike  amaçlı  anlaştığı  Mehmet  Yıldız’ın  yaptığı  bir  telefon 
görüşmesinde “Ne yapayım Fenerbahçeyi şampiyon yaptık gidiyorum" ve bir pozisyonda kafa ile vurup golü atabileceğine 
dair  yapılan bir yoruma karşılık ise “ne golü atacağım ya ben oraya gol atmaya gitmedim ki, ben oraya bulunmaya 
gittim” şeklindeki sözlerinin müsabakada Mecnun Otyakmaz’ın bilgisi dâhilinde Ahmet Çelebi aracılığı ile kendisine yapılan 
şike anlaşmasına uygun şekilde oynadığını göstermiştir.)

21.05.2011 günü sabah saatlerinde yine Mecnun Otyakmaz, Ahmet Çelebi ve Faruk Taşseten’in buluşup 
kahvaltı  yaptıktan  sonra  Büyük  Otel’e  gittikleri,  saat:  13.15’de  Mecnun  ve  Faruk’un  otelden  ayrıldıkları,  
saat:18.00’de Ahmet Çelebi’nin Sivas Havaalanında Abdullah Başak ve Bülent İbrahim İşçen’i karşıladığı, birlikte  
saat: 18.50‘de Büyük Otel’e gittikleri, bu sırada Abdullah Başak’ta bir çantanın olduğu; ( A.Başak’ın, çantayı teslim  
ettiği  A.Çelebi’yle  irtibatlı  Nüvit  isimli  şahsa  “O çantayı  unutursan  beni  ömür  boyu  unut, o,  hem  senin 
geleceğin,  hem  benim,  İlhan  Ekşioğlu’nun” diyerek  tembihte  bulunduğu,)  çanta  içerisinde  şike  amaçlı 
Sivasspor  yetkililerine  verilecek  para  bulunduğunun  değerlendirildiği,  şahısların  otele  girişinin  ardından  Aziz  
Yıldırım,  İlhan  Ekşioğlu  ve  beraberindeki  şahısların  da  aynı  otele  gelerek  otele  giriş  yaptıkları,   aynı  otele  
Fenerbahçe takımı otobüsünün de geldiği, aynı gün saat:20.29’da otele Mecnun Otyakmaz ve Faruk Taşseten’in  
birlikte geldikleri, otele geldikleri esnada M.Otyakmaz’ın, Faruk’a çantasını almasını söylediği, Faruk’un da çantayı  
aldığını söylediği, bu esnada İlhan Ekşioğlu, Ahmet Çelebi, Bülent İbrahim İşçen ve Abdullah Başak’ın birlikte  
otelden çıktıkları,  saat:21.44’de Faruk’un otelden çıkarak Mecnun Otyakmaz’la birlikte  otele geldikleri  araçtan  
siyah renkli bir spor çanta alarak tekrar otele döndüğü,  saat:22.05’te İlhan Ekşioğlu, Ahmet Çelebi, Bülent İşçen  
ve Abdullah Başak’ın  tekrar  otele  döndükleri,  22.05.2011 günü saat:01.00’de;  Aziz  Yıldırım ve beraberindeki  
şahısların Mecnun Otyakmaz ve beraberindeki  şahısları uğurlamak için bahse konu otelin giriş kapısına çıkıp  
şahısları  uğurladıktan  sonra  tekrar  otele  girdikleri,  bu  esnada  Mecnun  Otyakmaz’ın  yanından  ayrılan  Faruk  
Taşseten’in spor çantayı  götürerek araca bıraktığı,  ardından Faruk Taşseten, Mecnun Otyakmaz ve Mehmet  
Oflaz’ın birlikte yaya olarak Sivas meydan istikametine gittikleri,  müsabakadan bir gün önce Büyük Otel’de iki  
kulubün yetkililerinin bu buluşması esnasında bir yandan da aracı şahıslar üzerinden şike parasının Sivasspor  
yetkililerine  verildiğinin  değerlendirildiği,  İlhan  Ekşioğlu’nun  Abdullah  Başak’a  emanet  ettiği  çanta  içerisinde  
bulunduğu değerlendirilen şike parasının  önceden Aziz  Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz arasında  gerçekleşen  
anlaşmaya  istinaden  Mecnun  Otyakmaz’ın,  Faruk  Taşseten’e  taşıttığı  siyah  renkli  spor  çantaya  aktarılmış  
olabileceğinin değerlendirildiği,   

Aziz Yıldırım’ın talimatıyla İlhan Ekşioğlu tarafından üç farklı koldan yürütülen şike faaliyetlerinin diğer  
ayağının  Abdullah  Başak  aracılığıyla  menajer  Yusuf  Turanlı  üzerinden  Sivasspor  kalecisi  Korcan  Çelikay’a  
ulaşılarak şahısla müsabakada para karşılığı Fenerbahçe lehine olacak şekilde oynaması için anlaşılması olduğu,  
bu bağlamda; İlhan Ekşioğlu’nun Abdullah Başak’la irtibata geçerek Korcan Çelikay’ın menajeri Yusuf Turanlı’yla  
irtibata  geçip  Korcan’la  anlaşmasını  istediği,  Abdullah  Başak’ın  da  Y.Turanlı’yla  görüşerek  teklifi  ilettiği,  
Y.Turanlı’nın Korcan Çelikay’a şike teklifini iletmeyi kabul ettiği, 13.05.2011 günü akşamı Aziz Yıldırım’la yüzyüze  
görüşen  İlhan  Ekşioğlu’nun  görüşme  sonrası  Abdullah  Başak’a  söylediği  “Ben  şimdi  bizim  1  numara  ile 
buluştum, ben şimdi bütün olup bitenleri anlattım, olayın kilit adamlarının bizim seninkiyle sen olduğunu 
söyledim” ifadesinden de anlaşılacağı üzere tüm gelişmelerin Aziz Yıldırım’ın gözetiminde ve bilgisi dahilinde  
gerçekleştiği,  A.Başak’ın  faaliyetleri  sürerken  Bülent  İşçen’in  Y.Turanlı’yı  arayarak  kendisini  Aziz  Yıldırım’la  
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görüştürmek istediğini söylemesi üzerine yaptığı şike faaliyetinin çok fazla kişi tarafından bilinmesini istemeyen  
Y.Turanlı’nın A.Başak’ı  arayarak durumdan rahatsızlığını  dile getirdiği,  A. Başak’ın da önce İlhan Ekşioğlu’nu  
arayarak Bülent İşçen’i şikayet ettiği,ardından Bülent İşçen’i arayarak “Aynı sularda gezmeyelim Bülentçiğim” 
deyip şahsı uyardığı, konuyla ilgili şahısların 15.05.2011 gecesi tartıştıkları, ardından Bülent İşçen’in,Y.Turanlı’yla  
irtibat kurmaktan vazgeçtiği, 16.05.2011 günü sabahı A.Başak ve İ.Ekşioğlu’nun yüzyüze görüştükleri, görüşme  
sonrası Yusuf Turanlı’yı arayan Abdullah Başak’ın; “Çıktım şimdi, İlhan abi de şeyi diyor, 300’ü dedi o kardeşe 
versin 200’ü kendine alsın dedi, ona söyle mutlaka da halletsin diyor” dediği, görüşmenin akabinde Yusuf 
Turanlı’nın  Korcan  Çelikay’la  Etiler’de  buluştuğu,  Korcan’a  müsabakada  Fenerbahçe  lehine  olacak  şekilde  
oynaması için 300.000 dolar teklif edildiği, Korcan’ın da teklifi kabul ettiği, bu durumu İlhan Ekşioğlu’na bildiren  
A.Başak’ın,  Y.Turanlı’nın  bu  anlaşmadan  Bülent  İşçen’in  bilgisinin  olmasını  istemediğini  söylediği,  Sivasspor  
kalecisi Korcan’la yapılan anlaşma gereği kalecinin etkisiz olacağını bilen İlhan Ekşioğlu’nun müsabakaya az bir  
zaman  kala  Alaeddin  Yıldırım’ı  arayarak  “Bol  şut  ha”  diyerek  kaleye  bol  şut  çekilmesini  istemesinin  de  bu 
durumun bir göstergesi olduğu, 22.05.2011 günü saat: 20.00’da başlayan müsabakada Korcan Çelikay yapılan  
anlaşmaya sadık  kalarak  Fenerbahçe  lehine  olacak  şekilde  kalede  başarısız  bir  oyun  sergilediği,  müsabaka 
sonrası  Korcan’ın  İstanbul’a  gelerek  Y.Turanlı  ile  buluştuğu,  31.05.2011 günü ise  Abdullah  Başak ve  Yusuf  
Turanlı’nın İlhan Ekşioğlu ile ofisinde buluştukları, şahıslar buluşmadan ayrılırken Yusuf Turanlı’nın ceket cebinde  
dışarıdan fark edilecek derecede kabarık beyaz bir zarfın olduğunun görüldüğü, buluşmadan birkaç saat sonra  
Yusuf  Turanlı’nın  Korcan’la  buluştuğu,  yine  07.06.2011  günü  saat:14.40’ta  Yusuf   ile  Abdullah’ın, İlhan 
Ekşioğlu’nun ofisine giderek buluştukları,  saat:14.51’de ofisten ayrıldıkları, şahıslar binadan ayrılırken  Abdullah 
Başak’ın sağ kolu ile göğsü arasında tuttuğu ve üzerinde Güllüoğlu yazılı,  içerisinde destelenmiş şekilde para  
olduğu  değerlendirilen  beyaz  renkli  naylon  poşetin,  Yusuf  Turanlı’nın  sol  kolu  ile  göğsü  arasında  bükülmüş 
vaziyette  içi  boş  beyaz  ve  yeşil  renkli  karton  çanta  olduğunun  görüldüğü,  bu  buluşmalarda  Sivasspor  –  
Fenerbahçe müsabakası  öncesi  varılan şike anlaşması  gereği  Korcan Çelikay ve Yusuf Turanlı’ya ödenmesi  
gereken  paranın  verildiğinin  anlaşıldığı,  bu  süreçte  Korcan  Çelikay’ın  kardeşi  İlhan  Çelikay’ın  yapılan  bu 
görüşmeler sırasında Yusuf Turanlı ile Korcan arasındaki bağlantı ve irtibatı sağladığı, kendileriyle birlikte hareket  
ettiği,

Aziz Yıldırım’ın talimatıyla İlhan Ekşioğlu tarafından üç farklı koldan yürütülen şike faaliyetlerinin üçüncü 
ayağının ise; Ali Kıratlı aracılığıyla Bülent Uygun ve şahsın yardımcısı Fatih Akbaba üzerinden bazı Sivasspor  
futbolcularına ulaşılarak, Sivasspor’un Fenerbahçe ile yapacağı müsabakada, para karşılığı Fenerbahçe lehine  
olacak şekilde oynamaları için anlaşılması olduğu, 

Bu bağlamda;  İlhan Ekşioğlu’nun Ali  Kıratlı’ya  şike amaçlı  anlaşılabilecek bazı  şahıslara  ulaşılmasını  
istediği,  Ali  Kıratlı’nın da Sivasspor eski teknik direktörü Bülent Uygun’un yardımcısı  Fatih Akbaba ile irtibata  
geçerek  şike  amaçlı  anlaşılabilecek  bazı  Sivasspor’lu  futbolcu  yada  yetkililere  ulaşılarak  şike  teklifinde  
bulunulmasını  istediği,  17.05.2011  günü  Ali  Kıratlı’nın  İlhan  Ekşioğlu  ile  yüzyüze  görüşerek  bilgi  aktardığı,  
görüşmenin ardından İlhan Ekşioğlu’nun Aziz Yıldırım’la görüşerek bu bilgileri kendisine aktardığı ve “olur” aldığı,  
bu hususla ilgili Ali Kıratlı’yla yaptığı bir  telefon görüşmesinde İlhan Ekşioğlu’nun sarfettiği  “Beni şimdi ne kadar 
rahat götürecen oraya biliyormusun, maça,…hayır  konuşmamızı anlatsam amuda kalkar, yani  sen bana 
bir  şey  getirki bende deyimki  tamam kardeşim yaptık bak böyle  böyle,…Fenerbahçe için  ne  diyorlar 
yapmadığın zamanda, yap o zaman yap ki bari desinler” ifadesi, buna karşılık Ali Kıratlı’nın  “Son altın vuruşu 
da  yapalım  bitsin  gitsin  bu  işte  artık” şeklindeki  beyanının  da  şahısların  şike  faaliyetleri  içerisinde 
bulunduklarını  net  bir  şekilde ortaya koyduğu,  bu görüşmeden bir  gün sonra İlhan Ekşioğlu’nun Ali  Kıratlı’ya  
300.000 dolar verdiği, Ali Kırtalı’nın ise bu parayı 19.05.2011 günü Adapazarı’nda Fatih Akbaba’ya verdiği, Fatih  
Akbaba’nın ise şike konusunda anlaşma sağlanan Sivassporla bağlantılı bir şahsa bu parayı 20.05.2011 günü  
verdiği (Ali Kıratlı: “Bir aksilik yok değil mi”, Fatih Akbaba: “Yok ben görüştüm onunla tamam her şey, hiçbir 
şey yok zaten alınca gevşedi”), aynı gün Fatih Akbaba’nın Ali Kıratlı ile yüzyüze görüşerek konuyla ilgili bilgileri  
aktardığı,  A.Kıratlı’nın  bu  bilgileri  yine  yüzyüze  İlhan  Ekşioğlu’na  aktardığı,  İ.Ekşioğlu’nun  da  Ali  Kıratlı  ile  
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buluşmasının akabinde Aziz Yıldırım ile yine yüzyüze görüşerek aldığı bilgileri aktardığı, 22.05.2011 günü yapılan  
müsabakanın ardından Fatih Akbaba’nın yapılan şike faaliyeti ile ilgili ödemeyi alabilmek için Ali Kıratlı’yı aradığı,  
Ali  Kıratlı’nın  İ.Ekşioğlu’yla  yaptığı  görüşmede  paranın  27.05.2011  günü  verilmesine  karar  verildiği,   karar  
doğrultusunda 27.05.2011 günü Ali Kıratlı’nın İ.Ekşioğlu’nun ofisinden 300.000 doları aldığı,paranın bir kısmının  
(veya tamamının)  29.05.2011 günü Ali  Kıratlı  tarafından Sivassporla bağlantılı  şahsa ulaştırılmak üzere Fatih  
Akbaba’ya verildiği,  

Sonuç olarak; 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor – Fenerbahçe müsabakasında Aziz Yıldırım  
liderliğindeki  örgütün  faaliyeti  çerçevesinde  İlhan   Ekşioğlu  tarafından  üç  koldan  yürütülen  şike  
faaliyetleri kapsamında;

Sivasspor Kulübü başkanı Mecnun Otyakmaz’ın daha önce Aziz  Yıldırım’la yaptığı  anlaşmaya dayalı  
olarak Sivasspor yöneticisi Ahmet Çelebi üzerinden  futbolcu Mehmet Yıldız’a; müsabakada Fenerbahçe lehine  
olacak şekilde oynaması için girişimlerde bulunulduğu ve kendisiyle şike amaçlı anlaşıldığı,

Abdullah Başak aracılığı ile Yusuf Turanlı üzerinden Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay ile müsabakada  
Fenerbahçe lehine olacak şekilde oynaması, karşılığında para alması için şike anlaşmasına varıldığı,

Ali  Kıratlı  aracılığı  ile  Fatih Akbaba üzerinden bazı  Sivassporlu futbolcularla anlaşılarak müsabakada  
Fenerbahçe  lehine  olacak  şekilde  oynamaları,  karşılığında  para  almaları  için  şike  anlaşması  yapıldığı  
anlaşılmaktadır. 

DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA HAZIRLANAN 23.09.2011 GÜNLÜ ARAŞTIRMA RAPORU;

11.05.2011 günü Fenerium adlı şirketten Fenerbahçe SK hesabına toplam 222.650 TL ödeme kombine 
bilet geliri aktarıldığı tespit edilmiş, telefon görüşmelerinde şike amaçlı kullanmak üzere Aziz Yıldırım’ın talimatı ile  
Fenerium şirketinden Fenerbehçe SK’ne 400.000 TL aktarılması konusu ile ilgili  olarak para havalesinin tarih  
olarak örtüştüğü ancak para miktarının 400.000 TL değil, 222.650 TL olduğu anlaşılmıştır.

MAÇ RAPORU

TFF Resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Sivasspor – Fenerbahçe müsabakasının 22.05.2011 
günü saat:20.00’da Sivas 4 Eylül stadyumunda başladığı, Sivasspor takımında 1 numaralı forma ile kaleci Korcan  
Çelikay’ın, 14 numaralı forma ile Michael Eneramo’nun ilk 11’de sahaya çıktığı, 9 numaralı forma ile Mehmet  
Yıldız’ın; yedekler arasında sahaya çıktığı, müsabakanın 82. dakikasında oyundan çıkan Michael Eneramo’nun  
yerine oyuna girdiği, müsabakanın Sivaspor:3 – Fenerbahçe:4 şeklinde sonuçlandığı anlaşılmıştır.

TELEFON DETAY DÖKÜM ANALİZİ (Kl:69, Dizi:90-96 arası)

Fatih Akbaba’nın kullandığı  (5327347331) telefonun;

Fenerbahçe Kongre Üyesi Ali Kıratlı’nın kullandığı  (5322569535) telefonla karşılıklı  olarak maç günü, 
maç günü öncesi ve sonrası sık irtibatının bulunduğu, 

Sivasspor  futbolcusu Mehmet Yıldız’ın kullandığı  (5416262626) telefonla maç gününden yaklaşık 1 ay  
sonra tek kez irtibat kurduğu,

Bülent  Uygun’a  ait  (5467845454-5303265454)  telefonlarla  ortak  irtibatının  bulunduğu,  B.Uygun adına 
kayıtlı (5326068788) telefon kullanıcısı ile sık irtibatlı olduğu,
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Faruk Taşseten’in kullandığı  (5326767067) telefonun; 

Ali Kıratlı’nın kullandığı  (5322569535) telefonla karşılıklı irtibatlı olduğu, maç günü ve maç haftasında  
irtibatlarının olduğu,

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Müdürü Ayhan Bak adına kayıtlı  (5324353100) telefonla maç öncesi ve  
maç sonrası irtibatlarının olduğu,

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya’nın kullandığı  (5336224580)telefonla maç gününden önce 
ve sonra irtibatının olduğu,

Sivasspor  futbolcusu  Mehmet  Yıldız’ın  kullandığı   (5416262626)  telefonla  sık  irtibatının  olduğu,  
belirlenmiştir.

Yapılan iletişim tespitlerinde elde edilen bilgilerden; İlhan Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’ya 300.000 dolar  
verdiği, Ali Kıratlı’nın bu parayı 19.05.2011 günü Adapazarı’nda Fatih Akbaba’ya verdiği, Fatih Akbaba’nın  
ise şike konusunda anlaşma sağlanan  (kimlikleri  tespit  edilemeyen)  Sivassporla  bağlantılı  bir  şahsa bu  
paranın bir kısmını yada tamamını 20.05.2011 günü verdiğinin anlaşılması üzerine yapılan çalışmalarda;

-19.05.2011  günü  Fatih  Akbaba  ve  Ali  Kıratlı’nın  birbirleriyle  irtibat  kurduğu,  Fatih  Akbaba’nın  bu  
görüşmelerde  Sakarya’nın  Sapanca  ve  Arifiye  bölgelerinde  bulunan  baz  istasyonlarından  sinyal  verdiği,  Ali  
Kıratlı’nın saat:12:34’teki görüşmede İstanbul’da sinyal verdikten sonra Sakarya Arifiye bölgesinde sinyal verdiği,

-Fatih Akbaba’nın kullandığı (5327347331) telefonun 19.05.2011 günü ilerleyen saatlerde Eskişehir’de  
bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, bu süreç içerisinde Eskişehir Spor Kulübü adına kayıtlı (5339679696)  
telefon kullanıcısı tarafından arandığı,

-20.05.2011 günü Fatih Akbaba’nın İstanbul’a geldiği, tespit edilmiştir.

Yapılan  iletişim  tespitlerinde  elde  edilen  bilgilerden;  Ali  Kıratlı’nın  yürüttüğü  şike  faaliyetleri  
kapsamında, 2. kez, 27.05.2011 günü, İlhan Ekşioğlu’nun şirket çalışanı  Fatma isimli bayandan,  300.000 
dolar aldığı, parayı teslim almak için Fatih Akbaba’nın 29.05.2011 günü saat:22.00 sıralarında Ali Kıratlı ile  
bir araya geleceği, ayrıca Fatih Akbaba’nın Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile sıkı irtibatlı  
olduğundan daha önce varılan anlaşmalarla ilgili olabileceğinin anlaşılması üzerine yapılan çalışmalarda;

Fatih Akbaba’nın kullandığı (5327347331) telefonun 29.05.2011 günü Sakarya’da sinyal verdikten sonra  
İstanbul’a geldiği ve burada bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği,  bu süre zarfında Ali  Kıratlı  ile irtibat  
kurduğu ve saat:22:09’da Bağdat Cad.Bostancı Kadıköy adresinde sinyal verdiği, Ali Kıratlı’nın Bostancı Sahil  
Yolu Suadiye Kadıköy adresinde sinyal verdiği, Fatih Akbaba’nın İstanbul’da saat:22:59’da sinyal verdikten sonra  
saat:23:06’da Bülent Uygun adına kayıtlı (5326068788) telefon kullanıcısı ile irtibat kurduğu, görüşme esnasında  
Fatih Akbaba’nın bazının Gençlik Cd. İnönü Mh. Gebze Kocaeli adresinde sinyal verdiği, Bülent Uygun’un ise  
K.E.V Sefa Sirmen Tesisleri Derince Kocaeli adresinde sinyal verdiği tespit edilmiştir.

A- EYLEME İLİŞKİN GENEL MAHİYETTEKİ İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

17.05.2011 günü saat:16.37’de İlhan Ekşioğlu’nun Faruk Yaşar’ı aradığı görüşme; 
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Faruk: “2, 3 günümüz kaldı valla şampiyon olacağız,… peki varmı şey”, İlhan: “iyi 3 dikiş,…yani her 
koldan spor yapacağız”, Faruk: “Yüzde 90”, İlhan: “100, 100” , Faruk: “Ha sağlam mı kaynaklar”, İlhan: “Çok 
sağlam”, Faruk: “Öbürküler gibi değil yani”, İlhan: “Hayır hayır”. (tape:3013)

17.05.2011   günü saat:  17.53’de Aziz Yıldırım'ı   İlhan Ekşioğlu'nun  aradığı görüşme  ; 
Aziz:  “Sabit  hatta  mısın",  İlhan:  “Evet",  Aziz:  “Şimdi  bi  sen  bi  aşağıdaki  o  550  kaldı  demi 

göndereceğimiz…öbürünün hepsini  verdiniz demi",  İlhan: “Verdik",  Aziz:  “Ha  orda bir  sıkıntı  varda senle 
konuşmam lazım benim", İlhan: “Nerde orda", Aziz: “Neyse yarın konuşuruz önemli değil yani…ben sana bir 
uyarayım orda bir sıkıntı var…bunu da beraber şey yapıp öyle konuşalım…sen Sapancalıyla mı şekerliyle 
mi  yapıyorsun",  İlhan:  “Üçüyle  yaptım  başkanım",  Aziz:  “Üçüyle  yaptın  neyse  ben  seninle  yarın 
konuşurum".(tape:2427)

(Şekerci olarak kastedilen şahsın şeker hastalığı olan Ali Kıratlı olduğu, Sapancalı olarak kastedilenin  
Adapazarı’nda  ikamet  eden  Fatih  Akbaba olduğu,İlhan   Ekşioğlu’nun  “üçüyle  yaptım”  diyerek  Ahmet  Çelebi  
üzerinden Mehmet Yıldız isimli futbolcuya, Abdullah Başak üzerinden Korcan Çelikay’a, Ali Kıratlı-Fatih Akbaba  
aracılığı ile bazı Sivassporlu futbolculara ulaşarak şike yaptığını ifade ettiği anlaşılmaktadır.)

22.05.2011   günü saat:  15.00  ’da   İlhan Ekşioğlu’nu     Faruk Yaşar’ın     aradığı görüşme  ; 
Faruk’un; “Şimdi rahat rahat seyredebilirmiyiz ne yapacağız” dediği, İlhan’ın;    “Kadıköy’deyiz şuan biz 

zaten anasını satayım” dediği,, Faruk’un tribünlerin %75’inin Fenerbahçeli olacağını belirttiği ve “Tamam abi onu 
anladık tamam onlar zaten öyle olacağı belliydi öbür türlü falan rahat olacak mıyız yani” dediği, İlhan’ın; “Evet 
evet” dediği, Faruk’un: “Sen bu yani şantiyedeki bağlantıları garantiledin değil mi” dediği,  İlhan’ın: “Ya rahat 
seyret diyorum ya” dediği(tape:3037) tespit edilmiştir. 

B- AZİZ YILDIRIM - MECNUN OTYAKMAZ - AHMET ÇELEBİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN ŞİKE 
FAALİYETLERİ 

1- 20-21-22.05.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAKLARI (Kl:28, Dizi:186-202 arası)

22.05.2011  günü  Sivas  Stadyumunda  oynanacak  Sivasspor-Fenerbahçe  futbol  müsabakası  ile  ilgili  
olarak; iletişimi tespit dinleme ve kayıt altında bulunan Ahmet Çelebi’nin Sivassporlu futbolcu Mehmet Yıldız’la  
görüşerek şike girişimlerinde bulunacağı, 13.05.2011 günü Ahmet Çelebi ile Mehmet Yıldız’ın yaptığı görüşmede;  
Ahmet Çelebi’nin; çok acil ve önemli bir konudan dolayı M.Yıldız’ı İstanbul’a çağırdığı, 15.05.2011 günü yapılan  
görüşmede Mehmet Yıldız’ın; eşi hamile olduğu için gelemeyeceğini belirttiği, bunun üzerine Ahmet Çelebi’nin,  
maçtan önce Sivas’a gelebileceğini söylediği, aynı gün Ahmet Çelebi’nin; Faruk Taşseten’le yaptığı görüşmede  
“Sivas’tan  bir  havadis  var  mı”  diye  sorduğu  ve  daha  sonra  kendisini  sabit  numaradan  aramasını  istediği,  
17.05.2011  günü  Sivasspor  Başkanı  Mecnun  Otyakmaz  ile  yaptığı  görüşmede  Sivas’a  geleceğini  belirtmesi  
üzerine, Ahmet Çelebi‘nin irtibatlı olduğu bu şahıslarla Sivas’ta temasa geçeceği ve 20.05.2011 günü havayoluyla  
Sivas’a gideceği, 20.05.2011 günü saat:16.00 sıralarında Sivas Nuri Demirağ Havalimanına geleceği bilgisinin  
alınması üzerine; 

Görevlilerce 20.05.2011 günü saat:16.00 sıralarında bahse konu yere geçilerek fiziki takip çalışmalarına 
başlanıldığı, saat:16.32’de A.Çelebi’nin elinde bulunan valizle beraber A şahıs ile birlikte havalimanı gelen yolcu  
kapısından çıkış yaptığı, bu sırada orada bulunan 5-6 kişilik bir grupla selamlaşarak ayaküstü konuştuğu, daha  
sonra vedalaşarak kendisini karşılamaya gelen şahısla birlikte 58 FN 294 plakalı beyaz renkli Megane marka  
araca bindiği, birlikte geldikleri A şahsın ise 58 TD 986 plakalı füme renkli Volkswagen Passat marka araca bindiği  
ve her iki aracında şehir merkezine doğru hareket ettiği, 58 FN 294 plakalı aracın Erzincan yolu üzerinde bulunan  
Peugeot  bayiine geldiği  ve durduğu, burada Ahmet Çelebi’nin araçtan inerek içeri  girdiği,  saat:17.05’de bayii  
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içerisinde 2. katta ofislerin bulunduğu bölümde cep telefonuyla görüşme yaptığı, bu esnada Sivasspor Kulübü  
Başkanı Mecnun Otyakmaz ile, beraberinde bulunan Sivasspor Kulübü İdari Menajeri Faruk Taşseten, Mehmet  
Oflaz ve B şahsın ofislerin bulunduğu kattan aşağı inerek dışarı çıktıkları, Ahmet Çelebi’nin arkalarından çıktığı,  
dışarıda bir  süre ayaküstü sohbet ettikten sonra Mecnun, Ahmet ve Faruk’un 34 MLH 94 plakalı siyah renkli  
Honda  CR-V  marka  araca  binerek  hareket  ettikleri  ve  Erzincan  yolu  üzerinde  bulunan  Sivasspor  Kulübü  
tesislerine girdikleri, 

Yapılan  iletişim  tespitlerinde;  Ahmet  Çelebi  ile  futbolcu  Mehmet  Yıldız’ın  saat:  20.25  sıralarında  
görüşecekleri  bilgisinin  alınması  üzerine, görevlilerce  saat:20.00  sıralarında  Büyük  Otele  geçildiği,  Mehmet 
Yıldız’ın;  Büyük Otel’e gelerek içeri  girdiği,   otelin lobi  bölümünde dolaştığı,  bir  ara cep telefonuyla görüşme  
yaptığı,  daha  sonra  Ahmet  Çelebi’nin  gelerek  Mehmet  Yıldız’la  tokalaştığı,  asansörlerin  karşısında  bulunan  
koltuklara  oturarak  bir  süre  konuştukları,  daha  sonra  oturdukları  yerden  kalkarak  birlikte  dışarı  çıktıkları,  
arkasından Ahmet Çelebi’nin otele geri döndüğü, Mehmet Yıldız’ının ise ayrıldığı,

21.05.2011  günü    Mecnun Otyakmaz,  Ahmet  Çelebi,  Faruk  Taşseten  ve  Mehmet  Oflaz’ın  buluşarak   
kahvaltı yaptıkları, ardından Mecnun, Ahmet ve Faruk’un İnönü caddesi üzerinde bulunan Burger King’e geçtikleri  
bilgisinin öğrenilmesi üzerine; görevlilerce saat:12.00 sıralarında bahse konu yere geçildiğinde 34 MLH 94 plakalı  
aracın  cadde  üzerinde  park  halinde  olduğu,  Burger  King’e  girildiğinde  Mecnun,  Ahmet  ve  Faruk’un  kendi  
aralarında konuştukları, bir süre sonra hep beraber dışarı çıkarak park halindeki araca bindikleri, Büyük Otel’e  
geçtikleri ve içeri girdikleri, saat: 13.15’de otelden çıkarak araca bindikleri ve ayrıldıkları,

 Ahmet  Çelebi’nin  saat:18.00  sıralarında  İstanbul’dan  gelecek  Abdullah  Başak  ve  Bülent  İşçen’i  
karşılamak  için  havalimanını  gideceği  bilgisinin  elde  edilmesi  üzerine ;  görevlilerce  Büyük  Otel  önünde 
beklenmeye başlandığı, saat:17.27’de Ahmet Çelebi’nin otelden çıktığı, 34 VIP 20 plakalı siyah renkli Mercedes  
marka minibüse binerek hareket ettiği, Nuri Demirağ havalimanına gelerek VIP yolcularının giriş çıkış yaptığı kapı  
önünde beklemeye başladığı,  saat:18.28’de gelen yolcuları  karşıladığı  ve Abdullah Başak ve Bülent  İşcen’le  
araca bindiği, Aziz Yıldırım ve beraberindeki diğer şahısların ise yolcu otobüsüne bindikleri ve şehir merkezine  
doğru hareket ettikleri,  saat:18.50’de minibüsün gelerek Büyük Otel karşısında durduğu, içerisinden A.Çelebi,  
A.Başak  ve  B.İşcen’in  inerek  otele  girdikleri,  arkasından  da  Fenerbahçe  Spor  Kulübü  yöneticilerini  taşıyan  
otobüsün geldiği, Aziz Yıldırım ve beraberindeki şahıslarında otele giriş yaptıkları, daha sonra da Fenerbahçeli  
futbolcuları taşıyan takım otobüsünün geldiği,

Saat:20.29’da 34 MLH 94 plakalı araçla Mecnun Otyakmaz ile Faruk Taşseten’in gelerek otele girdikleri,  
bu arada Ahmet Çelebi, Abdullah Başak, İlhan Ekşioğlu, Bülent İşçen ve C şahsın ise otelden çıkarak 34 VIP 20  
plakalı araca bindikleri ve Sivas Ticaret Odası sosyal tesislerine gelerek içeri girdikleri, daha sonra aynı araçla  
saat:22.05’de Büyük Otel’e giriş yaptıkları, saat:21.44’de Faruk Taşseten’in otelden çıkarak 34 MLH 94 plakalı  
araç içerisinden not defteri aldığı ve otele döndüğü, bir süre sonra tekrar çıkarak aynı araç içerisinden bu sefer  
siyah spor çanta aldığı ve otele döndüğü, saat:21.58’de Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay’ın da Büyük  
Otel’de olduğu, saat:00.26’da Aziz Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz ile her iki kulüp yöneticilerinin bir ara dışarı  
çıktıkları, daha sonra hep birlikte tekrar içeri girdikleri, yaklaşık yarım saat sonra Aziz Yıldırım ile diğer şahısların  
Mecnun Otyakmaz ve yanında bulunan şahısları uğurlayarak otele girdiği, bu sırada Faruk Taşseten’in elinde  
bulunan siyah spor çantayı 34 MLH 94 plakalı araca koyduğu, arkasından Mecnun Otyakmaz, Mehmet Oflaz ve D  
şahıs  ile  birlikte  İnönü  caddesi  üzerinden  meydan  istikametine  doğru  yaya  olarak  gittikleri  görülmüş,  süreç  
fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır. 

2- EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

09.03.2011 günü saat:13.03’de Aziz Yıldırım’ın Mecnun Otyakmaz’ı aradığı görüşme; 
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Aziz:  “Şimdi  bu toplantıya erteliyoruz”,  Mecnun:  “Ben sokaktayım abi  bir  şey olursa benlik ararsın,…
istediğin  zaman  istediğin  yere  gelirim”,  Aziz:  “Salıya   açıklama  yapıyoruz   yani  tamam…sen  kimle 
oynuyordun  bu  hafta”,  Mecnun:  “Kayseri  geliyor”  ,  Aziz:  “Ya  bir  puan  kazan  ha,…biz  tamam  rakiplerini 
yeneceğiz hiç ondan rahat ol sen, kesin yeneceğiz de ama sen bir 3 puan alabilsen ”, Mecnun: “İşte bir 
Manisa’yı  aldık  gittik  Antep’te gene yenildik,…bu Kayseri’yle   oynadıktan sonra Buca’ya gidiyorum,…Buca’ya  
yenilmeden veya yenmem lazım”, Aziz:  “Berabere kalın en kötü,…o hocaya söyle …o Mehmet Yılmaz’ı  yani  
sokuyor bozuyor”, Mecnun: “Antep’ten gelirken dedim hoca korkma ya o korkuyor tamam mı Mehmet’i keserim o  
da içeride çete yapar bilmem ne yapar”. (tape:1511)

26.04.2011 günü saat:21.31’de Aziz Yıldırım’ı Mecnun Otyakmaz’ın aradığı görüşme; 
Aziz: “…senin maçın Cuma günümü niye,…abi kazan ha aman ha”, Mecnun: “Artık bir galibiyete işimizi  

bitiriyoruz 3’ü de küme düşüyor,…bakalım hayırlısı  abi”,  Aziz:  “Tamam  artık dönüşünde konuşuruz tamam 
oldu”. (tape:1650)

0  9.05.2011   günü saat:  14.42’de Bülent İbrahim İşçen'in   Mecnun Otyakmaz'ın aradığı görüşme;   
Bülent:  “Yarın burdasın demi dayı",  Mecnun: “Burdayım evet ordayım yani"  ,  Bülent:  “Ben seni yarın  

ararım…beraber bi çay içeriz yemek yeriz...anladın mı dayıcım arkadaşımızla beraber hep beraber", Mecnun: 
“Muhammet .. falan söyleme o kapar", Bülent: “Ona ben çıtlarmıyım bilmiyorumki yok ki... o tereyağlı yiyor onlar 
abi çok, çok kilo almışlar",  Mecnun: “Ondan sonra Apo mapo hepsi  beraber grup",  Bülent:  “O Güneydoğu  
teşkilatı abi o çok yağlı yiyorlar abi".(tape:3613)

(Mecnun  Otyakmaz,  Aziz  Yıldırım  ile  yapacağı  görüşmenin  ağzı  sıkı  olmayan  şahıslar  tarafından  
duyulmamasını istiyor.)

1  0.05.2011   günü saat:  21.27’de Bülent İşçen'i   Mecnun Otyakmaz'ın aradığı görüşme;   
Mecnun: “Aramadın birader", Bülent: “Dayıcım O ( Aziz Yıldırım’ı kastediyor) Sultanahmet’te bir yere 

gitti yarın işte arayacak beni sabah ona göre ben seni arayacam", Mecnun: “Tamam yarın burdayız".(tape:3615)

11.05.2011   günü   saat:13.07’de     Aziz Yıldırım’ın Bülent İşçen’i   aradığı görüşme  ; 
Aziz:  “Saat  5  buçukta  (Mecnun Otyakmaz’ı  kastederek)  bizimkine  söyle kulüpte  buluşalım",  Bülent: 

“Tamam abi" . (tape:2403)

1  1.05.2011   günü saat:  13.17’de Bülent İşçen'in   Mecnun Otyakmaz'ı aradığı görüşme;   
Bülent: “Biz senle beşte telefonlaşalım…buluşalım gidelim tamam mı dayıcım beş buçuk da", Mecnun:  

“Tamam cigerim". (tape:3616)
(Aziz Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz’ın doğrudan görüşmekten kaçındıkları, Bülent İbrahim İşçen’i aracı  

olarak kullandıkları ve telefonda birdiğerini kastederken isim kullanmadan “Arkadaş”, ”O” ve “Bizimki” gibi şifreli  
kelimeler kullandıkları.)

11.05.2011   günü   saat:15.57’de     Aziz Yıldırım’ın Abdullah Kiğılı’yı    aradığı görüşme  ; 
Aziz: “Fenerıum nasıl gidiyor satışlar varmı bu ara", Abdullah: “Para mı istiyorsun başkan", Aziz: “Para 

istemiyorum para varmı,  para varsa ver ama…varsa Tamer ile konuşsunlar tamam", Abdullah: "Bakayım 
bakayım…derhal derhal". (tape:2404)

(Sivasspor maçında şike amaçlı kullanmak üzere para ayarlamaya çalıştığı)

1  1.05.2011   günü saat:  16.58’de Bülent İbrahim İşçen'in   Mecnun Otyakmaz'ı aradığı görüşme  (tape:3617); 
Bülent: “Ben geldim dayı sen gelince beni ara ben kapıya çıkıyorum", Mecnun: “Nerdesin ki aynı yer mi",
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11.05.2011   günü   saat:  17.22’de Aziz Yıldırım'ı   Abdullah Kiğılı'nın aradığı   görüşme  ;
Abdullah: "400 TL Tamer’e gönderiyoruz şimdi", Aziz: “Tamam peki".  (tape:2352)

11.05.2011   günü   saat:17.24’de     Aziz Yıldırım’ın     Tamer Yelkovan’ı   aradığı   görüşme  ; 
Aziz:  “Abdullah Kiğılı  400.000 Fenerıumdan aktarma  yapıyor şuan",  Tamer:  “Şimdi  telefon geldi 

bende şaşırdım", Aziz: “Ben telefon ettim…Tamer beye varsa gönder şimdi 400 gönderiyoruz dediler…
görüyorsun  her  yerden  çalışıyorum",  Tamer:  “Bir  de  şu  futbolcular  şu  işi  ateşlerse  iş  biter  vallahi".
(tape:2405)

1  1.05.2011   günü saat:  17.32’de Bülent İbrahim İşçen'i   Mecnun Otyakmaz'ın aradığı görüşme  ; 
Mecnun: “Bağlarbaşı demi", Bülent: “Yok dayı şey aşağıya", Mecnun: “Nurgül’ün yanına geliyorum ben 

şimdi".(tape:3618)
(Nurgül isimli bayanın Aziz Yıldırım’ın sekreteri olduğu, Aziz Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz’ın; bir gün  

önce sözleştikleri gibi saat:17.00 sıralarında buluştukları, bu buluşma için şahısların sadece Bülent İbrahim İşçen  
üzerinden haberleştikleri anlaşılmıştır.)

12.05.2011   günü   saat:12.39’da     Abdullah Başak’ın Bülent İbrahim İşçen’i   aradığı görüşme  ; 
Bülent:  “…bugün  ben  o  hani  senin  gittiğin  Kadıköy’deki  çocukla  konuştum Apo,…kulüpte  o,  o 

şeyler...”, Abdullah: “Biliyorum haberim ha hayır anladım dün bir  mevsim gelmişte birde pazartesi bir mevsim 
son mevsimmiş,…hatta dün bir mevsim gelince o Kozyatağına baklavacıya gitmiş Güllüoğlu’na”, Bülent: “Onun  
hani onun onu hemşerisi varya orada... ee çaycı çay çay çay çıkarıyorlar hani,…onada bana sordu ee şey ...o o 
da yer mi dedi o şeyden dedi  fındıktan dedi,…öyle bir şey söylüyorlar bana dedi  iyi dedim al ona da fındık 
ver”, Abdullah: “…senle konuştuğunu söyledi bana” . (tape:3136)

(Mevsim  olarak  bahsedilen  kişinin  Mecnun  Otyakmaz  olduğu,  11.05.2011  günü  Aziz  Yıldırım’la  
görüşmesinden bahsettikleri, pazartesi günü tekrar görüşeceklerini söyledikleri anlaşılmaktadır.)

1  3.05.2011   günü saat:  13.26’da Bülent İbrahim İşçen'in   Aziz Yıldırım’ı aradığı görüşme  ; 
Aziz: “Gel burdayım", Bülent: “Cuma gel demiştin abi ...ilgili", Aziz: “Ha onla ilgili lan unuttuk onu ha dur 

peki gel". (tape:3619)

13.05.2011   günü saat:  16.12’  de    Mecnun Otyakmaz’ın   Bülent İşçen’  i aradığı görüşme  ; 
Bülent’in; “Nerdesin dayıcım” dediği, Mecnun’un  ofiste olduğunu söylediği, Bülent’in;: “Geleceğim yanına 

dayı,.. yetişirim 5’e kadar ya dayı” dediği. (tape:1176)   

1  3.05.2011   günü saat:  18.15’de Bülent İşçen'in   Ahmet Çelebi'yi aradığı görüşme  ; 
Bülent:  “Nerdesin",  Ahmet:  “Mitpoint",  Bülent:  “Tamam ben şimdi  Samandıra’  dayım burdan çıkacam 

yanına gelecem…görüşmemiz lazım senle…özel görüşmemiz lazım", Ahmet: “Tamam görüşelim".(tape:3620)

13.05.2011  günü  saat:18.25’de  İlhan  Ekşioğlu’nun  Osman  Murat  Özaydınlı/  Aziz  Yıldırım’ı  aradığı  
görüşme; 

İlhan’ın;  “Başkan  ile  berabermisin”  diye  sorması  üzerine  Murat’ın;  “Evet  vereyim mi”  dedikten  sonra  
telefonu Aziz Yıldırım’a verdiği, İlhan’ın; “Başkanım şimdi tam aradığınızda Kandilli’ye giriyordum döndüm ama  
manyak bir  trafik var yani” dediği, Aziz’in; “Gelme o zaman  yarın konuşalım tamam,…şimdi o bizim bizim 
arkadaşla konuşacağımda onla nasıl konuşayım diye şey yapıyordum yani,… olmazsa ben seni ararım sen 
evde misin”, İlhan: “Ben evde olacağım”, Aziz: “Olmazsa senin oradan geçerim konuşurum”. (tape:2989)
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13.05.2011   günü   saat:19.02’de     Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı   aradığı görüşme  ; 
(Abdullah’ın, Bülent’in arayıp aramadığını  sorduğu, Yusuf’un aramadığını belirttiği,)  Abdullah: “Sana bir 

bomba diyeceğim de sonra tamam,…o gitmiş şeyle Mecnun abiyle görüşmüş de,…İlhan abi dediki sakın 
onlara şey yapmayın benle muhatap olun bende dedim abi Yusuf o işe girmez artık”, Yusuf: “…olmaz yani abi 
bu işler çok dolanıyor ediliyor...”. (tape:3141)

 (Bülent İbrahim İşçen’in; Mecnun Otyakmaz ile görüşmesinden bahsettikleri ve bu görüşmeden rahatsız  
oldukları anlaşılmıştır.)

1  3.05.2011   günü saat:  19.02’de Bülent İbrahim İşçen'in   Ahmet Çelebi'yi aradığı görüşme  ; 
Bülent: “Ben stadın oraya geçiyorum stadın oraya bir geçsene", Ahmet: “Beni de alsana burdan geçerken  

ya", Bülent: “Arabam yok arabam stadda", Ahmet: “Gel buraya caddedeyiz ya". (tape:3621)

13.05.2011 günü saat:19.05’de İlhan Ekşioğlu’nu Aziz Yıldırım’ın aradığı görüşme; 
Aziz:  “Kavacık’a  doğru  geliyorum  senden  rica  etsem  Migros’a  gelsen  o  aşağıdaki  Migros’a  orada  

buluşsak”, İlhan: “Olur tamam”, Aziz: “Karşıya gideceğim tekrar tamam mı,…yalnız bir 5 dakika içinde çık yani 
erken çıkma 5 dakika sonra çık”, (tape:2992)

13.05.2011 günü saat:19.35’de İlhan Ekşioğlu’nun Abdullah Başak’ı aradığı görüşme; 
İlhan: “Senle çok önemli bir görüşme yapmam lazım sabahleyin”, Abdullah: “Çok moralim bozuk,…o 

benim Bülent abim varya,…o yine birşeyler karıştırıyor abi,…seninki ona söylemiş abi ama sen bilmiyorsun”, 
İlhan: “Ben şimdi oradan geliyorum ben şimdi (Aziz Yıldırım’ı kastederek) bizim 1 numara ile buluştum”.  

1  3.05.2011   günü saat:  19.32’de Bülent İbrahim İşçen'i   Aziz Yıldırım'ın aradığı görüşme;   (tape:3622)
Bülent: “Caddeye gitmeye çalışıyorum da orda beni bekliyor bir arkadaşım var onla buluşacam da", 

Aziz: “Sen bak o ... söyle bize yardım etsinler tamam mı…yani     belli etmeden yardım etsinler tamam mı"  , 
Bülent: “Tabi abicim tabi sen rahat ol ben konuşmasını bilirim"., (tape:2993)

(13.05.2011 günü Bülent İbrahim İşçen’in ilk olarak Aziz Yıldırım’la, akabinde Mecnun Odyakmaz’la  
yüzyüze görüştüğü,  bu görüşmenin  de  ardından yine  yüzyüze Ahmet  Çelebi  ile  görüştüğü,  görüşme  
silsilesinden  Bülent’in  tüm  bu  görüşmeleri  Sivasspor-Fenerbahçe  müsabakasında  şike  yapmak  için  
gerçekleştirdiği,  Aziz  Yıldırım’ın  da  bu  durumu  ortaya  koyacak  şekilde  Ahmet  Çelebi  ile  görüşecek  
Bülent’e; “Belli etmeden yardım etsinler” şeklinde talimat verdiği anlaşılmıştır.)

 
1  3.05.2011   günü saat:  20.02’de Ahmet Çelebi'yi   Abdullah Başak'ın aradığı görüşme  (tape:2887); 
Abdullah: "Bitmek üzere benimkini çok şey oldu…senin yanında Ali Kıratlı var mı", Ahmet: “Kimse yok",  

Abdullah: “Bülent ile Ali  Kıratlı  beraber mi gitti", Ahmet: “Hayır tek", Abdullah: “Bülent abi geldi mi oraya",  
Ahmet: “Geldi .. usta ya ben sana söyleyeceğim şimdi gelince yüz yüze…belirli bir yerde otururuz yine". 

13.05.2011   günü   saat:21.54’de     Aziz Yıldırım’ın     Bülent İbrahim İşçen’i   aradığı görüşme  (tape:2409); 
Bülent: “O arkadaş ile görüştüm o hale gelmiş mallar abi o gidecek fiyat konuşacak abi…gereken 

neyse işte onları sordu etti ben dedi direk onları kendim görüşeceğim bizzat dedi…şeyleri sen hiç merak 
etme abi gereğini...o da yalnız diyor abi hani (Trabzonspor’u kastederek) o hamsi tarafı varya abi…onlarda 
şey yapıyorlarmış çok baskı yapıyorlarmış, dedim biz bunu engelleyeceğiz dedim bizzat kendin görüşeceksin 
çağıracaksın yani bu işin şakası makası yok bir de dedim adamın şeyi gider ondan buna ondan buna dedi şeyleri  
konuşmaları gerek yok, az öz temiz net bir şekilde görüş, bugünün yarını da var hani her şey bilinsin öyle fazla 
gevezelik fazla konuşma da b.k getirir az konuşup öz konuşup herkes bilecek ne yapacağını", Aziz: “Bence 
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şeyi (Ahmet Çelebi’yi kastederek)  Ahmet’i mahmeti  de gönder sen", Bülent: “Abi tabi gidiyor…bizim maçtan 
sonra pazartesi, salı günü direk 5 gün orda kalacak kampta…arkadaş abi söylediğin  ismini söylediğin kişi…
dedik  yüzüne  bakmam senin bak  Aziz  abiye  bir  daha  selam  verme  bunu  yapmazsan",  Aziz:  “Yarın  gel 
konuşalım tamam", Bülent: “Bırakacaksın dedim gideceksin 5 gün orada kalacaksın…engelleyeceksin herşeyi".

(Bülent İbrahim İşçen; Ahmet Çelebi ile yaptığı görüşmeyi aktararak şahsın bizzat Sivas’a giderek  
futbolcularla  Fenerbahçe  maçında  yapılacak  şike  ile  ilgili  fiyat  konuşacağını,  Trabzonspor’un  da  
Sivasspor’lu  futbolculara  Fenerbahçe  müsabakası  ile  ilgili  teşvik  girişimleri  içerisinde  bulunduğunu  
anlattığı, Aziz Yıldırım’ın; bizzat Ahmet Çelebi’nin; Sivas’a gitmesini istediği, Bülent İbrahim İşçen’in; 16  
yada 17 Mayıs’ta Ahmet Çelebi’nin Sivas’a gideceğini söylediği anlaşılmıştır.)

1  3.05.2011   günü saat:  21.57’de Bülent İbrahim İşçen'in   Ahmet Çelebi'yi aradığı görüşme  ; 
Bülent: “Bak şimdi telefon açtı sordu Ahmet…gittinmi dedi görüştünmü, konuştuk dedim, abi sen 

merak etme dedim, bizim maçtan 3 gün önce gidecek kampta kalacak dedim o dedim herşeye muaffak 
olacak sen hiç merak etme ondan başka kimsenin dediğine de bakma o herşeyi orda tek başına engeller 
dedim bak senin namına böyle söyledim yani Ahmet", Ahmet: “Neyse konuşuruz tamam mı" . (tape:3623)

(Ahmet Çelebi’nin, Aziz Yıldırım’ın talimatıyla bizzat şike faaliyetlerini yürüteceği anlaşılmaktadır.)

1  3.05.2011   günü saat:  22.18’de Ahmet Çelebi'yi   Mehmet Yıldız'ın     aradığı görüşme  ; 
Ahmet: “Yarın maçtan sonra gelsene bi İstanbul’a…işim var seninle…önemli senin gelmen lazım", 

Mehmet: “Pazar sabah uçakla geleyim", Ahmet: “Pazar günü sabah uçağıyla gel".(tape:2888)

14.05.2011   günü   saat:19.25’de     Aziz Yıldırım’ın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
İlhan: “Başkanım buradayım şeydeyim evdeyim", Aziz: “O zaman bana bir gelir misin…eve gel bir şey 

söyleyeceğim".(tape:2413)

14.05.2011 günü saat:19.44’de İlhan Ekşioğlu’nun Cemil Turhan’ı aradığı görüşme; 
İlhan: “Senin Rıza ile aran nasıl”, Cemil: “İyidir”, İlhan: “Sen yarın Dereağzı’ndasın zaten,…sabah ben 

konuşacağım senle”, Cemil: tamam. (tape:2996)

1  5.05.2011   günü saat:  11.01’de Ahmet Çelebi'nin   Mehmet Yıldız'ı aradığı görüşme  ; 
Ahmet: “Kaçta geliyorsun", Mehmet: “Abi ben gelemeyeceğim hanım hastanede…hayırdır abi", Ahmet: 

“Yok birşey yok ya konuşuruz sonra",  Mehmet:  “Çok acilse bu hafta içi  izin olursa gelirim yanına",  Ahmet:  
“Tamam paşa". (tape:2889)

1  5.05.2011   günü saat:  11.15’de Ahmet Çelebi'nin   Mehmet Yıldız'ı aradığı görüşme  ; 
Ahmet: “Diyorumki keşke sabah uçağıyla gelsende öğlen uçağıyla geri giderdin buradan", Mehmet: 

“Ne için geleceğim abi anlamadımki ben bu kadar acele", Ahmet: “Yav gelmen lazım…olmazsa salı günü sabah 
ben gelirim…benle görüştüğünü kimse söyleme ha millet başka türlü anlar".(tape:2890)

1  5.05.2011   günü saat:  11.45’de Ahmet Çelebi'nin   Faruk Taşseten'i aradığı görüşme  ; 
Ahmet:  “Başkan  ne  yapıyor  döndümü  İstanbul’a",  Faruk:  “Akşam  döndü  tekrarda  bişey  yaptık  yani  

görüştük…iyi diyor", Ahmet: “Varmı bir havadis Sivas’ta" , Faruk: “Bütün internete falan düşmüştü", Ahmet: “Eve 
çıksana bir evden telefonla senle konuşalım…normal telefondan ara ben seni dönüp ararım".(tape:2891)

1  5.05.2011   günü saat:  11.49’da Ahmet Çelebi'nin   Abdullah Başak'ı aradığı görüşme  (tape:2892); 
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Ahmet:  “Gel  eve  gel",  Abdullah:"Biriyle  buluşacağım  da…Çiftehavuzlara  gidiyorum…Saray 
Muhallebicisine, ne Bülent’i abi", Ahmet: “Ben geleyim mi", Abdullah: "Gel… Saray Muhallebicisi yokmu oradayız".

15.05.2011   günü   saat:17.55’de     Abdullah Başak’ı Ahmet Çelebi’nin   aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “İyi nasıl geçti”,Ahmet:“Valla herhalde yani 200 milyara bağlıyacağız”, Abdullah: “Herhalde 

değil değil şimdi geliyor buraya”, Ahmet: “…gelme ben kalktım ordan…şimdi yarın akşam sizi arayacağım 
yemeğe  gideceğiz  yemekte  daha  iyi  olur..”  Abdullah:  “Sen  çaktırmada  ben  hani  sabah  biri  uçaktan 
geliyordu  ya  buraya… (Sivassporlu  futbolcu  Mehmet  Yıldız’ı  kastederek),  yarın  gelebilir  mi ,…onun 
gelmesi lazım”, Ahmet: “Olmaz,…ve ayrıca herkes rahat olsun o kadar”. (tape:3159)

1  5.05.2011   günü saat:  22.45’de Ahmet Çelebi'yi   Mecnun Otyakmaz'ın aradığı görüşme;   
Ahmet: “Yandık biliyorsun demi", Mecnun: “Hemde nasıl ya dedim ya şu Belediye’ye güveniyordum bir 

berabere kalsa", Ahmet: “En azından bizi kurtarırdı… Yarın he yarın şey ee evden çıkınca istiyorsan uğra ben 
yazıhanedeyim". (tape:2897)

(  Trabzonspor’un  İ.B.B.Spor  ile  berabere  kalması  durumunda  Fenerbahçe’nin  şampiyon  olacağı,  bu   
durumda Fenerbahçenin Sivasspor maçında rahat oynayacağı konusunda konuştukları anlaşılmıştır .)

1  6.05.2011   günü saat:  12.37’de Ahmet Çelebi'nin   Faruk Taşseten'i aradığı görüşme  ; 
Faruk:  “Şu  bilet  şeylerini  halledip  ondan sonra  Erdal’ın  yanında  gideceğim abi",   Ahmet:  “Sana  bir 

numara versem beni kulüpten arama ama başka bir yerden ara bak seninle konuşmam lazım Faruk…0216 443 
65 98". (tape:2898)

16.05.2011   günü saat:  13.53  ’te   Ahmet Çelebi’yi     Bülent İbrahim İşçen’nin   aradığı görüşme  ; 
Ahmet:  “Abicim  şimdi  ben  bizimkiyle  görüşmeye  gideceğimde,…anladın  mı  yani  senle 

konuştuklarımızda  mutabıkmıyız”,  (Bülent’in  onaylaması  üzerine)  Ahmet: “Tamam  ben  yani  operasyona 
başladım haberin olsun”, Bülent: “  Ya ben uyanmıyor muyum Ahmet ya ben dikkat ediyorum işi gücü abi para 
dini imanı para olmuş onun o para için babasını keser o,…gidiyor İlhan’a sıcak yapacak ona sıcak yapacak o 
... yolunu bulacak bilmem ne yapacak len sen kimsin len,…ben şimdi giderim Aziz abiye söylerim bu derim bu 
tereyağlı bunun ağzında laf durmuyor”. (tape:2669)

1  6.05.2011   günü saat:  18.39’da Ahmet Çelebi'nin   Mehmet Yıldız'ı aradığı görüşme  ; 
Mehmet:  “Ne  zaman geleceksin",  Ahmet:  “Perşembe falan  gelirim herhalde  büyük ihtimal",  Mehmet:  

“Tamam gelince görüşürüz abi",(tape:2899)

16.05.2011   günü   saat:21.59’da     Aziz Yıldırım’ın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme;   
Aziz: “Biletler gelmiş Bülent getirdi…4-5 bin tane bilet geldi…150 - 300 tamam mı” , (tape:2417)

17.05.2011 günü saat:10.50’de İlhan Ekşioğlu’nu Rıza isimli şahsın aradığı görüşme; 
İlhan: “3700 tane bir,  kale arkasının biletini verecek 800 tane,...Vip’in biletini getirtik buraya”, Rıza: 

“Harika burdan satacaksınız onları”, İlhan: “Bunları biz burdan taraftara ucuz olarak satacaz yani,...ortalama 
bir on bin tane olur en azından oradan da gelenler olur falan yani stad bizden olur”. (tape:3004)

17.05.2011 günü saat:13.27’de Tamer Yelkovan’ın İlhan Ekşioğlu’nu aradığı görüşme; 
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Tamer: “İlhan bey,…nerelerdesiniz”, İlhan: “Bir yarım saat sonra kulüpte olacağım”, Tamer: “Başkanım 
sordu yarım saat sonra kulüptesiniz tamam”, (tape:3254)

17.05.2011   günü saat:  13.54’  de    Mecnun Otyakmaz’ın   Bülent İbrahim İşçen’  i aradığı görüşme;   
Mecnun: “Paramı gönderin kardeşim,..çabuk çabuk paramı gönderim”, Bülent: “Tamam dayıcım emrin 

olur”,  Mecnun:  “Herşeye tamam emrin  olur,..hiç  hayır  yok”,  … Bülent:  “…Hesabı  çıkarttın  mı  dayı”,  Mecnun: 
“Hesap sende işte,..3480, 1480 daha, bin daha, 1080 daha, evet”, Bülent: “Tamam dayı hemen arıyorum sana 
dönüyorum dayıcım,..dayı en geç yarın elinde olur ya”, (tape:3630)   

17.05.2011 günü saat:13.57’de İlhan Ekşioğlu’nu Aziz Yıldırım’ın sekreteri Nurgül’ün aradığı görüşme; 
Nurgül:“Başkanımız bir soralım İlhan bey nerelerde demişti….siz yakınlarda mısınız”, İlhan: “10 dakika 

sonra kulüpte olacağım”, Nurgül: “Peki buyrun bekliyoruz o zaman”, (tape:3005)

17.05.2011   günü saat:  14.53’  de   Mecnun Otyakmaz’ın   Aziz Yıldırım’  ı aradığı görüşmede;   
Aziz’in; “Sen ne zaman, yarın burada mısın” dediği, Mecnun’un: “Yarın akşam Sivas’a geçeceğim” dediği, 

Aziz’in:  “Şimdi  biletler  ile  ilgili  operasyon  yapıyorum yarın  sen  nerelerdesin  bugün,..nereye  takılacaksın  ben 
nereye gelebilirim senin yanına” dediği, Mecnun’un Kozyatağında olacağını söylediği, Aziz’in: “Başka nereye 
gidersin sen,  sen yalnız ben seninle yalnız,.. sen benim evi biliyor musun,..Kandilli,..Sevda tepesinde,..orada 
mesela saat 5’de, beş buçukta buluşalım mı beş buçukta” dediği, Mecnun’un onayladığı devamında “Millet de bir 
şey  sanmasın  telefonda  melefonda  bizim  abi  kardeşliğimizi  bilmeyip  de  başka  başka  yorumlara  şey 
yapmasın    bu telefonda da  şey  yapıyoruz”   dediği,  Aziz’in:  “Hayır  hayır  şu biletlerle  ilgili  konuşacaktım 
seninle  de,..sen  söyle  bana  Nurgül’ü  ara  söyle  deki  burada  buluşalım tamam,  ben  gelirim  sen  nereye 
istiyorsan senin istediğin yere gelirim” dediği, Mecnun’un: “Ben ofise geçeceğim abi ofis uygun ofiste kimse 
yok” dediği, Aziz’in: ofisin yerini sorduğu, Mecnun’un: “Optimumun karşısında E-5 üzerinde Golden Plaza C Blok 
3. Kat,.., Aydın biliyordur” dediği, (tape:1179)   

(Mecnun  Otyakmaz’ın,  geçmiş  tecrübelerinden,  hakkında  yürütülebilecek  bir  soruşturma  kapsamında  
telefonlarının dinlenebileceği bilincini taşıdığı ve telefon konuşmalarında bu bilinçle konuştuğu anlaşılmaktadır.)

17.05.2011   günü saat:  16.21’  de    Mecnun Otyakmaz’ın   Nurgül’’ü   aradığı görüşme  ; 
Mecnun: “Yer ve saat söyleyin ben ona göre geleyim, siz söyleyin tamam mı” , Nurgül: “Ben rica etsem 

beni sabit hattan ararmısınız başkan konuşmak yani sabit hattan konuş..”,  Mecnun: “Bağlayamıyorsunuz 
anladım şey yapacağım arayacağım ”.  (tape:1180)   

17.05.2011   günü   saat:19.05’de     Aziz Yıldırım’ın Aydın isimli şahsı   aradığı görüşme  ; 
Aziz: “Söyledin mi", Aydın: “Başkanım plakayı sorguluyoruz şuanda", Aziz: “Peki daha önce aynı araba 

mıydı", Aydın: "Aynı yerde bekliyordu başkanım…o gazetelerde çıkmıştı ama yani aynı yerden çekilmişti gene  
fotoğraf  başkanım",  Aziz:  “Peki  ne  zaman  uyandınız",  Aydın:"Mecnun  başkan  geldiğinde  dışarı  çıkma 
esnasında baktık biz varmı herhangi birisi falan diye çıkmadan…tam o çıkarken de karşıda bekliyordu o araba 
yönü bu tarafa dönük camlar filmli Mecnun başkanla çıktıktan sonra o da hemen ayrıldı", Aziz: “Buraya gelip bana 
söyleseydiniz kardeşim ya…arayın sorun bakalım".(tape:2418)

17.05.2011   günü saat:  19.13’  de   Mecnun Otyakmaz’ı   Aydın isimli şahsın   aradığı görüşme;   
Aydın: “Başkanım şimdi siz çıkma esnasında bir tane araç vardı karşıda şüpheli de,.Aziz bey’de söyledi 

bilgisi olsun dedi her ihtimale karşı, şimdi şahsa ulaşamadık tam biz o tarafa yönelince araba yürüdü gitti  karşıda 
durdu, camları falan filmliydi karşıdan o önceki senelerde bayrak açtı diye tam o yerden çekim yaptılar biz yine  
her ihtimale karşı aynı bir şey olmasın yani,..sıkıntı olmasın diye bilgi vermek istedik , plakaları da sorguluyoruz 
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ama  dedi  belki plakalar  büyük  bir  ihtimal  arabalar  şeydir  şahıs  kiralıktır,..yakalayamadık  kim  olduğunu  şey 
yapamadık”. (tape:1181)   

17.05.2011   günü saat:  20.00’  de    Mecnun Otyakmaz’ın   Erdal isimli şahsı   aradığı görüşme;   
Mecnun: “Şey görüştüm Aziz başkanla,.biletlerin yarın parasını gönderecekler” , Erdal: “Tamamını 

gönderiyor o zaman”, Mecnun: “İşte 350 mi ne yapıyor işte onu gönderecek yani,..bugün de illa gel illa gel illa 
gel  ..nerdesin  ofiste, gittim  ofise  orada  görüştük  Göksel’de  geldi,..biz  oyunu  çirkinleştirmeyiz  Çanakkale  
geçilmez yapmayız çıkarız Feneri yenmek için elimizden gelen herşeyi yaparız şaibeye meydan vermeyiz teşvik  
primi olursa bunu engellemek için elimizden geleni yaparız ondan sonra çıkarız topumuzu aslanlar gibi oynarız  
dedim”, Erdal: “Tamam başkanım en güzeli”, (tape:1182)   

17.05.2011   günü   saat:22.09’da     Aziz Yıldırım’ın Mecnun Otyakmaz’I   aradığı görüşme;   
Mecnun: “..kapıya bir şeyler gelmişte bende diyorumki ya ne haldeyiz şu kalan VIP biletleri sana getirdik 

buyur başımıza iş aldık”, Aziz: “Tabi  ,   tabi bir şey olursa öyle  ,..biletlerle ilgili konuştuk”, Mecnun: “O götürdüm 
ben  Ebru’ya  bıraktım  oraya  haberin  olsun  abi,…VIP  biletleri,…o kale  arkalarını  zaten  daha  önceden  şeye 
vermiştim Bülent’e,…o götürmüştü ekstradan sen bilet isteyince bende o VIP’leri getirdim oraya koydum Ebrunun 
oraya”. (tape:2432)

(Aziz Yıldırım’ın,“  tabi  ,    tabi bir şey olursa öyle,..biletlerle ilgili konuştuk  ” diyerek buluşmada aslında   
farklı bir mevzunun konuşulduğunu ancak kendilerine sorulması halinde; Sivasspor müsabakasında Fenerbahçe  
taraftarlarına satılacak biletlerle ilgili konuştuklarını ifade edeceklerini beyan etmektedir.)

18.05.2011 günü saat:14.08’de Tamer Yelkovan’ın Mecnun Otyakmaz’ı aradığı görüşme; 
Tamer: “Size bu bilet parasını göndereceğizde kimle konuşayım”, Mecnun: “Gülseren hanım”, Tamer:  

“Gülseren hanım, onun telefonunu bulma şansı var mı” , Mecnun: “Vereyim bir dakika ,… 0505 6308018,…ben 
şimdi  arıyorum  abi  Tamer  bey  seni  arıyor  bilet  fiyat  bilet  paralarını  sana...”,  Tamer:  “Para  paralarını 
gönderiyorum” , Mecnun: “Hesap numarası ver diyorum tamam” , (tape:3255)

18.05.2011 günü saat:14.13’de Tamer Yelkovan’ın Gülseren’i aradığı görüşme; 
Tamer: “Ben Tamer, Fenerbahçe Kulübü ,…bana hesap numarası verirseniz ben size bu bilet paralarını  

göndereceğim”,  Gülseren:  “Tabiki  ne  kadar  göndereceksiniz  Tamer  bey”,  Tamer:  “ İşte  350  bir  450  imiş”, 
Gülseren: “Akbank TR 600004600086888000164704,…Sivas Spor Kulübü Derneği,…şimdi tutar olarak çok belli  
değil dimi 350-400 mü dediniz ne kadar”, Tamer: “350 bin 400 bin lira 450 lira ,… bin 400 tam o kadar tutuyor bilet  
parası onu gönderiyoruz”, (tape:3256)

20.05.2011   günü saat:  13.07  ’de   İlhan Ekşioğlu’nu     Abdullah Başak’ın   aradığı görüşme  ; 
Abdullah’ın dayı diye bahsettiği  Ahmet Çelebi’nin Sivas’a gittiğini  belirttiği,  İlhan’ın: “Herşey iyi demi” 

dediği, Abdullah’ın: “çok iyi abi” dediği, (tape:3026)

20.05.2011   günü   saat:13.08’de     Abdullah Başak’ın     Yusuf Turanlı’yı   aradığı görüşme;   
Abdullah: “Dayım gitti”, Yusuf: “…daha bugün mü gidiyor hani dün gidiyordu o,…halletmeye mi gidiyor,…

bilet işlerini”, Abdullah: “He iş, bilet yok,…sayem işte olacaksınız falan filan”, Yusuf: “Hayırlısı olsun”, Abdullah: 
“Beni de Kadıköy’deki abim ... çağırdı,…dedi senin biletlerde bi problem var mı…”.(tape:3171)

20.05.2011   günü saat:  20.25’de Ahmet Çelebi’yi Sivasspor futbolcusu   Mehmet Yıldız’ın     aradığı görüşme  ; 
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Ahmet’in;  nerede  olduğunu  sorması  üzerine  Mehmet’in:  “Otelde  aşağıdayım  sen  nerdesin”dediği,  
Ahmet’in: “Dur geleceğim şimdi” dediği. (tape:2880)

 (  Ahmet Çelebi’nin: 22.05.2011 günü maçtan önce Mehmet Yıldız ile görüştüğü.  )  

2  1.05.2011   günü saat:  11.51’de Ahmet Çelebi'nin   Abdullah Başak'ı aradığı görüşme  (tape:2900); 
Abdullah: “Mehmet abi geldi şimdi arabasının direksiyonuna ben geçtim şimdi bir caddede tur atacağız", 

Ahmet:“Tamam arabayı da havaalanına park et", Abdullah: "Kadro belli oldu mu dayı", Ahmet: “Korcan, Navraci, 
Sedat, Uğur Kavuk, Ziya, Erman,Kamil, Eneramo, Sedia", Abdullah: “İyi ne güzel işte Mehmet Yıldız yok" ,

2  1.05.2011   günü saat:  12.42’de Faruk Taşseten'i     Ali Kıratlı'nın aradığı görüşme  ; 
Faruk: “Ahmet abi geldi Ahmet Çelebi", Ali: "Ahmet yöneticiniz oğlum zaten sattık biz onu", Faruk: “Peki 

ondan sonra  başkada kimse gelmedi",  Ali: "Gece sana bide söylerim  Apo nun numarasını alında Mustafa 
oralarda mı", Faruk: “Buralarda buralarda", Ali'nin "İyi gece konuşuruz",(tape:3219)

2  1.05.2011   günü saat:  14.48’de Ahmet Çelebi'nin   Ali Kıratlı'yı aradığı görüşme;   
Ahmet: “Geliyorsun İstanbul’a", Ali: "Sabah geliyoruz…Uçak 7 buçukta binerken ararız seni mesaj atarız 

biniyoruz diye araba maraba ayarlarsın var mı bir problem yok değil mi", Ahmet: “Yok yok",(tape:2901)

21.05.2011   günü saat:15.01'  de Tamer Yelkovan'ı   Aziz Yıldırım'ın aradığı görüşme  ; 
Aziz:  “Bu  artan  biletleride  gönderdinmi  yoksa  sendemi",  Tamer:  “Gönderdim  başkanım  hepsini  

Mustafa’ya verdim…şey dedim hani orda hani yüz ellilikleri biz iki yüze veriyoruz ya…orda başımız ağrıyabilir 
dedim yüz elliyi belki yüz elliden vermek zorunda kalırız", Aziz: “Tamam birşey olmaz" , Tamer: “Birileri birşey der  
filan hani basına masına düşer".(tape:3638)

21.05.2011   günü   saat:18.31’de     Abdullah Başak’ı İlhan Ekşioğlu’nun   aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “Evet ben önden gidiyorum kapıda seni bekleyeceğim”, İlhan:  “Tamam şeyi aldın demi Apo”, 

Abdullah: “Aldım abi aldım, aldım”, (tape:3173)

21.05.2011   günü   saat:18.56’da     Abdullah Başak’ın Nüvit isimli şahsı    aradığı görüşme  ; 
Nüvit:  “Efendim  Apo  abi”,  Abdullah:  “O çantayı  unutursan  beni  ömür  boyu  unut,     o,  hem senin   

geleceğin,  hem  benim,  İlhan  Ekşioğlu’nun”, Nüvit:  “…öyle  diyorsun  da  dur  şimdi  arabayı  park  etmeye 
çalışıyorum kapıyı niye kapatmıyorsun Apo abi geliyorum şimdi bekle geliyorum oraya” . (tape:3174)

2  1.05.2011   günü saat:  20.29’da Ahmet Çelebi'yi   Abdullah Başak'ın aradığı görüşme;   
Abdullah: "Kapının önünde seni bekliyoruz arabada", Ahmet: “Tamam geliyorum dur",(tape:2902)

21.05.2011   günü saat:  20.29’  da   Mecnun Otyakmaz’ın   Faruk Taşseten’i   aradığı görüşme  ; 
Mecnun: “Çantamı al”, Faruk: “Aldım”, (tape:1194)   

2  1.05.2011   günü saat:  21.07’de Ahmet Çelebi'yi   Reşit isimli bir şahsın  aradığı görüşme  ; 
Reşit: “Erdal İstanbul’da…2 milyar para lazım ona bir Erşan’a söyle ona uğrayıp alacak pazartesi geri  

gönderecek sana…sen Sivas’ta  maçtasın",  Ahmet:  “He niye hayırdır",  Reşit:  “Parayı  aldın  yoksa sonra mı 
verecek", Ahmet: “Hadi görüşürüz sen beni yakmanın derdindesin hayırdır", Reşit: “Hele bir vermeyin maçı 
görün,  bence  siz  para  alın,  o  para  bizde  karda  kalır, yoksa  sıkıysa  vermeyin  maçı,  sizi  İstanbul’da 
görürüm".(tape:2903)

386



2  1.05.2011   günü saat:  23.35’de Ahmet Çelebi'nin   Nüvit'i aradığı görüşme  ; 
Ahmet: “Çantam nerede", Nüvit: “Arabada", Ahmet: “Getirsene onu yukarıya bir",(tape:2904)

2  2.05.2011   günü saat:  22.34’de Mehmet Yıldız'ın   X Şahsı aradığı görüşme;   
Mehmet:  “Ne yapayım Fenerbahçe’yi  şampiyon yaptık  gidiyorum",  X  Şahıs:  "Oğlum orada kafayı 

çakıp atsana golü ya ayakla vuruyorsun sen ayakla vuramazsın ya", Mehmet: “Nereye gidecekmiş ne golü 
atacağım ya ben oraya gol atmaya gitmedim ki…ben oraya bulunmaya gittim o da tesadüf oradan adam…
Santos boşuna  geldi, ben şey başkana söyledim ben ayrılacağım diye haberin olsun ha" , X Şahıs: "Şeyle 
orada iyi geçin konuş yeni Sportif direktörümüzle…Ümit Karan", Mehmet: “Ümit abiyle konuşurum ya", X Şahıs:  
"Bıraktı  futbolu  zaten…şimdi  o  gelecek  herşeyle  o  ilgileniyor",  Mehmet:“Transferlerle  mi",  X  Şahıs:  "Fenerle  
anlaşmış güya Sezer yöneticilerle dedim şampiyon olsunda barı moral bozukluğu olmasın",   (tape:3310)

2  3.05.2011   günü saat:  10.57’de Cemil Turhan'ı   X Şahsın aradığı görüşme  ; 
X Şahıs:  "2 tane hakemle sizin ben var ya…görmedinmi şeyi 1-1 iken maç bir  tane o şeyi  heriflerin  

ofsaytını kesti", Cemil: “Görmedinmi len Sivaslılar nasıl oynuyor"  X Şahıs: "Ne yapacak adamlar yatacaklar mı", 
Cemil: “O zaman diyecekki ben, oynayacak, diyecek,  ben dostuz mostuz merak etmeyin  demeyecek abi", X 
Şahıs:  "Siz  o  zaman öyle  konuştunuz öyle  mi  dediler  sana…kendi  ağzınla  düşüyorsun bak…gittin  demek 
orada görüşme yaptın  hiç utanmadan bunu söylüyorsun he bana…gazetelere vereceğim", Cemil: “O açıdan 
demiyorum…dostlarım arkadaşlarımız ya" dediği(tape:2585)  tespit edilmiştir. 

C-  ABDULLAH  BAŞAK  VE  YUSUF  TURANLI  ARACILIĞIYLA  YÜRÜTÜLEN  ŞİKE 
FAALİYETLERİ 

1- 17.05.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:185)

Yapılan i  letişim tespitlerinde; Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı’nın 17.05.2011 günü, İlhan Ekşioğlu’yla;   
şahsın  ofisinde  bir  araya  geleceklerinin,  Yusuf  Turanlı’nın  Sivasspor  kalecisi  Korcan   Çelikay  ile  irtibatlı  
olduğunun belirlenmesi üzerine;

Görevlilerce aynı gün saat:12.00 sıralarında ofisin bulunduğu Kadıköy Osmanağa Mh. Bestekar Dilhayat 
Sk.No:1 sayılı yere geçilerek fiziki takibe başlanmış, saat:12.29’da  Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı’nın ofisten 
çıkarak Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde yaya olarak yürüdükleri, saat: 12.35’de Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde 
bir ticari taksiye binerek Kuşdili Caddesi istikametine doğru ayrıldıkları görülmüş, süreç kayıt altına alınmıştır. 
     

2- 29.05.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI  (Kl:28, Dizi:179-183 arası)

 İletişim  tespitlerinde;  Sivasspor  kalecisi    Korcan  Çelikay’ın   22.05.2011  günü  oynanan  Sivasspor-  
Fenerbahçe futbol müsabakasında şike yaparak menfaat temin ettiğinin, bu amaçla 29.05.2011 günü -şikede  
aracılık yapan-   Yusuf Turanlı’yla     Home Store   isimli kafeteryada görüşeceğinin belirlenmesi üzerine;  

Görevlilerce aynı gün saat:13.20 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Cad.No:192 sayılı adreste bulunan Home 
Store isimli kafeteryaya geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı, kafeteryanın ön kısmında girişe göre sağ 
taraftaki  masada  Yusuf Turanlı,  Korcan Çelikay, ağabeyi  İlkay Çelikay ve  X Şahsın oturup sohbet ettiklerinin 
görüldüğü, saat:14.14’de şahısların masadan kalkarak kafeterya önünde park halindeki  38 UK 038 plakalı mavi 
renkli BMW marka araca bindikleri, Yusuf Turanlı’nın kullandığı aracın aynı cadde üzerinde durduğu ve X Şahsın 
indiği, aracın devam ettiği, şahısların saat:15.10’da Büyükdere Caddesi üzerinden İstinye Park AVM otoparkına 
girdikleri  ve  araçtan  inerek  Masa  Cafe–Restaurant   isimli  restaurantta  oturdukları  ve  yemek  yedikleri, 
saat:17.10’da restauranttan ayrılarak otoparkta bulunan araçla Etiler istikametine gittikleri ve Etiler Mh. Ahular Sk. 
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içerisinde bulunan  Yüksel Arslan isimli pasaj önünde durarak pasaja girdikleri, saat:17.40’da pasajdan çıkarak 
araçla  Nispetiye Caddesinde bulunan  Big Chefs isimli kafeterya önünde durdukları ve bahse konu kafeteryaya 
girdikleri görülmüş, süreç fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır. 

3- 30.05.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:177)
   

 İletişim tespitlerinde; Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı’nın 30.05.2011 günü İlhan Ekşioğlu’yla bir araya  
gelmek üzere randevulaştıklarının, İ.Ekşioğlu’nun buluşma öncesi yaptığı bir görüşmede sarfettiği “spor çantasını  
alsın  gelsin”  ifadesinden  paranın  İlhan  Ekşioğlu’ndan  temin  edileceğinin,  buluşma  öncesinde  Y.Turanlı  ve  
A.Başak’ın Kadıköy Şaşkın Bakkal’da bir araya geleceklerinin belirlenmesi üzerine;

Görevlilerce  30.05.2011  günü  saat:15.00  sıralarında  Kadıköy  Altıntepe  Mah.  Bağdat  Cad.  civarına 
geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanılmış, saat:16.06’da Bağdat Caddesi No:354 sayılı Midpoint Restaurant-
Cafe isimli  yer  önüne gelindiğinde  A.Başak ve  Y.Turanlı’nın  bahse  konu yerin  bahçe bölümünde oturdukları 
görülmüş, 

İletişim tespitlerinde;  İlhan Ekşioğlu’nun buluşmaya gelmeyerek Fenerbahçe Spor Kulübüne geçeceği ve 
Abdullah Başak’a bilgi vereceği, A.Başak’ın ise beklemekten rahatsız olduğu ve İlhan  Ekşioğlu’na mesaj çektiği,  
İlhan Ekşioğlu’nun da para bulmaya çalıştığı,  daha sonra buluşma için  tarih  ve saat vereceği  anlaşılmış,  bu 
bilginin fiziki takibi yapan görevlilere bildirilmesi üzerine takip çalışmasına son verilmiştir.

4- 31.05.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:169-176 arası)

İletişim  tespitlerinde;  İlhan  Ekşioğlu’nun  parayı  temin  edemediği  için  30.05.2011  günlü  buluşmaya  
gitmediğinin,    31.05.2011  günü   saat:10.00’da  ofisinde  buluşmak  üzere    Abdullah  Başak  ve     Yusuf  Turanlı  ile   
sözleştiğin  in belirlenmesi  üzerine;  

Görevlilerce aynı gün saat:10.30 sıralarında  Kadıköy  Osmanağa Mah. Dilhayat Sk. No:1  sayılı  yerde 
bulunan Ekşioğlu Muhasebenin bulunduğu  Altıyol İş Hanına geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış, 
saat:11.00’de Yusuf Turanlı ve Abdullah Başak’ın Altıyol İş Hanından çıktıkları, Yusuf Turanlı’nın sol ceket 
cebinde dışarıdan belli olabilecek şekilde dolu beyaz bir zarfın olduğu, şahısların Söğütlü çeşme Caddesine 
çıktıktan sonra ayrıldıkları görülmüş, 

Devam eden çalışmalarda;   Yusuf Turanlı’nın,     Abdullah Başak   ve   İ.Ekşioğlu’yla   görüştükten sonra ofisine   
geçtiği, Sivasspor kalecisi    Korcan Çelikay’la   saat 13:45’de buluşacakları, bu buluşmadan önce    Mustafa Koray   
Avcı’nın     Yusuf Turanlı  ’nın ofisine geçeceği bilgisinin alınması üzerine  ;

Görevlilerce  saat:12.50’de   Beşiktaş  Nispetiye  Caddesi civarına geçilerek  fiziki  takip  çalışmalarına 
başlanmış, saat:13.15’de  Mustafa Koray Avcı’nın 34 AK 3947 plakalı gri renkli Audı Q7 marka araçla  Beşiktaş 
Nispetiye Cad.Ece Apt.  B Blok No:49   sayılı  adrese geldiği, burada bulunan  Yusuf Turanlı’nın  ofisine girdiği, 
saat:13.30’da Yusuf Turanlı’nın ofisinden çıkarak Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan Ak Merkez isimli işyerinin 
önünde beklemeye başladığı,  saat:13.40’ta Korcan  Çelikay’ın  kullandığı  34  AY 8735 plakalı  siyah  renkli  Kia 
Sorento  marka  aracın  geldiği,  araca  Yusuf  Turanlı’nın binmesinden  sonra  şahısların  birlikte  ayrıldıkları, 
saat:14.00’te 34 AY 8735 plakalı aracın Beşiktaş Nispetiye Caddesinde bulunan Big Şeff Restaurant’ın karşısında 
park halinde olduğu, Yusuf Turanlı  ve  Korcan Çelikay’ın restauranta girdikleri ve restaurantın bahçe kısmında 
bulunan girişe göre sağ taraftaki masada oturup sohbet ettikleri görülmüş, süreç kayıt altına alınmıştır. 

5- 07.06.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:166-168 arası)
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İletişim  tespitlerinde; 07.06.2011  günü  saat:14.03’de  Fenerbahçe  Mali  İşler  Koordinatörü    Tamer   
Yelkovan’ın   ‘İlhan    Ekşioğlu’nun     400.000 dolar   emanetini hazırladığını’  Kulüp Başkanı    Aziz Yıldırım  ’a bildirdiği,   
aynı gün saat:13.49’da    İlhan Ekşioğlu’nun     Abdullah Başak’la   yaptığı  görüşmede,  para konusunu ima ederek   
şifreli biçimde   “Spor yapacağız, çantanız var değil mi  ?”   diyerek şahsı ofisine davet ettiği,    Abdullah Başak   ve   
Yusuf Turanlı’nın   birlikte    İlhan Ekşioğlu’nun   Söğütlüçeşme Cd. Dilhayat Sk.     Altıyol İşhanı No:1 Kat:4 Kadıköy   
adresinde bulunan işyerine gidecekleri bilgisinin alınması üzerine;

Görevlilerce 07.06.2011 günü saat:14.25’de  İlhan Ekşioğlu’nun ofisinin bulunduğu  yere geçilerek fiziki 
takip çalışmalarına başlanmış, saat:14.40’da Söğütlü Çeşme Cad. üzerinden Yusuf Turanlı’nın gelerek Altıyol İş 
Hanına girdiği,  hemen arkasından da  Abdullah  Başak’ın aynı  adrese  girdiği  görülmüş,  saat:14.51’de Yusuf 
Turanlı ve Abdullah Başak’ın işhanından çıktıkları, Abdullah Başak’ın; sağ kolu ile göğsü arasında tuttuğu 
ve  üzerinde  Güllüoğlu  yazılı,  içerisinde  destelenmiş  şekilde  para  olduğu  değerlendirilen  beyaz  renkli 
naylon poşetin bulunduğu,  Yusuf Turanlı’nın ise sol kolu ile göğsü arasında bükülmüş vaziyette içi boş 
beyaz ve yeşil renkli karton çanta olduğu, şahısların Söğütlüçeşme Caddesine geçerek Boğanın olduğu Altıyol 
Meydanına çıktıkları, aynı cadde üzerinden geçen 34 TCL 52 plakalı ticari taksiyi durdurdukları ve araca binerek 
Kuşdili Caddesi üzerinden stad istikametine gittikleri görülmüş, süreç fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.

6- 15.06.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:158-165 arası)

            İletişim  tespitlerinde;  14.06.2011 günü  Tamer  Yelkovan’ın;  İlhan  Ekşioğlu’na  paranın  hazır  olduğunu  
bildirdiği, akabinde İlhan Ekşioğlu’nun Abdullah Başak’la yaptığı görüşmede şifreli konuşarak Yusuf Turanlı ile  
birlikte  spor  yapmaya  çağırdığı,  şahısların  Sivasspor-Fenerbahçe  maçıyla  ilgili  İlhan  Ekşioğlu’ndan  maddi  
menfaat  temin edecekleri,  15.06.2011 günü saat:10.00’da Abdullah Başak ve Yusuf  Turanlı’nın  birlikte  İlhan  
Ekşioğlu’nun Altıyol İşhanı Kadıköy adresinde bulunan işyerine gidecekleri bilgisinin alınması üzerine;

Görevlilerce 15.06.2011 günü saat:10.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mh. Söğütlüçeşme Cd. Bestekâr 
Dilhayat  Sk.  No:1  sayılı  adres  civarına  geçilerek  fiziki  takip  çalışmalarına  başlanılmış;  Abdullah  Başak’ın  
kullandığı 34 TY 8602 plakalı siyah renkli Mini Cooper marka aracın Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde park halinde  
olduğu,  Abdullah  Başak’ın  aynı  cadde  üzerinde  faaliyet  gösteren  Bambi  Cafe  isimli  kafeteryada  oturduğu,  
saat:10.48’de kafeteryadan çıkarak Söğütlüçeşme Caddesi üzerinden Boğa meydanına yaya olarak geldiği ve  
meydanda Yusuf  Turanlı  ile  buluşarak İlhan Ekşioğlu’nun işyerinin  olduğu Altıyol  İş  Hanına birlikte  girdikleri,  
saat:11.44’de Abdullah Başak ile elinde sarı çizgili siyah poşet bulunan Yusuf Turanlı’nın adresten birlikte çıkarak,  
Boğa heykelinin bulunduğu meydana yaya olarak geldikleri, içerisinde bir şahsın beklediği 34 Y 7121 plakalı siyah  
renkli BMW marka araca binerek hareket ettikleri, saat:12.00’de aracın tekrar Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde  
park  halinde  bulunan  34  TY  8602  plaka  sayılı  Mini  Cooper  marka  aracın  yanına  gelerek  Abdullah  Başak’ı  
bıraktığı, Yusuf Turanlı ile diğer şahsın ise aynı araçla devam edip Rıhtım Caddesi üzerinden Çevreyolu ile Boğaz  
köprüsünü kullanmak suretiyle Beşiktaş Nispetiye Cad. Akmerkez AVM önüne geldiği ve burada Yusuf Turanlı’nın  
sarı çizgili siyah renkli poşeti,  şahsın elindeki siyah renkli evrak çantasına koyarak araçtan indikleri, A şahsın  
Yusuf Turanlı ile tokalaştıktan sonra ayrıldığı, Yusuf Turanlı’nın ise Akmerkez AVM içerisinde bulunan Turkcell  
bayiine girdiği ve buradan çıktıktan sonra yine Akmerkez AVM içerisinde Sinan Engin’le ayaküstü konuşarak,  
Akmerkez  AVM  karşısında  bulunan  Ece  Apt.  No:29  sayılı  adreste  bulunan  ofisine  girdiği  görülmüş,  süreç  
fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.  

7- EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 
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27.04.2011   günü saat:  13.54’de Yusuf Turanlı'yı   Korcan Çelikay'ın aradığı görüşme;   
Korcan: “Ne yapalım abi antrenman yaptık", Yusuf: “Varmı isteğin benden", Korcan: "Herhangi birşey yok  

ne oldu başkanla konuştun mu daha sonra", Yusuf: “Öyle konuştuk konuyu kapattık yani".(tape:3371)

07.05.2011   günü saat:  15.55’de Yusuf Turanlı'yı   Korcan Çelikay'ın aradığı görüşme  ; 
Korcan: "Şimdi baktım da abi 50 bin euro ile 60 bin euro arasında değişiyor… boşluğuna göre ee yani 

bir  şey yok…evet  normal  canım 52",  Yusuf:  “İstiyorsan opsiyonlayım arabayı  da ne zaman geleceksin  sen", 
Korcan: "Ben haftaya geleceğim de ben, karar versek sorun değil ya", Yusuf: “Kararını ver okey dedikten sonra 
arabayı aldırabilirsin yani".(tape:3392)

12.05.2011 günü saat:10.23’de İlhan Ekşioğlu’nun, Abdullah Başak’ı aradığı görüşme; 
Şahısların  bir  süre  Belediyedeki  işçiler  diye  Trabzon-İ.B.B.  müsabakası  hakkında  konuştukları,  daha  

sonra İlhan’ın;  “O öbür işin de  (Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasını  kastederek)   okeyini  al  gel  ha bana” 
dediği, Abdullah’ın: “Zaten onun için önemli olan o”dediği, (tape:2983)

12.05.2011 günü saat:15.30’da İlhan Ekşioğlu’nu Abdullah Başak’ın aradığı görüşme; 
Şahısların  7  kişinin  uçak  biletinin  alınmasından  bahisle  Trabzon-İ.B.B.  müsabakası  hakkında 

konuştukları, daha sonra İlhan’ın: “Öbürleriyle ilgili de senden haber bekliyorum” dediği, Abdullah’ın: “Öbürü 
önemli abi benim için,…ben mutlaka yanına geleceğim” dediği, İlhan’ın: “Beni ara neredeysem orada buluşuruz”  
dediği, (tape:2986)

13.05.2011   günü   saat:10.13’da     Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı   aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “Bir de bir şey diyor,…kesinlikle diyor  o dediğin gibi şey yaptım hani sana dedim ya  bir düz 

dedim,…öyle  dedim tamam mı  haberin  olsun tamam mı,…bir  de  kesinlikle  diyor  kimsenin  haberi  Bülent 
abinin falan filan,…Bülent abi bayağı b.k etmiş işi biliyormusun”, Yusuf: “O yani yanımızda ..yanımızda olacak 
demi .. ikimizin” Abdullah: “…evet seni götüreceğim,…locada beraber seyredeceksiniz…”. (tape:3140)

13.05.2011   günü   saat:19.39’da     Abdullah Başak’ın     Yusuf Turanlı’yı   aradığı   görüşme  ; 
Abdullah:  “Yarın  sabah  9  buçukta  Kalamış’ta  buluşmamız  lazım,…(A.  Yıldırım’ı  kastederek)  Bir 

numara seninle görüşecek,…ama kimse bilmesin Dereağzı var ya”. (tape:3142)

13.05.2011   günü   saat:19.46’da     Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı     aradığı görüşme  ; 
Abdullah’ın; bir önceki görüşmede geçen buluşma konusunun Pazar gününe kaldığını belirttiği,  Yusuf’un: 

“(Aziz  Yıldırım’ı  kastederek)  İmparator  çağırıyorsa  gideriz ayıp  ediyorsun,…alacakmı  beni  kanatlarının 
altına” dediği, Abdullah’ın: “Abi dedim tek yetkili bu arkadaşı kılalım,…tamam dedi o artık kardeşimiz dedi” 
dediği, (tape:3143)

14.05.2011   günü   saat:15.56’da     Aziz Yıldırım’ın Bülent İbrahim İşçen’i   aradığı görüşme  ; 
Bülent:  “Tuzla’dan geliyorum oraya abi o hani abi var ya orta anadolu arkadaşı abi…onu yarın 

buraya getiriyoruz abi…gelicem ben televizyona", Aziz: “Hadi".(tape:2411) (Yusuf Turanlı’yı kastettiği .)

1  4.05.2011   günü saat:  15.56’da Bülent İşçen'i   Aziz Yıldırım'ın aradığı görüşme  ; 
Aziz: “Ben televizyondayım", Bülent: “O hani abi var ya o tanıdığımız arkadaş abi… onu yarın buraya 

getiriyoruz abi".(tape:3624)

390



14.05.2011   günü   saat:17.01’de     Aziz Yıldırım’ın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
Aziz: “Biz Bülent’le beraberiz de sen o söylediğini Bülent’le konuşsaydın yani halletseydin", İlhan: 

“Şeyi dün konuştunuz değil mi…yarın yapacağız o şey yarın geliyor…benim locaya geliyor", Aziz: “Tamam 
tamam oldu", İlhan: “Ben yarın halledip size bilgi vereceğim",(tape:2412)

14.05.2011   günü   saat:17.19’da     Abdullah Başak’ı Yusuf Turanlı’nın   aradığı görüşme;   
Yusuf’un Bülent adlı şahsın aradığını ve karşıya çağırdığını belirterek “…şey için mi çağırıyor oraya 

mı götürecek beni”  dediği, Abdullah’ın:  “Yok ora için değil abi,…işi var” dediği, Yusuf’un: “..abi benle 
onunla ilgili konuşmasınlar abi ya...” dediği, Abdullah’ın: “…yarın seni bir numaranın yanına götürecek,…
Bir numara bile ona dedi ki,…sizi başkası çağırırsa gidip görüşmeyin,…ben bu işlere girmiyorum deyip 
konuyu kapatıp atın” dediği, (tape:3147)

14.05.2011   günü   saat:17.21’de     Abdullah Başak’ın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  (tape:3148); 
Abdullah: “..o benim kardeşim aradı da şimdi beni,…bu Bülent abi arayıp duruyormuş”, İlhan: “Ya 

ilgilenmesin…bizim bir numara bu iş olsunda nasıl olsun istediği için…dediki ben Bülent ile beraberim 
dedi o sana söylediğini sen bi Bülent ile konuş  dedim ya başkanım sen bırak dedim şu Bülent’i dedim 
yarın dedim adam bana geliyor beraber maç seyredeceğiz dedim ben yarın halledeceğim dedim…”,

(Aziz Yıldırım’ın; Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay’ın menajeri Yusuf Turanlı ile şike amaçlı görüşmesi  
için Bülent İbrahim İşçen’e talimat verdiği, şike faaliyetini İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Abdullah Başak ile yürüten  
Yusuf Turanlı’nın bu durumdan rahatsız olduğu ve Abdullah Başak’a ilettiği, Abdullah’ın durumu İlhan Ekşioğlu’na  
aktardığı, İlhan Ekşioğlu’nun da; Aziz Yıldırım’la görüşerek durumun kendisinin kontrolü altında olduğunu, Bülent  
İbrahim İşçen’ın olaya karışmamasını söylediğini, Abdullah Başak’a aktarmaktadır.)

14.05.2011   günü   saat:17.24’de     Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı   aradığı görüşme  ; (tape:3149) 
Abdullah: “O şeyin  yanındaymış tamam mı  bir numaranın şuan,…İlhan abi…”, Yusuf:“…bu yarınki 

bizim görüşmemizden bunun haberi olmaz demi patlamayalım sonra dedi bana diyor ki  aman kimseyle 
görüşme bir tek benle görüş diyor…”,

14.05.2011   günü   saat:17.29’da     Abdullah Başak’ın Bülent İbrahim İşçen’i   aradığı görüşme  (tape:3150); 
Bülent:  “Kulüpteyim  Apo,  Aziz  abiyle...çıkacağım  şimdi”,  Abdullah:  “Aynı  sularda  gezmeyelim 

Bülentçiğim (gülüyor) anladın sen” , Bülent: “O o o senin o sular derin gelir hadi bak burada suyun başı hadi”.
(Abdullah Başak birlikte şike faaliyetleri yürüttüğü Yusuf Turanlı ile; şike amaçlı görüşmeye çalışan Bülent  

İbrahim İşçen’e “aynı sularda gezmeyelim”  diyerek tepki gösterdiği, Bülent İbrahim İşçen’in de “bak burada 
suyun başı hadi” diyerek Aziz Yıldırım’la birlikte olduğunu söyleyip yakınlığını ön plana çıkarttığı anlaşılmıştır.)

14.05.2011   günü   saat:17.30’da     Abdullah Başak’ın     İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
Abdullah:  (Bülent  İbrahim  İşçen’i  aradığını  belirterek)  “Dedim abi  suları  bulandırmaya  gerek  yokki 

dedim,…tamam mı dedim bana dedi ki çeşmenin başı yanımda oturuyor başkanın sesi geliyor ben ne dedim 
ona…ben kralını tanımam bir tek kişiyle muhatabım dedim”. (tape:3151)

14.05.2011   günü   saat:17.32’de     Abdullah Başak’ın     Ahmet Çelebi’yi   aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “…  dayı sana bir şey diyeceğim ya,…ya bu Bülent abi neyin peşinde abi ya,…ya işleri 

bozuyor  orayı  burayı  arıyor abi  neyin  peşinde  yani,…5  bin  dolar  avanta  gördü  diye   yani  saldırıya   
geçmiş…”.(tape:3152)

14.05.2011   günü   saat:17.53’de     Abdullah Başak’ı   Cahit isimli şahsın aradığı görüşmede  ; 
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Abdullah: “..Bülent abi gene pislik yapıyor da çok ayıp ediyor…bu ona 5 bin verdi o da paranın kokusunu 
aldı ne yapıyor ortalığı karıştırıyor… işimizi bozuyor”. (tape:3153)

15.05.2011   günü saat:18.12'  de Yusuf Turanlı'nın   Korcan Çelikay'ı aradığı görüşme  ; 
Korcan: “İstanbul’dayım ya dün geldim", Yusuf: “Niye oynatmadı Korcan" , Korcan:"Bütün oynamayanları  

oynattı", Yusuf: “Fener maçı da öyle mi yapacak" , Korcan: “Yok canım Fener maçına tam kadro çıkarız", Yusuf:  
“Fener maçında sen mi oynuyorsun", Korcan: "Evet inşallah…yani bir şey yok", Yusuf: “Ne zaman yarın mı 
dönüyorsun", Korcan: "Şey salı", Yusuf: “İyi yarın görüşürüz o zaman". (tape:3454)

15.05.2011 günü saat:18.14’de İlhan Ekşioğlu’nun Cemil Turhan’ı aradığı görüşme; 
İlhan:  “Nerdesin ya”, Cemil: “Çıktım geliyorum,…şuanda kapıda Faruk ile geliyoruz ”, İlhan: “Şimdi bu  

Apoyla şey burda,…o sana söyledim çocuk vardı ya neydi,…hiç bu olaylardan konuşmayacaz ha,…onlar 
bilinmesini istemiyor o çocuk senin yani sen hiç birşeyden haberin yok”, Cemil: “Tamam”. (tape:2998)

15.05.2011   günü   saat:22.41’de     Abdullah Başak’ın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
İlhan: “Neyse biz işimize bakalım sen yarın bana bir uğra bir kahve içelim” , Abdullah: “…abi bak Bülent 

abi  bizi  gördü  yüzümüze bile  bakmadı…”,  İlhan:  “Bunun ne  yapmaya çalıştığını  söylüyeyim  mi  sana,…p ara 
yemeğe çalışıyor”, (tape:3161)

16.05.2011   günü saat:10.21'  de Yusuf Turanlı'yı   Ahmet Çelebi'nin aradığı görüşme  (tape:3455); 
Yusuf: “Hayırdır abi ne oldu ki", Ahmet: “Yok yeğen benim bir işim mişim kalmadı artık bundan sonra  

hayatımda  onun  başarılar  diliyorum",  Yusuf:  “Dün  akşam  mı  oldu",  Ahmet:  “Gece  senden  sonra  yani  ama 
neticede ben onun büyüğüm yarın öbür gün anamızı ağlatır...  öldürmek zorunda kalırız veya o biz öldürür…
bizim işimiz kalmadı bazı şeylerde de seni uyarıyorum çok vıdı vıdı var…bir şey söylemene gerek yok uzak 
dur bak ben ben kardeşimi uyarıyorum…ben vicdan azabı çekerim", Yusuf: “Yok ben uzağım abi benim işim  
olmaz", Ahmet: “Her ne yaşanırsa yaşansın ama uzak dur", Yusuf: “Benim bu en son olayda ilgim de olmaz 
zaten girmem", 

(Kendisi de aynı müsabakaya dönük şike faaliyeti yürüten Ahmet Çelebi’nin; tartışma yaşadığı Abdullah  
Başak’la şike faaliyeti yürüten Yusuf Turanlı’yı şike konularına bulaşmaması için uyararak; Abdullah Başak’ın işini  
bozmaya çalışıyor .)

16.05.2011   günü   saat:10.39’da     Abdullah Başak’ın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  (tape:3163); 
İlhan: “…kaçta gelecen”, Abdullah: “Ben şimdi o tarafa yakın bir yerdeyim”, İlhan: “İyi gel”.

16.05.2011   günü   saat:10.40’da     Abdullah Başak’ı Yusuf Turanlı’nın   aradığı görüşme  (tape:3164); 
Yusuf:  “…hepsi  sanki  bu  işi  karıştırıyor  gibi…  öbür  işi,…o konuştuğumuz  işi” , Abdullah:  “..onlar 

kendilerine göre karıştırmaya çalışıyorlar da kendi işte o dediğim şeyi hani orada 2 kişi söylemiştim ya,…dün o 
kadar zarfladı beni  dedim Yusuf o işe girmiyor karışmıyor”, Yusuf:  “…harbiden o iş dallandı budaklandı 
yani…benim midem bulandı şeye söyle abi ya İlhan abiye…”, Abdullah: “sen yine konuşta o çocukla” . 

16.05.2011   günü saat:11.20'  de Yusuf Turanlı'nın   Korcan Çelikay'ı aradığı görüşme;   
Yusuf: “Ben Es-Es deyim sen", Korcan: "Ben de Okmeydanındayım gelirim gel diyorsan",  Yusuf: “ Gel 

bekliyorum ben seni hadi",(tape:3456)
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16.05.2011   günü   saat:11.22’de     Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı   aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “İyi  çıktım şimdi,…İlhan abi de şeyi diyor,…20  bin doları  bana,…diyor onların hayatını.. 

ikisininde,…sen nasıl istiyorsan abi dedim ben,…ben şey yapmadım diyor…300’ü dedi     o kardeşe versin 200’ü   
kendine alsın dedi,…ona söyle mutlaka da halletsin diyor…”.(tape:3165)

16.05.2011   günü saat:12.00'  de Yusuf Turanlı'yı   Korcan Çelikay'ın      aradığı görüşme  ; 
Yusuf Turanlı'nın telefonunun Akmerkez Etıler  Beşıktaş İstanbul adresinden sinyal verdiği, Korcan’ın: 

“Arabayı nereye çekecem…Merkez otoparka mı gideyim" dediği, Yusuf’un: “Yok önünde dursana dur geliyorum"  
dediği, (tape:3458)

16.05.2011   günü   saat:14.30’da     Abdullah Başak’ı      İlhan Ekşioğlu’nun   aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “Abi o bizim kardeşinki öğleden sonrada şey nedir adı  öbürüne gitmek lazım abi yüzyüze”, 

İlhan: “Şeye senin dediğine”, Abdullah: “Ya  oraya kadar gitmek lazım,…e sırf  (Yusuf Turanlı’yı kastederek) 
bizim o kardeşinki ile olmuyor mu abi”, İlhan: “İstersen bi daha senle yarın konuşalım seninde gitmem doğru 
olurmu oralarda gözükmen”, Abdullah: “Oraya gitmeyecem zaten abi,…Kayseri’ye abi,… oraya gidermiyim 
abi ben”, İlhan: “İyi  sen gel ikisi  için mi yoksa o biri  için mi”,  Abdullah: “ İkisi için abi,…senin dediğin gibi 
söyledim abi”, İlhan: “…öbürünü de yapsın ha bi tane daha var dün söylediği”, (tape:3166)

16.05.2011   günü   saat:15.16’da     Abdullah Başak’ı İlhan Ekşioğlu’nun   aradığı görüşme  ; 
Abdullah:“…şimdi BBM’den yazıştım da BBM’im varya artık”, İlhan: “Kullanabiliyor musun onu”, Abdullah:  

“…ben  medeniyete  uygunum  abi  yemek  işi  tamam yemeğe  gidebiliriz,…dünkü  gibi  3  porsiyon  döner 
yemeyelim de bir porsiyon yiyelim de bi porsiyon olsun”, (tape:3167)

16.05.2011 günü saat:17.51’de İlhan Ekşioğlu’nu Abdullah Başak’ın aradığı görüşme(tape:3002); 
Abdullah: “O şimdi benim kardeşimi ara bana bir şey yazdı da mesajda,…o arkadaş bilmesin ama dedi 

abi yemek yiyeceğimizi yani yarın”, İlhan:  “Yok kimse bildiği yok” , Abdullah: “Ben sabah yanına gelirim abi 
yine”,

16.05.2011   günü   saat:21.59’da     Aziz Yıldırım’ın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  (tape:2417); 
Aziz: “Sen ne yapıyorsun", İlhan: “İyi başkanım işte yarın… onunla birebir bi konuşmamız olacak… 

öbürleriyle de gidip birisi konuşacak… iyi yani her şey yolunda yani", Aziz: “Aslında seninle ben ikimiz bi 
özel konuşsak iyi olur ama…ben sen Ali bu Ali’nin de dişini yaptırmış", İlhan: “Bütün gün oradaymış evet…ben 
buralardayım siz nere şey yaparsanız ben atlar gelirim", Aziz: “İşte senin o konuşmalarından sonra olmazsa 
ben bi konuşayım…sana anlatayım da sana bil yani ama söylemeyelim kimseye… ben, sen, Ali bilelim".

17.05.2011 günü saat:10.47’de İlhan Ekşioğlu’nun Abdullah Başak’ı aradığı görüşme; 
İlhan:“Aramadın gelmedin”, Abdullah: “O kardeşimde geliyo da yanıma şimdi,…o dedi abimle 1 dakka 2 

dakika görüşeyim ben dedim onu alıp  geleyim abi”  ,  İlhan:  “İyi  tamam tamam”,  Abdullah:  “O şimdi  çıktı  abi  
Maslak’tan,…sen ofistesin demi abi”, (tape:3003)

17.05.2011   günü saat:10.57'  de Yusuf Turanlı'yı   Korcan Çelikay'ın aradığı görüşme  ; 
Korcan: “Dün görmemişim abi ya gece yazmışsın da", Yusuf: “Hoca dedim ne düşünüyorsun şu Hakan’ın 

işi  netleşsin  dedi  ona  göre  dedi  getirteceğiz  yani….  dediğim  gibi  ha  (gülüyor)  rahat  ol ameliyatı  düşün…
hayırlısıyla ameliyatı da bitirelim ondan sonra tatil yaparsın", Korcan: "Öyle kolay değil abi zam gelsin zam", 
Yusuf: “Zam mı harika orası sen rahat ol.. gerisine karışma ... para…ben kimle görüşeyim burada (İlhan Çelikay’ı 
kastederek)  kardeşinle  mi",  Korcan:  “Abi  sen  ..kimseyle  görüşmene  gerek  yokki niye  görüşeceksin  yani…
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dönüşte görüşürüz abi", Yusuf: “Çünkü hediyeyi pazar öğlene alacağım ben yani tamam", Korcan: "Fark 
etmez abi sende ya da bende durması çok önemli değil yani" dediği, (tape:3461)

17.05.2011   günü   saat:11.03’de     Abdullah Başak’ı Yusuf Turanlı’nın   aradığı görüşme  (tape:3169); 
Yusuf: “Ben çıktım abi”, Abdullah: “Tamam sen şeye git Kadıköy’e bu Altıyol varya boğanın orası”,

17.05.2011   günü   saat:11.36’da     Abdullah Başak’ı Yusuf Turanlı’nın   aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “Tam boğanın ordayım boynuzunda” (tape:3170)

(17.05.2011 günü 12.00 ile 12.35 saatleri arasında görevlilerce yapılan fiziki takipte Abdullah Başak ve  
Yusuf Turanlı’nın saat:12.29’da İlhan Ekşioğlu’nun ofisinin bulunduğu işhanından çıktıkları görülmüştür.)

1  7.05.2011   günü saat:  12.32’de Bülent İbrahim İşçen'i   Abdullah Başak'ın aradığı görüşme  ; 
Abdullah: "Bak o dalyanın hatırı için seni arıyorum biliyormusun", Bülent: “Ben sana yapacamı biliyorum…

ben seni arıyorum yok telefona bakmıyorsun yok orda birşey anlatıyorum…sonra ha bak görürsün ..", Abdullah:  
“Zor o Bülent", Bülent: “Görürüz bakalım hadi yapabiliyormuyum yapamıyormuyum…", Abdullah: “Ama bak Ali,  
Yusuf", Bülent: “Yusuf kim lan İlhan kim lan gittin İlhan iki dakikada İlhan’la konuştum diyeyim", Abdullah: “Ben 
İlhan’dan dolayı mı senle konuşmuyorum bi gece ben Mustafa’ya dedim ki şakadan ara şunu..sonra telefon et  
adam değilsin o ne demek ya", Bülent: “Kızdım o gidiyorsun orda İlhan’ın orayada 2 dakikada 2 kuruş için şey 
için",  Abdullah:  “İyiki  de  gitmişim  o  Ali  rüzgarı var  ya  o  Ali  Kıratlı…orda  deli  numarası  yaptı  …sesimi 
çıkarmadım…sayenizde Yusuf’da benle görüşmüyor".(tape:3629)

18.05.2011   günü saat:17.36'  da Yusuf Turanlı'nın   Abdullah Başak'ı aradığı görüşme  ; 
Yusuf: “Dayınla mı beraber", Abdullah: "O içerde", Yusuf: “Tek mi", Abdullah onaylıyor, Yusuf: “Ne var ne 

yok gitmiyor mu",  Abdullah: “Yarın", Yusuf: “Güzel hallettin, hallettin", Abdullah: “Herşey çok iyi yani", Yusuf: 
“Şimdi aç kurtlar bize saldırmasın anladın mı mevzu o…karnı tok olursa bize saldırmazlar". (tape:3463)

18.05.2011   günü saat:19.03'  de Yusuf Turanlı'yı   Korcan Çelikay'ın aradığı görüşme  ; 
Korcan: “Aldın mı abi  mesajımı",  Yusuf:  “Aldım da  niye değiştirdin  ya numarayı da",  Korcan: "Niye 

değiştirmeyim abi…iyi abi  yeneceğiz inşallah Fener’i…öyle abi  biz elimizden geleni yapacağız bilgin olsun", 
Yusuf: “Sonuçta siz topunuzu oynayacaksınız iyi oynayan kazansın", Korcan: "Hiç gerek yok başka şeylere", 
Yusuf: “Senin BBM açık ama", Korcan: “BBM’i de kapatacağım abi", Yusuf: “Tamam var mı bana söyleyeceğin bir  
şey…sen mi oynuyorsun şey gene sen oynuyorsun demi" , Korcan: "İnşallah evet" . (tape:3464)

(Şahısların  muhtemel  iletişim  dinleme  ve  kayıt  altına  alma  çalışmalarına  karşı  önlem  olarak  
görüşmelerinde söylemlerine dikkat ettikleri anlaşılmaktadır.)

19.05.2011   günü saat:12.24'  de Yusuf Turanlı'nın   İlhan Çelikay'ı aradığı görüşme  ; 
İlhan: "Hiç zorlamayacağım maçı sen gidecek misin abi",  Yusuf:  “Yok ya ne işim var…Korcan şimdi 

ağlardan şey  90’lardan  çıkaracak  sonra  Fener  bilmem ne  üzerimize  yüklenecek bak  ulan  mahvettiniz  bizi  
şampiyonluktan ettiniz bana ne televizyondan izleyim", İlhan: "Hiç bir şey olmaz abi", Yusuf: “Kaç olur 4’mü olur 
(gülüyor)", İlhan: “Ben 3’e razıyım abi", Yusuf: “Şey Fanatik’i gördün mü sen… Pedriel’e bende mesajla yazımki  
Pedriel  gol  atsın adımı dedim Fatma diye değiştireceğim dedim şeyde…olmayacak duaya amin demek ...gel  
otururuz ya" , (tape:3465)

19.05.2011   günü saat:13.49'  da Yusuf Turanlı'nın   İlhan Çelikay'a gönderdiği mesajda  ; 
"Bıgcefteyım kardesım ogunku oturdumuz yerde gel" yazdığı, (tape:3466)
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20.05.2011   günü saat:  10.39  ’da   İlhan Ekşioğlu’nun     Abdullah Başak’ı   aradığı görüşme  ; 
İlhan: “Herşey yolunda mı”, Abdullah:  “Evet abi”, İlhan: “Tamam,  tamam  sen misafirinle konuş bi 

daha son”, Abdullah: “Tamam abi”, (tape:3025)

20.05.2011   günü saat:14.30'  da Yusuf Turanlı'yı   Korcan Çelikay'ın aradığı görüşme  ; 
Korcan:  “Hemen arabayı  sattırdın  hı",  Yusuf:  “Geldim ben  İlhan gelecek  diye  sorayım dedim  araba 

gitmiş 1 gün önce valla satılmış…başka 5.20 bakarız”, Korcan: "Gelecekmiş abi evet", Yusuf: “Başka bir şey 
buluruz yani…audi’de güzel 5.20 de güzel yani", Korcan: "Exculisev var ya galeri…A5 vardı orada da…59 bin 
euro  demiş,  …işte  birine  karar  verdik  alacaktık  şey yok ağırlığımız  olmadığı  için",  Yusuf:  “Ama ne  kadar 
bekledik da baksana yani söyledik de", Korcan: "Bırak ... bırak biliyorum abi ya (gülüyor)", Yusuf: “Anca o kadar 
oldu (gülüyor) olmadı gider o ... şeye bakarız o senin söylediğin arabaya bakarız… (İlhan Çelikay’ı kastederek)  
İlhan da gelsin" , (tape:3467)

21.05.2011   günü   saat:11.56’da     Abdullah Başak’ın Yusuf Turanlı’yı   aradığı görüşme;   
Abdullah:  “Tüm  kadroyu  öğrendim  de  kadro  açıklanmış”,  Yusuf:  “…benimki  oynuyordur  da”, 

Abdullah: “Evet,…, Mehmet Yıldız’ı kesmiş,…Pedriel ile Eneramo’yu koymuş”, Yusuf: “Daha iyi olmuş,..sert 
olanları oynatıyor ya”, (tape:3172)

21.05.2011    günü saat:  12.01  ’de    İlhan Ekşioğlu’nu Abdullah Başak’ın   aradığı görüşme;   
Abdullah:  “Şimdi  kadroyu  açıkladılar  abi,…kalede  Ramoviç,…yok şey     pardon  yanlış  dedim   kalede 

Korcan”,  İlhan: “HI”,  Abdullah: “(gülüyor) Şey  yalnız  ilerde  abi  şeyi  oynatıyor  Eneramo,  Pedriel  2  forvet  
oynatıyor,…gene defansta Hayrettin var Kadir var,…Sedat var,…öbürlerini de söyledi ama şimdi dayım aradım da  
Sivas’ı,… alacağız yeneceğiz,…çok rahatım, hatta yani ne biliyim yani çok çok rahatım ben şeyi düşünüyorum 
acaba  Mini  Cooper  mı  alsam Peugeot  508  mi  alsam(gülüyor)”,  İlhan: “Ya  sen  şu  maçı  alalım  varya”, 
Abdullah: “Vallahi yemin ediyorum İlhan abi bunu kalben söylüyorum yani şu çektiğimiz streslere yani bi kaç kişi 
o klupte zaten stresi yaşayan başkanla beraber cidden yani,…alnımızın akıyla abi”. (tape:3033)

(Abdullah Başak’ın;  Ahmet  Çelebi’den aldığı  Sivasspor  takım kadrosunu İlhan Ekşioğlu’na aktarırken  
“  Kalede Ramoviç,yok     şey     pardon yanlış dedim    kalede Korcan  ” diyerek daha önce kendisi ile şike anlaşması   
sağlanan Korcan Çelikay’ın kalede olmaması ile ilgili İlhan Ekşioğlu’na espri yaparak güldüğü     anlaşılmaktadır.  )  

22.05.2011   günü saat:18.36'  da Yusuf Turanlı'nın   Abdullah Başak'ı aradığı görüşme  ; 
Yusuf: “Statta mısınız", Abdullah: "Yönetim otobüsündeyiz…sen bugün görüştün mü", Yusuf: “evet" , 

Abdullah: “Hı tamam sağol kardeşim", (tape:3472)

2  2.05.2011   günü saat:  18.55’de Alaeddin Yıldırım'ın   İlhan Ekşioğlu'nu aradığı görüşme;   
İlhan: “Abi…aşağıdasın demi", Alaeddin: “Ne oldu", İlhan: “Şeyi düzeni bozmayım ama şey bol şut ha", 

Alaeddin: “Tamam konuşuruz tamam", (tape:3636)
(İlhan  Ekşioğlu;  müsabaka  öncesi  Sivasspor  kalecisi  Korcan  Çelikay’la  şike  konusunda  anlaşıldığını  

bildiğinden birkez daha Abdullah Başak ile Yusuf Turanlı’yı görüştürerek teyit aldıktan sonra müsabakada bol şut  
atılmasını isteyerek Sivasspor kalecisinin müsabakada etkisiz olacağını kastettiği anlaşılmaktadır.)

2  2.05.2011   günü saat:  20.42’de Ahmet Ateş'i   İbrahim isimli şahsın aradığı görüşme  ; 
İbrahim: “Bu Korcan’a sorsana ya kaç para almış ", Ahmet: “Bilmiyorum abi hiç…bizim oyuncumuz bir 

sene daha Sivas’ta", İbrahim: “Bi bak bakalım ya  bu iki tane manyak manyak gol yedi ya…ilkinde de elini 
kaldırmadı topa ya", Ahmet: “Değil mi", İbrahim: “Aklında olsun kardeş haberleşelim".(tape:3497)
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22.05.2011   günü saat:20.53'  de Yusuf Turanlı'nın   Abdullah Başak'ı aradığı görüşme;   
Yusuf: “Nasıl gol yedi ya çocuğa bak", Abdullah: “Sonu iyi bitsin de", Yusuf: “Daha ne olacak daha ne 

bitsin abi Fener kazanır ya daha şeyi mi var abi kaleye gitmiyor Fener ya… Ama yani sonuçta…çok kötü yedik 
o çocuğa üzüldüm",(tape:3473)

22.05.2011   günü saat:23.39'  da Yusuf Turanlı'yı   İlhan Çelikay'ın      aradığı görüşme  (tape:3474); 
İlhan: "10 dakikadır görüştük…iyi abi ya bir şey yok", Yusuf: “İyi tamam oh be rahatladım ya şey oldum 

ya ulaşamadım da mesaj attım ona aradım telefonu kapalı…öbürüde yedi başkaları da yedi lig başından beri her 
gol normal gol mü sanki", İlhan: "Aynen öyle abi olabilir tabi ki yani…benim tek şeyim Stoch’unkini yeseydi 
bari", Yusuf: “İşte yani abi  orada kurtarıyor burada yiyor bu kısmetsizlik olabilir yani…herşey her kaleci", 
İlhan: "Niyang’ınkine refleks yaptı mesela ... çıkarmadı", Yusuf: “Normal hatasız gol de yesen diyecekti zaten",

2  3.05.2011   günü saat:  12.28’de Abdullah Başak'ın   Yusuf Turanlı'yı  aradığı görüşme  ; 
Abdullah:  "Yarın  görüşürüz",  Yusuf:  “Öğlen  mi  demiştin",  Abdullah:  “Gideceğim birazdan  Kadaıköy’e  

doğru…haber veririm ben sana kardeşim…çok mutluydu ama biliyormusun  bizim abimiz",  Yusuf: “Adam gibi 
adam", Abdullah: “Dedim 5 dakika daha uzasa maç 4-4 bitiyordu…ama Fenerbahçe…top oynamadı Yusuf ya, 
ulan sen şampiyonluk..maçına çıkıyorsun", Yusuf: “Çok kötü abi öyle böyle değil yani",(tape:3191)

2  4.05.2011   günü saat:  10.11’de Abdullah Başak'ı   Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme  ; 
Abdullah: "Şimdi aradı beni çağırdı da…gel dedi bakayım da eğer o şey içinse senin ararım gelirsin 

oraya", Yusuf: “Başka ne için olacak be abi", (tape:3192)

2  4.05.2011   günü saat:  10.38’de Abdullah Başak'ın   Yusuf Turanlı'yı  aradığı görüşme  ; 
Abdullah: "Evde normal numaran  varmı kardeşim", Yusuf: “Şimdi bir yere geldim de  0212 352 42 53- 

133", Abdullah: “Dur bir dakika da biz pek tıklayamıyoruz da,evet", Yusuf: “133 yap abi (arka planda telefon çalma  
sesinin geldiği)”, (tape:3194)

2  4.05.2011   günü saat:  11.18’de Abdullah Başak'ı   Yusuf Turanlı'nın       aradığı görüşme  ; 
Abdullah:  “(Aziz  Yıldırım’ı  kastederek)  o  1  numara  Azerbaycan’a  gitti…dedi  ki  Yusuf  kardeşime 

söyle…  pazartesi sabah dedi spor yapmaya gidecez dedi yanına bi tane spor çantası alsın öyle gelsin 
buraya hiç bişey sormadan cuma da olabilir… aynı teleffuz ettiği kelime…ben saat 3’te Etiler’de işim var 
nerdeysen bi yüzyüze konuşalım", Yusuf: “Tamam okey", (tape:3197)

25.05.2011   günü   saat:13.54’de     Abdullah Başak’ı Fatih Mehmet Bucak isimli şahsın   aradığı görüşme;   
Fatih: “…yok abi maç verilmişti ya yediği goller tam onun dangalak kale, alıp eliyle içeri atıyordu kaleci 

yav Sivas’ın,...işte abim anlaşmalı maç diye ben diyorum” , Abdullah: “Yok ağa öyle bir şey vallahi yok ya”, 
Fatih: “..yok yok tamam telefonda konuşuyoruz yok tamam yok yok”, (tape:3206)

26.05.2011   günü   saat:14.56’da     Abdullah Başak’ı Yusuf Turanlı’nın    aradığı görüşme  ; 
Abdullah: “Dün oğlum M abi gelmişti istasyona,…hiçbir şey demiyor”, Yusuf: “İyi abi sen bi ara abi ...ben 

sana söyleyeyim…”, Abdullah:  “Sana döneceğim dedi kulüpteyim,…ama dediki konuşacağımda dedi yarın 
şey  olursa  inşallah da dedi  pazartesi  dedi  hiç  aramanıza  bile  gerek yok spor  ça,  aynı  kelimesi  spor 
çantanızı alın 2’de gelin beraber spora gidelim”, Yusuf: “…iyi olur yani yarın olursa iyi olur”, (tape:3211)
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26.05.2011 günü saat:17.19’da Korcan Çelikay’ın Yusuf Turanlı  ’yı   aradığı görüşme  ; 
Korcan: “…abi sen ararmıydın ya”, Yusuf: “Ameliyat olunca öyle oluyor”, Korcan: “Yaptığın işlerin zamanı 

gelir hoca abi,…keser döner sap döner yani”. (tape:2658)

29.05.2011 günü saat:12.36’da Korcan Çelikay’ın Yusuf Turanlı  ’yı   aradığı görüşme  ; 
Yusuf: “Şeydeyim Efesteyim istersen şeye gidelim neydi Big Chef’e”, Korcan: “Big Chef çok kalabalık abi,

…şimdi geldimde”, Yusuf:  “…olsun canım ne olacak ya, …kalabalık olsun daha iyi  işte”, Korcan: “…girilmiyor  
kapıda sıra var,…Home Store boş ya Home Store’a gidelim,…tam karşı çaprazda”, (tape:2659)

29.05.2011   günü   saat:15.06'da     İlhan Çelikay'ı X Bayan'ın   aradığı görüşme  (tape:3307); 
İlhan: "İstinyepark’tayım…3 erkek oturuyoruz da bir tane abimiz var yanımda bir görüşme yapıyoruz… 

Burada işim bitince arayım mı", X Bayan: “Eğer görüşmek istiyorsan oradan çıkma diyorum…Yakınım çünkü" ,
(29.05.2011 günü yapılan fiziki takipte Yusuf Turanlı, Korcan Çelikay ve İlhan Çelikay’ın saat:13.20’den  

saat:17.40’a kadar birlikte oldukları görülmüştür.)

29.05.2011   günü   saat:20.50’de     Abdullah Başak’ı Yusuf Turanlı’nın    aradığı görüşme  ; 
Abdullah:  “Yarın  gel  öğlen  Şaşkın’da  bekliyorum seni,…Şaşkın’a  gel  ordan  gideriz”, Yusuf:  “…sen 

konuşmadın demi gerek yok konuşmaya”, Abdullah: “…gerek yok direk”, (tape:3213)

31.05.2011   günü   saat:10.00’da     Abdullah Başak’ın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşmede  ; 
Abdullah’ın: “Ne yapıyorsun abi ofiste misin”dediği, İlhan’ın: “Ofisteyim” dediği, Abdullah’ın: “İyi tamam abi 

geliyorum”, dediği(tape:3214) tespit edilmiştir. 
(31.05.2011 günü yapılan fiziki takipte saat:11.00 sıralarında  Yusuf Turanlı ve  Abdullah Başak’ın, İlhan  

Ekşioğlu’nun  işyerinin  bulunduğu  işhanından  çıktıkları, Yusuf  Turanlı’nın  sol  ceket  cebinde  dışarıdan  belli  
olabilecek şekilde dolu beyaz bir zarfın olduğu, burada şahısların ayrıldıkları,  Yusuf Turanlı’nın ilk önce ofisine  
gittiği, saat: 13.40’da Korcan Çelikay ile buluştukları görülmüştür.)

 
D- ALİ KIRATLI ARACILIĞIYLA YAPILAN ŞİKE FAALİYETLERİ 

1- 20.05.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:151-157 arası)

İletişim tespitlerinde; Ali Kıratlı’nın,   20.05.2011 günü,   Fatih Akbaba   ile görüştüğü,     şahsın   Ali Kıratlı  ’ya bir   
takım  bilgiler  getirdiği  ve  bu  bilgilerin  22.05.2011  günü  oynanacak  Sivasspor  -  Fenerbahçe  maçıyla  ilgili  
olabileceği,   Ali Kıratlı  ’nın bu görüşmenin akabinde,   İlhan Ekşioğlu  ’na aldığı bilgileri aktarmak üzere   Fenerbahçe   
Şükrü Saraçoğlu Stadına   geçeceği bilgisinin alınması üzerine;   

Görevlilerce  20.05.2011  günü  saat:17.40  sıralarında  Fenerbahçe  Şükrü  Saraçoğlu  Stadı  çevresine 
geçilerek fiziki  takip çalışmalarına başlanmış, saat:18.00’da  Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadının bulunduğu 
Recep Peker Caddesine bağlanan Kördere Sokakta kırmızı ışıkta beklemekte olan 34 GM 442 plakalı siyah renkli 
Mercedes marka aracın ön sağ koltuğunda  Ali Kıratlı’nın, şoför mahallinde ise  X şahsın oturduğu,aracın yeşil 
ışığın yanmasıyla harekete geçip  Vip Kapısı girişi önünde durduğu, Ali Kıratlı’nın araçtan indiği ve stada girdiği, X 
şahsın ise Bağdat Caddesi istikametine gittiği görülmüş,

Devam eden   teknik takiplerde;   İlhan Ekşioğlu  ’nun    Ali Kıratlı  ’dan elde ettiği bilgiyi aktarmak üzere    Aziz   
Yıldırım’la   Etiler’de bulunan   Paper Moon   Restaurantta bir araya geleceği, bu görüşmeye   Şekip Mosturoğlu  ’nun da   
katılacağı,  ayrıca  Eskişehirspor  Kulüp  Başkanı    Halil  Ünal’la;   Eskişehirsporlu  futbolcu    Sezer  Öztürk’ün   
Fenerbahçe’ye transferiyle ilgili toplantı yapacakları bilgisinin alınması üzerine;   
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Görevlilerce saat:20.00 sıralarında  Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi Akmerkez altında bulunan 
Papermoon Restoran Cafe Bar isimli yere geçildiğinde restaurant önünde Şekip Mosturoğlu’nun kullandığı 34 TH 
9606 plakalı siyah renkli BMW marka araçla Aziz Yıldırım’ın kullandığı  34 GHA 50 plakalı siyah renkli Range 
Rover marka aracın park halinde olduğu, Papermoon Restoran Cafe Bar’ın bahçe kısmında bulunan masada Aziz 
Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve Halil Ünal’ın oturarak sohbet ettiklerinin görülmüştür. 

2- 27.05.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:147-150 arası)

Yapılan iletişim tespitlerinde,  22.05.2011 günü oynanan Sivasspor  -  Fenerbahçe maçı  öncesinde    Ali   
Kıratlı’nın,     Bülent Uygun’la   sıkı irtibatı olan    Fatih Akbaba   ile bazı şike faaliyetleri içerisinde olduğu, 27.05.2011   
günü   İlhan Ekşioğlu’nun     Ali Kıratlı   ile telefonla irtibata geçerek;  “3’ü” teslim etmek için   Tamer Yelkovan’d  an haber   
beklediğini, “1’i” ise pazartesi günü teslim edebileceğini şifreli şekilde ifade ettiği, “3 ve 1” tabirinin 300.000 ve  
100.000 dolar olabileceği, aynı gün saat:14.42’de    İlhan Ekşioğlu’nun     Ali Kıratlı  ’dan; ofisine gitmesini istediği ve   
çalışanı   Fatma   isimli bayandan parayı alabileceğini söylediği bilgisinin edinilmesi üzerine,   

27.05.2011 günü saat:16.00’da İlhan Ekşioğlu’nun ofisinin bulunduğu Altıyol işhanı civarına geçilerek fiziki 
takip çalışmalarına başlanmış, saat:16.18’de  Ali Kıratlı’nın Söğütlü Çeşme Caddesi üzerinden Dilhayat Sokağa 
giriş yaparak ofisin bulunduğu Altıyol İşhanına girdiği, saat:16.22’de işhanından elinde kırmızı renkli karton çanta 
ile çıkarak Kuşdili Caddesi üzerinde yaya vaziyette stad istikametine doğru gittiği, Kuşdili Caddesinin sonunda yol  
kenarında bekleyen  34 GM 442 siyah renkli BMW marka aracın arka kapısını açarak araca bindiği ve hareket  
ederek ayrıldıkları görülmüş, süreç kayıt altına alınmıştır (devam eden iletişim tespitlerinde, buluşma sonrasında Fatma 
isimli çalışanla Ali Kıratlı’nın ayrı ayrı paranın teslimatıyla ilgili  İlhan Ekşioğlu’na bilgi verdikleri, yine  Fatih Akbaba’nın Ali 
Kıratlı'dan yemek ısmarlamasını istediğini, Ali Kıratlı’nın ise görüşmenin sonunda “Tamam yeriz şey bende zaten” dediği, Ali 
Kıratlı’nın Kıbrıs’a gideceği ve döndükten sonra Fatih Akbaba ile buluşacağı belirlenmiştir.).

3- 29.05.2011 GÜNLÜ FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:143-146 arası)

İletişim  tespitlerinde,    Ali  Kıratlı’nın   27.05.2011    günü  İlhan  Ekşioğlu’nun   şirket  çalışanı    Fatma    isimli   
bayandan aldığı   300.000 dolar   paranın teslimatı için   Fatih Akbaba ile   29.05.2011 günü saat:22.00 sıralarında bir   
araya geleceği bilgisinin alınması üzerine;

Görevlilerce saat:22.00 sıralarında  Ali Kıratlı’nın  Kadıköy Suadiye Mah. Selvili Sokak No:5  sayılı yerde 
bulunan ikameti civarına geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış, saat:22.25’te adresten Ali Kıratlı’nın elinde 
krem renkli karton çanta ile çıktığı, Bağdat Caddesi istikametine yaya olarak yürüdüğü, caddede Fatih Akbaba ile 
buluştuğu,  yürüyerek sohbet  ettikleri,şahısların  cadde üzerinde karşı  tarafa  geçtiklerinde Ali  Kıratlı’nın  karton  
çantayı  Fatih  Akbaba’ya  verdiği,  Ayşeçavuş  Kozyatağı  tabelası  altına  geldiklerinde  bir  süre  burada  sohbet  
ettikleri,  daha sonra ayrıldıkları, Ali Kıratlı’nın ikametinin bulunduğu Selvili Sokağa doğru gittiği, Fatih Akbaba’nın 
ise cadde üzerinde park halinde olan  34 NVT 34  plakalı mavi renkli BMW marka otonun yanına gittiği, karton 
çantayı otonun sağ ön koltuk altına koyduğu ve burada araç yanında bekleyen şahıslarla otoya binerek ayrıldıkları 
görülmüş,süreç fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.

4- EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI

1  3.05.2011   günü saat:  23.18’de Ali Kıratlı'nın   Mecnun Otyakmaz'ı       aradığı görüşme;   
Ali: "Başkan dün gece evlenmiş", Mecnun: “Dedikleri doğru o zaman ha ben duymuştum Sivaslı biriyle  

evlenmiş",  Ali.  "Bombamız  patlamasaydı  biz  gelirdik bombamız  da  patladı  rezil  ettiler…bir  de  bu  maça 
gelirsek mahvoluruz başkan… bırakmazdım seni". (tape:2539)
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(Eskişehir  Trabzon  müsabakasında  teşvik  girişimlerinde  bulunurken  fotoğrafının  çekilerek  basına  
verilmesi nedeniyle Ali Kıratlı’nın bu müsabakaya gitmekten çekindiği anlaşılmaktadır.)

17.05.2011   günü saat:  18.28  ’de   İlhan Ekşioğlu’nu     Ali Kıratlı’nın    aradığı görüşmede  ; 
Ali’nin, “İyi vallahi ya bir şey bir görseydim seni ya” dediği, İlhan’ın; Kandilli’ye gelmesini söylediği, 

şahısların buluşmak için anlaştıkları, (tape:3015)

17.05.2011   günü saat:  19.05  ’te   İlhan Ekşioğlu’nu     Ali Kıratlı’nın    aradığı görüşmede;   
Ali’nin; yokuşun başında olduğunu belirttiği, İlhan’ın;“Devam et gördüm” dediği, (tape:3016)

17.05.2011   günü   saat:19.19’da     Aziz Yıldırım’ı İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşmede  ; 
İlhan’ın: “Bugün bir ara bir görüşebilir miyiz ya bi  bir şey anlatmam lazım size" dediği, Aziz’in: “Şeyin 

oraya geliyorum kordona… He, dön gel" dediği, (tape:2419)
(İlhan Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’yla yaptığı görüşmeyle ilgili Aziz Yıldırım’a bilgi vereceği anlaşılmaktadır.)

17.05.2011   günü saat:  19.35  ’te   İlhan Ekşioğlu’nun     Ali Kıratlı’yı   aradığı görüşme;   
Ali: “Ben seni seviyorum sen beni anlamıyorsun”,  İlhan: “Seni varya şimdi bana bak beni şimdi ne kadar 

rahat  götürecen  oraya biliyormusun,…şeye,…maça  maça”,  Ali: “Herhalde  canım”, İlhan:  “(Aziz  Yıldırım’ı 
kastederek) Şimdi çağırdı ama hiç üzerim müsait değil, senden indim o aradı”, Ali: “Bence gitsene anlatsana”, 
İlhan: “Yok  anlatmayayımki  niye biliyormusun  sen bana yarın bir haber getirki”, Ali: “Ben varya beynimden 
vurulmuşa  döndüm  bizimki  böyle…ben  dünyalar  gitti  benim  cebimden  bu  iş  için  dedim ben  dedim 
manyakmısınız  siz hemen dedim gel abi bin lan dedim ne abisi…”, İlhan: “Hayır  hayır  konuşmamızı anlatsam 
amuda kalkar biliyorsun demi,…yani  sen bana bir şey getirki ben de deyimki  tamam kardeşim yaptık bak 
böyle  böyle…yapsamda gelir  bunu unutma yapmasamda gelir nasıl  Fenerbahçe için  ne diyorlar  yapmadığın 
zamanda yap…o zaman yapki bari desinler anasını  satayım,…bu  bizden haber ...  heh bizden habersiz bir 
şeyler  yapıldı  o  bu  bu  diye lanse edildi  buna 1 numaraya,…ya  neyse  söylerim yarın  sana”, Ali: “Şimdi 
konuşturacağım çağırıp konuşturacağım ben onu,…tamam son altın vuruşu da yapalım   bitsin gitsin bu işte   
artık kendimizde bir”,  İlhan: “Ulan getirdik bari son noktayı da koyalım be”, (tape:3017)

1  7.05.2011   günü saat:  22.13’de Ali Kıratlı'nın   Mecnun Otyakmaz'ı  aradığı görüşme  ; 
Ali: "Başkan tamam konu gittik görüştün mü sen…aynı benim dediğim gibi duydun demi", Mecnun: 

“Tamam duydum he", Ali:"Biliyorsun başkan aman ha", Mecnun: “Ama işte benim tahmin ettiğim de doğru 
yani", Ali: "Yo aptalın biri o ya geri zekalı ya orada öyle konuşuyor da yani başı.. belli olmayan iş mi olur ya…ben  
kötü oldum yani ne alakası var…başkan biletleri unutma ha kurban olayım", (tape:2543)

1  8.05.2011   günü saat:  12.57’de Ali Kıratlı'yı   Mecnun Otyakmaz'ın  aradığı görüşme;   
Ali:  "Sen bana bir  şey diyor…benim seni  görmem gereken bir  şey yok o zaman, hayırlı  yolculuklar",  

Mecnun: “Sağol", Ali: “Tamam dediğimiz gibi”, (tape:2544)

18.05.2011   günü saat:  13.55  ’te   İlhan Ekşioğlu’nun     Halil Köntek’i   aradığı görüşme  ; 
İlhan:  “Halil  sen  mi  gittin  karşıya”,  Halil: “Ben  gittim  İlhan  bey karşıda  iş  vardı  ben  teslim  ettim 

geliyorum”,  İlhan: “Yani  ben bir paket bıraktım Fatma’ya,…Ali seni arayacak  Ali  Kıratlı…gelecek şeyin 
önüne ofisin onu ona verirsin 300 var içinde onun”. (tape:3021)
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1  8.05.2011   günü saat:  15.00’de Ali Kıratlı'yı   Halil Köntek'in aradığı görüşme;   
Halil: “Ben Halil ee siz  gelecek misiniz Ali bey yoksa ben şey yapayım mı  ulaştırayım mı size", Ali: 

"İlhan aramadı beni", Halil: “Ben geleceksiniz diye biliyorum ama", (tape:2547)

18.05.2011   günü saat:  15.05  ’te   İlhan Ekşioğlu’nun     Ali Kıratlı’yı   aradığı görüşmede  (tape:3022); 
İlhan’ın: “Var mı bir haber” dediği, Ali’nin: “Görmem lazım seni” dediği,  İlhan’ın stada geçtiğini söylediği.

1  8.05.2011   günü saat:  15.20’de Ali Kıratlı'nın   İlhan Ekşioğlu'nu       aradığı görüşme  ; 
Ali:  "Odanda mısın",  İlhan: “Ben aşağı iniyorum  buralarda barutlar dolaşıyor" ,  Ali:  "İyi  aşağıya gel 

şey...oraya doğru gel işte ben giriş yapıyorum…alt kapıya",(tape:2548)

1  8.05.2011   günü saat:  15.28’de Halil Köntek'i   Fatma isimli çalışanın aradığı görüşme  ; 
Fatma: "Şimdi eve gönderdik İlhan Beyi…nerdesiniz şu anda", Halil: “Asansöre biniyorum", Fatma: "Ali  

Murat nerde", Halil:“ Mcdonalds’ın karşısındaydı Fatma hanım herhalde otoparka gidiyor", Fatma: "Şey İlhan bey 
seni bir yere gönderecekti bana para bıraktı bayağı yüklü bir para  Ali Murat", Halil: “Biliyorum biliyorum yok 
yok biliyorum Fatma hanım…konuştum hallettim geliyor şimdi", Fatma: "Biliyorsan daha ne gönderdin çocuğu", 
Halil: “Ya onluk bir şey değil Fatma hanım burdan gelip alıyor ya adam", (tape:2689)

1  8.05.2011   günü saat:  15.36’da Halil Köntek'i   Ali Kıratlı'nın  aradığı görüşme  ; 
Ali: "Geldin mi Halil", Halil: “Geldim Ali bey ben", Ali: "Ben de o zaman stadtan çıktım…boğaya doğru 

geliyorum…gelince ararım ben seni yaklaşınca", Halil: “Tamam oldu Ali bey".(tape:2690)

1  8.05.2011   günü saat:  15.41’de Halil Köntek'i   Ali Kıratlı'nın aradığı görüşme  ; 
Halil:  “Geldim Ali bey", Ali'nin "Şeydeyim Halkbank’ın önündeyim stada doğru"  Halil:  “Tamam oldu 

tamam". (tape:2691)
(Ali Kıratlı’nın 18.05.2011 günü akşam saatlerinde şike amaçlı faaliyetler yürütmek üzere Sivas’a gidecek  

bazı şahıslarla buluşmayı planladığı, bu durumu bilen İlhan Ekşioğlu’nun şahsa şike amaçlı 300.000 dolar verdiği  
anlaşılmaktadır.)

18.05.2011   günü saat:  21.09’  da   Ali Kıratlı’nın       Faruk Taşseten’i   aradığı görüşme  ; 
Ali (Bir isteği olduğunu söyleyip): “Öyle onlara biraz öyle fazla çok ciğerden yapma tamam mı o Ayhan’a 

özellikle,…dersin Ali abi bizim için çok önemlidir ona bir mesaj ver lafın arasında, geçen hafta beni biraz üzdü o  
biliyormusun” dediği, Faruk’un onayladığı. (tape:2562)

19.05.2011   günü saat:  12.18’  de   Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu  ’nu aradığı görüşme;   
Ali’nin;  ne  yaptığını  sorduğu,  İlhan’ın;  “İyi,  senden  haber  bekliyorum”  dediği,  Ali’nin;  “Tamam 

geleceğim ben sen  geçerken  ararım  sen  ev  ne  akşam”  dediği,  İlhan’ın;  Dereağzı’nda  olduğunu,  Ali’nin; 
arayacağını belirttiği. (tape:2563)

19.05.2011   günü saat:  14.20’  de   Ali Kıratlı’yı İlhan Ekşioğlu’nun    aradığı görüşme  ; 
Ali’nin; Adapazarı’nda olduğunu, çıktığını ve şahsı bulacağını söylediği, İlhan’ın onayladığı. (tape:2565)

19.05.2011   günü saat:  17.21’  de   Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme;   
Ali:  “Yarın  söyleyecek  gelecek  ama  ona şey,  şimdi  bugün  gelecekmiş  oraya,…hee,  mektup 

getireceğim sana”. (tape:2566)
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19.05.2011   günü saat:  21.23  ’te   İlhan Ekşioğlu’nu     Aziz Yıldırım’ın   aradığı görüşme  ; 
Aziz: “Ne yaptın aramadın”,  İlhan: “Ya yarına kaldı başkanım ya,…yarın gelecekmiş işte adamı yarın 

gönderiyor  benim yanıma,…birini  gönderiyor  benim yanıma  yarın  öğlen  dedi  sende olacak  telefonda 
konuşmadı,…gayet iyi dedi bütün teferruatları anlatacak dedi sana” , Aziz’in onayladığı. (tape:3024)

20.05.2011   günü saat:  10.46’da Aziz Yıldırım'ın   İlhan Ekşioğlu'nu  aradığı görüşme  ; 
Aziz:  “Programın  ne",  İlhan:  “Program  işte  birini  bekliyorum  o  gelir  gelmez  size  geleceğim 

neredesiniz", Aziz: “Gel gidelim diyecektim Samandıra’ya bir 10 dakika gidip gelelim…hadi buluşalım orada", 
İlhan: “Tamam oldu başkanım", (tape:2374)

(İlhan Ekşioğlu’nun Ali  Kıratlı  ve  Fatih  Akbaba’dan haber geldikten sonra Aziz  Yıldırım’a bilgi  vermek  
istediği anlaşılmaktadır.)

20.05.2011   günü saat:  12.30’  da   Ali Kıratlı’yı Fatih Akbaba’nın   aradığı görüşme  ; 
Ali: “İyi tamam kardeşim ne yapıyorsun bir yaramazlık yok”, Fatih: “Yok yok her şey çok güzel tamam”, 

Ali: “Tamam ayakkabı alırsan getir yanıma ama,…tamam 2-3 tane,…ya ben haber geldi mi seni arayacağım 
canım merak etme biletler geldi mi bana,…tamam alacağım şey bir aksilik yok değil mi”, Fatih: “Yok yok 
ben görüştüm onunla tamam her şey,…hiç bir şey yok zaten alınca gevşedi”,  Ali: “Öyle tabi öpüyorum seni 
kardeşim sen ... ayakkabıları da kurtar iki üç tane haydi”, (tape:2568)

20.05.2011   günü saat:  13.34’  de   Ali Kıratlı’yı İlhan Ekşioğlu’nun   aradığı görüşme  (tape:2569); 
İlhan: “Var mı bir şey”, Ali: “Vallaha daha buradalar da bana haber gelmedi gelince geleceğim ben 

sana, sen de var mı bir şey”, İlhan: “Yok”, Ali: “İyi tamam banan gelir gelmez döneceğim sana gelmişler”,

20.05.2011   günü saat:  15.32  ’de   İlhan Ekşioğlu’nu     Aziz Yıldırım’ın   aradığı görüşme  ; 
Aziz: “Ha  geldi mi kimse”, İlhan: “Ee Semih burda Şekip burda,  şey gelmedi,… gelecek başkanım 

gelecek o yoldaymış haberi geldi”. (tape:3029)

20.05.2011   günü saat:  15.34’  de   Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşmede  ; 
Ali’nin:  (Beklediği  şahısları  kastederek)  Yarım  saat  içerisinde  yanında  olacaklarını,  şahıslarla 

konuşup kendisine ileteceğini söylediği. (tape:2570)

20.05.2011   günü saat:  17.08’  de   Ali Kıratlı’nın Fatih Akbaba’yı   aradığı görüşmede  ; 
Fatih’in; kramponları beklediğini ve aldığını belirttiği, Ali’nin; bildiği bir yere gelmesini, kendisini 

aldıracağını söylediği. (tape:2571)
(Ali Kıratlı’nın beklediği şahsın Fatih Akbaba olduğu, şahsın Sivasspor maçında şike anlaşması yapılan  

şahıslarla  ilgili  bilgi  vermesinin  beklendiği,  bu bilgiyi  Ali  Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’na,  onun da Aziz  Yıldırım’a  
aktaracağı anlaşılmaktadır.)

20.05.2011   günü saat:  17.52’de Tamer Yelkovan'ı bir b  ayanın aradığı görüşme  ; 
Bayan: “Bu 250 bin doları İlhan beye neden Özkan götürdü", Tamer: “Kim götürecekti ya…sen mi 

götürecektin", Bayan: "Benle alakası yok yani tamam ben ne olduğunu bile bilmiyorum", Tamer: “ya 550’nin 
250’si işte", Bayan: “Tamam da yani",(tape:3252)

20.05.2011   günü saat:  17.58’  de   Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşmede  ; 
Ali’nin, geldiğini belirttiği, İlhan’ın, geleceğini ilettiği, (tape:2572)
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20.05.2011   günü saat:  18.11’de İlhan Ekşioğlu’nun     Aziz Yıldırım’ı   aradığı görüşme  ; 
İlhan:  “Sonra  anlatayım  isterseniz  şimdi  çıktı nasıl  yapalım”,  Aziz: “Sen  ne  biz  Papermoona 

gidiyoruz…istiyorsan gel oraya orda konuşur ordan gideriz eve”. (tape:3031)
(Ali  Kıratlı’nın  İlhan  Ekşioğlu’yla  yüzyüze  görüşüp  yürütülen  şike  faaliyetleri  hakkında  bilgi  verdiği,  

Ekşioğlu’nun da Aziz Yıldırım’la yüzyüze görüşüp bilgi aktarmak için randevulaştığı anlaşılmış, 20.05.2011 günü  
saat:18.00  sıralarında   Şükrü  Saraçoğlu  Stadı    çevresinde    yapılan  fiziki  takipte  Ali  Kıratlı’nın  bölgede  olduğu   
görülmüş,  saat:20.00  sıralarında  Aziz  Yıldırım  ve  İlhan  Ekşioğlu,  Şekip  Mosturoğlu  ve  Halil  Ünal’la  birlikte  
Papermoon restaurantta görülmüş ve görüntülenmişlerdir.)

20.05.2011   günü saat:  21.45  ’te   İlhan Ekşioğlu’nu     Alaeddin Yıldırım’ın   aradığı görüşme  ; 
İlhan: (Papermoon’da olduğunu söyleyip) “Ya başkan çağırdı geldik oturuyoruz ee  Halil  başkan var 

Şekip, başkan ben saat 5’ten beri burda oturuyoruz”, Alaeddin: “Bitti mi?”, İlhan: “Yok da yani ertelendi ama bitti 
gibi,…ee şeyi de, nedir ee bizim şeyi de istiyorlar Gökhan’ı”, Alaeddin: “Santrafor”, İlhan: “Hı hı”, (tape:3032)

(Görüşmenin 4’lü yapılan ikinci bölümünde Sezer Öztürk’ün transferinin konuşulduğu, bu toplantı öncesi  
Ekşioğlu ile Yıldırım’ın başbaşa yapılan şike faaliyetlerini değerlendirdikleri anlaşılmaktadır.)

2  4.05.2011   günü saat:  19.28’de Ali Kıratlı'yı   Fatih Akbaba’nın aradığı görüşme;   
Fatih: “Ne zaman yemek yiyeceğiz abi", Ali: "Bilmiyorum haber gelsin yeriz" , Fatih: “Ben senden haber 

bekliyorum", (tape:2576)

2  4.05.2011   günü saat:  20.21’de Ali Kıratlı'yı   İlhan Ekşioğlu'nun aradığı görüşme;   
Ali:  "Rıza’ya  gittim…en  yakın  kimlesin  falan,  İlhan  dedim,  ben  çok  dedim  yani  herşeyimiz  bir  abi 

Fenerbahçeli  yöneticilerden öyle  mevzu  oldu  ben  oradan aradım bir  seninde  kapalıydı  telefonun…Jaja  ile 
ilgilenirseniz haberiniz olsun…yumruk atmışlar buna Sadri Şener falan saldırmışlar üstüne bu da basmış şeye  
gitmiş Brezilya’ya", İlhan: “Yok ya aldılar abi şeyi Emenike…şimdi bu şeyi istihkakı cuma günü yapıyoruz ha 
haberin olsun…ben sana alo diyeceğim", Ali: "Tamam sen yoksun galiba", İlhan: “Yani gidebilirim de ama ne 
olursa olsun cuma oldu yani",(tape:2577)

26.05.2011   günü   saat:17.09’da     Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme;   
Ali: “Yarın görüşecek miyiz”, İlhan: “Görüşme bu akşam belli olacak ben sana haber vereceğim”, Ali: 

“..bekli.. ama aradılar beni ha bilesin”, (tape:2550)

27.05.2011   günü   saat:10.11’de     Aziz Yıldırım'ın Tamer Yelkovan'ı    aradığı görüşme;   
Tamer: “İlhan Bey aradı onun bi emaneti vardı onu bugün halletmeye çalışacağım", Aziz: “Tamam 

İlhan ...peki oldu", (tape:2370)

27.05.2011   günü   saat:10.37’de     Ali Kıratlı’yı İlhan Ekşioğlu’nun   aradığı görüşme  ; 
İlhan:  “…Senin işini bugün yüzde yüz hallediyorum,…ararım seni  ben ofiste  olmayacağım”, Ali: 

“Halil’e”, İlhan:  “Halil yok anasını satayım evlendi bütün işlerim de alt üst oldu bir hafta izinli Halil,…ben 
sana birine yönlendireceğim bizim ofiste seni,… Ali, 3 alacaksın,…1’ini pazartesi günü halledeceğim sana,
…ben yokum çünkü birini bir yere göndermem lazım pazartesi günü gelirsin hem kahve içeriz hem de o 
1’ini  ben sana veririm”, Ali:  “…ben sana gideceğim ama değilmi”,  İlhan:  “…sen bana sen hiç  karışma 
şeylere karıştırma oraları,…ben oradan aldırıp sana şey yapacağım alo diyeceğim”,  (tape:2551)
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27.05.2011   günü   saat:14.42’de     Ali Kıratlı’yı İlhan Ekşioğlu’nun    aradığı görüşme;   
İlhan’ın;  haber  geldiğini,  muhtemelen  saat:15.00  ile  15.30  arasında  muhasebe  müdürü  Fatma’nın  

kendisini arayabileceğini belirttiği ve “…sen 3 alıyorsun ha unutma yani” dediği, Ali’nin; “..tamam 300 yani ya” 
dediği, İlhan’ın onayladığı. (tape:2552)

27.05.2011   günü   saat:15.46’da     Ali Kıratlı’yı  Fatma’nın   aradığı görüşme  ; 
Fatma:  “İyi  günler  İlhan  Ekşioğlu’nun,…ofisinden  arıyorum  ben,….ben  şuan  ee  aynı  katın  6. 

katındayım aynı binanın”, Ali: “Ben uğruyorum geliyorum”. (tape:2553)

27.05.2011   günü   saat:16.20’de     Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’na   mesaj gönderdiği;   
“Tamam aldm selamlar.” Yazdığı. (tape:2554)
(Ali Kıratlı’nın önceden kararlaştırıldığı üzere    27.05.2011 günü   İ. Ekşioğlu’nun ofisinden 300.000   

dolar  aldığı  anlaşılmış,  aynı  gün  yapılan  fiziki  takipte  Ali  Kıratlı’nın  saat:16.18’de  İlhan  Ekşioğlu’nun  
ofisinin bulunduğu binaya elinde herhangi bir şey olmadan girdiği, saat:16.22’de binadan elinde kırmızı  
renkli bir karton çanta ile çıktığı görülmüş ve görüntülenmiştir..)

27.05.2011   günü   saat:16.30’da     Ali Kıratlı’yı Fatih Akbaba’nın   aradığı görüşme  (tape:2555); 
Fatih:“…Ben kanat yemeye geldim buralardayım”, Ali (havalimanında olduğunu, Kıbrıs’a gideceğini, ertesi 

gün  döneceğini  söyleyip):  “Haber  veririm  dönerken  sana,…ben  ısmarlayacağım  yani  tamam”,  Fatih:  “Sen 
ısmarlayacan biliyorum da bugün ısmarlama şansın yok yani”, Ali: “Tamam bizde zaten şey tamam”, 

29.05.2011   günü   saat:19.50’de     Ali Kıratlı’yı Fatih Akbaba’nın   aradığı görüşme;   
Ali:  “…Geldim ya evdeyim yatıyorum”, Fatih:  “Ben geliyorum o zaman,…ben şuan şeydeyim İzmit’te…”, 

Ali: “2 saat sonra gel”, Fatih: “Tamam 2 saat sonra geleyim değil mi 1 saat sonra değil”, (tape:2558)

29.05.2011   günü   saat:22.09’da     Ali Kıratlı’yı Fatih Akbaba’nın   aradığı görüşme;   
Fatih: “Geldim bekliyorum,…başındayım sokağın”, Ali: “İyi tamam bekle çıkacağım şimdi”, (tape:2559)
(Ali Kıratlı’nın 27.05.2011 günü İlhan Ekşioğlu’nun ofisinden aldığı 300.000  doları Fatih Akbaba’ya  

vereceği anlaşılmış,    29.05.2011 günü yapılan fiziki   takipte saat:22.25’de Ali Kıratlı’nın    elinde krem renkli   
karton  bir  çantayla   Kadıköy  Suadiye  Mh  Selvili  Sk  No:5    sayılı  yerde  bulunan     ikametinden  çıktığı,   
yürüyerek Bağdat Caddesine doğru gittiği, caddeye çıktığında Fatih Akbaba ile buluştuğu, elindeki karton  
çantayı  Fatih  Akbaba’ya  verdiği,  şahısların  bir  süre  konuştuktan  sonra  ayrıldıkları  görülmüş  ve  
görüntülenmişlerdir  .)   

29.05.2011   günü   saat:22.38’de     Fatih Akbaba’nın Hüsnü isimli şahsı   aradığı görüşme  (tape:3111); 
Fatih: “Yarın gene sen hazırlıklı olda yarın sana uğrayacağım tamam mı… 11’de filan hazırlıklı yani hazır  

ol,…bankaları gez yani sabah”, Hüsnü:  “11’e kadar bitirmemde, 11 ben dükkanda oluruz ya”, Fatih:  “…bitir işte 
ama bayağı hazır ol biraz” , Hüsnü: “…ne kadar gibi ge..”, Fatih: “Pazartesi günü 100, tamam mı…” dediği,

E- SİVASSPOR – FENERBAHÇE MÜSABAKASI İLE İLGİLİ DİĞER İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI 

21.05.2011   günü saat:  19.46  ’da   İlhan Ekşioğlu’nun     Şekip Mosturoğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
İlhan:  “Şey  yapacağım  kısa  keseceğim  bu  bunlar  çift  oynuyor  seninki  önde  oynuyor  ha”,  Şekip: 

“Tamam”, İlhan: “Ha öptüm seni”,  (tape:3035)

21.05.2011   günü saat:  19.54  ’te   İlhan Ekşioğlu’na     Şekip Mosturoğlu’nun   gönderdiği mesajda  ; 
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“Ilhan Yobo mutlaka konussun onunla” yazdığı. (tape:3036)
(İlhan  Ekşioğlu’nun  Abdullah  Başak’tan  aldığı  Sivasspor  kadrosu  hakkında  konuştuğu,  kastedilen  

futbolcunun Nijerya uyruklu   Mıcheal Eneramo   olduğu, Nijerya uyruklu Fenerbahçeli futbolcu   Michael Yobo  ’nun   
Eneramo ile şike konusunda konuşmasını istediği anlaşılmaktadır.) 

23.05.2011   günü saat:  14.15  ’te   İlhan Yüksel Ekşioğlu’nu     Hakan…?’ın   aradığı görüşme;   
Hakan: “Stres, stres ama bir bir oldu zaman harbiden sizde sıkıntı oldu demi” , İlhan: “Ya oluyor ama ben 

rahattım ya” dediği(tape:3042), şahısların Fenerbahçe’nin şampiyonluğu hakkında konuştukları tespit edilmiştir. 

EYLEMLE İLGİLİ ŞÜPHELİ İFADELERİ

              Aziz Yıldırım savcılık ifadesinde  ;   Mecnun Otyakmaz’la karşılaşma öncesinde maçta Fenerbahçe takımına 
ayrılacak  biletler  ve  oturma  yerleri  hakkında  görüştüklerini,  fiziki  takipte  belirtilen  çanta  hakkında  bilgisinin  olmadığını,  
kendileri  dışında bu tür girişimlerde bulunan şahısların yapmış oldukları hareketlerden sorumlu olmadığını beyan etmiştir.

İlhan Ekşioğlu savcılık ifadesinde; Karşılaşmadan bir gün önce kafile ile birlikte Sivas'a gittiklerini, burada 
Sivasspor'lu yöneticilerle yemek yediklerini beyan etmiştir.

Abdullah Başak  savcılık  ifadesinde;  maçta  şike  faaliyetinde bulunmadığını,  15.05.1011 günü Ahmet 
Çelebi ile yaptığı görüşmede geçen 200.000 tl’nin Ahmet Çelebi'nin kumar borcu ile ilgili olduğunu, İmdat isimli  
şahısla  yaptığı  görüşmede  geçen  çantanın  Federasyonun  İlhan  Ekşioğlu'na  hediye  ettiği  yılan  derisi  çanta  
olduğunu,  çanta'nın  içerisinde  ufak  tefek  hediyeler  olduğunu,  31.05.2011  tarihli  fiziki  takip  hakkında;Yusuf  
Turanlı'nın zarf taşıdığını görmediğini, Korcan Çelikay ile buluşması hakkında bilgisinin olmadığını, 16.05.2011  
tarihli Yusuf Turanlı ile yaptığı görüşmede geçen 200 ve 300 rakamlarının, Yusuf Turanlı'nın menajerliğini yaptığı  
futbolcuya ve Yusuf Turanlı'ya ödenecek para olduğunu, Bülent İbrahim İşçen'e aynı sularda gezmeyelim sözü ile  
aynı caddede gezmemelerini kastettiğini beyan etmiştir.
 

Bülent İbrahim İşçen kolluk ifadesinde;  Mecnun Otyakmaz’la  karşılaşmanın biletleri ve oturma düzeni 
hakkında  konuştuklarını,  Abdullah  Başak’la  yaptığı  görüşmede  söylediği  ‘aynı  sularda  gezmeyelim’  sözünü 
çapkınlıkla ilgili olarak söylediğini beyan etmiştir.

Ahmet  Çelebi  kolluk  ifadesinde; karşılaşma  öncesinde  Mehmet  Yıldız’la  görüşme sebebinin  Mehmet 
Yıldız'ın  kiralayacağı  bir  benzin  istasyonu  hakkında  olduğunu,  Bülent  İbrahim’le  13.05.2011  günü  yaptığı  
görüşmenin Bülent'in kendisinden borç para istemesi ile ilgili olduğunu (aynı görüşme hakkında Bülent İbrahim;  
Ahmet Çelebi’nin kendisinden maç bileti istediğini söylemiştir.), kimsenin kendisini Trabzon'dan teşvik pirimi gelip  
gelmediğini araştırması için görevlendirmediğini (Aziz Yıldırım ifadesinde Ahmet Çelebi'yi bu konuda araştırma  
yapması için Sivas'a gönderdiklerini beyan etmiştir.) ileri sürmüştür.

Mehmet Yıldız kolluk ifadesinde; maç için kendisine şike teklifinde bulunan olmadığını, maç öncesinde 
Ahmet  Çelebi  ile  büyük  otelde  sünnet  düğününde  karşılaştıklarını,  hal  hatır  haricinde  başkaca  bir  şey 
konuşmadıklarını beyan etmiştir. (Ahmet Çelebi aynı buluşma ile ilgili olarak Mehmet Yıldız'ı çağırma sebebinin;  
Mehmet Yıldız'ın kiralayacağı bir benzin istasyonu hakkında görüşmek olduğunu, otelde bu konuyu konuştuklarını  
beyan etmişti.).

Yusuf  Turanlı  kolluk  ifadesinde;  Korcan  ile  yemek  yemek  için  bir  araya  geldiklerini,  sadece  sohbet 
ettiklerini, Abdullah Başak’la sohbet amaçlı bir araya geldiklerini, İlhan'ın iş yerine gitmesi ile ilgili olarak yapılan  

404



fiziki takip hakkında İlhan'dan çıkarken elinde bulunan zarfın içerisinde evrak olduğunu, 15.06.2011 günü İlhan'ın  
iş  yerine  gittiği  fiziki  takipte  görüntülenen  poşetin  içerisinde  transfer  evraklarının  olduğunu,  İlhan’ın  ofisine  
futbolcular hakkında bilgi  vermek için gittiğini, 16.05.2011 günü Abdullah Başak ile yaptığı görüşme hakkında  
520.000 dolarla ilgisinin olmadığını; böyle bir para vermediğini, kendisinin de almadığını (Abdullah Başak aynı  
görüşmede  geçen  para  konusunun  Yusuf  Turanlı'nın  menajerliğini  yaptığı  futbolcuya  ve  Yusuf  Turanlıya  
ödenecek  para  olduğunu  beyan  etmiştir.),  bu  görüşme  sonrasında  Korcan  Çelikay  ile  buluşmasına  yönelik  
görüşme  hakkında  Korcan'ın  kasıklarındaki  rahatsızlığı  sebebiyile  ameliyat  olması  ile  ilgili  olduğunu  beyan 
etmiştir.

Korcan Çelikay kolluk ifadesinde; Yusuf Turanlı ile buluşmalarının sohbet amaçlı olduğunu, bu şahıstan 
kesinlikle para almadığını beyan  etmiştir.

Mecnun  Otyakmaz  kolluk  ifadesinde;  Ahmet  Çelebi'nin  neden  Sivas'a  erken  geldiğini  bilmediğini, 
Sivas’taki fiziki takiple ilgili olarak; Fenerbahçeli yöneticilerle yemek yediklerini, fiziki takipte görüntülenen çanta ile  
ilgili  olarak "Sivas taraftarına ayrılan ve tanesi 250 tl'den satışa çıkarılan ancak satılamayan maraton tirübün  
biletleri  ile diğer elimizde bulunan misafirlere ait biletler bulunmaktadır. bu çanta içerisinde bulunan biletleri Aziz 
Yıldırım'a gösterdim ve "bak bu biletler" elimde kaldı dedim. Belki de Faruk Taşseten isimli şahıs bu biletleri bu  
yemek davetine gelen misafirlere vermek amacıyla yanında getirmiş olabilir."  dediği, (Aynı çanta ile ilgili olarak 
Aziz Yıldırım çanta hakkında bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.) 

Faruk  Taşseten  kolluk  ifadesinde;  Fiziki  takipte  görüntülenen  çanta  içerisinde  davetiye  olduğunu, 
davetiyeleri orada bulunan konuklara dağıttığını beyan etmiştir. (Mecnun Otyakmaz para ile satışa çıkarılan ancak  
satılmayan biletler olduğunu beyan etmiştir.)

Ali  Kıratlı  kolluk  ifadesinde  ;   Fiziki  takip  ve  telefon görüşmelerine  konu Fatih  Akbaba ile  yaptığı 
görüşmelerin  Alper  Potuk'un  transferiyle  ilgili  olduğunu,  İlhan  Yüksel'den   Halil  Köntek  aracılığıyla  
400.000 dolar aldığını, bu paranın 300.000 dolarını Fatih Akbaba’ya Alper Potuk'un transferi ile ilgili olarak  
ön anlaşma için verdiğini, kalan 100.000 dolarını kendi özel işleri için aldığını beyan etmiştir.

Fatih Akbaba kolluk ifadesinde; Ali Kıratlı ile görüşme sebebinin Alper Potuk'un transferi olduğunu, Ali 
Kıratlı'dan  bu  transferi  bitirmesi  için  300.000  dolar  aldığını,  ancak  transfer  gerçekleşmediği  için  parayı  geri  
verdiğini (Ali Kıratlı parayı geri aldığı hakkında bir beyanda bulunmamıştır.) beyan etmiştir.

Alper Potuk ifadesinde;  Yusuf Turanlı'nın resmi menajeri  olmadığını,  hiç bir zaman menajerliğini  
yapmadığını,  bu  şahsın  kendisini  Fenerbahçe’ye  önerdiğini  ancak  Fenerbahçe'den  kendisine  Fatih  
Akbaba aracılığıyla fiyat konusunda herhangi bir teklif  yapılmadığını,  Fatih Akbaba’nın kendisiyle para  
konusunda konuşmadığını beyan etmiştir..

Tamer Yelkovan savcılık ifadesinde; Abdullah Kiğılı'dan para almasının maçla ilgili olmadığını, Abdullah 
Başak  ve  Yusuf  Turanlı'nın  Korcan  Çelikay'a  verilecek  parayı  almak  için İlhan’la  buluşmak  amacıyla 
kulübe gittikleri gün Aziz Yıldırım'ın talimatıyla İlhan'a 400.000 dolar para verdiğini beyan etmiştir.

EYLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
          
           Soruşturma  kapsamında  yapılan  çalışmalar  sonucunda  elde  edilen  tüm  deliller  birlikte 
değerlendirildiğinde;  22.05.2011 günü Sivas’ta oynanan Sivasspor – Fenerbahçe futbol  müsabakasında,  Aziz 
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Yıldırım liderliğindeki suç örgütü tarafından, Sivas Sporlu futbolcular Mehmet Yıldız ve Korcan Çelikay ile para 
karşılığında  maçta  kötü  oynamaları  için  şike  amaçlı  anlaşıldığı,  ayrıca  Sivas  Spor  Kulüp  Başkanı  Mecnun 
Otyakmaz  ile de şike anlaşmasına varıldığı,  Aziz Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda hareket eden şüpheliler 
İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ali Kıratlı, Tamer Yelkovan, Ahmet Çelebi, Bülent İbrahim İşcen, Abdullah Başak,  
Yusuf Turanlı, Fatih Akbaba ve  Bülent Uygun’un bu şike faaliyetlerinin içerisinde aktif olarak bulundukları ve 
tüm süreci birlikte koordine ettikleri, şüphelilerden Faruk Taşseten’in; Ahmet Çelebi’nin şike faaliyetleri yürüttüğü 
süreç içerisinde, şüpheli  İlhan Çelikay’ın da; Korcan Çelikay ile şike amaçlı görüşülüp, anlaşılması sürecinde 
kendileriyle birlikte hareket ettikleri ve eyleme yardımcı fail olarak katıldıkları belirlenmiştir.

ŞAMPİYONLUK SONRASI GÖRÜŞMELER

Aziz  Yıldırım liderliğindeki  çıkar  amaçlı  suç  örgütünün;  ligin   2.yarısında  gerçekleştirdiği  ve yukarıda  
ayrıntılı  şekilde  anlatılan  şike/teşvik  pirimi  eylemlerinin  akabinde,  22.05.2011  günü  oynanan  Sivasspor  –  
Fenerbahçe maçından sonra amacına ulaşarak şampiyonluğu elde ettiği, şampiyonluk sonrası Aziz Yıldırım’ın  
katıldığı televizyon programlarında;  örgüt üyelerinin ve bu eylemlere katılanların anlayacağı biçimde ve şifreli  
şekilde, İlhan Ekşioğlu’nun; perde gerisindeki faaliyetlerini  ve gayretlerini  övdüğü,  bazı örgüt üyelerinin kendi  
aralarında yaptıkları görüşmelerde de bu girişimlere dem vurulduğu, bu bağlamda 24.05.2011 günü Star Tv isimli  
televizyon kanalında yayınlanan Arena isimli programa katılan Aziz Yıldırım’ın; Uğur Dündar’ın “ Hem Fenerbahçe  
camiasına hem de Türk futbol kamuoyuna söylemek istediğiniz bir şey var mı?” sorusuna verdiği cevapta; “Bizim 
kulüpte o işin aslında büyük kısmını çözen ama ortada görünmeyen insanlar var isimsiz kahramanlar  
var.Yönetimde de var o tip arkadaşlarımız. Hepsine burdan hem saygılarımı sunuyorum hem teşekkür 
ediyorum“  dediği,  program  sonrasında  şüphelilerden  Abdullah  Başak’la  Yusuf  Turanlı  arasında  yapılan  bir  
görüşmede,  Abdullah’ın;“…Dün  gördün  mü  başkan  ne  diyor  televizyonda  Arena’da,…esas  diyor 
Fenerbahçe’nin  şampiyonluğuna  katkıda  bulunan  gizli  kahramanlara  çok  teşekkür  ediyorum”  dediği, 
Yusuf’un; “İlhan Ekşioğlu, çok çalış.. abi”, (tape:3209) diyerek Aziz Yıldırım’ın bu programda İlhan Ekşioğlu’nun 
şike faaliyetlerini övdüğüne işaret ettiği anlaşılmıştır.

 

            İLGİLİ İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI:

23.05.2011   günü saat:  11.21  ’de   İ.Ekşioğlu’nun     Şekip Mosturoğlu’nu    aradığı görüşme;  

Şekip: “Eline sağlık ya  (gülerek)”, İlhan: “Ya ne bırak ya bırak abi ya hepimizin  hepimizin abi ya  çok 
önemli bi şampiyonluk aldık biliyor musun  yani,…şimdi Ali, Ali aradı beni seni de aramış ama” (tape:3040),

23.05.2011   günü saat:12.27'  de Yusuf Turanlı'nın   Abdullah Başak'ı aradığı görüşme;  

Abdullah: "Bugün son kutlama…evet kupayı alalım da", Yusuf: "Aldınız da kupayı daha ne alacaksınız ki",  
A:  "Daha elimize alamadık",  Y:  "Bir  numara ne  diyor  iyi  mi  keyfi",   A:  "İyi  ağlıyordu ya",  Y:  "Bana sarılıp 
ağlayacaktı bir numara"(tape:3475), 

23.05.2011   günü   saat:14.18’de     Ali Kıratlı’nın İlhan Ekşioğlu’nu   aradığı görüşme  ;
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Ali: “Başkan hayırlı uğurlu olsun tebrik ederim,…seni üzdüysek hakkını helal et bi sefer tatsızlık oldu o 
içime yara oldu”, İlhan: “O kapandı bitti”, Ali:“…Olsun ben yine helalliğimi alayım da senden güzel bi sezondu,…
sana da iyi tatiller gideceğin zaman...”, İlhan: “...Dur abi görüşeceğiz ya daha yani”, (tape:2549) 

23.05.2011   günü saat:  15.06  ’da    İlhan Ekşioğlu’nun     Aziz Yıldırım’ı   aradığı görüşme;    

A:  “İlhan  hiç  rahatlamadık  İlhan  yorulduk,yorulduk  o  da  sen,ben,…”,  İhan: “Başkanım  siz,  siz 
başkanım siz başka yani”,  Aziz:  “Ben tamam da  siz böyle maşayı elinizle tuttunuz yani kardeşim ama 
öbürleri hiçbiri hikaye tamam mı hepsi hikaye”, (tape:3043)

24.05.2011   günü saat:  11.21’de Ali Kıratlı'yı   Özcan isimli şahsın aradığı görüşme;   

Ö:  "Sakınleştin  mi…normal  hayata  döndünüz  mü",  Ali:  "Zaten  normaldim  ben  ya  hiçbir  şeye 
karışmadım…o işler bitti maç bitti benim işim bitti maç olmadı mı benim işim olmaz", (tape:2575)

24.05.2011   günü saat:  10.52  ’de    İlhan Ekşioğlu’nu     Faruk Yaşar’ın   aradığı görüşme  (tape:3045)  ;     

Uğur Dündar’ın  Aziz Yıldırım’la yaptığı programdan bahsettikleri, devamında İlhan’ın: “Bir şey dediğim  
işte dünkü var dediğim o Emenike,…öbürünü de öğrenemedim şimdi mesaj attım beni ara ya o da bir havalarda  
kardeşim ya bıktım ya ben,…ya var ya herkes ben yaptım havasında ya Allah belamı versin ya”dediği, 

25.05.2011   günü   saat:21.00’de     Abdullah Başak’ı Yusuf Turanlı’nın   aradığı görüşmede  ;                  

Abdullah: “Kıbrıs’a gidiyorum ben Cemil abi o,…Otelin sahibi var o davet etti Vedat,…destek ol abi dedim 
sevmeyle kalmasın yani,…abi dedim biz nasıl aileysek o da bizim ailemizden”, Yusuf:  “…Söylerim 1 numaraya 
ha”… Abdullah:  “…Dün gördün mü başkan ne diyor televizyonda Arena da,…esas diyor Fenerbahçe’nin 
şampiyonluğuna katkıda bulunan gizli kahramanlara çok teşekkür ediyorum”, Yusuf:  “İlhan Ekşioğlu, çok 
çalış.. abi”, (tape:3209) dendiği belirlenmiştir.

SORUŞTURMADA TESPİT EDİLEN DİĞER ŞİKE / TEŞVİK FAALİYETLERİ

1- 11.05.2011 GÜNÜ KAYSERİ’DE BEŞİKTAŞ - İ.B.B SPOR TAKIMLARI ARASINDA  
OYNANAN 49.ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇINDA ŞİKE YAPILMASI (Kl:42)
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EYLEMİN GELİŞİMİ:

Spor kulüpleri açısından, kendi ülkelerinde şampiyon olmalarının yanı sıra gerek maddi gelir, gerekse  
prestij yönünden Avrupa liglerine katılmalarının da önem arzettiği, 2011-2012 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 2,  
UEFA Ligi'nde 3 olmak üzere, Avrupa Kupalarında ülkemizi toplam 5 takımın temsil edeceği, UEFA Ligi'ne Ziraat  
Türkiye Kupasını kazanan ve ligi 3. ve 4. sırada bitiren takımların katılacağı, Süper Lig'in 2010-2011 sezonuna  
bakıldığında; ligin 34 haftalık maratondan oluştuğu, 32. hafta karşılaşmaları sonunda Fenerbahçe'nin 76 puanla  
lig  birincisi  olduğu,  Beşiktaş  ve  Kayserispor'un  50  puanda  olduğu,  Beşiktaş'ın  averaj  üstünlüğü  ile  ligin  5.  
sırasında yer aldığı, oluşan bu tabloya göre, ligin son 2 hafta maçlarında Beşiktaş'ın puan kaybetmesi halinde  
Avrupa  Kupalarına  katılamama durumunun  ortaya  çıktığı,  bu  sebeple  Ziraat  Türkiye  Kupası'nı  alarak  UEFA  
Ligi'ne gitmeyi garantilemek istediği,

11.05.2011  günü  Kayseri’de  Beşiktaş-İBB  futbol  takımları  arasında  49.  Ziraat  Türkiye  Kupası  final  
karşılaşmasının oynanacağı, karşılaşmadan önce mayıs ayının başlarında, Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı'nın  
yönlendirmesiyle Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun, menajer Yusuf Turanlı  ile irtibata geçtiği ve İBB  
futbolcuları İbrahim Akın ve İskender Alın'a Beşiktaş yönetiminin transfer teklifini iletmesini istediği, bunun üzerine  
Yusuf Turanlı'nın İbrahim Akın'ı ve İskender Alın'ı arayarak Beşiktaş'ın transfer teklifini ilettiği, her iki futbolcunun  
da bu teklifi kabul ettiği ve transfer ile ilgili şartları takip etmesi için Yusuf Turanlı'ya yetki verdikleri,  bu aşamadan  
sonra  Beşiktaş  Stad  Sorumlusu  Ahmet  Ateş'in  Yusuf  Turanlı’yla  irtibat  kurduğu  ve  transfer  görüşmesi  için  
Beşiktaş yetkilileri ile görüşmesi amacıyla Yusuf Turanlı'yı Bursa’ya çağırdığı, Yusuf Turanlı'nın bu görüşmeden 
sonra İbrahim Akın'ı ve İskender Alın'ı arayarak çok önemli olduğunu söyleyip her iki futbolcu ile buluştuğu, 

Şahısların bu görüşmelerinden yaklaşık 2 gün sonra, Yusuf Turanlı'nın Tayfur Havutçu'yu arayarak Serdal  
Adalı ile görüştürmesini istediği, bunun üzerine Ahmet Ateş'in Yusuf Turanlı'yı arayarak Serdal Adalı'nın şirketine  
gelmesini istediği, ancak bu buluşma kupa maçından önce olduğu için Beşiktaş yetkililerinin Yusuf Turanlı’yla bir  
arada görünmek istemedikleri ve transfer teklifinin kamuoyunda duyulmasından çekindikleri, bu sebeple Ahmet  
Ateş'in Yusuf Turanlı'yı görüşmeye çağırırken "Yakınlaşınca ararsın beni ama 2’de burada olursan birde yalnız  
geleceksin  abi,...yani  güvenli,  kimsenin  görmeyeceği  bir  yerde görüşelim diyorlar"   şeklinde uyararak  dikkatli  
olmasını istediği,

Yusuf Turanlı'nın aynı gün akşam saatlerinde Serdal Adalı'nın şirketine gittiği ve burada futbolcuların şike 
yapmaları  karşılığında  transfer  edilmeleri  konusunda  anlaştıkları,  bu  buluşmanın  hemen  ardından  Yusuf  
Turanlı'nın her iki futbolcuyu arayarak transfer konusunda anlaştıklarını söylediği ve 2.000.000 euro transfer ücreti  
teklif  ettiklerini  ilettiği  ayrıca  telefon  görüşmelerine  göre  Serdal  Adalı'nın  kendisine  ait  yaklaşık  200.000  TL  
değerindeki Soder One adlı bir yarış atını da İbrahim Akın'a hediye edeceğini söylediği ve her iki futbolcudan da  
söz konusu transfer karşılığında karşılaşmanın Beşiktaş'ın lehine bitmesi için kupa maçında iyi oynamamalarını  
istediği, bu durumun iletişim tespit tutanaklarına, "İnönü’deki maçı nasıl izlemişsin aynı öyle bir maç izleyeceksin,  
puroyu yak karışma gerisine,..şey Yusuf abi kupayı alırsak ne olacak,..seninle bir alakası olmasın önemi yok yani  
anladın mı... ulan pas o hep o şey yapacağız o zaman pas mas yapacağız" şeklinde sözlerle yansıdığı, ancak  
daha  sonra  İbrahim Akın'ın  kulüp  başkanı  ile  görüştüğünü,  başkanın  bu  maç  için  prim  teklif  ettiğini  ayrıca  
kendisine futbol hayatını bitiririm dediğini, bu sebeple söz konusu anlaşmadan haberi olduğunu düşündüğünü, bu 
sebeple karşılaşmada iyi oynayacağını Yusuf Turanlı'ya  ilettiği,   tüm bu süreç içerisinde Yusuf Turanlı'nın Tayfur  
Havutçu'yu arayarak gelişmelerden bilgi aktardığı,

11.05.2011 günü kupa finalinin oynandığı,  İbrahim Akın ve İskender Alın'ın karşılaşmada oynadıkları,  
normal süresi (2-2) beraberlikle sonuçlanan karşılaşmayı penaltı atışları sonunda Beşiktaş futbol takımının 6-5  
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kazandığı, İbrahim Akın'ın karşılaşmada 1 gol attığı, karşılaşmadan sonra İbrahim Akın'ın yaptığı bir görüşmede;  
"Beşiktaş ile anlaştım ben 3 gün önce ya, onu şey yaptım işte sonra tabi gol atınca biraz karıştı" , İskender Alın'ın 
ise "İmzayı attıktan sonra diyecem ki kupa maçında bilerek oynamadım oyundan çıktım" şeklinde sarfettikleri  
sözlerden  karşılaşma  öncesi  Beşiktaş’a  transfer  vaadi  karşılığında  şike  yaptıklarını  açıkça  ortaya  koydukları  
görülmüştür.

İstanbul  Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile yapılan yazışmada; 2010-2011 futbol  sezonu içerisinde  
İbrahim Akım ve İskender Alın  isimli futbolcuların Beşiktaş Spor Kulübüne transferine yönelik medyada sıkça  
haberlerin  yer  aldığı,  Beşiktaş  Spor  Kulübü  yetkililerinden   Serdar  Adalı‘nın  2011 yılı  Mayıs  ayı  sonunda 
kulübün  dönem  başkanı  ile  transfer  konusunda  görüşmeler  yaptığı,  ancak  adı  geçen  futbolcularla  görüşme 
yapmak için Beşiktaş SK tarafından kulüpten yazılı  izin talep edilmediği  ve kulüp tarafından Beşiktaş SK bu  
şekilde yazılı izin verilmediği bildirilmiştir (Kl:65, Dizi:336).

EYLEME İLİŞKİN İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI

04.05.2011 günü saat:  14.20’de Yusuf Turanlı'yı  , Tayfur Havutçu'nun aradığı görüşme;  

Yusuf: "Daha aramadılar bizi  şey", Tayfur: "Şimdi burdaydılar çıktılar 5 dakika önce, bunun bi yerden  
uzaktan akrabası çıkmış herhalde Kemal, babasına bir şey göndermişler herhalde, sen nasıl istiyorsan biz şimdi  
bak bu yani bu Akın ile İskender’i, ben söyledim şimdi, onu kesinlikle şey yapmak istiyorlar ikisini", Yusuf: "Almak  
istiyorlar", Tayfur: "Kesin yani hani, şimdi bu maçla falan alakası yok yani onun için, İbrahim Akın’ı ben istiyorum  
çünkü yani", Yusuf: "İbrahim Akın  ile İskender’in benim olduğunu bütün Türkiye biliyor, çocuklar hemen gelmek  
istiyor hocam hiçbir sıkıntı yok yani, İskender şuan senin yanında yani o derece”, (tape:3372) 

04.05.2011 günü saat:  14.26’da İskender Alın'ı  , Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme:   

Yusuf "Hoca aradı beni, Tayfur, ismini de, saat önce yönetime söylemiş bu adamı kesinlikle istiyorum 
diye, çocuklarla konuş dedi fikirleri ne dedi ben yalandan arıyorum seni tamam mı, sakın dedi bu maçla alakalı  
falan değil sakın dedi kimsenin aklına öyle bir şey gelmesin dedi", İskender: "Şartları uygun olursa gideriz", Yusuf:  
"Aynen öyle  şimdi  benim telefonumu verecek akşam çünkü bu konularla  ilgili,  ona göre şey  yapacağız  yani  
tamammı" (tape:3117),

04.05.2011 günü saat:14.28’de İbrahim Akın’ı, Yusuf Turanlı’nın aradığı görüşme: 

Yusuf: “Hoca aradı beni Tayfur hoca, yönetimle konuşmuş, seninle İskender’in ismini vermiş, kesinlikle  
istiyorum diye tamam mı, yönetimde sen istiyorsan alacağız o zaman demiş yanlız dedi sakın dedi ben dedi bu  
maçla alakalı falan filan dedi aramıyorum benim dedi tarzımı biliyorsun biz seninle bu konuyu daha önceden  
konuşmuştuk dedi yani anladın mı sakın dedi öyle birşey aklınıza  gelmesin dedi, ne düşünürler dedi gelmekle  
ilgili bende sana bi sorayım dedim yani herhalde şartlar oluşursa her türlü geliriz yani doğru mu ”,  İbrahim: “Sen 
biliyorsun Beşiktaş’a yani yarım kalan birşeyim var dedim ya sana”, Yusuf: “Okey söylüyorum ben o zaman”, 
(tape:3527)
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04.05.2011 günü saat:15.59’da İbrahim Akın’ın, Ö.’i aradığı görüşme: 

İbrahim: “Beşiktaş’a döneceğiz galiba geri, istiyorlar bugün haber geldi”, Ö.: “Dön artık yuvaya  Beşiktaş”, 
İbrahim: “Bine final  maçı  varya şimdi”,  Ö.:  “Bir  çakarsan gol,  iyi  motive olursan iyi  konsantre  olursan valla”, 
İbrahim: “Bir de tam tersi şimdi işte o var karışacak ortalık”, (tape:3528)

06.05.2011 günü saat:  20.18’de Yusuf Turanlı'nın  , İbrahim Akın'a gönderdiği mesajda;   

"Tek gelkı baska bıseyde konusmam lazım senle" yazdığı,  (tape:3385)

06.05.2011 günü saat:  20.20’de Yusuf Turanlı'yı  , Ahmet Ateş'in aradığı görüşme:   (tape:3386  )

Ahmet:  "Ahmet  ben  Beşiktaş  kulübünden,  Bursa’dayız  İbo  aradımı  seni  abi",  Yusuf:  "Söyledi  bana 
arayacak seni diye", Ahmet: "Yarın işin yoksa bir Bursa tarafına gelmen mümkün mü, yakınlaşınca ararsın beni  
ama 2’de burada olursan birde yalnız geleceksin abi", Yusuf: "Tamam tamam okey".

06.05.2011 günü saat:  20.23’de Yusuf Turanlı'ya  , İbrahim Akın'ın gönderdiği mesajda;   

"10 gibi transfermi" yazdığı,  (tape:3387)

06.05.2011 günü saat:  20.24’de Yusuf Turanlı'nın  , İbrahim Akın'a gönderdiği mesajda  ; 

"Evet onemlı dıorum valla:)" yazdığı,  (tape:3388)

06.05.2011 günü saat:  20.27’de Yusuf Turanlı'nın  , İbrahim Akın'a gönderdiği mesajda;   

"Tamam olsun onla gel bıgcefe gecerız beraber 2 dakka konusuruz" yazdığı,(tape:3389)

06.05.2011 günü saat:  20.28’de Y.Turanlı'nın  , İ.Akın'a gönderdiği   mesajda (tape:3390); 

"Ok beklıom cok onemlı cunku:)" yazdığı, 

 

06.05.2011 günü saat:  21.05’de Yusuf Turanlı'nın  , İskender Alın'ı aradığı görüşme   (tape:3391)  :   

Yusuf:  "Ben  yarın  Bursa’ya  gidiyorum,  beni  çağırdılar,  Beşiktaş  maçları  orada  ya  yarın,  2’de  otele  
çağırdılar  beni",  İskender:"Haydi  hayırlısı  abi  ya inşallah iyi",  Yusuf:"Yetkilerin  bende doğrumudur",  İskender:  
"Doğrudur her zaman her yerde", Yusuf: "Yarın oradayım 2’de görüşmeye gidiyorum". 

07.05.2011 günü saat:23.47’de İbrahim Akın’ın, Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme: 
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İbrahim: "Bi at ismi ögrendim de, Adalı’nın üstüneymiş bir at ismi", Yusuf: "Ya tahmini kaç para ederki o  
at", İbrahim: " 200 milyardan aşağı etmez abi, ne dedi ki", Yusuf: "Birşey demedi yarın bir çay kahve içeriz ya ben  
söylerim ya", İbrahim: "Şeyle ilgili bir problem yok ama demi o çarşamba ile ilgili, hani birşey söylemiyorlar demi",  
Yusuf: "Ya diyorki şu bi gidelim Avrupa’ya diyor beraber gidelim diyor", İbrahim: "Ama işte yani düşünsene Apo’ya  
o kadar emek vermiş demi", Yusuf: "Apo mutlu be abicim finalde o yarı finale çıktığına mutlu ya, o kendi söyledi  
zaten”, (tape:3536)

08.05.2011 günü saat:  13.27’de Yusuf Turanlı'yı  , İskender Alın'ın aradığı görüşme:   

Yusuf: "İstinyeparktayım, Eren gelecek gel, senin menajerin neredeyse senin oradasın, boşver gel atla  
gel burada", İskender: "Tamam o zaman”, (tape:3393) 

09.05.2011 günü saat:12.46’da İbrahim Akın’ın , Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme: 

Yusuf: "Şey akşam üzeri buluşacam şeylerle tamam mı, Soder One, işte yani o bize lazım doğru mu",  
İbrahim: "Tamam,evet", Yusuf: "Tamam haber verecem sana”, (tape:3538)

09.05.2011 günü saat:  13.05’de Yusuf Turanlı'yı  , Tayfur Havutçu'nun aradığı görüşme:   

Yusuf: "Belediye aradım bugün şimdi havalimanındalarmış erken gidiyorlar, sen şu Ahmet’e bir söylesen  
de hocam şu şeyle bir  bugün buluştursa beni ya birşey konuşmam lazım, şeyle Adalı’yla falan yani", Tayfur:  
"Tamam tamam”, (tape:3398)

09.05.2011 günü saat:  15.40’da Yusuf Turanlı'nın  , Ahmet Ateş'in aradığı görüşme:   

Ahmet: "Abi neredesiniz siz", Yusuf: "Birinci Boğaz Köprüsüne doğru yaklaşıyorum", Ahmet: "Peki ne taraf  
uygun",  Yusuf:  "Bana her  yer  uygun ya",  Ahmet.  "Onlar  şuan gazetede  Milliyet  gazetesindeler,  yani  güvenli  
kimsenin görmeyeceği bir yerde görüşelim diyorlar", Yusuf: "Kimse yok yani he ben tekim zaten", Ahmet: "Tamam 
dur bir arayayım", (tape:3401)

             09.05.2011 günü saat:15.42’de Yusuf Turanlı’ya Ahmet Ateş’in gönderdiği mesajda (tape:3864); 

“Abı bana onlar atcı gelıcek dedılerde ıst donunce gorusecegız dıye yanlıslık yok dımı” yazdığı,

09.05.2011 günü saat:  15.47’de Yusuf Turanlı'nın  , Serdar Adalı'yı aradığı görüşme:   

Serdar: "Kaçta o arkadaşın uçağı ya", Yusuf: "Gittiler başkanım, ama bilgi bende yani bir görüşürsem",  
Serdar: "E nereye geçelim", Yusuf: "Ben Etiler tarafındayım istediğiniz yere gelirim", Serdar: "Buradan çıkayım 
seni arayayım", (tape:3402)
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09.05.2011 günü saat:15.49’da İbrahim Akın’a, Yusuf Turanlı'nın gönderdiği mesajda; 

"soder one olayına ok dımı.ok olursa sorun yok yane:)" yazdığı, (tape:3539)

09.05.2011 günü saat:15.52’de İbrahim Akın’a, Yusuf Turanlı'nın gönderdiği mesajda; 

"sıkmıcan ıste ya relax:) zaten adamlar kesın alcaz dıolar:)" yazdığı,  (tape:3540)

09.05.2011 günü saat:15.57’de İbrahim Akın’a, Yusuf Turanlı'nın gönderdiği mesajda; 

            "fınal bıle buyuk olay zaten:) gerek yok bence rahat olman lazım:)" yazdığı,  (tape:3541)

09.05.2011 günü saat:  15.58’de Yusuf Turanlı'nın  , İbrahim Akın'a gönderdiği mesajda  ; 

"ben  bırazdan  bulusucam  onlarla  cunku:)  ya  yenı  klubumuz  kırmayalım  onlarıda  cunku 
gelecegımız:) hahahahaha" yazdığı,  (tape:3404)

09.05.2011 günü saat:16.05’de İbrahim Akın’a, Yusuf Turanlı'nın gönderdiği mesajda; 

" bıze Adalı lazım gerısı yalan:) " yazdığı,  (tape:3542)

09.05.2011 günü saat:  16.10’da Yusuf Turanlı'nın  , İskender Alın'a gönderdiği mesajda;   

"ok dımı  relax ve rahatsın macta:)  gerek yok yenı  yer onemlı  bızım ıcın  oralar  gerıde  kaldı:)"  
yazdığı,  (tape:3405)

09.05.2011 günü saat:  16.14’de Yusuf Turanlı'nın  , İskender Alın'a gönderdiği mesajda  ; 

"oyle bisey yok:))garanti yaparim ben isimi:))" yazdığı,   (tape:3406)

09.05.2011 günü saat:  16.18’de Yusuf Turanlı'nın  , İskender Alın'a gönderdiği mesajda  ; 

"yaaaa yapma yaaa:) :)  ya adamlar gelcek sımdı yanıma konusmaya ben rahat olun dıcem:) ya 
garantı dıolar yaa yenı takım hocamız kırmayalım" yazdığı,  (tape:3407)
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09.05.2011 günü saat:  16.20’de Yusuf Turanlı'ya  , İskender Alın'ın gönderdiği mesajda;   

"abi hocanin kalcagi ne malum kesin bisey yok ki garantide diil sadece bi laf var ortada soz var  
okdr persembe gunu vazgectik almioruzda diebilirler:)))" yazdığı,  (tape:3408)

09.05.2011 günü saat:  16.21’de Yusuf Turanlı'nın  , İskender Alın'a gönderdiği mesajda  ; 

"hayır ya hoca kesın kesın kalıo sıkıntı yok:) adamlar yemın edıo aldık dıe ya garantı hıc sıkıntı yok 
yane:) bana guvensene ya sen:)" yazdığı,  (tape:3409)

09.05.2011 günü saat:  16.30’de Yusuf Turanlı'ya  , İskender Alın'ın gönderdiği mesajda  ; 

"sana guvenirim abi herzamn ama ben rahat diilim solim sen raht konus abi yaa sakatligi  var  
oynamayabilir desene:)) arif ole dedi ztn:)" yazdığı,  (tape:3410)

09.05.2011 günü saat:  16.35’de Yusuf Turanlı'nın  , İskender Alın'a gönderdiği mesajda  ; 

":) tamam ben rahat konusuorum sakatlıgı var dıom eger oynarsada rahat olun dıom ok mı:)" yazdığı,  
(tape:3411)

09.05.2011 günü saat:  16.43’de Yusuf Turanlı'ya  , İskender Alın'ın gönderdiği mesajda  ; 

"ikinci rahatta bi sikinti  olabilir:)beni biliosn abi kolay kolay guvenmembi golden bisey olmaz yaaa:))))"  
yazdığı,  (tape:3412)

09.05.2011 günü saat:  16.47’de Yusuf Turanlı'nın  , İskender Alın'a  gönderdiği mesajda  ; 

"tamam ok ole solıyım golu atar dıyım:) :) sorcaklar cunku bana sımdı:) :)" yazdığı, (tape:3413)

09.05.2011 günü saat:  16.51’de Yusuf Turanlı'ya  , İskender Alın'ın gönderdiği mesajda  ; 

"yaniiii:))para lazim mecbur atcam:))" yazdığı,  (tape:3414)

09.05.2011 günü saat:  16.51’de Yusuf Turanlı'nın  , İskender Alın'a gönderdiği mesajda  ; 

"nekadar lazım sole:)" yazdığı,  (tape:3415)

09.05.2011 günü saat:  17.08’de Yusuf Turanlı'ya  , Ahmet Ateş'in gönderdiği mesajda  ; 
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"abı ofıste beklıyolaar senı" yazdığı,  (tape:3416)

09.05.2011 günü saat:  17.09’da Yusuf Turanlı'nın  , Ahmet Ateş'e gönderdiği mesajda  ; 

"okk" yazdığı,  (tape:3417)

09.05.2011 günü saat:  17.25’de Yusuf Turanlı'yı  , Ahmet Ateş'in aradığı görüşme:   

Yusuf: "Şişli şeyinin karşısında kalıyor o zaman değil mi, oraya Kuveyt Türk var", Ahmet. "Oraya gelme 
oradan sağdan gir  abi  aradan hemen,  o bak o galerilere gelmeden ilk  sağdan gir  abi,  dümdüz aşağı  doğru  
gidiyorsun hiç bir yere sapmadan ikinci sağdan Adalı holding diye yazıyor", Yusuf: "Tamam oldu abi”, ( tape:3418)

09.05.2011 günü saat:  19.22’de Yusuf Turanlı'nın  , Tayfur Havutçu'yu aradığı görüşme(  tape:3419)  :   

Yusuf: "Bende şeylerle biraz kahve çay içtik, yine görüştüm he, tamamdır yani, herşey yolunda rahat ol",  
Tayfur: "Hayırlısı kardeş", Yusuf: "Çarşamba sababı ben arabayla gideceğim hocam, kalabalık gideceğiz”, 

09.05.2011 günü saat:  20.27’de Yusuf Turanlı'nın  , İskender Alın'ı aradığı görüşme(  tape:3420)  :   

Yusuf:  "Şişko…anlaştım…totel  1  buçuk trilyon  tamam mı,  tamam yani  bitti  yani",  İskender:  "Tamam 
tamam İbo, İbo’da tamam dedi benimki", Yusuf: "Holosko’yu oynatmıyorlarmış", İskender: "Evet ben oynuyorum,  
senin için son bir resital yapacağım", Yusuf: "Ya senin kalıbını...ben ya (gülerek)"  İskender: "Herşey senin senin  
için Yusuf abi (gülerek)", Yusuf:  "Aynen aynen dikkatli  ol  ama", İskender: "Sakatlanmam merak etme abi, ne  
zaman şey yapacaklarmış", Yusuf: "Önümüzdeki çarşamba perşembe hemen şey yapacaklar isteyecekler”, 

09.05.2011 günü saat:  20.39’da Yusuf Turanlı'yı  , İbrahim Akın'ın aradığı görüşme:   

Yusuf: "Senin şeylere bakıyor atlara, ya diyor bu niye arap atı almış kardeşim diyor, iyi güzel yani 
herşey yolunda güzel", İbrahim: "Benim atı söyledin mi sen", Yusuf: "Söyledim, okey,Orhan kendini ismini 
vermiş, Sedo", İbrahim: "Sedo One ne ki", Yusuf: "Öyle gülüyor vay kurnaz diyor vay, benim diyor en iyi en 
iyilerinden biri o diyor, feda olsun diyor", İbrahim: "Nasıl alacaklar ki Yusuf abi beni bizim hoca şey oldu 
galiba biraz çaktı, sorup duruyor bugün neşelisin deyip duruyor bana", Yusuf: "Önümüzdeki hafta arayıp 
söyleyecekler",  İbrahim:  "Şey Yusuf  abi  Kupayı  alırsak ne olacak",  Yusuf:  "Seninle  bir  alakası  olmasın 
önemi yok yani anladın mı", İbrahim: "  Ulan pas o hep o şey yapacağız o zaman pas mas yapacağız  "  , Yusuf: 
"Yani artık sen bilirsin işini ya, sen ayarlarsın bunu akıllı şekilde, hareket edersin ya"  (tape:3421)

09.05.2011 günü saat:16.57’de İbrahim Akın’ın, Yusuf Turanlı'ya gönderdiği mesajda; 

"abi dusundum :) sen mactan sonra konus onlarla" yazdığı,  (tape:3543)
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09.05.2011 günü saat:17.14’de İbrahim Akın’ın, Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme: 

Yusuf: "Abim Kıbrıs’taki senedi aldı yırttı", İbrahim: "Sezon sonu ben şu maç bitsin ondan sonra tamam 
ya", Yusuf: "Ha biz bittik zaten ya sen neyi biz anlaştık bitti yani sen rahat ol yani", İbrahim: "Bu maçtan sonra abi  
hiç  işimiz  olmaz  ya",  Yusuf:  "O  kulübe  adam verirsem de  ...ya  sende  biliyorsun  beni  valla  biraz  açık  kapı  
bırakayım ya", İbrahim: "Biraz bırakta yani maçla ilgili birşey söyleme abi yani istiyor ama bu maç için yani 
çok  sıktılar  de  yani  sadece  bunu  bekliyorlardı  de  kusura  bakmasınlar  de",  Yusuf:  "Hafiften  morelleri 
bozulmasın ya",  İbrahim: "O zaman çok az bırak abi  çünkü yani  kupayı alacaz yani  öyle gözüküyor",  Yusuf:  
"Baktın iş terse döndü sensiz sende ona göre hareket onu söylemek istiyorum, akıllı olalım diye söylüyorum",  
İbrahim: "Anladım, anladın tamam", Yusuf: "Söyleyim mi Sodeone iyiymiş diye anlar o", İbrahim: "Bir tane atın  
iyiymiş de ismini verme ama", Yusuf: "O da o diyecek bana hemen zaten onundur diyecek", İbrahim: "Ben sana 
diyorumki bu kupayı al bak neler oluyor seyret", Yusuf: "Ya almayalım öbür türlü daha güzel ya boşver", İbrahim:  
"O  gün  için  birşey  söyleyemecem  Yusuf  abi  sana,  yani  atmosfer  önemli  biyormusun  o  an  ne  olacağını  
biliyormusun", Yusuf: "Biraz rahatlat bi hafif, kimi oynatıyor İbo senden başka Tom", İbrahim: "Tom,Holosko,ya  
aynı ya kadro", Yusuf: "Tam bomba o zaman”, (tape:3544)

09.05.2011 günü saat:17.19’da İbrahim Akın’ın, Fahri Tatan'ı aradığı görüşme: 

İbrahim: "Beşiktaş da istiyor beni, dünya para istedim, Yusuf abi menajerim ya benim, şimdi görüşmede 
şuan",  Fahri:  "Senin  bonservisin  senin  sözleşmen  devam  ediyor",  İbrahim:  "Serdar  Adalı  bana  at  verdi  
biliyormusun  bir  tane,  işte  Beşiktaş’a  gideyim  diye,  alacağım  işte  atların  hangisinin  iyi  olduğunu  öğrendim  
Sodeone diye bir  tane atı varmış çok iyi,  onu alacağım ondan, maç bitince anlaşıyoruz", Fahri:  "Dönüyorsun  
Beşiktaş’a”, (tape:3545)

09.05.2011 günü saat:18.05’de İbrahim Akın’a, Yusuf Turanlı'nın gönderdiği mesajda; 

"2  mılyon  euro  vercekler.1  mılyon  euro  garantı  mac  bası  felan  2  mıluon  euro  olcak  herturlu  
verıcem dıo:)"yazdığı,  (tape:3546)

09.05.2011 günü saat:18.12’de İbrahim Akın’a, Y. Turanlı'nın gönderdiği mesajda (tape:3547): 

"kesınlıkle evet dıorum hayırlı olsun dıolar:)hersey super.Adalı benım oglum dıo:)" yazdığı,  

09.05.2011 günü saat:18.21’de İbrahim Akın’ın, Yusuf Turanlı'ya gönderdiği mesajda; 

" am abi slm sole :)" yazdığı, (tape:3548)

10.05.2011 günü saat:  13.01’de Yusuf Turanlı'yı  , İskender Alın'ın aradığı görüşme(  tape:3549)  :   

Yusuf: "Hayırlı olsun dedik hayırlı olsun", İskender: "Sağ ol abi teşekkür ederim", Yusuf: "Bak daha arama 
beni niye arıyorsun maçtan önce benim moralimi şey yapıyorsun", İskender: "İnönü’deki maçı nasıl izlemişsin aynı  
öyle bir maç izleyeceksin, puroyu yak karışma gerisine", Yusuf: " (gülüyor) Biz beraber yakarız puroyu rahat ol  

415



sen, şeyde kimi  oynatıyor  stoperler",  İskender:  "Metin  ile  Can oynar  ya" Yusuf:  "Kaleye yine Hasagic’i  aldı",  
İskender: "Tabiki de", Yusuf: "Konuştum, ben", İskender: "Tamam abi hiç merak etme,izleteceğim sana”, 

11.05.2011 günü saat:00.21’de İbrahim Akın’ın, Y. Turanlı'yı aradığı görüşme(tape:3549); 

İbrahim: "Abi bende şimdi Başkanın yanından çıktım ya, maçı alırsam diyor, pirim vereceğim sana 
diyor Yusuf abi oynayacağım yani söyleyeyim sana da onu söyleyeyim dedim ya, abi aramızdan kalsın ", 
Yusuf: "Daha bu saatten sonra bir şey söyleyememki zaten ya, yani tamam dedik ya ondan sonra rezil  
oluruz adamlara",  İbrahim: "Burada sonuçta kupa finalıne çıkıyoruz yani  değil  mi,  hiçbir  garantisi  yok 
elimizde  onların", Yusuf:  "Hayır  biliyorum  ben  oradaydım  ya  öyle  konuşunca  tamam  dedim  onlarda 
rahatladı  tamam dediler  yani",  İbrahim:  "Ama  işte  maç  var  abi  nasıl  olacak",  Yusuf:  "Zaten  onun  için 
konuştuk ya onu",  İbrahim:  "Bundan önce niye bitirmiyorlar  değil  mi,  peki  Yusuf  abi  biz  yenersek ne 
olacak…dağıtacak ortalık değil mi, bizden değil de yani Beşiktaş tarafından düşününce, kıyamet kopar 
yani, ben bir şeyler yani oynarım baktım çok şey yani böyle baktım çok large oluyor tamam deriz yani ama öbür  
türlü olursa abi valla  hani ters  bitebilir Yusuf abi, yenersek almayacaklar mı", Yusuf: "Öyle birşey yok keşke dedi 
oynamasa ikisi de dedi,...yani diyeceğimiz şey şu, çıkacak oynayacak her türlü ya bunu diyebiliriz başka bir şey  
bulamayız yani o gün söylemiş olsaydık bu söylediğini doğruydu", İbrahim: "Ama şimdi çağırdı abi ne yapayım",  
Yusuf: "Ya tehdit edecek bir şey yokki neyi tehdit edecek", İbrahim: "Var abi var ya,  futbol hayatını bitiririm 
diyor", Yusuf: "Neye istinaden söyleyecek kim biliyorki bunu", İbrahim: "Ama hayırlı olsun diyorlar abi maç 
için diyorlar, maçı yenince almayacaklar böyle saçmalık mı var ya, kısaca onu söylüyorlar abi ", Yusuf: 
"Bunu her takım bekler anladın mı", İbrahim: "Zaten öyle alacaklarsa almasınlar resmen şeymişiz gibi yani". 

11.05.2011 günü saat:00.58’de İbrahim Akın’a, Yusuf Turanlı'nın gönderdiği mesajda; 

"kesınlıkle gorcez benım ıcın cok rahat cunku ben ınandım adama:) yoksa harbı s..m onları turkıyeye rezıl  
ederım altına gıremezler" yazdığı,  (tape:3550)

11.05.2011 günü saat:10.36’da İbrahim Akın’ın, Yusuf Turanlı'ya gönderdiği mesajda; 

"la abi hocayla konustum mac icin baya hayirli dedi :) bence sen bizle gel :)"yazdığı, (tape:3551)

11.05.2011 günü saat:  11.35’de Y. Turanlı'yı  , Tayfur Havutçu'nun aradığı görüşme  (tape:3427)   :   

Tayfur: "Ne yaptın geldin mi", Yusuf: "Uçak buldum da artık dönüşte bakacağız geliyorum yani", Tayfur:  
"Onlarda bu bu Hasagic oynamıyor mu ya, bir sorsana be", Yusuf: "Tamam hemen dönüyorum"  

11.05.2011 günü saat:  11.41’de Yusuf Turanlı'nın  , Tayfur Havutçu'yu  aradığı görüşme:   

Yusuf: "Hocam hastaymış e ama daha durumu tam belli değilmiş, çocuklara sordum şimdi ", Tayfur: 
"Anladım şey İskender", Yusuf:  "Oynuyor, yani yalnızca oynuyor", Tayfur: "Tamam, oynasın", Yusuf: "He, 
haydi hocam görüşürüz (gülerek)", (tape:3428)
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11.05.2011 günü saat:  11.43’de Yusuf Turanlı'nın  , İskender Alın'a gönderdiği mesajda  ; 

"valla sen seneye ıbb den 1.5 trılyon alıcaksan oyna:) :)  senı sevmeyen apo hocanla beraber"  
yazdığı, (tape:3429)

11.05.2011 günü saat:  11.46’da Yusuf Turanlı'ya  , İskender Alın'ın gönderdiği mesajda  ; 

"hahahah  sevmedigini  kim  soledi:))  cok  seviomus  beni:))  cok  baski  yapiosn  bana  ama boyle 
olmaz:)" yazdığı,  (tape:3430)

11.05.2011 günü saat:  11.47’de Yusuf Turanlı'nın  , İskender Alın'a gönderdiği mesajda  ; 

"relaxxxxxxx" yazdığı,  (tape:3431)

11.05.2011 günü saat:  11.49’da Yusuf Turanlı'ya  , İskender Alın'ın gönderdiği mesajda  ; 

"ozamn baska bastan soylesene sunu:))" yazdığı,  (tape:3432)

11.05.2011 günü saat:  11.50’de Yusuf Turanlı'nın  , İskender Alın'a gönderdiği mesajda  ; 

":) aynen aynen.ıboylada konus sıkmayın yaa ayıp olur adamlara ısı bıtırdım rakamda anlastık yenı  
takımımızla avrupaya gıdıcez:)" yazdığı,  (tape:3433)

11.05.2011 günü saat:12.31’de İbrahim Akın’a, Yusuf Turanlı'nın gönderdiği mesajda; 

" opuyorumm senı aslan kardesım haftasonu macımız cok onemlı:) :)" yazdığı,  (tape:3552)

11.05.2011 günü saat:12.24’de İbrahim Akın’ı, x şahsın aradığı görüşme: 

X: "Öbür tarafla tamam mı devam mı", İbrahim: "Transfer mevzusu mu hocam, bu maça yani böyle 
şey  yap diyorlar  bana yavaş oyna falan hani,  gibisinden  bende kabul  etmiyorum onu",  X:  "Yani  aynı 
benimde sıkıntılarım var öyle diyorlar, yani şey o biz olursak olur ha diyorlar", İbrahim: "Onun gibi birşey 
diyorlar işte hocam bende kabul etmiyorum olacaksa önceden alsalardı yani”, (tape:3553)

11.05.2011   günü   saat:18.25’de     Abdullah Başak’ın     Yusuf Turanlı’yı   aradığı görüşme  (tape:3134)     ; 
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Yusuf’un; Türkiye Kupası finalini  Beşiktaş’ın almasını istediği, sebebini İBBsporu kastederek  “…Öbür 
taraf alsınki aç olsunlar bunlar para parasız kalsınlar (gülüyor), ya hiç bilmiyorsun bu işleri ya” şeklinde açıkladığı . 

12.05.2011 günü saat:03.24’de İbrahim Akın’ı , Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme: 

Yusuf: "Havalimanında birşey oldu mu",  İbrahim: "Yok ya hiçbirşey", Yusuf: "İyi tamam var mı bir şey",  
İbrahim: "Yarın görüşürüz”, (tape:3554)

12.05.2011 günü saat:13.55’de İbrahim Akın’ın, K.'ı aradığı görüşme: 

İbrahim:"Olay olmuş herkes şey yapmış burnu kırıldı falan gazeteler arayan arayana, dün kavga edildi  
falan filan", K.: "Kavga oldumu ki", İbrahim: "Oldu da ben girmedimki kavgaya hiç", K.: "Abi ben seni gelir alırım o  
zaman Ataköy’den", İbrahim: "Onunla görüşmem lazım ya sonra bir Yusuf abiyle görüşeceğim bu transfer işi var  
ya, birde hediye atım var onu alacağım ondan sonra ararım ben seni gelir alırsın beni”, (tape:3555)

12.05.2011 günü saat:21.22’de İbrahim Akın’ın, x şahsı aradığı görüşme: 

X: "Nasıl geçti maç, niye çıkardı seni", İbrahim: "Ben söyledim ya, Beşiktaş ile anlaştım ben 3 gün 
önce ya, onu şey yaptım işte sonra tabi gol atınca biraz karıştı, sonra şimdi böyle şey Tayfur hocayla 
konuştular işte şimdi", X: "Neyse sen bak keyfine”, (tape:3556)

16.05.2011 günü saat:11.48'  de Yusuf Turanlı'nın  , İskender Alın'ı aradığı görüşme:   

Yusuf: "Ondan önceki kupa maçında onun için oynadın herşeyi yaptın", İskender: "O kim ya, ben kendim  
için",  Yusuf:  "Demin şeyle  konuştum Cengiz  abiyle  Beşiktaş  da,  sorun yok Yusuf  diyor  yani  4’ünü de  diyor  
alacağız diyor yani", İskender: "O zaman şeyi yapsınlar bitirsinler abi bende rahatlayayım", Yusuf: "Yok bugün  
maçları var ya onların”, (tape:3457)

21.05.2011 günü saat:22.36'  da Yusuf Turanlı'nın  , x şahsı aradığı görüşme:   

X: "Karabük’e gidiyorum ben, Trabzon", Yusuf: "Selçuk diyor da hep ee neydi Ömer Güvenç, İbrahim  
Akın’ ı istiyorlar falan filan, İskender’den bahsetmiyorlar, o Serdar Adalı ile Cengiz Zülfikaroğlu yeni İstanbul’a  
indiler, İbrahim Akın  ve İskender Alın’ı istiyormuşsunuz doğru mu desin, onu da sorsun onun ağzından alsın o  
lafı”, (tape:3470) 

22.05.2011 günü saat:15.33'  de Yusuf Turanlı'yı  , İskender Alın'ın aradığı   görüşme(tape:3471): 

İskender: "İmzayı attıktan sonra diyecemki kupa maçında bilerek oynamadım oyundan çıktım (gülüyor)",  
Yusuf: "Havalimanına gidiyorum, birisi gelecek onu alacam" dediği tespit edilmiştir.
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EYLEMLE  İLGİLİ  ŞÜPHELİ / TANIK  İFADELERİ

Serdar Adalı kolluk ifadesinde  ;  

2011 yılı Nisan ve Mayıs ayı içerisinde İbrahim Akın'ın transferi için girişimde bulunduğunu, ancak bu  
transferin  şike  amaçlı  olmadığını,  İbrahim  Akın'ın  kulübünün  satmaktan  vazgeçtiği  için  bu  transferin  
gerçekleşmediğini, Yusuf Turanlı  ile Bursa'da İbrahim Akın  ve İskender Alın'ın transferi hakkında görüştüklerini,  
İbrahim Akın'a yarış atı vermediğini, bu konu hakkında bilgisinin olmadığını, İbrahim Akın  ve İskender Alın'ın  
Tayfur Havutçu'nun hazırlamış olduğu transfer listesinde olduğunu beyan etmiştir. 

Tayfur Havutçu Savcılık ifadesinde  ;  

            Kupa  maçından  bir  birbuçuk  ay  kadar  önce  yönetimden  İbrahim  Akın   ve  İskender  Alın'ın  transfer  
edilmesini   istediğini,  Yusuf  Turanlı'nın  Serdar   Adalı'ya  ulaşamadığını,  bu  konuda  yardım  istediğini,  bunun 
üzerine kendisinin Ahmet  Ateş'e durumu söylediğini, Ahmet Ateş aracılığıyla görüşmenin gerçekleştiğini, daha  
sonra transferin gerçekleşmediğini beyan etmiştir.

Ahmet Ateş Savcılık ifadesinde;

            Tayfur  Havutçu'nun  İbrahim  Akın   ve  İskender  Alın'ın  transferi  için  Yusuf  Turanlı   ile  görüşme 
ayarlamasını istediğini, kendisinin de kupa maçından 4 gün önce Bursa’da oynanacak karşılaşmanın kampında  
Yusuf Turanlı  ile görüşme ayarladığını, daha sonra Serdar Adalı ve Yusuf Turanlı 'nın bir kere de İstanbul’da  
Adalı  Holding’de  görüşmelerini  organize  ettiğini,  takas  ve  transfer  bedeli  konusunda  anlaşamadıkları  için  
transferin gerçekleşmediğini beyan etmiştir. 

            

             İbrahim Akın Savcılık ifadesinde;

Ben Serdar Adalı'yı Beşiktaş camiasından önce tanırım. Gençliğimden beri atlara düşkünlüğüm vardır.  
Onun da çok atı olduğu için öyle tanışmıştık. Beşiktaş ile bir ay öncesinden transfer görüşmelerine başlamıştık.  
Tayfur hocanın beni istediğini menajerim Yusuf Turanlı söylemişti. Bu süreçte Serdar Adalı ile hiç görüşmedim.  
Serdar Adalı bana şike teklifinde bulunmadı. Yusuf  Turanlı'ya Beşiktaş'a transfer olursam ayrıca Serdar Adalı'dan  
at istediğimi söyledim. Hatta atı bile araştırdım. Bir at ismi verdim. O da kabul ettiğini bana aktardı. Bütün atlar  
senin istediğini al tarzında bir şeyler söylemiş. Ancak bu görüşmeler menajerim aracılığı ile yapıldı. Ancak ben  
menajerimin Serdar Adalı ile görüştüğünü biliyordum. Bu maçta bana şike teklifinde bulunulmadı.  Ben maçta  
oynadım. Golde attım. Ancak kulüp bana karşılık Holosko ve 5 milyon euro isteyince transfer işi olmadı. Bana  
kimse şike yapmam karşılığında transfer teklifinde bulunmadı. Bu iddia doğru değildir.

Şüpheliye  Yusuf  Turanlı  ile  yaptığı  04.05.2011  tarihli  görüşme  okundu,  bu  görüşmeden  Tayfur  
Havutçu'nun  kendisini  ve  İskender  Alın'ı  kupa  maçından  bir  hafta  önce  irtibat  kurarak  transfer  teklifinde  
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bulunduğunun anlaşıldığı, kendisinin ise bu görüşmeleri bir ay önce yaptıklarını söylediği hatırlatıldı ve buna ilişkin  
06.05.2011 ve devam eden günlerde yaptıkları görüşmeler okundu:

Bana ilk okuduğunuz görüşme Tayfur hocanın beni istediği ile ilgilidir. Zaten bu görüşmede de kupa maçı  
öncesinde irtibat kurmaları nedeniyle yanlış anlaşılmaktan korktuğunu söylemiş, ben kupa maçında Beşiktaş'a bir  
gol atmıştım. Penaltılardan önce çıktığım için penaltı kullanmadım. Maç içinde de golü penaltıda atmıştım. 

07.05.2011 günü Yusuf Turanlı  beni  aradığında benden kupa maçında kötü oynamamı istedi.  Bende 
böyle davranmak istemiyordum. Apo diyerek hocamız Abdullah Avcı’yı kastedip kendisinin bu işe o kadar emek  
verdiğini  söyledi.  O da hocanın finale  çıkmasından dolayı   mutlu  olduğunu, daha fazlasına gerek olmadığını  
söyledi. Kupayı Beşiktaş'ın almasını istiyordu. Sebebini bilmiyorum. Beşiktaş kupayı almazsa bende Beşiktaş'a 
transfer olursam Avrupa kupalarına gidemeyeceğimi ima etti.

09.05.2011 günü Yusuf ile yaptığım görüşmede geçen SODERONE ismi bir at ismidir Serdar Adalı  
'dan transfer karşılığı bunu istiyordum. Ancak transferimiz olmadı.

09.05.2011  günü  Yusuf  ile  yaptığımız  mesajlaşmalarda   yine  benim  bu  müsabakada  iyi  
oynamamam, kupayı Beşiktaş'ın alması,  bu suretle Avrupa kupalarına gitmesi, benimde bir sonraki yıl  
Beşiktaş forması ile Avrupa kupalarında oynamamla ilgilidir.

Şüpheliye 09.05.2011 günü saat :20:39 da Yusuf  Turanlı  ile  yaptığı  görüşmeden oynayacakları  kupa 
maçında  kendisinden  dolayı  Beşiktaş'ın  kupayı  alamaması  halinde  transferinin  sorun  olacağını  konuştukları  
hatırlatıldı:

Bu görüşmede hocanın çakmasından kastettiğim Beşiktaş'a transfer görüşmelerim nedeniyle o 
hafta mutluydum. Hocam bunu farketmişti. Sorduğunda bir şey demedim. Maçtan sonraki hafta söyledim.  
O da büyük takımda oynamamın iyi olacağını söyledi. 

Ben kendisine "kupayı alırsak ne olacak" dediğimde, Yusuf "seninde bir alakası olmasın önemi 
yok yani"  dediği,  ben "ulan pas o  hep o  şey yapacağız  ozaman pas mas yapacağız"  dedim,  burdan 
kastettiğim benim iyi oynamam sonucu Beşiktaş'ın yenilmesi durumunda transferimin olmayabileceğini  
kastediyor.  Bende  bunun  için  devamlı  pas  yapmamın  doğru  olacağını  söylüyorum.  Topu  gezdirerek 
sonuca gitmektense orta sahada oynamamın daha iyi olacağını kastettim fakat top oynarken bunu hiç 
düşünmedim.  O maç son derece iyi  oynanmıştı.  Bana  seninle  ilgisi  olmasın  derken  Beşiktaş  kupayı  
kaybederse de benim sonucu etkilemememin gerektiğini kastediyordu.

Bu maçtan önce Beşiktaş beni çok sıkıştırıyordu.  Ben artık bundan rahatsız  olmuştum. Çünkü 
bizim  takımda  yıl  boyu  sadece  bu  kupayı  hedeflemişti.  Benim  bu  kupa  maçında  iyi  oynamamamı 
istiyorlardı. Transferi de getirip bunu bağlıyorlardı. Bağlantıyı hep Yusuf sağlıyordu.  Ben bana okuduğunuz 
09.05.2011 günü saat 17:14 de Yusuf Turanlı ile yaptığım görüşmede bu mevzuyu anlatıyordum.

Şüpheliye devam eden günlerde yaptığı görüşmeler okundu soruldu:

Yusuf Turanlı devamlı olarak kupa maçında iyi oynamamam için beni arayıp sıkıştırıyordu. Maçtan 
önce  Beşiktaş  ile  anlaştım.   mukavele  imzalamadım.  Yusuf  Turanlı  bana  2  milyon  euro  karşılığında 
anlaşıldığını söyledi. Bir milyonunu peşin alacaktım. Hocaya bunu maçtan sonra söyledim. Ayrıca Abdullah 
hocanın üzerimde çok emeği olduğunu bunun için çıkıp elimden geleceğini yapacağını söyledim. Beni hocanın  
kupa maçında çıkarma nedenini bilmiyorum. 
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Ben futbolcuyum bana yukarıda anlattığınız şike ve teşvik pirimi talepleri Yusuf Turanlı aracılığı ile yapıldı.  
Ben karşı takım yöneticilerinden veya aracılardan kimseyle muhatap olmadım. Yusuf Turanlı'nın kupa maçında 
kötü  oynamam  için  kimlerle  irtibat  kurduğunu,   neler  konuştuğunu  bilmiyorum.  Benim  yaptığım  transfer  
görüşmeleri  normal  transferime  ilişkindir.  Kupa  maçından  önce  bunun  yoğunlaşma  nedeni  benim  bu  yıl  
performansımın artmasından kaynaklıdır. Ayrıca Galatasaray'ın da transfere yönelik talepleri vardı. Ayrıca Tayfur  
hoca  futbolcu  iken  beraber  oynamıştık.  Birazda  bu  nedenle  beni  istiyordu.  Nasıl  futbolcu  olduğumu  
biliyordu...Bana şimdiye kadarki futbol hayatımda 3 maç için bu yönde tekliflerde bulunuldu... Üçüncüsü bana  
sorduğunuz Beşiktaş kupa maçıydı. Ancak bunda şikeye dönük bir şeyler konuşulmadı sadece transfer mevzum 
konuşuldu. Bende aradan uzun zaman geçmişti pişman olmuştum. Beşiktaşa dönmek istiyordum. Bu amaçla bazı  
görüşmelerde bulundum.” demiştir.

             İskender Alın   Savcılık ifadesinde;  

“...Normalde  benim  oynadığım  mevkide  Holosko  oynuyordu.  Holosko  Beşiktaş'tan  geldiği  için 
yanılmıyorsam aralarında öyle  anlaşma olduğundan Holosko maçta oynatılmadı.  Nisan başı  gibi  Beşiktaş'tan 
bana Yusuf Turanlı aracılığı ile transfer teklifi geldi. Daha doğrusu Beşiktaş'ın beni takip ettiği, istediği söylendi,  
kupa  maçından  önce  para  mevzuu  konuşuldu.  Teklif  edilince  Beşiktaş'a  seve  seve  gideceğimi  söyledim.  
Yanılmıyorsam  Tayfun  hoca  ile  de  konuşmuşlar  ben  konuşmadım.  Bir  buçuk  trilyona  senelik  Beşiktaş'la  
anlaşıldığını söyledi. Daha sonra transferim olmadı. Niye olmadığını bilmiyorum. Kupa maçından sonra bir iki kez 
Yusuf Turanlı transfer mevzunu konuştu. Ancak bana resmi bir teklif gelmedi. Holosko'nun takası karşılığı kulüpler  
arasında bazı görüşmeler yapıldığı duydum. Ancak içeriğine ilişkin bir şey bilmiyorum.

Şüpheliye 04.05.2011 günü Yusuf Turanlı ile yaptığı görüşmede Yusuf'un "hoca aradı beni, Tayfur, ismini  
de, sadece yönetime söylemiş bu adamı kesinlikle istiyorum diye" dediği hatırlatıldı, bu görüşmeden kendisinin o  
gün transfer edilmesinin kararlaştırılıp planlandığının anlaşıldığı ancak kendisinin yukarıda Nisan ayı içerisinde  
transfer görüşmelerini başlandığını söylediği anımsatıldı, çelişki soruldu:

Ben Beşiktaş tarafından daha önce takip edildiğimi biliyordum. Ancak transfer teklifi maçtan önceki hafta  
geldi. 

Şüpheliye İstanbul Sporda düzenli olarak her hafta oynayıp oynamadığı, bir yıl içerisinde kaç maça ilk 11  
de çıktığı, kaç maçta 90 dakika oynadığı, milli takıma çağırılıp çağırılmadığı soruldu:

Hatırladığım kadarıyla geçen sezon 10-12 maçta sahaya ilk 11’de çıktım. Forvet oynuyorum. 3 lünün her  
mevkiinde oynuyorum. Yıl içinde 4- veya 5 maçı 90 dakika bitirdim. Milli takıma Genç ve Ümit Milli takım dahil hiç  
çağırılmadım.

Şüpheliye yıl içerisinde toplam 4-5 maç 90 dakika oynayabilen, 10-12 maç ilk 11’de sahaya çıkabilen bir  
futbolcuyu Beşiktaş'ın transfer etme teklifinin futbol dünyasında normal bir  durum olup olmadığı, yıl  içerisinde  
gösterdiği  performansı  nedeniyle  kulübün  bu  yöndeki  transfer  teklifinin  üstelik  kupa  maçından  önceki  hafta  
kendisine iletilmesinin iyi niyetli olup olmadığı soruldu:

Ben  teklif  ilk  gelince  inşallah  dedim.  Normal  şartlarda  benim  performansındaki  birini  o  yıl 
Beşiktaş'ın transfer etmesi, transferi düşünmesi uygun değildir. Yıl içerisindeki performansım bu kadar  
üst düzeyde değildi. Hem transfer teklifine inanmadım. Hemde sevindim. Ayrıca aldığım paranın iki katı  
teklif edildi. 850 bin TL alıyordum. Bana 1 milyon 500 bin teklif edildi. Yusuf Turanlı bana  bir iki kez artık 
Beşiktaş'a gideceksin,  kupa maçında fazla sıkma, relaks ol  tarzında bir şeyler  söyledi.  Ayrıca seneye  
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Beşiktaş'ta  oynayacağımı,  Beşiktaş  kupayı  alamasa  Avrupa'da  oynamayacağımı  söyledi.  Bana 
okuğudunuz görüşmeler doğrudur.

Ben  takımda  İbrahim  Akın  ile  iyi  anlaşıyordum.  İbrahim'e  de  Beşiktaş'ın  bu  yönde  teklifte 
bulunduğunu biliyordum. Menajerimiz ortaktı. Kayseri'ye kampa giderken İbrahim ile arabada arkalı önlü 
oturmuştuk. Burda da bu mevzu konuşuldu. Biz bu işte bu kadar futbolcunun emeği var, çıkar oynarız 
dedik. Ancak Yusuf Turanlı’ya öyle yansıtmadık. Talebini kabul etmiş gibi yansıttık. Maçta penaltıyı ben  
yaptırdım. Bir gol attım. Ofsayt diye verilmedi. Şike yapsam bu böyle olmazdı. 

09.05.2011 günü Yusuf Turanlı'nın bana gönderdiği ilk mesaj bu taleplerini gösteren bir mesajdır. Artık  
transferimin  bittiğini,  yeni  takımım olan Beşiktaş'ı  düşünmem gerektiğini  söylüyordu.  Bu nedenle  maçta fazla  
asılmamı istemiyordu. Ben kendisine bu işe çok inanmadığım için teyit etme amaçlı garantimi diye sordum. Oda  
bana garanti yaparım ben işimi şeklinde bana okuduğunuz ikinci  ve üçüncü mesajı gönderdi. Üçüncü mesajda  
"adamlar gelecek şimdi yanıma konuşmaya, ben rahat olun dicem, ya garanti diyolar ya, yeni takım hocamız  
kırmayalım" derken tahminen yeni hocam olarak Tayfur Hocayla görüşeceğini söylüyordu. Ancak ben görüşüp  
görüşmediklerini  bilmiyorum.  Emniyette de dediğim gibi  benim güzel  oynamamamı,  yeni  takımım olacak 
Beşiktaş'ın hocasını üzmemem için gol atmamamı istediği görüşmedir. Ben yine emin değildim. Çünkü 
Tayfur hoca beni istese bile  kendisinin hocalığı garanti değildi. Bu nedenle emin olamıyordum. O da bana 
hocalığının garanti olduğunu, takımda kalacağını, beni istediğini söyleyerek ona göre oynamamı benden 
istedi. 09.05.2011 günü yaptığımız mesajlaşmalar bu nedenle karşılıklı yapılmış mesajlaşmalardır. Ben kupayı  
alırsak başkanımızın vereceği pirimi kastederek para lazım mecbur atcam  demiştim. O da ne kadar lazımsa 
söyle demişti. Ancak gol atmamam karşılığında net bir para teklif etmedi. Daha doğrusu para konuşulmadı. 

09.05.2011 günü saat 20:27 de Yusuf Turanlı beni arayıp "anlaştım, bir buçuk trilyon tamam mı,  
tamam yani bitti " derken anlaşmanın bittiğini söyledi. Ibo'nun mevzusu tamam derken İbrahim Akın'ın da 
anlaştığını kastetmiştim. 

10.05.2011 günü Yusuf Turanlı beni arayarak maçta kimlerin oynayacağını sordu, bende söyledim. Hiç bir  
şeyden huylanmadım. Daha sonra Tayfur Havuççu’yu ertesi gün arayarak bu bilgileri vermiş, bu görüşmesinde  
Tayfur  hocaya   benimle  ilgili  "oynuyor,  yani  yanlızca  oynuyor"  derken  benim  maçta  kendimi  fazla 
sıkmayacağımı kastederek hocadan rahat olmasını istiyor.

11.05.2011 günü Yusuf’la yaptığımız mesajlaşmalarda iyi oynarsam Beşiktaş'ın beni almayacağını  
vurgulayıp durdu. Ayrıca seneye İstanbul'da Abdullah Avcı Hocanla birlikte oynarsın, bir buçuk trilyon 
alırsın  diyerek  birazda  şantaj  yaptı.  Çünkü İstanbul  sporda bu  paranın  yarıya  yakınını  alıyordum.  Ve  
devamlı oynamıyordum. Eğer transferim yatarsa tüm bunları  kaybedeceğimi ima etti.  Son mesajlardan 
anlaşılacağı üzere kendisini ısrarından vazgeçirmek için ve bana yaptığı baskıdan rahatsız olduğum için 
tamam diyerek teklifini kabul ettiğimi mesajla belirttim. 

Maç 11.05.2011 günü oynandı. Ben penaltı yaptırdım. Golü İbrahim Akın attı. Uzatmalarda sakatlandım.  
Bir golüm ofsayt gerekçesiyle verilmedi. Penaltılar sırasında sahada yoktum. 

22.05.2011 günü Yusuf Turanlı  ile  yaptığım görüşmede "imzayı attıktan sonra dicemki  kupa maçında 
bilerek oynamadım oyundan çıktım" demem şaka amaçlıdır.

Bu görüşmelere rağmen Beşiktaş'tan kulübüme resmi bir teklif  gelmedi,  her hangi bir pazarlık  
yapılmadı. Fakat kupa maçından önce Yusuf Turanlı aracılığı ile benimle yoğun şekilde görüşmeler oldu...
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Üzerime atılı  şike eylemlerine konu maçlardan...  Beşiktaş’ın  kupa maçında,  maç öncesi  bana yoğun  
şekilde menajerim Yusuf Turanlı aracılığıyla transfer teklifi geldi. Bu maçta iyi oynamamam benden istendi. Daha  
sonra da transferime dönük bir gelişme olmadı. Benim amacım transferdi.” demiştir.

 

             Yıldırım Demirören   Savcılıkça alınan tanık ifadesinde;  

“Ben  7  yıldır  Beşiktaş  Spor  Kulüp  başkanlığını  görevini  yürütürüm.  2010  yılında  yönetim  kurulunda  
değişiklik oldu, Serdar Adalı yönetime girdi ve As Başkan oldu. O dönemden beri Futbol komitesinin doğal olarak  
ta  yapılacak transferlerin faaliyetlerini  kendisi  yürütüp koordine etti.  Bizim kulüpte yerli futbolcuların alınması,  
seçilmesi  sürecinde teknik  direktörün teklifi  çok önemlidir.  Çünkü istemediği  futbolcularla  çalışma durumunda  
kaldığından ilerde sıkıntısıyla  karşılaşılır.  Geçen yıl  Alman kökenli  bir  teknik  direktörümüz vardı.  2011 Nisan 
başında kendisi ayrıldı.  Yardımcılığı yapan ve daha önce de kulübümüzde futbol oynamış olan Tayfur 
Havutçu ile anlaştık. Başlangıçta sözleşme yapmadık. Bizim takımda yabancı kökenli  çok sayıda futbolcu 
bulunur ve bunlar Avrupa çapında kalburüstü futbolculardır. Bu nedenle futbolcuların teknik direktörle uyumu,  
özellikle yabancı futbolcuların yerli teknik direktörle uyumu çok önemlidir.  Uyumunu görmek açısından sezon 
sonuna kadar kendisiyle çalışmaya karar verdik. Aslında yabancı teknik direktörlerle çok sıkıntı yaşamıştık. Bu 
nedenle yerli teknik direktör istiyorduk. Kupayı aldıktan sonra da kendisi ile sözleşme imzaladık.  Ben kulüp 
başkanlığı  dışında aile olarak da yoğun işlerimiz olması nedeniyle özellikle son bir  yıl  kulüpte bu tür transfer  
işlemlerini fazla takip etmiyordum. Daha özellikli  Avrupa çapında üst düzeyde futbolcu transfer durumu olursa  
devreye giriyordum. Kupa maçı öncesinde İBB'de oynayan İbrahim Akın ve İskender Alın isimli futbolculara 
kulübümüzden Serdar Adalı'nın ve teknik direktörümüzün transfer teklifinde bulunması olayından haberim 
yoktur. O dönem bu mevzu bana açılmadı. İbrahim Akın eski futbolcumuz olduğu için ayrıldıktan sonra da 
hemen hemen her yıl kulübe tekrar geri dönmesi gündeme gelen bir futbolcuydu. Ben İskender'i futbolcu 
olarak  da  bilmiyordum.  Serdar  Adalı  ve  Tayfur  Havutçu'nun  kendilerini  transfer  etme  girişimlerinden  
haberdar değildim. Ancak transfere dönük girişimler belli bir aşamaya gelince bana bu hususta bilgi verilmesi  
söz konusu olurdu.   Ben Yusuf  Turanlı'yı  geçmişte  de tanırdım. Şu an futbolcu olarak isim veremem ancak  
futbolcularla yoğun tanışıklığı ve irtibatı olan ve menajerliğini yaptığı çok sayıda futbolcu bulunan birisiydi. Resmi  
menajerlik  yapamamasına  rağmen genelde  futbolcular  transfer  sürecinde  tanıdıkları  bu  tarz  kişileri  menajeri  
olarak takdim edip kendileri ile görüşülmesini istediklerinde doğal olarak bu şahıslarla görüşülürdü. Kulüpler bu  
şahıslara ödeme yaptıklarında bunu menajerlik ücreti olarak faturalandırırlardı. İbrahim Akın bizim kulüpten at 
yarışları ve kumar merakı yüzünden benim dönemimde gönderilmişti. Ben eğer transfer komitesi kendisi  
ile görüşüp anlaşsa bile kesinlikle almazdım. Kendi gönderdiğim futbolcumu, aynı şartlarda geri almamın 
hiç bir manası yoktur. Ben kendilerine dönük transfer girişimleri yapılırken ne kadar para teklif edildi, ne 
vaatlerde bulunuldu bilmiyorum. Bizim takımda hücum hattında daha çok yabancı futbolcular oynuyordu. 6+2  
kuralı  gereği  takımda  kaliteli  yerli  futbolculara  ihtiyaç  vardı.  Bu  nedenle  iyi  yerli  futbolcu  bulunduğu  zaman  
transfere dönük girişimler olurdu. Ayrıca bazen aynı takımdan birbiriyle iyi anlaşan iki oyuncunun birlikte transfer  
edilmesi de söz konusu olabilir. Bu nedenle iyi anlaştığı düşünülerek İbrahim'in yanında İskender'e de transfer  
teklifi  yapılmış  olabilir.  Ancak  yukarıda  da  söyledim.  Ben  kesinlikle  İbrahim  Akın'ın  transferine  izin 
vermezdim. Ayrıca İskender'de tanıdığım, bildiğim, takip ettiğim bir futbolcu değildir. Fakat teknik direktör  
izlemiş ve inanmış olabilir. Bu hususta bilgim yoktur .yine kendilerine kupa maçı öncesinde transfer teklif  
edilmesi sürecinden de haberdar değilim. Ne Serdar Adalı nede teknik direktör Tayfur Havutçu bana bu 
girişimlerden ve bu düşüncelerinden bahsetmediler...” demiştir.

             Göksel Gümüşdağ     Savcılık ifadesinde;  
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”...Beşiktaş ile oynadığımız kupa finalinde Beşiktaş'lı yönetici Serdar Adalı ve hocası Tayfur Havutçu'nun  
futbolcularımıza dönük şike amaçlı transfer teklifinde bulunmalarını operasyon yapıldıktan sonra öğrendim.  Bu 
maçtan önce kesinlikle ne İbrahim Akın'a nede İskender Alın'a yönelik transfer düşünceleri olduğunu ne 
bu isimler ne de Beşiktaş'tan kimse bana söylemedi. Ocak ayında Serdar Adalı ile Holosko'nun kiralık olarak 
kulübümüze transferi için görüşmüştük. Ancak bu görüşmede İbrahim mevzu  açılmadı. Kupa finali 11 Mayıs’ta  
oynandı, biz bu maçı kaybettik. maç öncesinde Holosko'nun bizde asgari ücretle oynaması, parasının Beşiktaş  
tarafından ödenmesi, sırf yabancı kontenjanı boşaltılmak için kulüp tarafından futbolcunun gönderilmesi nedeniyle  
sezon sonu Beşiktaş'a döneceğinden bu futbolcunun maçta oynamasının etik olmayacağını düşünerek Abdullah 
hocayla da görüşüp futbolcunun oynamamasına karar verdik. Eğer bizde normal kiralık oynasaydı ve parasını biz  
ödeseydik oynatabilirdik.  Ayrıca maç gecesi otele geldiğimde futbol şube sorumlumuz Kamil Dizar'ı  çağırarak  
kaleci  Hasagiç'in  ve  İbrahim  Akın'ın  durumunu  sordum.  Çünkü  ikisi  de  maçın  kaderini  değiştirebilecek 
oyunculardı.  Diğerlerini  de sordum. "Takımın genel durumu iyi, Hasagiç grip gibi serum bağlı  halde odada, 
İbrahim'in de durumu şöyle böyle fena değil" dedi.  odaya çıktım, eşofmanlarımı giydim. Hasagiç'e geçmiş 
olsun dedim. Hasagiç'i  maça hazırlayıp  motive etmeye çalıştım.  Ordan çıkıp  odama geldim.  Kamil  Dizar'da 
İbrahim Akın'ı  odama getirdi. "İbrahim bu maçı alacak yeteneğe sahipsin, Türkiye'yi sallayabilecek bir 
maç  bu,  final  maçı,  Allah  yardımcın  olsun"  dedim.  Ve  Kamil  beyin  yanında  kendisine  iyi  oynaması 
karşılığında 100.000 dolar (euro) pirim vereceğimi söyledim.  Ayrıca kendisine attığı her 4 gol karşılığında 
50.000 dolar pirim verileceği de sözleşmesinde açıkça belirtilmişti. Ben kulüp başkanlığı yaptığım dönemde 196  
maça kulüp  başkanı  olarak  çıktım.  Bu  maçların  tamamında  maçtan  sonra  soyunma odasına  giderek  maçın  
sonucuna  göre  ya  tebrik  ettim  yada  geçmiş  olsun  dedim.  Yine  pirimleri  de  maçtan  sonra  açıkladım.  Zaten  
kendilerinin iç ve dış sahada alacakları galibiyetler karşılığında alacakları pirim önceden bellidir. Fakat bazı özel  
maçlara  ilişkin  çıkıp  pirim verdiğimiz oluyordu.  Başkanlık  yaptığım dönemde sadece Beşiktaş kupa finali 
öncesinde; soyunma odasına girdim ve kupayı aldığımız takdirde kulübün kasasına girecek olan 3 buçuk 
milyon dolar paranın 1 milyon dolarını futbolculara pirim olarak dağıtıcağımı söyledim. Zaten eğer bu maçı 
alsaydık  ilk  defa  böyle  bir  kupamız  olacaktı.  Avrupa’da  mücadele  edecektik.  Futbolcular  için  büyük bir  vitrin  
olacaktı.  Herkesin gözü bu maçtaydı. Hoca için prestij  olacaktı.  Zaten böyle maçlara futbolcular kendiliğinden  
motive olurlar bizde ayrıca motive etmek istedik. Fakat gerek İbrahim Akın'a özel pirim vaat ederken gerekse  
takıma bir  milyon dolar pirim vaat ederken ben Beşiktaş merkezde futbolculara herhangi bir şike girişiminden  
haberdar  değildim.  Bu  tür  final  maçlarında  olan  bir  şeydir.   Yukarıda  değindim.  Kesinlikle  maçtan  önce 
Beşiktaş'tan bize ne resmi nede gayri resmi yollardan Serdar Adalı ve Tayfur Havutçu üzerinden İbrahim 
ve İskender'in transferine dönük bir talep olmadı. Ancak kamuoyunda ve basında İbrahim Akın'ın isminin 
büyük kulüplerle geçtiğini ve Beşiktaş ve Galatasaray içinde anıldığını duyuyordum. Bu maç oynandı. Aradan 
yaklaşık 20 gün geçti. 31 Mayıs veya 1 Haziran günü Merter'de bir arkadaşın iş yerinde otururken Serdar  
Adalı beni aradı. Kendisi ile daha önce görüşmüşlüğüm yoktur ve telefonu bende kayıtlı değildi. Telefonu açınca 
kendisini tanıttı. İbrahim Akın ile ilgili görüşmek istediğini, talip olduklarını söyledi. Ben Merter'de olduğumu, 
uzak olduğumu söyledim. O da Veli Efendi’de  olduğunu, gelebileceğini söyledi. Yerimi tarif ettim. Geldi. Birlikte 
çay içtik. Yaşananlara arkadaşımda şahittir. İbrahim Akın'a talip olduklarını söyledi. Ben kendisi için bonservis 
bedeli  istediğimi,  Galatasaray'ın  da  kendisine  talip  olduğunu,  takasa  yanaşmayacağımı  söyledim.  O da   bir  
bonvervis bedeli ödeyemeyiz, Holosko'yu size verelim. Bu şekilde anlaşalım dedi. Bende Holosko'nun bir yıllık  
kulüp tarafından ödenen rakamın bildiğim kadarıyla 1 milyon 800 bin euro olduğunu, böyle bir oyuncuyu takımda 
tutamayacağımı,  bu  rakama  6-7  oyuncu  oynattığımı,  hem  bütçemi  aşacağını  hem  takım  içinde  dengeleri  
bozacağını söyledim. Teklifini  kabul etmedim.  O sırada komuoyunda yansıdığı  için İskender Alın'ı  isteyip 
istemediklerini sordum. Tereddütte kalıp düşünmüyoruz dedi. Benim İbrahim Akın'a ilişkin görüşmem bundan 
ibarettir. Kesinlikle maçtan önce bir teklif gelmemiştir. bu hem etik olmazdı, hemde bana bu şekilde bir teklifte  
bulunmazdı. Gelen teklifte bu şekildedir.  Bu maçta yapılmış bir şike eylemi varsa bundan bilgi sahibi olduğuma,  
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rızam olduğuna, olaya dahil olduğuma, olay öncesi yaşananları bildiğime dair en ufak bir emare bulunsa yine  
futbol camiasından çekileceğim, kesinlikle asılsız bir iddiadır.” demiştir.

             Tanık     Fahri Tatan    Savcılık ifadesinde;  “...İbrahim Akın'a kupa final maçının hemen öncesinde 
Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmişti. Bunu telefonda İbrahim bana söyledi. Hem iyi para teklif edildiğini,  
hem de transfer karşılığında Serdar Adalı'dan bir at alacağını söyledi. Tekrar büyük takıma döneceği için 
sevinçliydi.  Bende  kutladım.  Ancak  telefonu  kapattıktan  kısa  bir  süre  sonra  ben  huylandım.  Kendisini 
aradım.  "İbo kupa maçı  öncesinde transfer  teklif  edilmesi  doğrumu,  bu  işte  bir  terslik  olmasın,  seni  
kandırıyor  olabilirler  mi"  dedim,  o  da  "doğru  diyorsun"  dedi,  görüşmeyi  sonlandırdık...Transferin  niye 
olmadığını da bilmiyorum.” demiştir(Kl:66, Dizi:298).  

EYLEMİN  DEĞERLENDİRİLMESİ

           11.05.2011 günü Kayseri’de Beşiktaş - İ.B.B Spor takımları arasında oynanan 49.Ziraat Türkiye Kupası 
final  maçı  öncesinde; Beşiktaş futbol  takımının  Süper Ligde iddiasız kaldığı  ve kulübün hiç te alışılmadık bir  
biçimde Avrupa kupalarına katılamama riskinin bulunduğu,  bu durumun taraftar, kulüp yönetimi ve tüm camia 
üzerinde aşırı baskı oluşturduğu, Tayfur Havutçu’nun;  sezon ortasında Beşiktaş Spor Kulübüne Teknik Direktör  
olması ve başarılı olamaması halinde sezon sonu kendisiyle yapılan anlaşmanın yenilenmeyeceği/uzatılmayacağı  
düşüncesinin  camia  içerisinde  konuşulduğu,  Avrupa  kupalarına  katılabilmek  ve  takım  üzerindeki  baskının  
hafiflemesi için kupanın mutlaka ama mutlaka kazanılması gerektiği düşüncesiyle, şüpheliler tarafından; İBB li  
futbolcular  İbrahim  Akın ve İskender Alın’a; sezon sonunda Beşiktaş’a transfer edilecekleri ve maddi menfaat 
vaat edilerek  oynanacak kupa maçında Beşiktaş'a karşı iyi oynamamalarının hedeflendiği, bu amaçla  Beşiktaş 
Spor  Klübü  yönetim  kurulu  üyesi  ve  Asbaşkanı  Serdal  Adalı'nın  yönlendirmesiyle  teknik  direktör  Tayfur 
Havutçu'nun anılan futbolcuların menajeri  Yusuf Turanlı  ile irtibata geçtiği, Yusuf Turanlı'nın bu futbolculara 
teklifi ilettiği, Beşiktaş klübü stad sorumlusu Ahmet Ateş'in şahısları buluşturarak tarafların anlaşmalarına aracılık 
ettiği, tarafların müsabaka öncesi anlaştıkları üzere oynanan maçı Beşiktaş’ın kazandığı,  bu şekilde hem sezon  
içerisinde kupa kazanılmış olduğu, hem de Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanıldığı, şike karşılığında transfer  
vaadinde  bulunulan  ancak  gerçekte  transferi  düşünülmeyen  futbolcular  İbrahim  Akın  ve  İskender  Alın’ın  
transferlerinin  gerçekleştirilmediği,  bu  futbolculardan  İskender’e  transfer  teklifinde  dahi  bulunulmadığı,  
anlaşılmıştır.

TRABZONSPOR KULUBÜ MERKEZLİ YAPILAN TEŞVİK PİRİMİ GİRİŞİMLERİ (Kl:54)

1-  13.05.2011  GÜNÜ  MENAJER  AHMET  BULUT’UN  FENERBAHÇE  LEHİNE  ŞİKE 
GİRİŞİMLERİNDE BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE TEHDİT EDİLMESİ

EYLEMİN GELİŞİMİ
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15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe:6-Ankaragücü:0 maçı öncesinde Ankaragücü futbolcusu Kağan 
Söylemezgiller’e, menajeri Ahmet Bulut’un; maçta iyi oynamamasını, Emre Belözoğlu aracılığı ile Fenerbahçe  
kulübüne transferini yaptırabileceğini söyleyerek şike girişimi yaptığı yönünde Nevzat Şakar, Caner Çuvalcıoğlu  
ve Sadri Şener’in duyum aldıkları, bunun üzerine Nevzat Şakar’ın menajer Ahmet Bulut’u arayarak “Ben sana 
bu dünyayı dar edeceğim ayağını denk al” şeklinde ifadelerle tehdit ettiği, 

Sadri  Şener’in  de  Caner  Çuvalcıoğlu’ndan  Ankaragücü  Menajeri  Rüştü  Ender  Yurtğüven’i  aramasını 
istediği, Rüştü Ender Yurtğüven’e “Biz konuştuk ayağını keseriz diye Ahmet  Bulut'la” diye söyleyerek, Ahmet  
Bulut’u tehdit ettirdiğini aktardığı ve Ahmet Bulut’un menajerliğini yaptığı  futbolcu Kaan Söylemezgiller’e dikkat  
etmesi yönünde mesaj ilettiği tespit edilmiş,  Nevzat Şakar’ın; Sadri Şener’in  azmettirmesiyle müşteki Ahmet 
Bulut’u tehdit  ettiği anlaşılmış,  TCK’nın 106/1.  maddesi  kapsamında kalan ve şikayete tabi  bulunan eylem 
nedeniyle, şikayet yokluğundan, Sadri Şener hakkında sevk maddesi tanzim edilmemiştir.

İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI

13.05.2011   günü s  aat:20.12'de     Nevzat Şakar'ı      Caner Çuvalcıoğlu'nun   aradığı görüşme;   
Caner: "Bu menajer Ahmet Bulut,  Emre Belözoğlu ile ortaktır,  Fenerbahçeli  Emre İle ortak menajerlik  

yapıyorlar  bunlar,  beni  şimdi  Ankaragücü'nün menajeri  Ender  aradı,  Abi  dedi  bu Ahmet Bulut’la  Emre bizim  
oyuncuları arıyor Ahmet arıyormuş ki ben sizin işinizi Emre vasıtasıyla Fenerbahçe'ye yapacağım maçta  gevşek  
oynayın sakın bi aksilik olmasın Fenerbahçe'ye alacağım diyeyim bi kaç tane oyuncularını aramışlar Ender bana  
dedi ki abi ona bi haber gönder ben dedi açıp  küfür ettim bi de sen dedi ona  bi haber gönder, Ahmet'e, başkan 
tanıyor onu Sadri bey başkan şey yapar onun kulağını çeker", Nevzat'ın "Tamam tamam", (tape:3519)

13.05.2011   günü s  aat:20.31'de     N. Şakar'ın  ,   Ahmet Bulut'u   aradığı görüşme   (tape:3518)  ;   
Nevzat: "Senin bu menajerlikten başka işlerinde varmıdır", Ahmet: "Bi tek bu işi yapıyorum abi", Nevzat:  

"Ama başka işlerle de ilgilendiğini duyuyoruz, o Ankaragücü topçuları arıyormuşsun sana yakışıyor mu Ahmet",  
Ahmet: "Kimi aramışım ben bi ispat edin", Nevzat: "Bilmiyorum şimdi ispat edeceğiz tabi telefon görüşmelerine  
şey yapacaklar bana gönderecekler, aramışsan ben sana  bu dünyayı dar edeceğim, ayağını denk al", Ahmet: 
"Tehdit etmeden önce şu bantları al ondan sonra biz şey yapalım konuşalım", 

13.05.2011   günü s  aat:20.37'de     N. Şakar/S. Şener'in  ,   C. Çuvalcıoğlu'nu   aradığı görüşme;   
Sadri: "Bu Ankaragücü Ahmet Bulut arıyor  onlarda bir  oyuncusu var Kaan, o vasıtayla mı söylemiş",  

Caner:"Bana oyuncunun ismini vermedi ama Emre’nin adını kullanarak işte Emre’yle beraber sizi  milli  takıma  
alacağım falan diye bi kaç oyuncusunu aradığını söyledi Ender bana, Ender Ankaragücü'nün menajeri", Sadri:  
"Onu ara tembih etsin biz konuştuk ayağını keseriz diye, Ahmet  Bulut'la,  Kaan’a falan dikkat et, Kaan onun 
oyuncusu", (tape:3519)

13.05.2011   günü   saat:21.27’de     N.Şakar’a Ahmet Bulut’un   mesaj gönderdiği   (tape:3816)  ; 
“Nevzat  Bey,  pazartesi  gunune  kadar  benden  ozur  dilemediginiz  takdirde  cumhuriyet  savciligina  

basvurarak hakkinizda suc duyurusunda bulunacagim.Ahmet Bulut” yazdığı  

13.05.2011   günü   saat:21.42’de     Nevzat Şakar’ın     Caner Çuvalcıoğlu’nu   aradığı görüşme  ; 
Nevzat’ın  Ahmet  Bulut’un  kendisine  mesaj  attığını  belirttiği  ve  “Pazartesi  gününe  kadar  Nevzat  bey 

benden özür dilemezsen cumhuriyet başsavcılığına seni şikayet edeceğim, cevap vermedim ona da şimdi bu o  
Ender'i aradı değil mi bu”, Caner:“Aramış Ender'le konuşmuş, Ender haber göndertti ona herhalde böyle böyle  
diye niye oyuncuyu arıyorsun şey yapıyorsun diye”, Nevzat:“Peki Ender şahitlik yaparmı ki”...  Caner:  “Telefon 
numarası var yani Emre aramış herhalde şeyi çocuğu, Emre'yi arattırıyormuş”, (tape:3817)
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14.05.2011   günü   saat:10.13’de     N.Şakar’ın     C.Çuvalcıoğlu’nu   aradığı görüşmede :   
Nevzat’ın akşam arayıp aramadıklarını sorduğu, Caner’in henüz konuşmadığını belirttiği, Nevzat’ın  “…

Bunlar bana mesaj attı ki ben dedim özür dilemezsen pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağım ben ama ona  
ne küfür ne bir şey sadece ayağını denk al”, Caner: “O yanlız başına iken korktu tırstı olaylardan tamam mı aradı 
Emre'yi gitti buluştu Emre'yle Emre dediki sende böyle böyle yap ona”, Nevzat: “Ama nasıl bir korkuyor çekiniyor 
konuşamıyor, sen at ona mesaj deki başvurmazsan şerefsizsin ne arıyor onda o kadar yürek gidecek savcılığa,  
şimdi avukat Celal da yanımda da dedim ki böyle böyle ben dedim ki ona ki yani böyle bir şey olursa bize şey,  
değil mi Ankaragücü de”, Caner: “Yapmaz olurlar mı, o arada bu telefon trafiği devam ediyor Emre aramış Ender'i 
demiş ki niye tehdit ediyorsunuz Ahmet'i bu korkağın tekidir bilmem ney demiş”, Nevzat: “Emre de girdi devreye 
ha iyi”, Caner: “Sana ne diyorum o hemen gitti Emre'nin yanına tabii ki”...Nevzat: “Transfer teklifi vay şerefsizler 
ya”, Caner:  “Ahmet'i kullanıyordular o arada baktı ki şey pahalı pabuç pahalı koştu gitti Emre'nin yanına, bana  
böyle böyle dedin”, Nevzat:“Ayağını denk al dedim lan ayağını, ona ya bu suç unsuru olur mu, şimdi dur dur 
o şimdi korkuyu verdim ona bir şey edeceğim ben ona” (tape:3818); dendiği belirlenmiştir. 

İFADELER

Müşteki  Ahmet  Bulut  kolluk  ifadesinde; kendisini  tehdit  eden  Nevzat  Şakar'dan  davacı  ve  şikayetçi 
olduğunu beyan etmiştir.(Kl:66, Dizi:167)

Sadri  Şener  kolluk  ifadesinde  ;   Menajer  Ahmet  Bulut'un;  Ankaragücü  karşılaşması  öncesinde 
Ankaragücü'nde oynayan bazı futbolcularına iyi oynamayın şeklinde sözler söylediğini Nevzat Şakar'ın kendisine  
söyleyince öğrendiğini, şahsı tehdit etmediğini ve tehdit etmesi için kimseye talimat vermediğini, beyan etmiştir.

Nevzat  Şakar  savcılık  ifadesinde;  Ahmet  Bulut'u  menajer  olarak  tanıdığını,  Caner  Çuvalcıoğlu'nun 
Fenerbahçe-Ankaragücü  karşılaşmasından  önce  kendisini  arayarak  "Abi  Ahmet  Bulut  Ankaragücü'ndeki  
futbolcularını arayıp iyi oynamayın fazla sıkmayın gibi sözler söylüyormuş" dediğini, bunun üzerine Ahmet Bulut'u  
aradığını  ve  bu  tür  işlere  girmemesini  söylediğini,  Ahmet  Bulut'u  tehdit  etmek  amaçlı  olarak  değil  uyarmak  
amacıyla bu sözleri söylediğini, beyan etmiştir. 

Caner  Çuvalcıoğlu  kolluk  ifadesinde  ;   Karşılaşmadan  birkaç  gün  önce  Ender  Yurtgüven'in  kendisini 
aradığını, Ahmet Bulut'un Ankaragücü'nde oynayan futbolcusu Kaan'a maçta iyi oynamamasını söylediği şeklinde  
duyumlar aldığını aktardığını, bunun üzerine durumu Nezat Şakar'a ilettiğini, beyan etmiştir.

Tanık  Rüştü  Ender  Yurtgüven  kolluk  ifadesinde  ;   Karşılaşma  öncesinde,  Emre  Belözoğlu'nun  Kaan 
Söylemezgiller'i aradığı duyumunu aldıktan sonra Caner Çuvalcıoğlu'nu aradığını ve durumu  anlattığını, ancak  
Trabzonsporlu yetkililerin Ahmet Bulut'u tehdit etmeleri olayını bilmediğini, beyan etmiştir. 

2-  15.05.2011  GÜNÜ  İSTANBUL'DA  OYNANAN  FENERBAHÇE:6-ANKARAGÜCÜ:0 
MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI

EYLEMİN GELİŞİMİ
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Trabzonspor  Asbaşkanı  Nevzat  Şakar’ın;  15.05.2011  günü  oynanan  Fenerbahçe-Ankaragücü  maçı  
öncesinde Ankaragücüsporlu futbolculara teşvik ödemesi yapılması için menajer Mithat Halis ile irtibata geçtiği ve  
menajerden  Ankaragücü  takımında  oynayan  futbolcu  Aydın  Toscalı  ile  irtibata  geçilmesini  isteyerek  teşvik  
girişimlerinde bulunduğu, ancak sonuç alınamadığı,
              Ayrıca Trabzonspor Klübü Başkanı Sadri Şener’in, kardeşi Mustafa Sani Şener vasıtasıyla, Sani’nin iş  
ortağı Hamdi Akın üzerinden Ankaragücü Spor Kulübü Onursal Başkanı Melih Gökçek’e  teşvik amaçlı vaatlerde 
bulunduğu, bu vaadler çerçevesinde;  bonservisi Trabzonspor  kulübünde olan ve Ankaragücü'nde kiralık oynayan 
Gabric isimli futbolcunun, maçın skoru istedikleri şekilde neticelenirse  Ankaragücü'ne bedelsiz verilmesinin teklif  
edildiği, bu amaçla Melih Gökçek ile görüşüldüğü, bu şekilde Sadri ve Sani Şenel’in teşvik primi girişimlerinde  
bulundukları tespit edilmiştir.
              Netice itibariyle Sadri Şener’in kardeşi Mustafa Sani Şener; Nevzat Şakar’ın da menajer Mithat Halis 
üzerinden;  farklı  kanallarla  Ankaragücü  yönetimi  ve  futbolcularına  ulaşarak  teşvik  girişimlerinde  bulundukları  
görülmüş, şüphelilerin eylemleri teşebbüs/girişim aşamasında kalmıştır. Görüşmelerde geçtiği şekliyle Hamdi Akın  
ile İbrahim Melih Gökçek’in şüpheliler ile anlaşıp tekliflerini kabul ettiklerine dair somut delil elde edilememiştir.
   

İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI

08.05.2011   günü saat:  23.42’  de   Osman Murat   Özaydınlı’yı    Aziz   Yıldırım’ın   aradığı   göreşme  ;   

Aziz: “Bu ligin iyi takımlarından biriydi, bütün gücümüzle şimdi Ankaragücü”, Murat. “Bugün  birisi  daha 
kongrede söylüyor o şeye yakın Ankaragücü’ne, Sadri ile şey Melih konuşmuşlar falan ondan sonra, tam puan 
alacağız bilmem ne yapacağız, inşallah neyse Buca’da düştü kesin Sivas rahatlar biraz” (tape:3663) 

13.05.2011   günü s  aat:21.36'da     Nevzat Şakar'ı  ,   Mithat Halis'in   aradığı görüşme;   
Nevzat:"Oğlum kulağıma  geliyor  ki  oyuncularına  hiç  uyarıda  bulunmuyorsun  iyi  oynayın,  çocuklar  iyi  

oynayın şerefiniz haysiyetinizle oynayın kazanın, o beyaz saçlının yanında kim oynuyor", Mithat: "Büyük ihtimalle  
Aydın oynayacak, Kayseri'li, (Kayserispor eski futbolcusu Ankaragücü oyuncusu Aydın Toscalı kastedilmektedir.)  
…ama bunlar da çok şey hazırlanıyorlar ha, Ankaragücü de, yani bakalım,  oynasaydı çok iyi olacaktı Nevzat abi",  
Nevzat:"Bu hocalar üfler okur ya sende öyle oku üfle, nefesin iyimidir nefesin", Mithat. "İnşallah bir şeyler olacak,  
geçen hafta denk getiremedim bak Buca'da denk getirdim ama, nefesim çok kuvvetli benim, eninde sonunda denk  
getireceğiz", Nevzat: "O işi hallet bak ha, tamam Mithat sana güveniyorum", Mithat: "Halledeceğiz inşallah, hiç  
şeyiniz olmasın",  (tape:3520)

1  4.05.2011   günü saat:  14.54  ’de Sadri Şener'i kardeşi   Sani Şener'in   aradığı görüşme;   
Sani: "Hamdi arayacak seni Melih'in yanından, tamam mı, numaranı", Sadri: "Bu telefondan mı", Sani:  

"Ha evet buradan, yok herhangi bir şey şimdi niye tamam diyorsun Fenerbahçe ile ilgilidir yani, yani o oradan da 
gırgır yapacak herhalde, onun da bir işi falan var da tamam mı", Sadri: "Anladım anladım tamam anladım", Sani: 
"O onun, öyle bir şeyle değil  öyle bir şey değil", Sadri: "Tamam tamam he he,  o söyleyeceğini söyledi zaten", 
Sani. "Söyledi ama şey yani bir grup da var diyorki inanılmaz bu diyor deli gibi Fenerbahçeli diyor  yani anladın mı 
olmaya da olabilir diyorlar", Sadri: "Yok ama öyle değil yani mesela biz puan alsak Gabriç'i  vereceksiniz 
bize", Sani:"He anladım anladım inşallah haydi bakalım verirsin ya ne olacak", Sadri: "Hayi haydi hayırlısı", 
(tape:3648)

14.05.2011   günü s  aat:16.33'de     Sadri Şener'i   ,   Hamdi Akın'ın   aradığı görüşme;   
Hamdi: "Yav telefonunu eski telefonmuş bilmem ne ben seni arıyormuşum, Ankara'dayım Melih başkan 

ile beraber", Sadri: "Tam şey en kritik yerdesin sen ya", Hamdi: "Sesini çıkartma yüksek ses ile konuşma orada",  
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Sadri: "Aziz hep dinlettiriyormuş yav bizi, Melih başkan bu hafta bütün ümidimiz o, Melih başkana selam söyle  
güveniyoruz ben biliyorum ki Ankaragücü bu hafta bu işi halledecek, Fenerli bir Hamdi'ye bunları diyorum o da  
olmuyor ama ne yapayım", Hamdi'nin telefonu Melih'e verdiği, Sadri:"Maçlar bitsin bir gün geleceğiz ziyaretinize",  
Melih: " Aziz'den inşallah bu maçtan alacağım size yarayacak o inşallah", Sadri: "Sağol çok teşekkür ediyorum iyi  
günler iyi akşamlar", (tape:3649)

18.05.2011   günü s  aat:18.39'da     Mithat Halis'i  ,   Tuncay Bekiroğlu'nun   aradığı görüşmede;   
Tuncay: "Herşey yolunda mı", Mithat:"Sağlığımız yerinde ama biraz moralimiz bozuldu bu hafta sonu",  

Tuncay: "Senin oyuncularda da hiç bir  numara yokmuş be abiciğim ya", Mithat. "Melih Gökçek bunlara yenin  
istediğinizi alın cart curt bir sürü şey ondan sonra kendisini aşırı derecede adamları gerdi ortalığı takımın içerisi  
çok iyi değildi", (tape:3326) dendiği belirlenmiştir.

İFADELER

Sadri Şener kolluk ifadesinde  ;   Fenerbahçe-Ankaragücü karşılaşmasından önce Sani Şener'in kendisini  
aradığını  ve  Hamdi  Akın'ın  Melih  Gökçek'in  yanına  gideceğini  belirterek  onun  yanından  kendisini  aramak 
istediklerini  söylediğini,  daha  sonra Melih  Gökçek'in  yanından Hamdi  Akın'ın  kendisini  aradığını,  aralarındaki  
görüşmenin futbol içinde temenniden ibaret olduğunu, görüşmelerde geçen Gabriç konusu hakkında ise Gabriç'in  
Trabzonspor kulübünün futbolcusu olduğunu ancak kiralık olarak Ankaragücü'nde oynadığını, Melih Gökçek'in bu  
futbolcunun bonservisini istediğini ancak daha sonra bu konu hakkında görüşmediklerini beyan etmiştir.

Savcılık ifadesinde;”...Gabric yukarıda da dediğim gibi Ankaragücü'nde kiralık oynayan futbolcumuzdu. 
Bu görüşmelerden önce de Ankaragücü yönetimi bu futbolcuyu satın almak  veya takas yapmak istiyordu. Bu  
yönde taleplerini  bize iletmişlerdi.  Onlarda oynayan Vittek isimli  yabancı  futbolcuyu önermişlerdi.  Bizde sene  
sonunda bu mevzuyu konuşalım, demiştik. Melih Gökçek ile Aziz Yıldırım arasında geçmişten gelen bir husumet  
vardı. Melih Gökçek'in inatçı bir yanı vardır, ben aralarındaki bu anlaşmazlığı biliyordum. Kar çıkarabilirmiyim diye  
düşündüm.  Ankaragücü'nün  Fenerbahçe'den  puan  alması  benim  menfaatimedir.  Ama  bu  amaçla  bir  vaatte  
bulunmadım. Bu bir temennidir. Bunun karşılığında kendilerine Garbic'i vaat etmedim. Puan alsalar bile fiyatta  
anlaşamassak vermezdik. Bu futbolcu sezon sonunda  trafik kazası geçirdi, beyin kanaması nedeniyle  sağlık  
durumu  iyi  olmadığı  için  kendisi  ile  anlaşmayım  feshedeceğiz.  Bu  nedenle  transfer  görüşmeleri  de  olmadı.  
Garbic'in Ankaragücü'ne karşılıksız verilmesi gibi bir teklifimiz olmadı. Ankaragücü'nün de böyle bir talebi olmadı.”  
demiştir. 

Nevzat Şakar savcılık ifadesinde  ;   Trabzonspor'un defans oyuncularından Egemen Korkmaz'ın sözleşme 
yenilemek istemediğini,  bu  sebeple  o  mevkiye  yeni  bir  transfer  yapmak istediklerini,  Eski  futbolcusu  Serdar  
Bali'nin kendisini aradığını ve Ankaragücü'nün stoperini tavsiye ettiğini, bunun üzerine Mitat Halis'i arayarak bu  
futbolcuyu  sorduğunu,  Mitat  Halis'in  de  bu  futbolcunun  Aydın  olduğunu  söylediğini,  Aydın  isimli  futbolcunun 
boyunun kısa olduğunu bildiği için transfere yönelik girişimde bulunmadığını, bu görüşmenin karşılaşmadan önce  
yapılmasının tamamen tesadüf olduğunu, bunun haricinde Mitat Halis'e "Bunu hallet sana güveniyorum" sözü ile  
Adriyan isimli futbolcunun transferini kastettiğini, beyan etmiştir.

Mithat Halis kolluk ifadesinde  ;   Nezat Şakar ile yaptığı görüşmeleri hatırlamadığını beyan etimiştir.

Sani  Şener   kolluk  ifadesinde  ;   Hamdi   Akın  ile  iş  ortağı  olduğunu,  karşılaşma öncesinde  Hamdi'nin 
aradığını  ve  Melih  Gökçek'in  yanına  gideceğini,  buradan  Sadri  Şener'i  arayacağını,  Fenerbahçe  hakkında  
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konuşarak  kızdıracaklarını  söylediğini,  bunun  üzerine  Sadri  Şener'in  telefonunun  verdiğini  olayla  ilgisinin  bu  
olduğunu, beyan etmiştir. 
         

Hamdi  Akın savcılık  ifadesinde;  “Aradan zaman geçti.  Görüşmenin detayını  hatırlamıyorum. Ancak o 
dönem Ankara'da yaptığımız bazı işler dolayısıyla sık sık Melih Gökçek ile bir araya geliyorduk. O günde kendisini  
aradığımda Ankaragücü Tesislerinde  olduğunu öğrendim.  Gittim.  Konuşma sırasında  o hafta  Ankaragücü ile  
Fenerbahçenin maçı olduğunu öğrendim. Ben Fenerbehçeliyim. Melih Gökçek’te Fenerbahçelidir.  Aziz Yıldırım  
ile aralarında bazı anlaşmazlıkları vardı. Daha doğrusu ara ara barışır darılırlardı. Öylesine maçla ilgili şakalaşıp  
sohbet ettik. Bu sohbet sırasında ben mi Sadri Şener'i aradım, yoksa Sadri Şener mi beni aradı hatırlamıyorum.  
Ancak  Sadri'nin  beni  aradığını  düşünüyorum.  Sadri'nin  kardeşi  Sani  ile  birlikte  çalışırız,  ailece  yakınımdır.  
Kesinlikle  ne  görüşme  öncesi  bana  nede  görüşme  sırasında,  Gabric  isimli  futbolcunun  mevzuu   gündeme  
gelmedi. Ben bu mevzuyu gazetelerden duydum. Sadri Şener ile görüşürken Melih Gökçek yanımda olduğu için  
spontane olarak görüştürdüm. Her maç öncesi gırgır şamata babında karşılıklı takılmalar oldu. Bunun dışında  
herhangi bir mevzuu olmadı. Ben aralarında şike ve teşvike ilişkin bir anlaşma girişimi olduğunu düşünmüyorum.  
Böyle bir olaydan haberim yoktur. Ben Fenerbahçe başkanlığında ismi geçen bir insanım. Elimden geldiğince  
Fenerbahçe’nin aleyhine olabilecek konuşmalara bırakın dahil olmayı şahit olmamaya özen gösteririm. Kesinlikle  
iddia edildiği gibi bir bağlantı girişimi olmamıştır. süreç son derece tabii seyrinde arkadaşça muhabbet içerisinde  
cerayan etmiştir.” demiştir. 

İbrahim Melih  Gökçek  talimatla  alınan  savcılık  ifadesinde; “Ben  halen  Ankara  Büyük Şehir  Belediye 
Başkanı olarak görev yapmaktayım. Ankaragücü spor klübünün kongre üyesi idim ancak, yaklaşık 1 ay kadar 
önce  üyeliğim  düştü.  Talimatta  belirtilen  tarihlerde  Ankaragücü  spor  klübünün  onursal  başkanı  olarak  
nitelendiriliyordum. Ancak resmiyette böyle bir sıfatım yoktu. Sadri Şener Trabzonspor klübü başkanıdır. Kendisi  
ile sadece 2 kez yüzyüze maç sırasında görüştüm. Bunun dışında kendisi ile bir arkadaşlığım dostluğum yoktur.  
Kardeşi olduğu belirtilen Sani Şener'i ise hiç tanımıyorum. Gabriç Trabzonspor’un sözleşmeli futbolcusu idi. Ancak  
2010-2011 sezonunun başlangıcında Ankaragücü bu futbolcuyu kiralamış, ikinci yarının ilk maçı Trabzonspor ile  
Ankaragücü  arasında  Trabzon’da  idi.  Bu  maç  1-1  sona  erdi.  Hatta  Ankaragücü'nün  golünü  Gabriç  atmıştı.  
Trabzonspor’u şampiyonluktan eden futbolculardan biriside Gabriç'tir. Benim Sadri Şener ile yada bir başka kişi ile  
Gabriç'in Ankaragücü'ne bedelsiz verilmesi ile hiçbir görüşmem olmamıştır. Sadri Şener ile Sani Şener arasındaki  
telefon görüşmesinde Sani Şener'in Sadri Şener'e hitaben Hamdi arayacak seni Melih'in yanından şeklinde diye  
konuştuğunu  bilemiyorum.  Belirttiğim  gibi  ben  Sani  Şener'  i  hiç  tanımıyorum...Belirttiğim  gibi  Sadri  Şener'i  
Trabzonspor klübü başkanı olması nedeniyle tanıyorum. Hiçbir samimiyetim yoktur. Hamdi Akın ise iş adamıdır.  
Aynı zamanda Ankara’da Esenboğa Havalimanının işletmecisidir. Belirtilen tarihte Hamdi Akın  ziyaretime gelmişti  
bu sırada yanlış hatırlamıyorsam Hamdi Akın'a bir telefon geldi ve bir süre bu şahısla görüştüler görüştükleri  
sırada Hamdi Akın bana Sadri Şener'in aradığını söyledi. Bu sırada telefonu bende aldım ve bir süre Sadri Şener  
ile görüştüm. Telefon görüşmesinde de görüleceği üzere burada karşılıklı birbirimize iyi niyette bulunduk. Ayrıca  
şakalaştık. Telefon görüşmesi sırasında bir gün sonra oynayacağımız Fenerbahçe maçını alacağımızı söyledim.  
Ankaragücü'nün  onursal  başkanı  olarak  bunu  söylememden  daha  tabii  birşey  olamaz.  Telefon  görüşmeleri  
incelendiğinde şikeye yada başka bir  suça ilişkin  hiçbir  görüşmenin olmadığı  görülecektir.  Suçlamaları  kabul  
etmiyorum. Benim Aziz Yıldırım ile aram iyi değildir. Ankaraspor’un küme düşürülmesi aşamasından itibaren Aziz  
Yıldırım  aleyhine  yazılı  yada  görsel  basında  birçok  demecim  yayınlanmıştır.  Çünkü  Ankaraspor'un  küme 
düşürülmesinde  Aziz  Yıldırım'ın  parmağı  olduğunu  düşünüyorum.  Yine  tiwitter  hesabımda  ‘Aziz  Yıldırım 
Fenerbahçe’de  başkan  olduğu  sürece  Fenerbahçeliliğimi  buzdolabına  kaldırıyorum’  diye  yazı  yazdım.  Bu  
yazılarım Ankaragücü Fenerbahçe maçından öncedir. Hamdi Akın tarafından bana maçla ilgili herhangi bir teklifte  
bulunmadı. Bu şekilde tapelerin arka arkaya gelmesi tamamen benim dışımda gelişen bir olaydır. Bu nedenle 
suçlamaları kabul etmiyorum.” demiştir.

430



3-  22.05.2011  GÜNÜ  SİVAS’TA  OYNANAN  SİVASSPOR:3-  FENERBAHÇE:4 
MÜSABAKASINDA TEŞVİK PRİMİ VERİLMESİ GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI

EYLEMİN GELİŞİMİ

22.05.2011 günü Sivas’ta oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi, Trabzonspor Klübü Başkanı 
Sadri Şener’in,  Trabzon Avni Aker Stadının güvenlik işlerini yürüten şüpheli  Zeki Mazlum üzerinden, Sivasspor 
Klübü  Başkanı  Mecnun  Odyakmaz’a  teşvik  primi  teklif  edilmesi  amacıyla   girişimlerde  bulunduğu,  Zeki  
Mazlum’un; Mecnun Otyakmaz ile yakın ilişki içerisinde bulunması ve her iki şahsın da Sedat Peker liderliğindeki  
çıkar amaçlı suç örgütü ile bağlantılı şahıslar olmaları nedeniyle aralarındaki bağlantı ve samimiyete güvenilerek  
tercih edildiği, bu süreçte; 12.05.2011 günü Zeki‘nin Sadri Şener’i arayarak “Para durumunuz var mı başkanım"  
diye  sorduğu,  Sadri  Şener’in  "Var  tabi  bir  sürü  para  var”cevabını  verdiği,  hemen akabinde  Zeki  Mazlum’un  
Mecnun Otyakmaz’ı aradığı ve görüşmek istediği, Mecnun Otyakmaz’ın görüşmeden sonra Aziz Yıldırım adına  
şike ve teşvik faaliyetlerini yürüten Ali Kıratlı’yı aradığı ve  “Zekiler gelecek şimdi, Trabzonlular peşimde” diyerek  
Zeki Mazlum’un kendisine teşvik primi verilmesi amaçlı geldiğini söylediği, belirlenmiştir.

Sadri Şener’in Zeki Mazlum aracılığı ile Mecnun Otyakmaz’a teşvik teklifinde bulunduğu, ancak kabul  
göremediği, maç öncesinde Mecnun Otyakmaz’ın Zeki Mazlum’u arayarak futbolcularına Trabzonspor tarafından 
teşvik teklifi yapıldığını ancak futbolcularının da bunu kabul etmediğini belirttiği anlaşılmıştır.
              Netice itibariyle Sadri Şener’in; Zeki Mazlum üzerinden, Sivasspor Klübü Başkanı Mecnun Odyakmaz’a 
ulaşarak teşvik girişimlerinde bulunduğu görülmüş, şüphelilerin eylemleri teşebbüs/girişim aşamasında kalmıştır.  
Mecnun Odyakmaz’ın şüphelilerle anlaşıp tekliflerini kabul ettiğine dair somut delil elde edilememiştir.

İLETİŞİM TESPİT TUTANAKLARI

09.05.2011   günü Saat:  22.34’  de    Mecnun Otyakmaz’ı  ,     Zeki Mazlum’un   aradığı görüşme;   
Zeki: “Bu telefonum benim son telefonum bi daha aramayacağım haberiniz olsun” , Mecnun:“Daha yeni 

rahata ermişim ya”, Zeki: “Kadıköy’e gelecektik dedim bakayım dışardaysan görüşelim”, Mecnun: “Ondan sonraki 
hafta geliyorsun Sivas’a pazartesiden itibaren Sivas’ta duruyorsun olan herşeye şahit oluyorsun,... kabul etmem 
yani Trabzon’da hakkımda dedikodu çıkartmasınlar herkesi herşeyi kayıt ol, herkese kapım açık zaten Rıza, Rıza 
hocaya teslim etmişim takımı o da Beşiktaşlı zaten”, (tape:1173)   

12.05.2011   günü   saat:12.59'da     Sadri Şener'i  ,   M. A. /Zeki Mazlum’un   aradığı görüşme;   
M: "Kapalı mı telefonun başkanım, ulaşamayanlar görüşmek için, Zeki bir görüşmek istiyor sizinle", Sadri:  

"Tamam görüşürüm ne para mı lazım", M: "Birkaç konu var, o Zeki biliyorsun para her zaman onun şeyidir",  
telefonu Zeki'ye veriyor, Zeki: "Para durumunuz var mı başkanım", Sadri: "Var tabi bir sürü para var, bunu mu  
söyleyecektin", Zeki: "Yok başkanım bir şeyler söyleyecektim de bu arada bunu da sıkıştırayım dedim araya",  
Sadri: "Öbürünü de söyle söyle hemen problem değil", Zeki: "Telefonla olmaz başkanım yarın bende maç sabahı  
Trabzon’dayım bir araya gelir söylerim ben", Sadri: "Belki birini senin ekiplerden birine koyacağım bir memur,  
daha net değilde söylerim haber veririm sana", (tape:3645)

12.05.2011   günü saat:  16.27’  de    Mecnun Otyakmaz’ın  ,     Zeki Mazlum’u   aradığı görüşme;   
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Mecnun:  “Ofiste oturuyorum  misafirler  var”,  Zeki:  “Gelsek  bizde,  misafir  olma  şansımız  olur  mu?”, 
Mecnun: “Olur ne demek ya her türlü”, Zeki: “Golden plazaydı demi orası”, Mecnun’un onayladığı. (tape:1174)   

1  2.05.2011 günü saat:  16.30’da Ali Kıratlı'nın,   Mecnun Odyakmaz'ı aradığı görüşme;   
Mecnun: "Zekiler mekiler gelecek şimdi, Trabzonlular peşimde", Ali: "Zeki,aradı bugün beni, Semih’i diyor  

bi ayar yapabilirmisin Fener istemezse konuşalım, iyi dedim baktım çok hiçbir şey yokmuş gibi konuştu bende  
konuştum ... ben gelmeyim şimdi onlar konuşur monuşur sende rahat edemem de", (tape:2536)

17.05.2011   günü   Saat:13.56'da     Zeki Mazlum'u  ,   B.'ın   aradığı görüşme;   
B: "Trabzonspordan burada konuşurken dedim ki bi Zeki’yi arayayım da şu Sivas’ın Başkanıyla arası iyi  

dedim",  Zeki:  "Abi  bir  şey  çıkmaz  oradan,  yani  Fenerbahçe’de  oraya  kadar  işi  getiripte  orda  bırakmaz",  
(tape:3324)

19.05.2011   günü   saat:20.59’da     Zeki Mazlum’u     Mecnun Otyakmaz’ın   aradığı görüşmede  ; 
Mecnun:“Bana diyorsun ki bir şey olsa diyorsun bir şey olsa diyorsun yapacak biziz hiçbir numara yok  

bunlarda diyorsun, ta buraya geliyorlar elden bir liraya geliyorlar tam canlı, benim topçularım yalan söylüyor, ya  
boşverin ya nerede yok her türlü cinliğin içinde var Trabzon’da bu işi yapacak adam mı yok yani  olur mu öyle bir 
şey, ya ikimizde safız ha vallaha safız sen bakma herkesi kendimiz gibi biliyoruz buraya kadar geliyorlar başkan  
bizi duyarsa...haydi abiciğim diyorlar biz zaten çıkacağız oynayacağız yürü git diyorlar”, Zeki:  “Bak bu işlerden 
kulübün harbi haberi yoktur ben sana söylüyeyim dışarıdan belki olurlar”, Mecnun:  “Ya nasıl dışarıdan kulübün 
haberi yoktur ya, Fahri görevliler, kulube hiç haber vermeden kulubüm zarara uğramasın benimde çok param var 
bir milyon dolarım var götüreyim ha bunu Sivas’a vereyim diye diyorlar” , Zeki.  “Trabzonlu işadamları 5 milyon 
dolar verir vallahi”, Mecnun: “Bana topçularım öyle diyor”, Zeki: “Sen ne o diyorsan öyledir”, Mecnun: “Ben şahit 
olmadım bana teklif edilmedi ama topçularıma edilmiş abi isim isteme bizden dediler  ama böyle birşey oldu bizde 
gönderdik dediler”,(tape:3820) dendiği belirlenmiştir.

20.05.2011   günü   s  aat:  22.27’  de   Mecnun Otyakmaz’ı Mithat Halis’in   aradığı görüşme;   
Mithat: “Başkanım  iyi  akşamlar ben Mithat, ne var ne yok başkanım hiç gelmiyorsunuz, Erdal abi hiç 

kıpırdamıyor bu tarafa ama inşallah şu Fener tantanası bitsin hocam”, Mecnun: “ Fener tantanası bitsin gelecek”, 
Mithat: “Şu Fener tantanası bitsin bakalım göreceğim, maç dedikodu, he hoca beni aradı söyledi şimdi başkanım”, 
Mecnun:  “Seni aradı mı Trabzonlular için  yok Trabzonspor’un öyle bir şeyi oldu,...hayır  sakın ha beni aramaya 
zaten cesaret edemezler yani, o işlerden çok çok uzak bir adamım yani öyle bir oyuncumuz şeyde dahi görsem” , 
(tape:1193)   

01.06.2011   günü   saat  :00.23'de     Nevzat Şakar'ı Mithat Halis'in   aradığı görüşme;   
Mithat: "Nevzat abi bunlar bu şey için ee bana çok saldırdılar oradan bir şey çıkaramadılar , sizden teşvik 

parası almışım da ben Sivas’a götürmüşüm gibi, herhalde onu Fenerbahçeliler yaydı, Mithat’ın orada oyuncuları 
var  diye, sonra,  o  şeyleri  buralara  taşımaya  çalışıyorlar  galiba  kendi  şeylerini  benim  kimseye  hesap  
vermeyeceğim kimse yok,  Allah’a çok şükür kendi aramızda da hiçbir zaman için öyle bir konuşma da olmadı",  
Nevzat "Öyle şey mi olur biz o işlere karşıyız ya", (tape:3525)

23.05.2011 günü saat:19.56’da Zeki Mazlum’u Mecnun Otyakmaz’ın aradığı görüşmede; 
Zeki: “Abi biz bu millete derdimizi anlatamıyoruz yani diyoruz ki bu bir sene şampiyon olsaydık da o 20  

senelik daha olmasaydı  çok önemliydi,  başkan”,  Mecnun:“Olur  yine ne olacak ya önemli  değil  ne olacak abi  
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devam”... Zeki:“…Trabzon’un konumu çok farklıydı ya bu sene de çok böyle 27 sene abi yani bir çok yaklaşmıştık  
anladın mı, bir başka takım gibi yani kaybetse oturacak Trabzon öyle değil Trabzon insanı futbolu biliyor Trabzon  
insanı futbolla yatıp kalkıyor düşün işte 10 yaşında uşaktan”, Mecnun: “He şey o Trabzon futbolla futbolu bilen  
Trabzon insanı bizim dünkü maçımız için ne diyor”,  Zeki:  “Birşey dediği  yok yani  şu ya kaleci  ve sağ bekin  
dışında” dendiği, tespit edilmiştir. (tape:3862)

İFADELER

Zeki Mazlum kolluk ifadesinde;  Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe takımından bazı kişilerin Sivasspor 
takımına şike teklifinde bulundukları şeklinde duyum aldığını, bu sebeple Mecnun Otyakmaz'ın ofisine gittiğini ve  
bu konuyu görüştüğünü, karşılaşmayla ilgili teşvik pirimi teklif etmediğini, Mecnun Otyakmaz'ın kendisini arayarak  
bazı  şahısların  Trabzonspor  adına  teşvik  pirimi  verdiklerini  söylediğini  ancak  isim  vermediğini  söylediğini,  
kendisinin de bu şahısların Trabzonsporlu yöneticiler olamayacağını Trabzonsporlu bazı işadamları olabileceğini  
söylediğini, beyan etmiştir. 

Mithat  Halis  kolluk  ifadesinde  ;   Rıza  Çalımbay'ın  kendisini  aradığını  ve  karşılaşma  öncesinde 
Trabzonspor'dan para alarak teşvik amacıyla Sivassporlu futbolculara verdiği şeklinde dedikoduların olduğunu,  
Mecnun  Otyakmaz'ı  arayarak  böyle  bir  durum  olmadığını  konuşmasını  istediğini,  kendisinin  de  Mecnun  
Otyakmaz'ı aradığını ve kesinlikle böyle bir işin içine girmediğini söylediğini, beyan etmiştir. 

           Mecnun Otyakmaz savcılıkça alınan ek beyanında:”...Ayrıca 19.05.2011 tarihli Zeki Mazlum ile yaptığım 
görüşme bana kolluk ve savcılıkta okunduğunda, sanki kendisiyle teşvik pirimi amaçlı görüşmeler yapılmış gibi  
lanse  edildi.  Ve  böyle  suçlandım.  Bu  olayın  aslı  şudur;  Fenerbahçe  maçından 3  gün  önce  muhtemelen  bu 
görüşmenin yapıldığı gün futbolcumuz olan Mehmet Yıldız yanıma geldi. konuşmak istedi. Tesislerde başbaşa 
konuştuk. "Bana isim sorma başkanım Trabzondan birileri gelmiş, bizim arkadaşlara teşvik teklif etmişler kabul  
ederseniz parayı  alıp gelelim demişler,  bizim çocuklarda biz çıkacağız topumuzu oynayacağız,  böyle bir  şeyi  
kabul edemeyiz, başkan duyarsa çok kötü olur, teşvik pirimi vaadiyle gelen şahısta Sivas’tan ayrılmış, rakam 1  
Milyonmuş " dedi, bu konuşmayı ben Zeki Mazlum'a bana okuduğunuz görüşmede ilettim. Kimin geldiğini ve  
hangi  futbolculara bu teklifte bulunulduğunu ben bilmiyorum. Kime teklifte bulunulduğunu Mehmet Yıldız  bilir.  
Konuşacağını düşünüyorum. “ demiştir.

              Mehmet Yıldız savcılıkça alınan ek ifadesinde; Mecnun Otyakmaz'ın ifadesinde belirttiği şekilde kendisi 
ile konuşmadığını ancak maçtan 3 gün önce Mecnun'un yanına gittiğini ve soyunma odasında Trabzonspor’dan  
teşvik  pirimi  teklifi  geldiğine  yönelik  konuşmaların  olduğunu  duyduğunu,  bu  konuşmaları  kimin  yaptığını  
hatırlamadığını,  Mecnun  Otyakmaz'a  olayı  bu  şekilde  aktardığını,  konuşması  sırasında  teklifin  miktarı  yada 
herhangi bir isim geçmediğini, beyan etmiştir.

Sadri  Şener    s  avcılık  ifadesinde  :“...Ben  şahsen  bu  maçta  bizden  kimsenin  teşvik  girişiminde 
bulunabileceğini  düşünmedim. Çünkü Sivas'ın hem başkanı,  hem 2.Başkanı  Fenerbahçe kongre üyesidir.  Bu 
insanlar  ile Fenerbahçe'yi  yenmeleri  için teşvik amaçlı  görüşmek manasızdır.  Ben zaten teşvike de karşıyım.  
Bunun da bilinmesini istiyorum. Ben Sivasspor yönetimine kimseyi teşvik amaçlı göndermedim. Birileri gitmiş ise  
benim bundan haberim yoktur. İşgüzarlık yapmıştır. Mecnun başkanın beyanında kimleri kastettiğini bilmiyorum.  
Bana; Mecnun ile  ve benimle görüşmesini okuduğunuz Zeki Mazlum Trabzon'da yaşar. Güvenlik şirketi vardır.  
Trabzon'daki tek güvenlik şirketinin sahibidir. Avni Aker Stadı'nın özel güvenlik işini bu şahıs yapar. Stada gelen  
seyirci sayısına göre maç başına kendisine ödeme yapılır. Bu ödemeler hemen yapılmaz, genelde biraz birikir.  
Kendisi bizim oralarda mafyavari takılır. Bu nedenle kendisi ile şahsi ilişkim yoktur. Ancak tanırım. Kulüpten de  
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uzak  tutarım.  Zorunlu  nedenler  ile  alternatifi  de  olmadığı  için  güvenlik  işi  kendisindedir.  Mecnun  ile  yaptığı  
görüşmelerin amacını bilmiyorum. Kendi şahsi inisiyatifi ile aramıştır. Benim ile yaptığı görüşme yaptığı işe ilişkin  
para alacağı ile ilgilidir. Kulüp kayıtları incelendiğinde bunlar görünür...Eğer Trabzon'dan birileri Sivasspor'a teşvik  
amaçlı gitmiş ise bunu bilmiyorum. Bilsem kulüpten atarım. Zeki'nin kulüp ile hiçbir ilgisi yoktur. Ben böyle bir  
yönlendirmede bulunmadım.” demiştir. 

ŞİKE VE TEŞVİK EYLEMLERİNİN NİTELENDİRİLMESİ

6222 Sayılı  Sporda  Şiddet  Ve  Düzensizliğin  Önlenmesine Dair  Yasanın yürürlüğe  girmesinden önce  
işlenen  şike  ve  teşvik  primi  eylemleri  sırasında;  Futbol  Federasyonu  tarafından  düzenlenen  bu  futbol  
müsabakalarında; taraf, rakip yada katılımcılardan birine avantaj, menfaat, para teklif  edilmesi yada doğrudan  
para verilerek dürüst ve yasal olarak mümkün olandan farklı bir müsabaka sonucu elde edilmesi, bu amaçla farklı  
dolandırıcılık girişimlerde bulunulması nedeniyle, dernekler statüsünde örgütlenen futbol kulüplerinin araç olarak  
kullanılması  suretiyle  nitelikli  dolandırıcılık eyleminin  oluştuğunun kabülü  gerekir.  Aleyhine  şike/teşvik  primi 
faaliyetinde bulunulan kulübün;  televizyon gelirlerinden, stada alınan reklamlar ile formalara alınan reklamlardan  
elde edilen gelirlerden, toto-loto gelirlerinden, kulüpler birliğinden gelen gelirlerden, fair play ligi gelirlerinden, ilk 6  
sıraya verilen ödül  gelirlerinden,  lig  şampiyonluğu  ve  Türkiye Kupasının  alınması  halinde verilen gelirlerden,  
Avrupa  Kupalarına  katılım  halinde  alınan  gelirlerden,  hasılat  kayıplarından  ve  diğer  gelirlerden  yoksun  
bırakılmasından, keza futbolcularının değer kaybetmelerinden dolayı zarara uğradığı açıktır.  Yapılan hileyle 3  
ihtimalli olan maçın sonucu garanti galibiyet haline gelmekte, yararına şike ve teşvik primi eyleminde bulunulan 
kulüp için de haksız kazanca neden olunmaktadır. Bir müsabakada rakip klübün sporcularının rakiplerine karşı  
tüm  güçlerini  kullanmaksızın  yarışacakları  ve  onlara  avantaj  sağlayacakları  vaadinde  bulunmalarında   dahi  
menfaat söz konusu olmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında anılan dönemde icra edilen şike ve teşvik  
primi eylemleri TCK’nın 158/1-d bendine aykırı eylem olarak nitelendirilmiştir. 

ŞÜPHELİLER  HAKKINDA  TATBİKİ  TALEP  EDİLEN  SEVK  MADDELERİ

1-Olgun Peker’in   (Giresun SK eski başkanı, Kl:35, Dizi:1-295 arası);  
a-Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurup yönetmek suçundan;TCK’nın 
220/1-3-5 md.
b-12.05.2011 günlü eyl. dolayı; TCK’nın 38/1 ve 220/5 del. TCK’nın 116/2-4, 119/1.c.d, 151/1 md.
c-10.12.2010 günlü eyl. dolayı; TCK’nın 38/1 ve 220/5 del. TCK’nın 106/2.c.d ve 151/1 md,
d-25.06.2009 günlü eyl. dolayı; TCK’nın 38/1 ve 220/5 del. 106/2.c.d (2 kez), 116/2-4, 119/1.c.d 
ve 151 md.
e-Bahri Kaya’nın tehdit  edilmesi eyl. dolayı; TCK’nın 38/1 ve 220/5  del. TCK’nın 106/2.c.d  md.
f-Faruk Güler’in tehdit edilmesi eyleminden dolayı; TCK’nın 106/2.d md.
g-04.04.2011 günü oynanan Diyarbakır-Giresunspor maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç 
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.(220/5 del.)
h-18.04.2011  günü oynanan Karşıyaka-Giresun maçında  şike  yapılması  eyleminden dolayı  6222 
S.Y’nın 11/1, 4-c md. (220/5 del.)
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ı-30.04.2011 günü oynanan Giresun-Mersin İ.Y. maçında şike yapılması eyl. dolayı 6222 S.Y’nın 
11/1, 4-c md. (220/5 del.)
i-Turgay Demircan’ın yağmalanması eyleminden dolayı TCK’nın 37/1 del. 149/1-c-f-g md. 
j-Şenel Kaçmaz’ın yağmalanması eyleminden dolayı TCK’nın 37/1 del. 149/1-c-f-g md.
k-31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavına girmek için sahte diploma tanzim ettirmek, sınav 
sorularını  almak  için  rüşvet  vermek,  kopya   çekmek  suretiyle  belgede  sahtecilik  ve  kamu 
kurumunu dolandırıcılığa teşebbüs suçlarından;TCK’nın 204/1,252/2,207/1, 35/2 del. 158/1.d md.

2-Aziz Yıldırım’ın   (Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, Kl:39, Dizi:1-335 arası);   
a-Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurup yönetmek suçundan;TCK’nın 220/1.
b-21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
c-26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç 
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
d-06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
e-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
f-20.03.2011  günü  oynanan  Gençlerbirliği-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi 
eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
g-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
h-17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c, 5 md.
ı-22.04.2011  günü  oynanan  Eskişehirspor-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi 
eyleminden dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c, 5 md.
i-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.
j-08.05.2011 günü oynanan Karabük -Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.
k-15.05.2011  günü  oynanan  Fenerbahçe-Ankaragücü  maçında  şike  yapılması  eyleminden  dolayı 
6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.
l-15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4.b.c, 5 md. 
m-22.05.2011  günü  oynanan  Sivasspor-Fenerbahçe  maçında  şike  yapılması  eyleminden  dolayı 
6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.

3-Abdullah Başak’ın   (Kl:51, Dizi:308-463);  
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-c md
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c-15.05.2011  günü  oynanan  Fenerbahçe-Ankaragücü  maçında  şike  yapılması  eyleminden  dolayı 
6222 S.Y’nın 11/1, 4-c md.
d-15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-c, 5 md.
e-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-c md.

4-Abdullah Cila’nın   (Kl:39, Dizi:261-292  arası);  
31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme ve kopya çekme eyleminden ötürü 
TCK’nın 252/2, 207/1 ve 35/2 del. 158/1.d md.

5-Abdullah Eker’in   (Kl:35, Dizi:296-329 arası);  
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan;TCK’nın 220/2-3.md.
b-12.05.2011 günlü eylemden dolayı; TCK’nın 37/1 del. TCK’nın 116/2-4, 119/1-c.d, 151/1. md.
c-Adresinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve fişek ele geçirildiğinden 6136 S.Y.nın 13/1.md.

6-Abdullah Karakuz’un   (Kl:35, Dizi:330-374 arası);  
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan;TCK’nın 220/2-3.md.
b-10.12.2010 günlü eylemden dolayı; TCK’nın 38/1 del. TCK’nın 106/2-c.d ve 151/1. md,
c-Adresinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve fişek ele geçirildiğinden 6136 S.Y’nın 13/1.md.

7-Abdurrahman Yakut’un   (Diyarbakır SK Eski Başkanı, Kl:37, Dizi:95-142 arası);  
a-04.04.2011 günü oynanan Diyarbakır-Giresunspor maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç 
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
b-18.04.2011  günü oynanan Karşıyaka-Giresun maçında  şike  yapılması  eyleminden dolayı  6222 
S.Y’nın 11/1  md.

8-Adil Şahin’in   (Kl:36, Dizi:42-72 arası);  
Olgun Peker  liderliğinde kurulan  silahlı  suç  örgütü  içindeki  hiyerarşik  yapıya  dahil  olmamakla 
birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekten; TCK’nın 220/7 del. 2-3 md.

9-Ahmet Ateş’in   (Beşiktaş SK Stad Sorumlusu, Kl:42, Dizi:44-81 arası);  
11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş-İ.B.B Spor kupa final maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
6222 S.Y’nın 11/1 md.

10-Ahmet Çelebi’nin   (Sivas SK Yöneticisi, Kl:43, Dizi:418-502 arası);  
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-c md.
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c-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-c md.

11-Alaeddin Yıldırım’ın    (Fenerbahçe SK yöneticisi, Kl:46, Dizi:1-130 arası);  
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
c-17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c, 5 md.
d-08.05.2011 günü oynanan Karabük -Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-b.c md

12-Ali Kıratlı’nın   (Kl:43, Dizi:246-417 arası);  
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
c-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
d-17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-c, 5 md.
e-22.04.2011  günü  oynanan  Eskişehirspor-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi 
eyleminden dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-c, 5 md.
g-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-c md
h-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-c md.

13-Aykut Aydın’ın
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç 
işlemekten; TCK’nın 220/6 del.TCK’nın 220/2-3 md.
b-25.06.2009 günlü eyl. dolayı; TCK’nın 37/1 del. 106/2.c.d (2 kez), 116/2-4, 119/1.c.d ve 151. md.

14-Beşir Acar’ın   (Mersin İdman Yurdu SK Asbaşkanı, Kl:37, Dizi:16-44 arası);   
30.04.2011  günü  oynanan Giresun-Mersin  İ.Y.  maçında  şike  yapılması  eyleminden dolayı  6222 
S.Y’nın 11/1, 4-b md.

15-Bülent İbrahim İşçen’in   (Kl:43, Dizi:153-245);  
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-c md
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c-15.05.2011  günü  oynanan  Fenerbahçe-Ankaragücü  maçında  şike  yapılması  eyleminden  dolayı 
6222 S.Y’nın 11/1, 4-c md.
d-15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-c, 5 md.
e-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-c md.

16-Bülent Uygun’un   ( Eskişehir SK teknik direktörü, Kl:51, Dizi:1-307 arası);  
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
c-22.04.2011  günü  oynanan  Eskişehirspor-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi 
eyleminden dolayı 6222 S.Y’nın 11/1,4-c 5 md.
d-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-c md.

17-Candemir Sarı’nın   (Kl:36, Dizi:1-41 arası);  
Olgun Peker  liderliğinde kurulan  silahlı  suç  örgütü  içindeki  hiyerarşik  yapıya  dahil  olmamakla 
birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekten; TCK’nın 220/7 del. 2-3 md.

18-Cemil Turhan’ın   ( Fenerbahçe SK altyapı sorumlusu, Kl:52, Dizi:370-493 arası  );
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
c-26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç 
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
d-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-c md
e-15.05.2011  günü  oynanan  Fenerbahçe-Ankaragücü  maçında  şike  yapılması  eyleminden  dolayı 
6222 S.Y’nın 11/1, 4-c md.

19-Cengiz Demirel’in    (Gençlerbirliği SK yardımcı antrenörü, Kl:45, Dizi:358-431);  
a-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
b-20.03.2011  günü  oynanan  Gençlerbirliği-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi 
eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.

20-Coşkun Çalık’ın   (Giresun SK yöneticisi, Kl:35, Dizi:452-536 arası);  
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a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan; TCK’nın 220/2-3 md.
b-Bahri Kaya’nın tehdit  edilmesi eyleminden dolayı; TCK’nın 37/1 del. TCK’nın 106/2.c.d md.

21-Doğan Ercan’ın   ( Futbolcu Menajeri, Kl:46, Dizi:440-491 arası);  
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.

22-Emnanuel Chınenye Emenıke’nin   (K. Karabük SK futbolcusu, Kl:44, Dizi:1-52);  
08.05.2011 günü oynanan Karabük -Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1 md.

23-Erdem Konyar’ın   (Futbolcu menajeri, Kl:47, Dizi:1-139 arası);  
08.05.2011 günü oynanan Karabük -Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1 md.

24-Erkan Korkmaz’ın   (Kl:37, Dizi:335-282 arası);  
Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan;TCK’nın 220/2-3 md.

25-Erman Ertaş’ın   (Altay SK genel müdürü, Kl:39, Dizi:61-100 arası);  
31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme eylemine iştirak ve dolandırıcılığa 
teşebbüsten ötürü TCK’nın 39/2-b del. 252/2 ve 35/2 del. 158/1.d md.

26-Evren Kımıl’ın   (Kl:36, Dizi:423-447 arası);  
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan; TCK’nın 220/2-3 md.
b-12.05.2011 günlü eylemden dolayı; TCK’nın 37/1 del. TCK’nın 116/2-4, 119/1-c.d, 151/1 md.
c-25.06.2009 günlü eyl dolayı; TCK’nın 37/1 del. 106/2-c.d (2 kez), 116/2-4, 119/1-c.d ve 151 md.

27-Faruk Taşseten’in   ( Sivas SK yöneticisi, Kl:47, Dizi:140-206 arası);  
22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı TCK’nın 
39/2-c del. 6222 S.Y’nın 11/1 md.

28-Faruk Yaşar’ın   (Kl:47, Dizi:222-290 arası);  
20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.

29-Fatih Akbaba’nın   (Eskişehir SK yardımcı antrenörü, Kl:45, Dizi:182-299 arası);  
22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1 md.
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30-Fatih Sandal’ın   (Giresun SK basın sözcüsü, Kl:36, Dizi:381-422 arası);  
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan; TCK’nın 220/2-3 md.
b-Bahri Kaya’nın tehdit  edilmesi eyleminden dolayı; TCK’nın 37/1 del. TCK’nın 106/2-c.d. md.
c-Turgay Demircan’ın yağmalanması eyleminden dolayı TCK’nın 37/1 del. 149/1-c.f.g md.

31-Gökçek Vederson’un    (Bursa SK Futbolcusu, Kl:45, Dizi:84-119 arası);  
17.04.2011  günü  oynanan  Trabzonspor-Bursaspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi  eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.

32-Göksel Gümüşdağ’ın   (Kl:70, Dizi:1-295 arası ile 25 ve 26 nolu klasörler);  
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulüp başkanı olduğu, Aziz Yıldırım liderliğinde şike ve teşvik 
pirimi  faaliyetlerinde  bulunan  suç  örgütüne,  Federasyon  başkanlığı  adaylığı  sürecinde  şahsın 
desteğini alabilme adına, bilerek ve isteyerek yardım ettiği, bu bağlamda Sivasspor (1098, 4454, 
4151 ve 4140 nolu tape içeriklerinden anlaşılacağı üzere) ve Fenerbahçe futbol takımlarının İBB 
spor  ile  yaptığı  futbol  müsabakalarında;  başkanı  olduğu  takımın  maçı  kaybetmesi  yönünde 
girişimlerde  bulunmaktan  çekinmediği,  Fenerbahçe-İBB  maçında  yapılan  şike  eylemine  iştirak 
ettiği anlaşıldığından; TCK’nın 220/7 delaletiyle 220/2  ve   6222 S.Y’nın 11/1, 4-b md

33-Hakan Karaahmet’in   (Giresun SK yönetim kurulu üyesi, Kl:35, Dizi:371-455);  
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı  suç örgütünde yöneticilik yapmak suçundan; TCK’nın 
220/1-3-5 md.
b-12.05.2011 günlü eyl. dolayı; TCK’nın 38/1 ve 220/5 del. TCK’nın 116/2-4, 119/1-c.d, 151/1 md.
c-10.12.2010 günlü eyl. dolayı; TCK’nın 38/1 ve 220/5 del. TCK’nın 106/2-c.d ve 151/1 md.
d-25.06.2009 günlü eyl. dolayı; TCK’nın 38/1 ve 220/5 del. 106/2.c.d (2 kez), 116/2-4, 119/1.c.d 
ve 151 md.
e-Bahri Kaya’nın tehdit edilmesi eyl. dolayı;TCK’nın 37/1 del.TCK’nın 106/2-c.d md.
f-Turgay Demircan’ın yağmalanması eyl. dolayı TCK’nın 37/1 del. 149/1-c.f.g md.
g-Şenel Kaçmaz’ın yağmalanması eyl. dolayı TCK’nın 37/1 del. 149/1-c.f.g md.

34-Haldun Şenman’ın   (TFF profesyonel işler sorumlusu, Kl:39, Dizi:343-423 arası);  
31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı sürecindeki eylemlerinden dolayı; TCK’nın 220/7 del. 2-
3, 39/2-c del. 204/1, 252/1 ve 35/2 del. 158/1.d md.

35-Halil Köntek’in   ( Kl:46, Dizi:349-391 arası  );
a-06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 39/2-c del.  158/1.d md.
b-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 39/2-c del.  158/1.d md.
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c-20.03.2011  günü  oynanan  Gençlerbirliği-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi 
eyleminden dolayı  suç  tarihi  itibariyle  yürürlükte  bulunan ve  lehine olan  TCK’nın  39/2-c  del.  
158/1.d md.
d-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 39/2-c del. 158/1.d md.

36-Hasan Çetinkaya’nın   (Fenerbahçe SK İdari Menajeri, Kl:53, Dizi:313-362 arası  )
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-20.03.2011  günü  oynanan  Gençlerbirliği-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi 
eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
c-17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-c, 5 md.

37-Hırçın Kımıl’ın   (Kl:37, Dizi:288-334 arası);  
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan;TCK’nın 220/2-3 md.
b-10.12.2010 günlü eylemden dolayı; TCK’nın 37/1 del. TCK’nın 106/2-c.d ve 151/1 md.

38-Hikmet Karaman’ın   (Manisa SK teknik direktörü, Kl:45, Dizi:1-23 arası);  
21.02.2011  günü  oynanan  Manisaspor-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi  eyleminden 
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.

39-İbrahim Akın’ın   (İBB SK futbolcusu, Kl:42, Dizi:264-410 arası);  
a-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1 md,
b-15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1 ve 5 md.
c-11.05.2011  günü  oynanan  Beşiktaş-İ.B.B  Spor  kupa  final  maçında şike  yapılması  eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1 md.

40-İlhan Çelikay’ın    (Kl:53, Dizi:407-440 arası);  
22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı TCK’nın 
39/2-c del. 6222 S.Y’nın 11/1 md.

41-İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun   (Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi, Kl:53, Dizi:1-312);  
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
c-26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç 
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
d-06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
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e-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md. 
f-20.03.2011  günü  oynanan  Gençlerbirliği-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi 
eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
g-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
h-17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c, 5 md.
ı-22.04.2011  günü  oynanan  Eskişehirspor-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi 
eyleminden dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c, 5 md.
i-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.
j-15.05.2011  günü  oynanan  Fenerbahçe-Ankaragücü  maçında  şike  yapılması  eyleminden  dolayı 
6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c md
k-15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c, 5 md.
l-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.

42-İskender Alın’ın   (İBB SK futbolcusu, Kl:42, Dizi:196-263 arası);  
a-15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1 ve 5 md.
b-11.05.2011  günü oynanan  Beşiktaş-İ.B.B  Spor  kupa  final  maçında  şike  yapılması  eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1 md.

43-Kenan Yaralı’nın   (Manisa SK başkanı, Kl:45, Dizi:24-83 arası);  
21.02.2011  günü  oynanan  Manisaspor-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi  eyleminden 
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.

44-Korcan Çelikay’ın   ( Sivas SK Futbolcusu, Kl:43, Dizi:107-152 arası);  
22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1 md.

45-Levent Eriş’in   (Bolu SK teknik direktörü, Kl:37, Dizi:45-94 arası);  
04.04.2011 günü oynanan Diyarbakır-Giresunspor maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç 
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.

46-Mahmut Boz’un   (Gençlerbirliği SK Futbolcusu, Kl:44, Dizi:128-203 arası);  
20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
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47-Mahmut Güneş’in    (Kl:39, Dizi:1-60 arası);  
31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme ve kopya çekme eyleminden ötürü 
TCK’nın 252/2, 207/1, 35/2 del. 158/1-d md.

48-Mecnun Otyakmaz’ın   (Sivasspor SK Başkanı, Kl:50, Dizi:248-507 arası);  
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyl. dolayı 6222 S.Y’nın 
11/1, 4-b.c md.

49-Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun   (Fenerbahçe SK yönetim kurulu üyesi,Kl:52, Dizi:1-202 arası);  
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
c-22.04.2011  günü  oynanan  Eskişehirspor-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi 
eyleminden dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c, 5 md
d-08.05.2011 günü oynanan Karabük -Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.
e-15.05.2011  günü  oynanan  Fenerbahçe-Ankaragücü  maçında  şike  yapılması  eyleminden  dolayı 
6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.

50-Mehmet Şen’in   ( Futbolcu menajeri, Kl:46, Dizi:392-439 arası);  
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
c-20.03.2011  günü  oynanan  Gençlerbirliği-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi 
eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.

51-Mehmet Yenice’nin    (Kl:46, Dizi:208-273 arası);  
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç 
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
c-15.05.2011  günü  oynanan  Fenerbahçe-Ankaragücü  maçında  şike  yapılması  eyleminden  dolayı 
6222 S.Y’nın 11/1, 4-c md.

52-Mehmet Yıldız’ın   ( Sivas SK futbolcusu, Kl:45, Dizi:432-481 arası);  
22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1 md.
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53-Mesut Erdoğan’ın   (Kl:36, Dizi:146-229 arası);  
Olgun Peker  liderliğinde kurulan  silahlı  suç  örgütü  içindeki  hiyerarşik  yapıya  dahil  olmamakla 
birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekten; TCK’nın 220/7 del. 2-3 md.

54-Metin Korkmaz’ın   (Kl:44, Dizi:315-501 arası);  
17.04.2011  günü  oynanan  Trabzonspor-Bursaspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi  eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.

55-Mithat Halis’in   (Futbolcu menajeri, Kl:54, Dizi:1-33 arası);  
15.05.2011  günü  oynanan  Fenerbahçe-Ankaragücü  maçında  teşvik  primi  verilmesi  girişiminden 
dolayı; TCK’nın 35/2 del. 6222 S.Y’nın 11/1 ve 5 md.

56-Muhammet Şenyüz’ün   (Kl:45, Dizi:300-357 arası);  
22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı TCK’nın 39/2-c del. 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.

57-Murat Öztürk’ün   (Fenerbahçe SK Kaleci Antrenörü, Kl:47, Dizi:207-221 arası);  
07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç 
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.

58-Murat Yakarışık’ın   (Kl:36, Dizi:110-145 arası);  
Olgun Peker  liderliğinde kurulan  silahlı  suç  örgütü  içindeki  hiyerarşik  yapıya  dahil  olmamakla 
birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekten; TCK’nın 220/7 del. 2-3 md.

59-Murat Şahin’in   (Kl:69, Dizi:273-279 arası);  
26.02.2011  günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında şike yapılması  eyleminden dolayı  suç 
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.

60-Mustafa Sani Şener’in   (Kl:54, Dizi:258-262 arası);  
15.05.2011  günü  oynanan  Fenerbahçe-Ankaragücü  maçında  teşvik  primi  verilmesi  girişiminden 
dolayı; TCK’nın 35/2 del.  6222 S.Y’nın 11/1 ve 5 md.

61-Mustafa Ulaş Ortakaya’nın    (Karşıyaka SK futbolcusu, Kl:37, Dizi:1-15 arası);  
18.04.2011 günü oynanan Karşıyaka-Giresun maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 S.Y’nın 
11/1 md.

62-Nevzat Şakar’ın   (Trabzon SK Asbaşkanı  -  Kl:54, Dizi:34-74 arası);  
a-Müşteki Ahmet Bulut’un tehdit edilmesi eyleminden dolayı TCK’nın 106/1 md.
b-15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında teşvik primi verilmesi girişiminden 
dolayı; TCK’nın 35/2 del.  6222 S.Y’nın 11/1, 4-b ve 5 md.
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63-Ömer Ülkü’nün   (Giresun SK Başkanı, Kl:37, Dizi:143-287 arası);  
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan; TCK’nın 220/2-3 md.
b-Bahri Kaya’nın tehdit  edilmesi eyleminden dolayı; TCK’nın 37/1 del. TCK’nın 106/2-c.d. md.
c-04.04.2011 günü oynanan Diyarbakır-Giresunspor maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç 
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
d-18.04.2011  günü  oynanan Karşıyaka-Giresun maçında şike yapılması  eyleminden dolayı  6222 
S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.
e-30.04.2011 günü oynanan Giresun-Mersin İ.Y. maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.

64-Özcan Üstüntaş’ın   (Kl:36, Dizi:230-344 arası);  
Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan; TCK’nın 220/2-3 md.

65-Özden Aslan’ın   (Kl:39, Dizi:101-159  arası);  
31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme ve kopya çekme eyleminden ötürü 
TCK’nın 252/2, 207/1, 35/2 del. 158/1-d md.

66-Özden Tütüncü’nün   (Kl:36, Dizi:345-380 arası);  
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan;TCK’nın 220/2-3 md.
b-25.06.2009 günlü eyl.dolayı; TCK’nın 37/1 del. 106/2-c.d (2 kez), 116/2-4, 119/1-c.d ve 151.md.

67-Sadri Şener’in   (Trabzon SK Başkanı, Kl:54, Dizi:263-326 arası);  
a-15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında teşvik primi verilmesi girişiminden 
dolayı; TCK’nın 35/2 del. 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b ve 5 md.
b-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında teşvik  primi  verilmesi  girişiminden 
dolayı; TCK’nın 35/2 del. 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b ve 5 md.

68-Samet Erdemir’in   (Kl:36, Dizi:73-109 arası);  
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan;TCK’nın 220/2-3 md.
b-12.05.2011 günlü eylemden dolayı; TCK’nın 37/1 del. TCK’nın 116/2-4, 119/1-c.d, 151/1 md.
c-10.12.2010 günlü eylemden dolayı; TCK’nın 37/1 del. TCK’nın 106/2-c.d ve 151/1 md
d-25.06.2009 günlü eyl.dolayı; TCK’nın 37/1 del. 106/2-c.d (2 kez), 116/2-4, 119/1-c.d ve 151 md.

69-Samet Güzel’in   (Fenerbahçe SK tercümanı, Kl:46, Dizi:180-207 arası)  
17.04.2011  günü  oynanan  Trabzonspor-Bursaspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi  eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.

70-Sami Dinç’in   (Kl:52, Dizi:203-369 arası);  
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı sürecindeki eylemlerinden dolayı; TCK’nın 220/7 del. 
2-3, 39/2-c del. 204/1, 39/2-c del. 252/2 ve 35/2 del. 158/1.d md.
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c-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
d-22.04.2011  günü  oynanan  Eskişehirspor-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi 
eyleminden dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-c, 5 md.
e-08.05.2011 günü oynanan Karabük-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-c md
f-15.05.2011  günü  oynanan  Fenerbahçe-Ankaragücü  maçında  şike  yapılması  eyleminden  dolayı 
6222 S.Y’nın 11/1, 4-c md.

71-Selim Kımıl’ın   (Kl:36, Dizi:448-485 arası);  
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan; TCK’nın 220/2-3 md.
b-12.05.2011 günlü eylemden dolayı; TCK’nın 38/1 del. TCK’nın 116/2-4, 119/1-c.d, 151/1 md.
c-10.12.2010 günlü eylemden dolayı; TCK’nın 38/1 del. TCK’nın 106/2-c.d ve 151/1 md.
d-25.06.2009 günlü eyl.dolayı; TCK’nın 37/1 del. 106/2-c.d (2 kez), 116/2-4, 119/1-c.d ve 151 md.

72-Sercan Yıldırım’ın   (Kl:52, Dizi:441-449 arası);  
17.04.2011  günü  oynanan  Trabzonspor-Bursaspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi  eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.

73-Serdal Adalı’nın    (Beşiktaş SK Asbaşkanı, Kl:42, Dizi:1-43 arası);  
11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş-İ.B.B Spor kupa final maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
6222 S.Y’nın 11/1 ve 4-b md.

74-Serdar Berkin’in   (Bolu SK başdanışmanı, Kl:39, Dizi:293-342 arası);  
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan; TCK’nın 220/2-3 md.
b-04.04.2011 günü oynanan Diyarbakır-Giresunspor maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç 
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
c-31.03.2011  günü  yapılan  menajerlik  sınavı  öncesi  rüşvet  verme  eylemine  iştirakten  ötürü 
TCK’nın 39/2-b del. 252/2 ve 35/2 del. 158/1-d md.

75-Serdar Kulbilge’nin    (Gençlerbirliği SK kalecisi, Kl:44, Dizi:204-284 arası);  
a-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
b-20.03.2011  günü  oynanan  Gençlerbirliği-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi 
eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.

76-Serkan Acar’ın   (Fenerbahçe Spor Kulübü genel müdürü, Kl:46, Dizi:131-179);   
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
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c-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-c md.

77-Seyit İbrahim Kalender’in   (TFF’de iletişim uzmanı, Kl:47, Dizi:360-409 arası);  
08.05.2011 günü oynanan Karabük -Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1 md.

78-Sezer Öztürk’ün   ( Eskişehir SK futbolcusu, Kl:44, Dizi:53-127 arası);  
22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.

79-Şükrü Ongan’ın   (Eskişehir SK yardımcı antrenörü, Kl:47, Dizi:291-337 arası);  
22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.

80-Talat Emre Koçak’ın   (TFF çalışanı, Kl:38; Dizi:424-484 arası);  
31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı sürecindeki eylemlerinden dolayı; TCK’nın 220/7 del. 2-
3, 39/2-c del. 204/1, 39/2-c del. 252/2 ve 35/2 del. 158/1-d md.

81-Tamer Yelkovan’ın   (Fenerbahçe SK Mali İşler Müdürü, Kl:50, Dizi:1-91 arası  )
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
c-26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç 
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
d-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
e-20.03.2011  günü  oynanan  Gençlerbirliği-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi 
eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
f-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
g-22.04.2011  günü  oynanan  Eskişehirspor-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi 
eyleminden dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-c, 5 md.
h- 01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4.c md
ı- 08.05.2011 günü oynanan Karabük -Fenerbahçe maçında şike yapılması eyl. dolayı 6222 S.Y’nın 
11/1, 4-c md
i- 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyl. dolayı 6222 S.Y’nın 
11/1, 4-c md.

447



82-Tarık Özaslan   (Kl:39, Dizi:200-227 arası);  
31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme ve kopya çekme eyleminden ötürü 
TCK’nın 252/2, 207/1, 35/2 del. 158/1-d md.

83-Tayfur Havutçu   (Beşiktaş SK Teknik Direktörü, Kl:42, Dizi:82-195  arası);  
11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş-İ.B.B Spor kupa final maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
6222 S.Y’nın 11/1 md.

84-Tuğrul Çağrı Üzer’in   (Kl:44, Dizi:285-314 arası);  
07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç 
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.

85-Ümit Aydın’ın   (Kl:39, Dizi:228-260,Kl:53, Dizi:450-460 arası);  
a-31.03.2011  günü  yapılan  menajerlik  sınavı  öncesi  rüşvet  verme  ve kopya  çekme eyleminden 
ötürü TCK’nın 252/2, 207/1, 35/2 del. 158/1.d md.
b-15.05.2011  günü  oynanan  Fenerbahçe-Ankaragücü  maçında  şike  yapılması  eyl.  dolayı  6222 
S.Y’nın 11/1 md.

86-Ümit Karan’ın   ( Eskişehir SK futbolcusu, Kl:43, Dizi:1-106 arası);  
a-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
b-22.04.2011  günü  oynanan  Eskişehirspor-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi 
eyleminden dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.

87-Volkan Bahçekapılı’nın   (Kl:39, Dizi:160-199 arası);  
31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme ve kopya çekme eyleminden ötürü 
TCK’nın 252/2, 207/1, 35/2 del. 158/1-d md.

88-Yadigar Boğa’nın   (Kl:47, Dizi:338-209 arası);  
15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapılması eyl. dolayı 6222 S.Y’nın 
11/1 md.

89-Yavuz Ağırgöl’ün   ( Fenerbahçe SK çalışanı, Kl:46, Dizi:274-348 arası);  
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-15.05.2011  günü  oynanan  Fenerbahçe-Ankaragücü  maçında  şike  yapılması  eyleminden  dolayı 
6222 S.Y’nın 11/1, 4-c md.

90-Yusuf Turanlı’nın   (Kl:50, Dizi:92-247 arası);  
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
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b-Adresinde yapılan aramada 2 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildiğinden 6136 S.Y’nın  
13/1 md.
c-06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
d-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-c md
e-15.05.2011  günü  oynanan  Fenerbahçe-Ankaragücü  maçında  şike  yapılması  eyleminden  dolayı 
6222 S.Y’nın 11/1, 4-c md.
f-15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-c, 5 md.
g-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 
S.Y’nın 11/1, 4-c md.
h-11.05.2011  günü oynanan  Beşiktaş-İ.B.B  Spor  kupa  final  maçında  şike  yapılması  eyleminden 
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1 md.
91-Zafer Önder İpek’in   (Gençlerbirliği SK genel müdürü, Kl:53, Dizi:363-406);  
a-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
b-20.03.2011  günü  oynanan  Gençlerbirliği-Trabzonspor  maçında  teşvik  pirimi  verilmesi 
eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.

92-Zafer Tüzün’ün   (Eskişehir SK teknik danışmanı, Kl:45, Dizi:120-181 arası);  
22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden 
dolayı TCK’nın 39/2-c del. 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.

93-Zeki Mazlum’un   (Kl:54, Dizi:185-257 arası);  
22.05.2011  günü  oynanan  Sivasspor-Fenerbahçe  maçında  teşvik  primi  verilmesi  girişiminden 
dolayı; TCK’nın 35/2 del. 6222 S.Y’nın 11/1 ve 5 maddeleri uyarınca,

Şüphelilerin ayrı ayrı TECZİYELERİNE,

22.05.2011  günü  oynanan  Sivasspor  –  Fenerbahçe  maçı  neticesinde  Fenerbahçe  Futbol  Takımının  
Süper Ligde şampiyonluğu elde etmesi ve 11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş-İ.B.B Spor final maçından sonra  
Beşiktaş  Spor  Kulübünün  Türkiye  Kupasını  kazanması  nedeniyle  anılan  maçlarda  yapılan  şike  eylemlerinin  
neticesinde  diğer  kulüpler  aleyhine  oluşan  zarar,  bu  kulüplerin  Avrupa  Kupalarına  direk  katılmaya  hak  
kazanmaları ve maçlar sonunda yüklü miktarda gelir  elde etmeleri  (Kupaları  almalarından dolayı verilen ödül  
gelirleri,  televizyon  gelirleri  v.s.)  de  dikkate  alınarak  anılan  maçlarda  yapılan  şike  eylemlerine  iştirak  ettikleri  
belirlenen şüphelilere yönelik ceza tertibi sırasında alt sınırdan uzaklaşılarak KARAR VERİLMESİNE,

Şüpheliler hakkında TCK’nın 53.maddesinin TATBİKİNE, 

Haklarında  örgüt  suçundan  sevk  maddeleri  tanzim  edilen  şüphelilere  yönelik  TCK’nın  58/9.bendinin  
TATBİKİNE,
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Şüphelilerin gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri sürelerin TCK’nın 63.maddesi uyarınca cezalarından  
MAHSUBUNA,

Aşağıda  ayrıntılı  şekilde  sayılan  suç  unsuru  malzemelerin  TCK’nın  54.maddesi  uyarınca 
MÜSADERESİNE,

Abdullah Başak’ın suçtan elde  ettiği  gelirle satın aldığı anlaşılan 34 TY 8602 plakalı  Mını Cooper S  
marka aracın TCK’nın 55.maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,

ADLİ EMANETİN; 

1- 2011/768 sırasında kayıtlı bulunan ve şüpheli Ümit Karan tarafından ibraz edilen karton çanta ile saat  
kutusunun dosyada delil olarak MUHAFAZASINA,

2- 2011/787 sırasında kayıtlı bulunan;
a-  2 adet tabanca, bunlara ait mermiler ile yapılan aramalarda ele geçirilen ve şüphelilerin birbirleriyle  

irtibat  sağlamak  için  kullandıkları  belirlenen  cep  telefonları,  sim  kartların  ve  diğer  dijital  malzemelerin  
MÜSADERESİNE, 

b- Şüphelilerden Murat Tanış, Neşe Ciddi ve  Emin Korur Kalender’e ait olan cep telefonu ve sim kartların  
şahıslara İADESİNE,

c- Sedat Peker’e hitaben yazıldığı anlaşılan 3 adet mektup ile Coşkun Çalık’ın müdafii tarafından teslim  
edilen mektubun dosyada delil olarak SAKLANMASINA,

3- 2011/802 sırasında kayıtlı bulunan ve şüphelilerden Olgun Peker’de ele geçirilen dijital malzemelerin  
MÜSADERESİNE,

4- 2011/805 sırasında kayıtlı bulunan;
a- 1 adet tabanca, buna ait mermiler ile yapılan aramalarda ele geçirilen ve şüphelilerin birbirleriyle irtibat  

sağlamak için kullandıkları belirlenen cep telefonları, sim kartların ve diğer dijital malzemelerin MÜSADERESİNE, 

b- Şüphelilerin  iletişim   tespitlerine  konu  görüşme  kayıtlarnı  içeren  CD’lerin  dosyada  delil  olarak  
SAKLANMASINA,

5- 2011/942 ve 2011/947 sıralarında kayıtlı bulunan belge, fotoğraf ve mektupların dosyada delil olarak  
SAKLANMASINA,

6- 2011/1015 sırasında kayıtlı bulunan Emenike hakkındaki iletişim tespit kayıtlarını içeren 5 adet CD’nin,  
TİB’den temin edilen HTS dökümlerini  içeren 14 adet CD’nin, Fenerbahçe Spor Kulübünden temin edilen ve  
hesap kayıt  dökümlerini içeren 9 adet CD’nin ve Karabük Spor Kulübünden temin edilen ve hastane kayıtlarını  
içeren 1 adet CD’nin dosyada delil olarak SAKLANMASINA,

İddianamenin kabulünden sonra bir suretinin; 

a-  Şike/teşvik pirimi faaliyetlerinde bulundukları,  yetkisiz menajerlik yaptıkları,  talimatlara aykırı şekilde  
transfer girişiminde bulundukları anlaşılan şüphelilere yönelik Futbol Disiplin Talimatı uyarınca gereğinin takdir ve  
ifası için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına GÖNDERİLMESİNE,

450



b- Şike yapmak suçundan tutuklanan ve hakkında kamu davası açılan şüpheli Abdurrahman Yakut’un 
doktor  olduğu  anlaşıldığından  hakkında  idari  yönden  gereğinin  takdir  ve  ifası  için  Sağlık  Bakanlığına  
GÖNDERİLMESİNE,

c-  6222 Sayılı  Yasanın 11/7.maddesi uyarınca (“Suçun spor kulüplerinin veya sair bir tüzel kişinin 
yararına işlenmesi halinde, ayrıca bunlara, şike veya teşvik pirimi miktarı kadar idari para cezası verilir.  
Ancak, verilecek idari para cezasının miktarı 100.000 TL den az olamaz.”) ilgili spor kulüpleri hakkında yasal 
gereğinin takdir ve ifası için, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler Bürosuna GÖNDERİLMESİNE,

Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 02/11/2011

MEHMET BERK

İstanbul Cumhuriyet Savcısı 38203
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