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.
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 konuĢalım‟ dediğini, Selim Kımıl‟ın kardeĢi olduğunu, askerden yeni
geldiğini, arabanın parasının halen ödenmediğini söylediğini, kendisinin de Ģahıslara „konudan fazla
haberim yok ama bildiğim kadarıyla bugün para ödenecek‟ dediğini, ardından telefonunu çıkarıp görüĢme
yapacağı esnada Samet Erdemir‟in kendisine yumruk vurarak yere düĢürdüğünü, daha sonra Ģahısların
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).
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Müştekinin örgüt üyesi Selim Kımıl’ın talimatıyla örgüt üyeleri Hırçın Kımıl ve Samet
Erdemir tarafından basit şekilde dövülerek yaralandığı anlaşılmış, şikayet yokluğundan şüpheliler
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 ĠÇERĠSĠNDE GĠRESUN‟DA MEVLÜT ENGĠN‟ĠN DÖVÜLMESĠ EYLEMĠ
EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
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
edilmemiş, ancak örgütün cebir, tehdit

uygulayan yapısını göstermesi açısından eylemden

bahsedilmiştir.
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3- 2009 YILI ĠÇERĠSĠNDE GĠRESUN‟DA TURGAY DEMĠRCAN‟IN YAĞMALANMASI EYLEMĠ
EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
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
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
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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 MÜġTEKĠ ġENEL KAÇMAZ‟IN HAKAN KARAAHMET
TARAFINDAN YAĞMA AMAÇLI TEHDĠT EDĠLMESĠ EYLEMĠ
EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
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
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
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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
görüĢmeyle 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 LĠDERLĠĞĠNDEKĠ SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YETKĠSĠZ MENAJERLĠK FAALĠYETLERĠ (Kl:30, Dizi:1-393 arası)
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- ĠFADELER:
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
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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 BeĢiktaĢ 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.
Olaya iliĢkin iletiĢim 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",
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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",
25.12.2010 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" ,
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
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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",
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
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,
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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
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",
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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",
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 iĢin 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
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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
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 telefonlaĢalım EskiĢehir Spor Kulübüne 100 bin + KDV fatura kesmemiz lazım
euro", K: “Kimin adına keseceğiz yani oraya genelde biz futbolcu isimleri yazıyoruz ya", Olgun: “Yaz onu
danıĢmanlık bedeli olarak keseceğiz bir de Ģirketten hemen Ģu Refleks Menajerlik ibaresini hemen
çıkarmamız lazım…çok hızlı yani, Sportif DanıĢmanlık ġirketi 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.
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Olaya iliĢkin iletiĢim tespit tutanakları
22.12.2010 günü saat:13.31‟de Olgun Peker'in Özcan Üstüntaş'ı aradığı görüşme; (tape:25)
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”,
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",
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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 sözleĢme 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 Ģey geliyor hem kulüp yanacak,…tabi çok istedikleri oyuncu
olduğu için herĢeye 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.
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 BeĢiktaĢ 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 MENAJERLĠK ĠSĠMLĠ ġĠRKET TARAFINDAN ÇEġĠTLĠ KULÜPLER ADINA
MENAJERLĠK HĠZMET BEDELĠ ADI ALTINDA FATURA KESĠLMESĠ:
Yapılan aramalarda menajerlik yapma yetkisi bulunmayan Refleks Menajerlik isimli şirket tarafından
usulsüz yapılan bu işlemler karşılığında yüklü miktarlarda faturalar düzenlendiği belirlenmiş olup, birer sureti
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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 iletiĢim 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
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
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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)
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 kardeĢim 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 peĢinatını
herĢeyini yoluna koyarız veririz yani…yani o zaman hatır vardı da Ģimdi 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 Ģey yoktu ben bunu aldım yani kendisi çocuk da biliyor, yani hiç mi hatır yok bu Ģeyde sen
bunu ikna et güzel kardeĢim, ben Ģimdi Olgun abiyi de arayıp arayıp konuĢacağım bunları”,
01.01.2011 günü saat:16.36‟da Özcan Üstüntaş‟ın Olgun Peker‟i aradığı görüşme; (tape:33)
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
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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”,
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… ”,

16

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)
"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”,
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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”,
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”,
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”,
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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: “ġu mali müĢavirle konuĢ yarın Ģu Ģirketten ee menajerlik ibaresini kaldırsınlar sportif
danıĢmanlık Ģirketi sadece”, Özcan: “...abiyle mi konuşayım abi”, Olgun: “Evet evet yarın bu işi bitirttir tamam”,
13.04.2011 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)
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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MENAJERLĠK SORULARININ ELE GEÇĠRĠLEREK SINAVDA USÜLSÜZLÜK
YAPILMASI, RÜġVET ALMA-VERME, RESMĠ BELGEDE SAHTECĠLĠK, BU SUÇA
ĠġTĠRAK, NĠTELĠKLĠ DOLANDIRICILIĞA TEġEBBÜS
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- EYLEMĠN GELĠġĠMĠ:
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 ġenman'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,
30.03.2011 gecesi saat: 23.00 sıralarında Olgun‟un sınava gireceklerden Abdullah Cila ile buluştuğu ve
elde ettiği sınav soru ve cevaplarını paylaştığı,
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Sınava giren şüphelilerden Özden Aslan‟ın sorulara ulaşabilmek için Altay Spor Genel Müdürü Erman
ErtaĢ 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 GüneĢ, 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 GüneĢ,
Ümit Aydın ve Volkan Bahçekapılı’nın sınavda FĠFA’nın hazırladığı 15 soruda birebir aynı Ģıkları
iĢaretleyerek 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,
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,
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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 Ġncelemede; (Kl:29, Dizi:97198 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
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 Ġnceleme 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.
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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 Ġncelemede; (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,
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,
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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
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
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2- OLAYA ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
14.02.2011 günü saat:14.08‟de Olgun Peker'in, Haldun Şenman'ı aradığı görüşme;
Olgun: “Halduncum…Ģu 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
belgeyi alıp Ģey yapmak istemiyorum futbol ailesi içinde …yine bir düĢünürüz 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 iĢte soruları ben görürsem tamam demiĢ
Haldun,…giden para hiç önemli değil dedim benim için bu namus oldu dedim, …bu soruları zaten Haldun
görmüyor mu”, Serdar: “O gün geliyormuĢ”, Özden: “Alanlar nasıl alıyor,…iĢi 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 dıĢardan alacakmıĢ ”, 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;
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),
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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: “ġimdi 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 konuĢmuĢtuk 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 biĢey desem inanır mısın,…Erman halletti iĢi,…yarın akĢam Ġstanbul‟a gidiyoruz iĢ
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 akĢam Ġstanbul‟a gidiyoruz dedi parayı vermeye
dedi,…sorular değiĢme imkanı filan olmaz demi cevap...”, Serdar: “Olmaz, peki o veriyor mu, o söylediği
Ģeyi,… anladın mı sen benim dediğimi Ģimdi”, Özden: “Ben bu belgeyi alacağım demi o zaman Ģimdi”,
(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),
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 Ģey 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 buluĢurum ben,…o da aynı iĢleri yapabilir değil mi”, Sami: “Tabi tabi
hiç Ģüphe 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),
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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;
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 değiĢtiriyor 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),
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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),
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;
“(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),
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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 baĢkanım Ģöyle bu saatte aramamdı yoksa Ģimdi bu
Ģeyle ilgili futbolcu menajerliğiyle ilgili sınavı yaptık biliyorsunuz, ettik geldi bu arada Haldun hep
etraflarda dolaĢıyor ne olacak bunlar iĢte Olgun Peker giriyor benim bildiğim Olgun Peker bu soruları alır
siz istediğiniz kadar, bu arada Haldun .. Ģey Haldun konuĢuyor falan hiç yaklaĢtırmıyoruz 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, Ģimdi telefon açtılar 35‟e gelmiĢler Olgun Peker‟in sınav kağıdını açıyorlar en
çok merak edilenlerden biri Haldun‟un devamlı geldiği, 20 soruda 15 soru yapmıĢ Haldun” dediği ve
menajerlik sınavı ile alakalı soruların evrak kayıt bölümünden dıĢarıya 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),
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02.04.2011 günü saat:16.51‟de Sami Dinç‟i, Talat Emre Koçak‟ın aradığı görüşme;
Emre: “Bizim menajerlerin hepsi kalmıĢ, Mahmut, Ümit, 3 net hepsinin aynı, Olgun geçmiĢ 15‟ten”,
Sami: “Dalga mı geçiyorsun, Olgun‟un nasıl oluyor ki”, Emre: “Geri kalan 5 soruyu Ģey yaptı herhalde”,
Sami: “5 değil yani, hata mı yapmıĢsın sen, 2 tane”, Emre: (menajerlik sınavı öncesinde sızdırdığı 15 sorudan
2 tanesini yanlış yaptığını kastederek) “2 tane, hepsi 13 almıĢ, 2 tane hata yapmıĢım demek ki, geri kalan 5
soruyu da bunların hiç biri doğru yapamamıĢ, 5 taneden 1 tanesini hepsini A yapsan çıkması lazım yani”,
Sami: “Çok kötü oldu be”, Emre: “Özden Aslan 14 baĢarılı”, Sami: “Haldun verdi abi ona”, Emre: “Bizim
elemanların hepsi 13 almıĢ, abi vermemiz lazım yani paralarını çok ayıp bir Ģey, Olgun 15 abi en
yükseklerinden birini de Olgun almıĢ”, Sami: “Haldun‟u bi arayıp konuĢsana 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 söyledĠ”, Emre: “Haldun 14 Olgun 15”, Sami: “Bir tane Özden var
burda o da 14, 38 kiĢi geçmiĢ”, Emre: “Mahmut 13, öbürü 13 Volkan Bahçekapılı, Ümit dedim bende kafama
göre yaptım dedi, keĢke 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:
“Haldun‟a vermeyeceğiz, cebimizden vereceğiz verdikleri paraları geri, keĢke 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 olmuĢ geçmiĢiz galiba", Abdullah: "Sen geçmiĢsin Volkan‟la biz kalmıĢız, birimiz 12 puan
birimiz 13 puan ben bu iĢi hiç anlamadım (aynı cevapları işaretlediklerini kastederek) aynı Ģeyleri yatırdık
nasıl oluyorsa sen tam 15 puan 15 mi 16 mı almıĢsın 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 Ģey söyledi o Haldun‟u pazartesi sabahı çağıralım, Olgun buna, sınav
öncesinde gel kardeĢim demiĢ, ben sana vereyim demiĢ cevapları aldım diyor, bire bir aynısını sizin
verdiğiniz diyor, belliki Haldun ona da servis etmiĢ çağıralım söyleyelim, vermeyelim parasını”, Emre:
(Mahmut Güneş‟i kastederek) “Ben Mahmut‟a da sordum o da kafasına göre iĢaretlemiĢ”, Sami: “Olgun
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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
Ģıkları iĢaretledi 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 demiĢ,
verdiklerimizden bir tanesi geçmiĢ dedim nitekim doğru verdiklerimiz, Özden, Olgun dolayısıyla bizden
çıkanlarda geçtiler sonuçta biz vermiĢ olsakta”, Emre: (15 tane menajerlik sınav sorularından 13 tanesini
yapabildiğini kastederek) “Ben yaptım elimden geleni oturdum soruları temin ettim 15‟ten 13 çıkmıĢ olduysa
da yani yapabileceğim bir Ģey yok”, Sami: (Tarık Özarslan‟ı kastederek) “Tarık kimin cevabıyla geçti, bizden
cevabı gece 10‟da aldı abi BarıĢ 9 buçukta mı 10‟ damı ne aldı, o saatten sonra herkese servis etmiĢ
olamaz”, Emre: “Sabah 7‟de bunu Ģey kadın aramıĢ bende var beraber Ģey yapalım bende gece aldım
demiĢ”, 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: “ġekip abi, bu sınav soruları ile ilgili bir sürü bi Ģey duyuyoruz ne oldu falan dedi ben
anlattım, Haldun parayla veriyordu eskiden beri yeni bir Ģey değil dedim, çıkmıĢ herhalde bu sefer dedim,
Haldun çok rahattı dedim siz mi Ģey yaptınız dedi (Mahmut Güneş‟i kastederek) Mahmut‟u falan, ben de evet
dedim, iĢte o Volkan‟la, müvekkili olan menajer bölüĢtüler parayı dedim (Talat Emre Koçak‟ın sınav
sorularını çözdüğünü kastederek) Emre çözdü dedim, Emre‟de 13 yapabilmiĢ dedim 15‟te, iptal edilme
durumu var dedi iptal edilmesini istermisiniz dedi, tabi ki isterim dedim yani sonuç olarak bizimkilerin
hiçbiri kazanamamıĢ dedim, Özgener‟e parasından bilmem nesine kadar her Ģeyi söyledi abi”, Emre: “Abi
iĢin içindeyiz nasıl böyle bir Ģey söyler ya”, Sami: “Ġsim söylemedi ondan sonra kapattıktan sonra sen ne
yapıyorsun dedim abi iĢin sonu dedim Haldun‟u, dedim yani biz de varız bir bölümünde dedim, ben dedi
Ģuan kurgulamaya çalıĢıyorum bütün federasyonu vesaire, abi dedim o kurgun bu dönem bir iĢimize mi
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yaradı da Ģuan tekrar kurgulamaya çalıĢıyorsun dedim”, Emre: “O Haldun olayını merak ettim öğlen falan
gelirse”, Sami: “Yarın bi görüĢürsek iyi olur, çünkü çözdü değil mi o para iĢini, Mahmut falan, konuĢursan
bozma yani ben verdim de yani paylaĢtırdım 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),
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
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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: “Ġmtihan iptal mi olmuĢ, a süper o zaman abi ya ne yapacağız Ģimdi”, 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 Ģimdi de, sakin ol Özden abi diyor sakin ol ve bekle diyor bende Haldun‟u
arayamıyorum diyor ortalık karıĢıktır diyor ama diyor sana sakin ol bekle diyor, beklerim de imtihan iptal
olmuĢ”, 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),
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),
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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
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.
3- ġÜPHELĠ ĠFADELERĠ
Haldun ġenman 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
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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
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,
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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..
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 GüneĢ 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
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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 ErtaĢ 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
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

38

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 piĢmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Ben
sınavdan 1 veya 2 gün önce sorulardan 15 tanesini Haldun ġelman isimli Ģahıstan aldım. Ancak param
olmadığını söyledim ve kendisine herhangi bir para vermedim. Kendisini oyuna getirdim istersen beni vur
param yok dedim. Soruların doğru cevaplarını belirtmemiĢlerdi ben sorular üzerinde çalıĢıp araĢtırma
yaptım, soruları da buna göre cevapladım. Ben Almanya'da yaĢadığım için Ġstanbul'u pek iyi bilmiyorum,
ancak Levent tarafında bir yerde sokakta akĢam 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.
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
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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 buluĢtuktan 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
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 ĠFADELERĠ (Kl:30, Dizi:406-434 arası)
Billur Tuğba KakıĢım 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

40

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
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.
tugbakakisim@tff.org

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
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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
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
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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.
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 DEĞERLENDĠRME
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
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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
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
ağırlaĢtırıldığı, 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 iĢlediği,
kendisiyle birlikte hareket eden avukatları Ģüpheliler Sami Dinç ve Talat Emre Koçak ile Ģüpheli Haldun
ġenman‟ın da bu suça fer‟i Ģekilde katıldıkları,
Olgun Peker‟le eylem ve fikir birliği içerisinde hareket eden şüpheliler Sami Dinç, Talat Emre Koçak ve
Haldun ġenman‟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,
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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
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 ġenman‟ın eyleminin; TFF görevlilerinin kamu görevlisi kabul edilmeleri nedeniyle rüĢvet alma, bu iş
karşılığında para veren şüpheliler Olgun Peker, Özden Aslan, Abdullah Cila, Ümit Aydın, Mahmut GüneĢ,
Volkan Bahçekapılı ve Tarık Özaslan’ın eyleminin ise rüĢvet 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 ErtaĢ 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 iĢtirak ettikleri,
Şüpheliler Olgun Peker, Özden Aslan, Abdullah Cila, Ümit Aydın, Mahmut GüneĢ, 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 ġenman, Sami Dinç, Talat Emre Koçak, Özden
Aslan, Abdullah Cila, Ümit Aydın, Mahmut GüneĢ, Volkan Bahçekapılı, Tarık Özaslan, Erman ErtaĢ 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 teĢebbüs suçunu oluşturduğu,
dosya kapsamından anlaşılmıştır.

(Rüşvet
Federasyonunun

suçunun

daha

net

anlaşılması

açısından

Türkiye

Futbol

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
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.
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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.
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).
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AZĠZ YILDIRIM LĠDERLĠĞĠNDEKĠ SUÇ ÖRGÜTÜ
GĠRĠġ
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 iliĢkilerinin tespiti ve ortaya
çıkarılması için 17.02.2011 günü adli çalıĢmalara 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 Ģahıslarla 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 Ģike ve teĢvik faaliyetleri yürüttükleri, şahıslar arasındaki ilişkinin kulüp başkanı – yönetici
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
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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,
Aziz Yıldırım liderliğinde oluşturulan suç örgütünde, Ġlhan Yüksel EkĢioğlu ve Mehmet ġekip
Mosturoğlu‟nun etkin konumda oldukları, örgüt içerisinde tam bir hiyerarĢik 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),
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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 Ġbrahim
ĠĢcen 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 BaĢak, Yavuz Ağırgöl, Mehmet Yenice,
Doğan Ercan, Mehmet ġen, 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 aracımenajerler arasındaki işleyişi göstermesi açısından; 01.05.2011 günü saat:19.00‟da oynanan FenerbahçeBüyükşehir 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…AyĢe 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.
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ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi BaĢkanlığı tarafından hazırlanan 23.09.2011 tarihli araĢtırma
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
2356
3162
3336
6657
7761
4723
5229
6407
6408
6415
6419

Tarih
28.02.2011
15.03.2011
18.03.2011
23.05.2011
08.06.2011
08.04.2011
19.04.2011
11.05.2011
11.05.2011
11.05.2011
11.05.2011

Tediye Fişi Nosu
2357
3164
3338
6671
7777
4731
5239
6421
6422
6429
6433

Miktar (TL)
404.500
35.000
159.110
401.750
636.400
307.400
50.000
65.700
35.950
106.500
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 Ģikesi yolunun örgüt tarafından profesyonelce kullanıldığı,
ekseriyetle bu futbolculara; oynadıkları takımların Fenerbahçe futbol takımıyla yapacağı maçtan önce müsabaka
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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
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 Ģekilde 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, Ģirket ceosu, futbolcuyu; inĢaat iĢçisi, mağdur,
müvekkil, Ali Kıratlı‟yı; rüzgar, Ģekerli, hakemi; hakim, parayı; gram, Ģike parası almayı; kahve içme, futbol
maçını; tarla, taĢ ocağı, inĢaat, mahkeme, proje, dava gibi kelimelerle şifreledikleri, cep telefonlarıyla görüşmek
yerine bulundukları yerde sabit telefon araştırarak o hat üzerinden görüştükleri, teknik takip imkanı bulunmadığı
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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 ġike 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
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
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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 Ġbrahim ĠĢcen‟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),
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 Ġlhan Yüksel EkĢioğlu‟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.)
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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 ĠLE BAĞLANTI VE ĠRTĠBATI GÖSTERĠR ĠLETĠġĠM TESPĠT 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;
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 Ġlhan‟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 söylemiĢ,…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)
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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 Ģey 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;
“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 söylemiĢ”, Yusuf: “Aleykümselam şey yaptım ben”, Erkan: “GörüĢtün değil
mi,…kardeĢimi de ziyarette kendisini çok iyi gördüm demiĢ…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 demiĢ ki Montler marka 3 tane eĢofman altı gelmiĢ bunu Yusuf mu göndermiĢ diye
sormuĢ abi”, Yusuf: “Evet”, Erkan “Çok teşekkür etmiş,…onları hangi mağazadan aldığını bir öğren… diğer
renklerini çekip bana yollasın demiĢ”, Yusuf: “Başka renkleri yoktu işte”, (tape:1309)
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 söylemiĢ Abi…kıyafetler için teĢekkür etmiĢ…2 altlık güzeldi ama
diğerleri güzel değildi demiĢ…güzel olanları zaten tahmin etmiĢtir ancak ziyarete geldiğinde sorsun ben
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ona tarif ederim demiĢ…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 Ģampiyonluklarını kutladığımı söylesin benim adıma tebrik etsin demiş…sana sormamış bu Emre‟yi
daha önce Galatasaray‟dayken tespih vermiĢmiydin 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 boĢ 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 söylemiĢ abi,… baĢarısından dolayı
tebrik ettiğimi söylersin demiĢ”, 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 söylemiĢ,…Takımın galibiyeti için tebrik ediyor seni”, Bülent: “Teşekkür
ediyorum”, Erkan: “Bülent hocaya deki demiĢ, her hafta bizim sesimizi duymak için mi bütün maçları
kazanıyor”, Bülent: “Bu hafta oynanacak maçta sesini çok daha duymak istiyorum”, Erkan: “Bülent
kardeĢim kazanmaya devam etsin ben bir ömür onu tebrik etmeye devam ederim demiş,…kendisine çok çok iyi
baksın demiĢ”, (tape:1295)
21.02.2011 günü saat:23.38‟de Bülent Uygun‟a Erkan Korkmaz‟ın bıraktığı sesli mesajda;
“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 söylemiĢ,…kendisini tebrik ediyorum baĢarılarının 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 söylemiĢ,…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)
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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, Ģeye mektup yazdım bir de üç dört
tane kitap yazdım”, Erkan: “Sen o zaman Ģeyden 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;
“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 89 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
gençleĢiyor”, Olgun:“ Beklemeyelim mi boĢuna”, 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 Ģimdi ben bu
Ģeyi aldım artık sıkıntı yok FĠFA 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
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ondan sonra istersen olayı konuşalım bi bildiğimiz kadarıyla…biz konuşalım ama adamın temsilcisi kimse Olgun
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 ĠLE BAĞLANTI VE ĠRTĠBATI GÖSTERĠR ĠFADELER:
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 BaĢsavcılığımızın 2008/1756 sayılı soruĢturma dosyası (Ergenekon soruĢturması)
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,
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
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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 ÜYESĠ DOĞAN ERCAN‟IN ġĠKE FAALĠYETLERĠNDE BAġARISIZ OLMASI
NEDENĠYLE KENDĠSĠNE YENĠ GÖREV VERĠLMEMESĠ:
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 ĠliĢkin ĠletiĢim Tespit Tutanakları:
18.03.2011 günü Doğan Ercan‟ın Alaeddin Yıldırım‟a gönderdiği mesajlarda(tape:2107-2108-2109);
“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)
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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.

ġĠKE FAALĠYETLERĠNDE BAġARILI OLAN ABDULLAH BAġAK‟A ĠLHAN EKġĠOĞLU
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 vuruĢu 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 kuĢun 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,
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 boĢa düĢürtmeyin, 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 ĠliĢkin ĠletiĢim 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)
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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)
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)
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”,
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31.05.2011 günü saat: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 saat: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 saat: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 iliĢkin 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 MALĠ
MUHALĠFLERĠN SĠNDĠRĠLMESĠ AMACIYLA BASKI YAPILMASI:

GENEL

KURULUNDA

OLAYIN GELĠġĠMĠ:
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,
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 ĠLGĠLĠ ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTUNAKLARI
04.05.2011 günü saat: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 Ģeyin seyircinin içine…bu Ģampiyonluk kaçarsa sebebi bunlardır diye…bunlar Fenerbahçenin
Ģampiyon olmasını istemiyorlar iĢte Ģu Ģu Ģahıslar tamam mı Fenerbahçelilere havale ediyoruz ...ondan
sonra uğraĢsın dursunlar", Şekip: "En güçlü olduğumuz dönem baĢkanım ne gerek var", Aziz: "Biz getiririz
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hepsini getirelim yığalım oraya tamam mı...konuĢmayı bırak kavga dövüĢ atsınlar dıĢarı bitsin gitsin…Ģey
bu herhalde IĢıklar bu IĢık, Rahmiler, Aziz yılmaz‟lar iĢte o Hakanlar makanlar bunlar herhalde baĢka
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 demiĢ…siz bütün arkadaĢlara herĢeyi herkesi
çağıralım", Serkan: "Dün akşam biz görüştük zaten…herkes şey yapıyor yani geliyor eşini dostunu getiriyor",
Aziz: "Herkesle konuĢurken yani bu Ģekilde gelecekleri için sıkı gelelim tamam…ġekip ile konuĢ o adam
diyormuĢ ki iĢte ya niye Ģey yaptınız filan…o benim dediğim gibi Ģeyi dağıtalım dıĢarıya oradan kimseyi
almayalım içeriye…biraz zorlaĢtıralım Ģeyi giriĢi çıkıĢı…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 IĢık Ġyigingörler 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 baĢkanım bakacak baĢka bir Ģey yok yani…zaten biz Ģeyi kurduk sistemi
öbür taraftan Mertler biz bu taraftan kuĢatacağız…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 Ģimdi bunu Ģey yapmayalım da abi yüzyüze görüĢelim…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 iĢte", 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 iĢten 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 iĢlerin 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 dıĢarıya boksörleri koy arkaya zorti Bülentleri koy (Bülent İbrahim İşçen) o
Apo (Abdullah Başak) denen çocuk gelmiĢ benim önüme oturuyor ya haddine mi düĢmüĢ bana kalkıp da
ben bir Ģey söyleyecek olsam bana bir Ģey söylesin ondan sonra ayıp Ģeyler bunlar yakıĢır mı ya velev ki
birisi bir Ģey 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.
EYLEMLE ĠLGĠLĠ MÜġTEKĠ / TANIK ĠFADELERĠ:
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
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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
verdiğini, kendisine fiili bir saldırı olmadığını ancak psikolojik bir baskı olduğunu, karşı geldiği için hedef
gösterildiğini belirtmiştir(Kl:66, Dizi:83-87 arası).
Mehmet IĢık 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:9295 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
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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).

AZĠZ YILDIRIM LĠDERLĠĞĠNDEKĠ SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ġĠKE ve
TEġVĠK EYLEMLERĠ
A- 6222 SAYILI SPORDA ġĠDDET YASASININ 14.04.2011 TARĠHĠNDE
YÜRÜRLÜĞE GĠRMESĠNDEN ÖNCE GERÇEKLEġEN ġĠKE VE TEġVĠK EYLEMLERĠ
1-) 21.02.2011 GÜNÜ MANĠSA‟DA OYNANAN MANĠSASPOR – TRABZONSPOR
MÜSABAKASINDA TEġVĠK PRĠMĠ VERĠLMESĠ
EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
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,
Bu bağlamda; Aziz Yıldırım‟ın talimatıyla Fenerbahçe klubü yöneticisi Serkan Acar ile Altyapı 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
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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 ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
18.02.2011 günü saat:21.58‟de Aziz Yıldırım‟ın Serkan Acar‟ı aradığı görüşme;
Serkan: "BaĢkanım görüĢtük…gayet olumlu", Aziz: "Kimle konuĢu.. bir Ģey dedi mi yoksa kendisi
mi", Serkan: "Kendisinden, direk ona gittik", Aziz: "Hayır hayır o ne yapıyon diyor", Serkan: "Diyor ki iĢte yani
normal takımın Ģeyinin dıĢında kabul ediyor bizimkini", Aziz: "Tamam da kendisi kendisi mi istiyor yoksa
Ģeye mi söyleyin diyor", Serkan: "Tabi tabi baĢkana", Aziz:"Tamam peki yani bir şey demiyor", Serkan:"Onların
oynadığı Ģeyin kasetini seyir etsin diyor bizimki için…Cemil‟de yanımda", Aziz: "Tamam sabahleyin
görüĢüyoruz o zaman…ben konuĢacağım demi öbürüyle", Serkan: "Öbürüyle tabi siz konuĢacaksınız",
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 ...görüĢtüm ben arkadaĢlarla,…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;
Aziz: “Bunlar söylememiĢler mi birĢey o Semih öyle söyledi,…Semih bana söyledi şimdi sen
söylemişsin ona birşey birşey söylememişler diye”, İlhan: “Bizimki aradı baĢkanım,…bu Ģey onun var ya orada
iĢçileri bir tane bir iki tane ,…dedi ki yalnız tarladaki iĢçilerin dedi eğer bir birĢey yaptıysanız bir ekim
yaptıysanız dedi hiçbir Ģeyden haberi yok dedi bak ben söyleyeyim size dedi,…dedim Ģimdi o da Ģeyde
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:“BirĢey var
baĢkanım bunda normal değil yani, ne zaman böyle dikim yapsak olmuyor…ben yarın bunu bir tam
öğreneceğim başkanım söyleyeceğim”, Aziz: “Bunlarla BeĢiktaĢ maçlarını Ģey yapmaları lazım yani
konuĢmamız lazım”, İlhan: “Yarın çağıracağım onu diyorum ofiste bir konuĢacağım ben,…hatta yanımdan
da bir Ģey yaptıracağım ”, Aziz: “gel bir 15-20 dakika konuĢalım ...”, (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... Ģeyi de al
Ġlhan‟dan da nereye ne verilmiĢ 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
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ödeyecekmisin ödemiyecekmisin diye,…sen federasyona bizim durumumuzu da bir çıkar”, Tamer: “Çıkardım onu
çıkardım”, Aziz: “ Tamer birde şeyde hafta içinde Kenan‟ı ara,…PerĢembe günü falan de ki o verdiğimiz para
vardı ya Ģeyle ilgili Galatasaray,onunla ilgili bize çekler versin tamam mı,…onu konuĢuruz seninle de o
çekler alalım onları kullanırız şeye Tolgahana kullanırız yani”,… Tamer: “Ben bugün futbolcuları ödüyorum,
basketçileri ödüyoruz işte,hallediyoruz,…Ġlhan beyin iĢlerini 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 baĢkan”, Aziz: “Yani 3
ay olmuĢ olsun yani,…bende söylerimde sen söyle konuş ...ben Ģimdi 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 ĠLĠġKĠN TELEFON DETAY ĠNCELEME VE ANALĠZ 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,
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 ĠLĠġKĠN ġÜPHELĠ ĠFADELERĠ
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 Ģampiyonluklardan
etkilenerek Cemil Turhan ile birlikte Hikmet Karaman‟ın yanına konuĢmak için Manisa‟ya gittiklerini
belirtmiştir .
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Şüpheli Hikmet Karaman kolluk ifadesinde; Cemil Turhan ve Serkan Acar‟ın maçtan önce yanına
maçta iyi oynamayacakları duyumunu aldıklarını belirterek kendisi ile konuĢmaya geldiklerini, yanına
gelen Cemil Turhan ve Serkan Acar’la yaptığı görüĢmeden Manisaspor kulübü baĢkanı 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
görüĢmeyle ilgili kendisine bilgi vermediğini, görüşmeden bilgisinin olmadığını, Aziz Yıldırım ile 09.02.2011
günü Fenerbahçe SK.‟de görüĢtüğünü, bu görüĢmede Ģirketinin mali sıkıntı içerisinde olduğundan
bahsettiğini, Aziz Yıldırım‟ın da kendisine 500.000 dolar verebileceğini söylediğini, bu parayı üzerinde
taĢımak istemediği için o gün almadığını, bir gün sonra (10.02.2011 günü) Aziz Yıldırım‟ın çalıĢanı
olduğunu düĢündüğü Kenan ġehirli isimli Ģahsın banka yolu ile kendisine 500.000 dolar para
gönderdiğini, daha sonra bu paraya karĢılık 29.03.2011 tarihinde Kenan ġehirli adına düzenlenmiĢ 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 iĢlerinde kullanması için, borç olarak,
Fenerbahçe kulübündeki alacağına mahsuben 400.000 dolar para gönderdiğini, bu gönderdiği paranın
teĢvik amaçlı olmadığını ileri sürmüştür.
EYLEMĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Aziz Yıldırım‟ın organizesinde; Ġlhan Yüksel EkĢioğlu, 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
MÜSABAKASINDA ġĠKE YAPILMASI

–

KASIMPAġA FUTBOL

EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
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

70

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 ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT 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 Ģeyci ya biraz
alıĢveriĢleri peĢin sever ya .. öyle şimdi ama ama şimdi şey yapacağım tekrar bir şey yapacağım”, İlhan: “Sen
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 iĢ 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 baĢkana 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 Ģey biliyorsun onun ne için olduğunu,
….geçen hafta geçen haftaki bir tane çocuk vardı hani,…,bu 100 Ģeydi” 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 Ģeyle ilgili konuĢacaktım
seninle ama sen cuma günü geleceksen olmaz,…, KasımpaĢayla” dediği, (tape:1972) tespit edilmiştir.
TELEFON DETAY DÖKÜMÜ ANALĠZĠ
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;
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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 ĠLĠġKĠN ġÜPHELĠ ĠFADELERĠ
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; GörüĢmede geçen para konusunun Ġlhan Yüksel EkĢioğlu‟na vereceği
para olduğunu, bu parayı verip vermediğini, Ģahsa ne amaçla vereceğini bilmediğini, kilosuna 100 lira
verdik sözü ile muhtemelen futbolculara maçla ilgili verilen parayı kast ettiğini, kendisinden para
istendiğinde para sağladığını, paranın nereye kullanıldığı bilmediğini belirtmiştir.
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.
EYLEMĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Aziz Yıldırım‟ın organizesinde; Ġlhan Yüksel EkĢioğlu, 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 ġahin 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–ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESPOR MÜSABAKASINDA TEġVĠK PRĠMĠ VERĠLMESĠ
EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
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,
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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
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 ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
02.03.2011 günü saat:14.43‟te İlhan Yüksel Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı‟yı aradığı görüşme;
İlhan:“Nasıl gidiyor herĢey yolunda mı”, Ali: “Ġyi, yolunda yolunda onu dedim sana söyleyeyim
birĢey yok konuĢtum akĢam 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
iĢi,…çalıĢmalar tamam bitiyor iĢte 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 konuĢalım da o herif gelecek, o gelmeden ben seninle bir konuĢayım yani…nedir
vaziyet ”, İlhan: “Vaziyet gayet iyi… dediğim gibi yani hepsi iyi baĢkanım, üç tarlayı da sürdük yani,”
Aziz:”Ne iyi iyi inşaallah,” İlhan:”ĠnĢaallah he inĢallah yağmurda yağar her Ģey ekinler çıkar yani”, Aziz:
“Yalnız bunlar, tabi Trabzon çok şey oldu çok panikteler bugün o Süleyman ile konuĢtum sesi, sesi Ģey 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)
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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 Ģirketin ceo‟su çağırdı Ģimdi beni,…zaten sen hallettin her Ģeyi”, Ali:“Evet tabi
kesin”, İlhan:“O tüm Ģeylere söylüyor Türk iĢçilere söylüyor” , Ali:“O da çok bastırdı onunda kendi şeyi vardı
yani öyle o da onunla konuştu falan onda bi arıza yok yapacak bir Ģeyler”, İlhan:“Peki Ģeyle konuĢtun mu bu
belediyedeki,…,Zeki, Metin var ...”, Ali:“Bizden (Can Arat kastediliyor)”, İlhan: “Ha Ģey bizimki tamam
tamam”, Ali:“Onunla da bire bir konuĢtum hepsiyle bire bir konuĢtum 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;
İlhan:“Sen istersen git gel de öğleden sonra buluĢalım”, Ali:“Tamam, Ģey sorun ne iptal mı ettik iptal
ettiysek söyle ya bir Ģey mi var”, İlhan:“Ġptal etmedik de Ģeyimiz bütçemiz düĢtü 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 birĢey yok herĢey yolunda,…tamam mı başkanım zaten yarın esas şey başkan o Ģey 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 iĢçileri söyledik .... haberim yoktu şey diyor Metin‟i düĢün diyor Metin oynamıyor dedi” dediği, Ali‟nin
“Dedi he kırmızı kart“ dediği, İlhan‟ın “Tamam düĢeriz 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 konuĢuyor hani böyle bi üç beĢ kiĢiyle konuĢsun a böyle canım cicim diye”, Ali‟nin söyleteceğini
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belirttiği, İlhan: “Sen bana oradan bi üç beĢ isim say ha”, Ali:“Ben onunla konuştum o konuĢur 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 Ģimdi…alacağız yarın öbür gün”,
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 buluĢalım 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…KardeĢimiz 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 iĢ diyor tamam dedim ya…Ġbo tamam dedim oğlum ağızdan laf”,
Ali:“Tamam salı çarĢamba hallederiz o iĢi gideriz beraber”, Yusuf:“Aynen tamam abi” , Ali: “Önemli olan
burda öküzün büyüğünü ahırda unutmayalım…bu bir Ģey 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 Ġbrahim buradaymış
Can aradı Ġbrahim Akın aradı hepsi caddeye geliyor Ģimdi” dediği, İlhan‟ın:“Peki sen gelecek misin Ankara‟ya
yoksa”diye sorduğu, Ali‟nin:“Senden iĢimi halledersem erken geleceğim tabi”, İlhan: “Ġyi ben ben Ģimdi 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…Ġlhan bey ile görüĢtüm de yarımda mı aryacakmıĢ”, Halil: “GörüĢtü evet
yarımda 60 bin tl vereceğim”, Ali:“Tamam sen beni ararsın orada olunca ben yine gelirim”, (tape:2244)
07.03.2011 günü saat:12.31‟de Ali Kıratlı‟yı Halil Köntek‟in aradığı görüşme(tape:2753);
Halil: “…para bende aldım”, Ali:“Tamam ben geçicem,…seni ararım aĢağı doğru buluĢuruz gene”,
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07.03.2011 günü saat:12.50‟de Ali Kıratlı‟nın Halil Köntek‟i aradığı görüşme;
Ali:“Halil ben yaklaştım”, Halil: “Tamam geliyorum”, Ali: “O aĢağı 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 Ģeyini saatini
haber veririm sana geldiğinde ulaĢtırırsın tamam…tamam aradılar daha getirmemişler saati”, Yusuf: “Tamam”
dediği, (tape:2251) tespit edilmiştir.
EYLEME ĠLĠġKĠN ġÜPHELĠ ĠFADELERĠ
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)
görüĢmelerde geçen Türk iĢçilerin Dereağzı tesislerinde çalıĢan firma iĢçileri olduğunu, görüĢmede
geçen konunun da Dereağzı’ndaki tadilat konusu olduğunu, Ali Kıratlı'ya para verme sebebinin ise
Kıbrıs'ta ortak yapacakları iĢ için olduğunu, ancak işi yapmadıklarını beyan etmiştir.
Ali Kıratlı kolluk ifadesinde; Ġlhan EkĢioğlu ile yaptığı ve ĠBB futbolcularının isimlerinin geçtiği
görüĢmelerin; Ģahsi iĢleriyle ilgili olduğunu ancak içeriğini hatırlamadığını, EkĢioğlu'dan Halil Köntek
aracılığı ile aldığı paranın Kıbrıs'ta yapacakları iĢ ile ilgili olduğunu, değiĢik zamanlarda bu Ģahıstan para
aldığını, Yusuf Turanlı ile görüĢmelerinde, (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, Ġbrahim Akın'a Ali
Kıratlı'nın alacağı saat hakkında bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
Halil Köntek kolluk ifadesinde; Ġlhan Yüksel EkĢioğlu'nun yanında çalıĢtığını, 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.
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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.
EYLEMĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Sonuç olarak; Aziz Yıldırım‟ın talimatlarıyla hareket eden Ġlhan Yüksel EkĢioğlu‟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 GENÇLERBĠRLĠĞĠ – FENERBAHÇE
FUTBOL MÜSABAKASINDA ġĠKE YAPILMASI
EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
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
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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
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.

78

EYLEME ĠLĠġKĠN TELEFON DETAY DÖKÜMÜ ANALĠZĠ
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
Ekşioğlu‟nun (05323343303) kullandığı telefonların 01/02/2011 ile 30/04/2011 tarihleri arasındaki telefon
görüşmelerinin detay dökümleri incelendiğinde;
Ġlhan Yüksel EkĢioğlu‟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 ġen‟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 Ģike
faaliyetlerinde bulunan Mehmet ġen’in; Gençlerbirliği yardımcı antrenörü Cengiz Demirel üzerinden
Gençlerbirliği kalecisi Serdar Kulbilge’ye ulaĢarak, Ģahısla para karĢılığı anlaĢtığı yönünde elde edilen
bilgilerden hareketle yapılan irtibat analiz çalıĢmasında;
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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,
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 baĢkanım 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,
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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,
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 FĠZĠKĠ TAKĠP 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 FĠZĠKĠ TAKĠP 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,
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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,
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 ĠLGĠLĠ ĠLETĠġĠM TESPĠT 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 ... konuĢtum onlarla,…ondan
sonra öbürünün üç kartı var anladın mı kart görürse konuĢmaya 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 geliĢme
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 Ģimdi bir benim bi 250 alıp gitmem lazım Ģeye”, Tamer: “Hı
bi 250 biz ödedik ama değil mi o baĢka”, İlhan:“GeçmiĢleri temizleyerek geliyoruz yani,…ha bir bak Ģeyin
de haberi var ha bu anladın değil mi hangisi,…,konuĢuruz”, (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:“ġeyi aradım da isterseniz bir siz konuĢabilir misiniz hani size bir Ģey demiĢtim ya,…Tamer
Beyle,…dedim ya bir bir kısım götürmem lazım”, Aziz: “Tamam olur söyleyeyim”, İlhan:“Onu ben sabah
hatırlattım ama sizden habersiz o birĢey yapmaz”, (tape:1456)
28.02.2011 günü saat:13.09‟de Aziz Yıldırım‟ın, Tamer Yelkovan‟ı aradığı görüşme;
Aziz: “Ġlhan senden bir Ģey isteyecek,…seni arayacak seninle konuĢmuĢ heralde ,…o bir seyahate
gidecek tamam mı,…bir konuĢ onunla ne kadarsa bir halletmeye çalıĢ”, Tamer: “Tamam baĢkanım,…Semih
beyde sizinle konuĢacaktı ama,…aynı öbürleri gibi bu sefer %100 demiĢ ama,…ben okey almadan hiç bir
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Ģey yapmayacağım demiĢ”, Aziz: “Zaten verdik geri almadık galiba değil mi,…Ģey %100‟ se versin gereğini
yapsın”, (tape:1457)
28.02.2011 günü saat:13.21‟de Aziz Yıldırım‟ın, İ.Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Aziz: “ġey konuĢtum tamamdır tamam mı,…konuĢ git onunla konuĢ yani Ģey yap hallettik tamam
mı”, İlhan:“Tamam baĢkanım 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
Ģey,…Ģöyle acil akĢam ben gidiyorum onu alıp gitmem lazım,…hı lira değil Ģey Amerika,…sen ne
yapabilecek misin bir Ģey”, Tamer: “Ya iĢte ben 150‟sini buldum da Ģimdi 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 buluĢacaklarını sorduğu, Ġlhan‟ın; “Dur belli değil Ģeyi bir alayım da bir bakayım
daha bir Ģey yapamadım”dediği, Doğan‟ın soru üzerine “PerĢembe cuma giderim ya” dediği, İlhan‟ın: “E iĢte
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 buluĢalım senle ya” dediği, Doğan‟ın: “Ġyi 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:“Ġyi iyi siz döndünüz mü”, Aziz: kaldığını belirttiği, İlhan:“ Ġyiydi her Ģey
yolunda”, Aziz: “Beni o beni o (Mehmet ġen‟i kastederek) Mehmet aradı,…hazırız değil mi aman ha”,
Ġlhan:“Yok yok iyiyiz baĢkanım 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 konuĢalım 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 konuĢtum sesi sesi Ģey
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.
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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
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 Ģimdi bu bizim Ģirketin genel müdürü döndü Ģeyden Ģimdi beni çağırdı
gidiyorum,…Ģimdi bu departmanlarda çalıĢtırılmak üzere konuĢtuğumuz arkadaĢlar 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: “ġimdi bu sen tamam de mi bana söylemiĢtin Ģeyleri Murat”, Doğan: “HurĢit, oynarsa Serkan”,
İlhan:“Serkan, Mehmet”, Doğan: “Mehmet Akgün”, İlhan:“He Hurşit” , Doğan:“Ama belki onu oynatmaz Orhanı
oynatıyor ya”, İlhan: “HurĢit, Harpuzi, Aykut tamam”, Doğan:“Jedinak‟ta oynarsa Jedinak‟la da konuĢuruz
tamam mı,…yarın ben geliyorum değil mi abi”, İlhan:“Gel gel ben bunlarla konuĢtum diyeceğim ha haberin
olsun tamam diyeceğim”,Doğan:“KonuĢtun zaten abi neyi yalan söylüyor ki girdiğimiz iĢi Ģey
yapıyoruz,…Golkipinla(Kaleci) daha konuşmadım haberin olsun,…git konuĢ dersen cumartesi gider
konuĢurum...”, (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.)
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02.03.2011 günü saat:21.32‟de Doğan Ercan‟a Labınot Harbuzı tarafından gönderilen mesajda;
“Tesekurler dogan abi:)” yazdığı, (tape:2075)
03.03.2011 günü saat:23.10‟da Aziz Yıldırım‟ın, Mehmet Şen‟i aradığı görüşme(tape:1509);
Aziz: “Ne oldu gelmedin”, Mehmet: “BaĢkanım ameliyat oldum dün kalkamadım o yüzden
gelemedim,…artık anca Ankara‟da sizin yanınıza gelirim baĢkanım,…buraya geldiğinizde gelirim”.
03.03.2011 günü saat:18.08‟de İ.Ekşioğlu‟nu Aziz Yıldırım‟ın aradığı görüşme;
Aziz‟in: tam görüşemediklerini belirttiği, Ġlhan‟ın “Ha, bir Ģey yapılacak birĢey yok herĢey
yolunda,…tamam mı baĢkanım zaten yarın esas Ģey baĢkan o Ģey 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 karĢıya 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”, Ġlhan:“Geçme …orası uğursuz geliyor
ya,…sahile doğru yürü Ģey yap yani arabayla gel,…he Kandilli iskelesinin önünde buluĢalım”, (tape:1944)
05.03.2011 günü saat:18.38‟de Ġ.EkĢioğlu‟nu Aziz Yıldırım‟ın aradığı görüşme;
İlhan‟ın,“BaĢkanım Ģimdi bir Ģey biriyle buluĢtum,…bir emaneti vardı onu verdim Ģimdi eve
geçiyorum,…tam Kandilli ıĢıklardayım” dediği, şahısların kısa süre Beşiktaş maçı ile ilgili konuştukları,
görüşmenin devamında İlhan‟ın “Benim bütün derdim Ģu bizim maç BaĢkanım,…onu da çok iyi yani Ģeyler çok
iyi yani hiç bir derdimiz yok” dediği, Aziz‟in, “Sana gelecek adam geldi mi gelmedi mi o konuyla ilgili” dediği,
İlhan‟ın “Yok Ģimdi öbürü geldi bu bizimkiyle ilgili olan geldi,…ounla değil de onun yanındaki biri var iĢte 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
oynayacakmıĢ”, (tape:1947)
05.03.2011 günü saat:21.21‟de Aziz Yıldırım‟ı, İ.Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan:“Düşüremedim evi de baĢka Ģeyden 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 Ģey iyi herĢey iyi baĢkanım”, 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.)
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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 baĢkanla randevuyu al abi önemli ha ben dosyalarla geliyorum anladın”, (tape:2078)
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 konuĢtun mu Harbuziyle oynuyor muymuĢ yarın” , Hasan: “Yok aradım
cevap vermedi o arar sonra”, Doğan:“Bir kadro yazsana ya Serkan Çalık söyledi de Ģey 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 iĢini hallettin mi” dediği,
Doğan‟ın:“KonuĢtum herĢey iyiydi ya antremanı falan seyrettim,..gelince konuĢuruz” 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 baĢkanım 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: “BaĢkanım bir iki dakika görmem lazım sizi”, Aziz: “Gel atla gel buraya” , Mehmet: “Nerede
yalnız görmem lazım baĢkanım sizi neredesiniz”, Aziz: “Gel buradayım Ģeydeyim 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)
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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 Ģey Mehmet gelmiĢ bana,…öbür taraf öbür
taraftan bir Ģeyler var o yardımcı varmıĢ o Ģey ... ko.. Ģey konuĢmak istiyormuĢ bilmem ne ben yok dedim
ne diyorsun” dediği, Ġlhan‟ın “ġimdi konuĢalım baĢkanım 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 Ģekil Ģemal” dediği, İlhan‟ın “Sabahleyin gel sen bana” dediği, Doğan‟ın “18 tane arkadaĢ 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 Ġlhan EkĢioğlu‟nun Mehmet ġen‟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 Ģey bi problem olursa gelirim ancak”, Ġlhan:“Gel gel gel diyor
baĢkan 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 Ģey her Ģey her Ģey iyi mi” dediği, Doğan‟ın: “ Ġyi abi iyi konuĢtum hepsinle
ya gerekeni yaptım artık her Ģey onlara kaldı abi, ben iki saat sonra filan kulübe gideceğim Ģeyi 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 Ġlhan EkĢioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan: “Sen dediğimi yaptın değil mi bizim emanet sende”, Doğan: “Bende bende,… oradan
çıkacağım kulübe gideceğim ..bir çocuk var onunla görüĢeceğim,…bende yani, sen okey vermeden yok
abi öyle Ģey 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)
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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)
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 Ģey 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 baĢlamıĢtır.)
07.03.2011 günü saat:21.01‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Mehmet Şen‟i aradığı görüşme;
İlhan:“Ya arasana Ģu Ģeyi”, 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.)
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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 Ģeyde,…soyunma odasına giriyordum,…diyecektim senin
yapacağın iĢin diyecektim aynen,…bırak abi ya BaĢkan benim ağzıma sıçtı ya bırak ya”, Mehmet: “ Bak
birşey söyleyeceğim sana bu işler öbürü gibi olmaz kardeş...burada yaşıyorlar bir ikincisi 2-0‟dan sonra
çocuklarla gene konuĢtum 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 konuĢamam 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 Ģeyi teslim edeceğim ben”, İlhan:“Onun kulüple bir alakası
yok yani Ģimdi zaten Ankara‟ya ben para gönderiyordum bizim Ģirkete gelsinler onu senden alsınlar sen
neredesin Ģuan”, Doğan: “Yok ben sana zaten Ģimdi öğlen yollayacağım bizim orada çocuklar vardı ya
onlar gece otobüste Ģey yaptı döndü o benim yanımdaki adama verdim zaten senin Ģirkette tarif ettim
sana getirecekler yani anladın mı ben o Ģeyden kurtulayım”, İlhan: “Ben birĢey demedim sen bana eğer bu
iĢ oldu diyorsan bende olmadı diyorum eğer üstüne gelirsen e tabi ben seninle tartıĢacağım sen
diyeceksin ki abi pardon olmadı bu iĢ bu sefer olmadı,… hiçbiri olmadı bir, ikincisi ben sana dedim ki
geçen hafta bu iĢle senle beniz kimseye bu iĢe söylemeyeceksin sen gidiyorsun benim lafımdan sonra Ali
Yıldırım‟a mesej atıyorsun ya” , Doğan: “Ben kötü birĢey mi yaptım size para mı bir Ģey mi yaptım”,
08.03.2011 günü saat:11.32‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Halil Köntek‟i aradığı görüşme;
İlhan: “ġimdi 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 Ģimdi 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 Ġ.EkĢioğlu’ndan aldığı Ģike 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 iĢçilere,…atılmak üzere bir 100 verdim buna
tamam mı,…abi sen o tuvalette yaptığımız konuĢmayı biliyorsun Ģimdi 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 Ġlhan abi çok özür dilerim bu sefer olmadı özür dilerim bunlar hayvan bilmem ne
iĢçiler 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 Ģerefsiz burada tutmuĢ hiç gitmemiĢ o Ģey
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para Ģeye”, Faruk:“He hiç Ģantiyeye getirememiĢ 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 karıĢtırıyorsun
bu iĢlere”, Faruk: “Öbür sonraki Ģantiyede de iĢimiz olmayacak mı”, İlhan: “Bununla olmaz ben onu direk
yapacağım hiç buna ihtiyacım yok,…tabi tabi ben o temeldeki iĢçi 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 Ġlhan 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 olmuĢ ya hep
böyle bunlar”, İlhan: “Ali neler verirmiş biliyor musun Ģantiyelere neler verirmiĢ 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 boĢver..”,
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 Ģimdi 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 konuĢabilir miyiz ya arkadaĢlar 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 “Ġlhan abi de akĢam artist artist konuĢuyor…yırttı
bana ne abi ben takımın başkanı mıyım ya,…Allah Allah mücadele ediyorlarmıĢ ta bilmem, etmeyecek mi Ali
abi maç mı satsın adamlar ya” dediği, Ali‟nin konuşacağını söylediği, Doğan‟ın “Ali abi Fenerbahçe‟ye karĢı
kimse oynamayacak mı o zaman çıkmasınlar sahaya,… 4-2 yenmiĢler 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 Ģey 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;
“LĠM ETMĠġ COCUK iyi günler” yazdığı, (tape:2103)
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08.03.2011 günü saat:13.20‟de Doğan Ercan‟a İlhan Ekşioğlu‟nun gönderdiği mesajda;
“Tesekkur” yazdığı, (tape:2104)
08.03.2011 günü saat:13.18‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Tamer Yelkovan‟ı aradığı görüşme;
İlhan:“ġimdi sende bir kağıt var ya,…dünkü iptal,…iptal…tamam mı iptal,…tabi canım iptal o orada
bir tek bizim baĢkana soracağımız bir numara var,…bir tek o Ģimdi bir önceki var dı ya 100‟lük,…o 75‟e
indi tamam mı”, Tamer: “130, 130 var değil mi” , İlhan: “O emanet değil o Ģey biliyorsun onun ne için
olduğunu,…geçen hafta geçen haftaki bir tane çocuk vardı hani,…bu 100 Ģeydi” 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;
"Ġlhancim 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 yavĢak bunlar ya,…bunlar yani insan şey yapıyorlar size karĢı da
mahçup oluyorum” dediği, Cengiz‟in, “Niye abi senin yapacağın bişey yok ki onlar yani şey olunca yapacak
bişey yok ne, neyse konuĢuruz abi” dediği, Mehmet‟in, “Yüzyüze konuĢalım 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 kardeĢ 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: “ġimdi Ġlhan‟la ilgili ... büyük abiye söylemen için söylüyorum bu Ankara ... arkadaĢa Ġlhan
biĢeyler 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 arkadaĢı bize
inanmıyorlarsa biz gerekirse Ġstanbul‟a ... görüĢ.. falan deyip duruyorlar sen bu Ģekilde söylersen,…büyük
abiye, o anlar ,…adamlar strese, 3 kiĢi, 3 kiĢi 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.)
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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 Ġlhan EkĢioğlu…,sen ne yapayım abi dedim maçı mı satsınlar dedim yani oynayacaklar dedim ne oldu ki
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 aĢağı sizin yanınıza”,
Cengiz: eşini ve çocuğunu tenise götürdüğünü söyleyerek “ben seni ararım ondan sonra”, Mehmet: “Beni ara, bu
görüĢmüĢler mi aramıĢ mı arkadaĢı o ...”, Cengiz: “Akşam ulaşamadım da bugünde ne yaptı bilmiyorum
aradım ulaĢamadım 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 Ģeyde 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 konuĢuruz 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: “GörüĢme yapabilmiĢ mi öğrenebildin mi?”, Cengiz: “Yapmış yapmışta
mevzuatı içeriğini bilmiyorum abi”, Mehmet: “Ama dediğin gibi sert yapsaydı kardeĢ 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)
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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”,
(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 konuĢalım 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 iĢ 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 konuĢtuğumuzda anlatırım ben sana abi,…Serdar‟ı takip
etmişler bugünde”, Mehmet: “Öyle mi?”, Cengiz: “Kulübe gittik görüntülere filanda baktık hakkaten iki tane araç
böyle geliyorlar paslaĢıyorlar 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 inĢaat için
gelmiĢler Ģeye 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 Ģeyler var oynuyor iĢte 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
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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”,
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 bulanmıĢ iĢte 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 Ģeylere de önemli bir Ģey yok ya adam oturmuĢ bizden sonra kalkmıĢ gitmiĢ,
…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 baĢkanım her Ģey yolunda yarın misafir geliyor söylemiĢtim 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 iĢin gerçekleĢtiğini 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
karĢı 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: “Ġkimiz gelecektik benim ismi söyleyince Ģey, yok demiĢ ben
demiĢ onla görüĢmem demiĢ”, 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 arkadaĢlarla ilgili birisiyle konuĢtuk Ģimdi de,…ona bir 50 daha artıracağız ha
iĢçiyi,…o geçmiĢ yaptığı hakediĢle 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)
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(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;
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 Ģimdi 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 Ģey olur dedim gerek yok maçtan sonra dedim aramayayım yine
konu....”dediği, Serdar‟ın, maçta sakatlandığından bahsettiği, Murat‟ın: “Yarın öğleden sonra O Elif‟in Ģeyini 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 çalıĢacağız beraber”, Murat:“Heralde…var mı bir haber gelen giden,” Serdar: “Var
var”, Murat:“Var ha iyi iyi tamam ben telefonda bir Ģey konuĢamıyorum 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 iĢte önümüzdeki
haftalarda Ģey yapalım lig bitmeden gönderelim,…helalleĢiriz 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 Ģey olan o ekĢi ekĢi ( İlhan Ekşioğlu tarafından kendisine transfer teklifinde bulunulduğunu anlatıyor)
vardı ya” dediği,
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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 “ĠĢte gidecekti de o Gençlerbirliği‟nin falan
filan iĢleri vardı”dediği, Şakir‟in “Biliyorum biliyorum ya telefonla konuĢ..”dediği, Tuğrul‟un “Hı ertelemiĢti iĢte
sabah gitti” dediği, (tape:2116)
01.04.2011 günü saat:14.34‟da Cengiz Demirel‟in, İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı(tape:1508); ve “Abi Bizim
Önceki ġey Ne Oldu ArkadaĢlar 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 ĠLĠġKĠN ġÜPHELĠ ĠFADELERĠ
Aziz Yıldırım savcılık ifadesinde; İlhan Ekşioğlu'nun Tamer Yelkovan'dan aldığı parayla ilgili olarak
"Ģahsi iĢim için Ġlhan'a verilmesini istedim. Ġlhan'ın neden vergi dediğini bilmiyorum" şeklinde beyanda
bulunmuştur.
İlhan Yüksel Ekşioğlu kolluk ifadesinde; Tamer Yelkovan'dan sporculara maaĢ 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 düĢünmediğini, Ġlhan Yüksel'in kendi futbolcularına ödeme
yapma görevinin olmadığını, ancak bazı durumlarda bu tür ödemeleri elden yapmıĢ olabileceğini, Ġlhan
Yüksel'e vermiĢ 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, Ġlhan EkĢioğlu'nun kendisinden adı geçen Gençlerbirliği futbolcuları ile görüĢmesini
istediğini, bu futbolculara karĢılaĢmada iyi oynamamalarını söylemesini, sezon sonunda bir kaç tanesini
Fenerbahçe'ye transfer edebileceklerini söylemesini, Fenerbahçe'nin daha büyük kulüp olduğunu
iletmesini istediğini, ancak Ġlhan Yüksel'e bu futbolcular ile görüĢtüğünü 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.
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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.
Halil Köntek kolluk ifadesinde; Tuğrul Çağrı Üzer'i tanımadığını, ancak bahse konu paranın
kendisine getirildiğini, bu parayı iĢ yerinin para sayma makinesinde saymıĢ olabileceğini, bu paraların
Ġlhan'ın talimatı ile kendisine teslim edildiğini, paraların getirilme sebebini bilmediğini beyan etmiştir.
Cengiz Demirel kolluk ifadesinde; Mehmet ġen‟le Serdar Kulbilge'nin Fenerbahçe'ye transferi
hakkında görüĢtüklerini, bu konuda Mehmet ġen'in yardımcı olmasını istediğini, Serdar Kulbilge ile Zafer
Önder Ġpek'in odasında buluĢtuklarını, özel bölmeye konuĢulanları baĢkalarını duymaması için
geçtiklerini, beyan etmiştir.
Serdar Kulbilge kolluk ifadesinde; Ankara‟da, Ģahıslarla Fenerbahçe'ye transferi hakkında görüĢmek
için buluĢtuklarını, 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 görüĢtüğünü,
Ankara'daki tesislere Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım ve Hasan Çetinkaya ile görüĢmek 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.
EYLEMĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
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, Ġlhan Yüksel
EkĢioğlu, Doğan Ercan, Mehmet ġen, Murat Öztürk, Cengiz Demirel, Tuğrul Çağrı Üzer, Halil Köntek, Zafer
Önder Ġpek 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 GENÇLERBĠRLĠĞĠ - TRABZONSPOR
MÜSABAKASINDA TEġVĠK PRĠMĠ VERĠLMESĠ
EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
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
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nedenle Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün bahse konu müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik
girişimlerde bulunduğu,
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 arkadaĢlarla ilgili birisiyle konuştuk şimdi de, (Serdar Kulbilge‟yi
kastederek) ona bir 50 daha artıracağız ha iĢçiyi, 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 Ģey 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
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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.
dakikasında Gençlerbirliği takımının gol yediği ve bu golden sonra müsabakanın Gençlerbirliği:1-Trabzonspor :2
şeklinde sonuçlandığı anlaşılmıştır.
14.03.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP 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, saat: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 GÜVENLĠK 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 ANALĠZĠ (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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