saat:15:01‟de mesaj aldığı, saat:15:02‟de mesaj attığı, saat:15:02‟de mesaj aldığı, saat:15:03‟de mesaj
attığı, saat:15:04‟de mesaj aldığı, saat:15:04‟de mesaj attığı,
- Ġlhan Yüksel EkĢioğlu‟nun:
*Serdar Kulbilge ile karşılıklı irtibatının olduğu; 13.03.2011 günü saat:23:10‟da mesaj attığı, 29.03.2011
günü saat:13:45‟de aradığı,
*Cengiz Demirel ile karşılıklı irtibatının olduğu; 26.04.2011 günü saat:19:00‟da, 27.04.2011 günü
saat:10:30‟da, 29.04.2011 günü saat:20:58‟de,saat:21:03‟de, saat:21:50‟de mesaj attığı,
*Mehmet Şen ile karşılıklı irtibatının olduğu; 07.03.2011 günü saat:01:06‟da mesaj aldığı, saat:01:07‟de
mesaj attığı, saat:01:20‟de aradığı, saat:10:53‟de, saat:10:53‟de mesaj aldığı, saat:14:32‟de arandığı,
saat:21:01‟de, saat:22:03‟de aradığı, saat:22:09‟da, saat:22:45‟de mesaj aldığı, 08.03.2011 günü saat:12:57‟de
arandığı, saat:13:52‟de, saat:13:52‟de, saat: 13:52‟de mesaj aldığı,
*Hasan Çetinkaya ile karşılıklı irtibatının olduğu; 08.02.2011 günü saat:15:40‟da, 09.02.2011 günü
saat:15:18‟de arandığı,12.02.2011 günü saat:13:30‟da aradığı, saat:20:42‟ de arandığı, 21.02.2011 günü
saat:14:43‟de ve saat:14:43‟de mesaj aldığı, 06.03.2011 günü saat:19:07‟de, saat:19:18‟de, saat:21:56‟da
arandığı, saat:21:58‟de aradığı, 22.03.2011 günü saat:17:34‟de arandığı, 30.03.2011 günü saat:14:29‟da aradığı,
02.04.2011 günü saat:13:30‟ da, 13.04.2011 günü saat:14:55‟de, saat:14:56‟da ve saat:15:02‟de arandığı,
belirlenmiştir.

Yapılan Ġrtibat ÇalıĢmasında:
İlhan Ekşioğlu‟nun kullandığı (05323343303) telefonun, Mehmet Şen‟in kullandığı
telefonla maç öncesi 07 ve 08.03.2011 tarihlerinde karşılıklı irtibatlı olduğu,

(05322311206)

Mehmet Şen‟in kullandığı (05322311206) telefonun, Cengiz Demirel‟in kullandığı (05323764782)
telefonla maç öncesi ve maç sonrası olmak üzere 17.02.2011 ile 28.04.2011 arası 69 kez karşılıklı irtibatlı olduğu,
Cengiz Demirel‟in kullandığı (05323764782) telefonun, Zafer Önder İpek‟in kullandığı (05324483828)
telefonla maç öncesi ve maç sonrası olmak üzere 01.02.2011 ile 30.04.2011 arası 181 kez karşılıklı irtibatlı
olduğu,
Serdar Kulbilge‟nin kullandığı (05323976355) telefonun, İlhan Ekşioğlu‟nun kullandığı (05323343303)
telefona maç öncesi 13.03.2011 günü mesaj attığı, maç sonrası ise 29.03.2011 günü aradığı ve 45 saniye
görüştükleri,
Mahmut Boz‟un kullandığı (05315032626) telefonun, Cengiz Demirel„in kullandığı
telefonla maç öncesi ve maç sonrası toplam 5 kez karşılıklı irtibatlı oldukları, tespit edilmiştir.
Telefon Dökümleri:
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(05323764782)

Hasan Çetinkaya'nın karşılaşma öncesinde 06.03.2011 günü İlhan Ekşioğlu ile 4 kez görüşme yaptığı, bu
görüşmelerin öncesinde ve sonrasında sık irtibatlı olduğu, yine Hasan Çetinkaya'nın bu görüşmelerden 1 gün
sonra (07.03.2011 günü) Gençlerbirliği Sportif Direktörü Zafer Önder İpek ile 4 kez görüşme yaptığı, bu tarihten
sonra da irtibatlı olduğu,
İlhan Ekşioğlu'nun karşılaşma öncesinde Mehmet Şen ve Cengiz Demirel ile sık irtibatının olduğu, İlhan
Ekşioğlu'nun Serdar Kulbilge ve Cengiz Demirel ile karşılaşma sonrasında, Cengiz Demirel, Mehmet Şen, Serdar
Kulbilge ve Zafer Önder İpek'in karşılaşma sonrasında ve öncesinde birbirleri ile irtibatlı oldukları tespit edilmiştir.
EYLEME ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
08.03.2011 günü saat:11.39‟da İlhan Ekşioğlu‟nun Faruk Yaşar‟ı aradığı görüşme;
Şahısların 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği – Fenerbahçe müsabakası sonucuyla ilgili
konuştukları, İlhan‟ın; Doğan Ercan‟a verilen 100.000 doları geri isteyeceğini söyleyip, Doğan Ercan‟ı kastederek
“meğerse bu Ģerefsiz burada tutmuĢ hiç gitmemiĢ o Ģey para Ģeye” dediği, Faruk‟un “he hiç Ģantiyeye
getirememiĢ parayı yani” dediği, İlhan‟ın; “Abi demiş benim verilmiş sözüm var ... işte bilmem ne tabi Ali benden
saklar mı mesajı gönderdi bana ulan şerefsiz dedim Ali‟yi niye karıştırıyorsun bu işlere” dediği, Faruk‟un
“(20.03.2011 tarihinde oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakasının kastederek) Öbür sonraki
Ģantiyede de iĢimiz olmayacak mı” dediği, İlhan‟ın “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, bunlar tam şerefsizmiş ya” dediği, (tape:1967)
12.03.2011 günü saat:21.00‟da İlhan Ekşioğlu‟nun Aziz Yıldırım‟ı aradığı görüşme;
Aziz: “Biz şeye bakalım abi ya biz (Trabzonspor‟u kastederek) bunlar Gençlere takılırlar,..iddiaya girerim
bunlar hiç birşey oynamıyorlar hele o Gençler bize karşı oynadıkları gibi oynasınlar ilk yarı oynadığı gibi
oynasınlar ...yaparlar ben sana söyleyeyim”, İlhan: “İnşallah başkan”, Aziz: “Evet biz yeneceğiz abi biz
yeneceğiz”, (tape:1980)
14.03.2011 günü saat:08.10‟da İlhan Ekşioğlu‟na Serdar Kulbilge‟nin gönderdiği mesajda;
“Abı serdar bennn” yazdığı, (tape:1981)
14.03.2011 günü saat:11.56‟da Cengiz Demirel‟in Serdar Kulbilge‟yi aradığı;
Telefona cevap verilmediği için görüşmenin gerçekleşmediği, (tape:2043)
14.03.2011 günü saat:11.58‟da Cengiz Demirel‟in Mehmet Şen‟i aradığı görüşme;
Mehmet‟in, “…Ne zaman müsait olursanız ona göre telefonlaşalım ben ineceğim aĢağı sizin yanınıza”
dediği, Cengiz‟in; eşini ve çocuğunu tenise götürdüğünü söyleyerek “ben seni ararım ondan sonra” dediği,
Mehmet‟in: “Beni ara, bu görüĢmüĢler mi aramıĢ mı arkadaĢı o ...” dediği, Cengiz‟in, “Akşam ulaşamadım da
bugünde ne yaptı bilmiyorum aradım ulaĢamadım Serdar‟a” dediği, Mehmet‟in; “Ben senden haber bekliyorum
ne zaman gelirse Serdar,…haber ver ben hemen,…2 dakika da gelirim aşağı ” dediği, (tape:2044)
14.03.2011 günü saat:12.05‟de Cengiz Demirel‟i Serdar Kulbilge‟nin aradığı;
Telefona cevap verilmediği için görüşmenin gerçekleşmediği, (tape:2045)
14.03.2011 günü saat:12.19‟da Cengiz Demirel‟i Serdar Kulbilge‟nin aradığı görüşme;
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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:12.11‟de İlhan Ekşioğlu‟nu Alaeddin Yıldırım‟ın aradığı görüşme(tape:1984);
Alaeddin:“(Serdar Kulbilge‟yi kastederek) Bu Serdar niye oynamadı Gençlerbirliği‟nde”, İlhan: “Kart
cezalısı”, Alaeddin: “Ha ondan, İlhan bu baĢkan dedi ki (Serdar Kulbilge‟yi kastederek) bu kaleci ... çok iyi dedi
biliyor musun”, İlhan (gülerek): “Ya Trabzon ya ba.. Ankara‟da dedi ya bunun sakatlanması lazım dedi başkan”.
14.03.2011 günü saat:14.15‟de Cengiz Demirel‟in Serdar Kulbilge‟yi aradığı görüşme;
Serdar:“Odadayım hocam”, Cengiz: “Zafer hocanın (Zafer Önder İpek) yanındayım bende”, Serdar:
“Tamam birazdan şey edeceğim”, (tape:2047)
14.03.2011 günü saat:15.08‟de Cengiz Demirel‟i Mehmet Şen‟in aradığı görüşme;
Cengiz: “Abi Serdar‟ı bekliyorum ya”, Mehmet: “Gelince beni bi ara, ben hemen damlayayım oraya
şimdi Hasan Şaş, Ümit Özat‟la beraberim ama ben hemen gelirim oraya” , Cengiz: “15 dakikaya işim biter dedi
ama ben seni arayacağım”, Mehmet: “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)
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 (Cengiz Demirel‟i kastettiği
değerlendirilmiştir.) geliyor söylemiĢtim size onun dışında başka bir şey yok”, Aziz: “İyi peki”, (tape:1988)
15.03.2011 günü saat:20.55‟de Cengiz Demirel‟in Mehmet Şen‟i aradığı görüşme;
Mehmet: “Ne yaptın hallettin mi işi”, Cengiz: “Şey olarak konuĢtum telefonda konuĢtum yani”,
Mehmet: “Bence yüzyüze konuş telefonda konuĢamazsın...,yapacak mısın yapmayacak mısın diye mi”,
Cengiz: “Bi sıkıntı olmadığını söyledim yani takip makip diyordu ya,…yarın kulüpte antrenmanda görüĢürüz
dedim onu”, Mehmet: “Yarın sen onu muhakkak abi doldur ona göre hareket edecek kardeĢ”, Cengiz: “Zaten
antrenmandan sonra gidecek”, Mehmet: “Sen ona yarın öyle bi iĢle ki .. gitsin muhakkak tamam mı ?”,
(tape:2057)
(Takip edildiğini düşünen Serdar Kulbilge hakkında konuştukları anlaşılmıştır.)
16.03.2011 günü saat:14.18‟de Mehmet Şen‟i Cengiz Demirel‟in aradığı görüşme;
Cengiz: “Bende gidiyorum”, Mehmet: “Tamam kardeş, gidiyormusunuz beraber,…çok güzel”, Cengiz:
“Bende gidiyorum .. ben o eğer ordan arayamazsam bile gelince kesin haber vereceğim sana”, Mehmet: “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 Suna‟nın yeri”, İlhan: “Sunanın yeri,…tamam bak
karşı kaldırıma geç”,Cengiz:“Tamam”, (tape:1505)
(Cengiz Demirel ile İ.Ekşioğlu‟nun 16.03.2011 günü İstanbul‟da buluştukları, bu buluşmadan Mehmet
Şen‟in de bilgisinin olduğu anlaşılmaktadır.)
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16.03.2011 günü saat:22.29‟da Cengiz Demirel‟in Mehmet Şen‟i aradığı görüşme;
Cengiz: “Kardeş ne yaptınız”, Mehmet: “İkimiz gelecektik benim ismi söyleyince şey, yok demiĢ ben
demiĢ onla görüĢmem demiĢ”, Cengiz: “Dallama arkadan arkadan sallamayı biliyor”, Mehmet: “O o komiser
ondan dolayı,…yo o da gitmedi sen gelmiyorsun diye,… ben o riske giremem sıkıntıya giremem diye o da
gitmedi”,Cengiz: “Ne dedi öyle diyince öbürü”, Mehmet: “Ondan sonra siz bilirsiniz dedi kapattı gitti ondan sonra
bir şey demedi”, Cengiz: “Ben sana bişey söyleyeyim mi ayıp ediyorlar ayıp ettiklerinin farkındasın demi,…keşke
gidip ağzına geleni söyleseymiş ya”, Mehmet: “Yapacak bir şey yok o gün biliyorsun bi takım stresli olaylar
olunca da”, Cengiz: “Neyse yapacak bir şey yok”, (tape:1506)
(Serdar Kulbilge‟nin takip edildiklerini düşündüğü için Mehmet Şen ile görülmekten çekindiği,şahısların bu
mevzuyui konuştukları anlaşılmıştır.)
17.03.2011 günü saat:09.50‟de Aziz Yıldırım‟ın İlhan Ekşioğlu ‟nun aradığı görüşme;
İlhan:“Dün gayet iyi geçti bir bir gelip bir size bir bilgi vereyim,…siz nereye gidiyorsanız gelirim oraya”,
Aziz: “Ben şirketteyim gel şirkete”, (tape:1481)
17.03.2011 günü saat:10.44‟te Tamer Yelkovan‟ı İlhan Yüksel Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan: “O dünkü 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,…bir de aldırayım çünkü onlar geçiyor kendi yerlerine ,…ben en kötü Halil‟e birde
senin yanında olmasını söylüyorum ”, (tape:2493)
(07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında kaleci Serdar Kulbilge ve Cengiz
Demirel ile varılan anlaşmaya konu şike parasının İlhan Ekşioğlu‟na teslim edileceği, şikeye konu para miktarının
50.000 dolar arttırıldığı, bu arttırımın 20.03.2011 günü oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakasında
Gençlerbirliği‟nin kalesini koruyacak Serdar Kulbilge için ayrıca bir teşvik primi mahiyeti taşımasının amaçlandığı
anlaşılmaktadır.)
17.03.2011 günü saat:10.50‟de İlhan Ekşioğlu‟nu Halil Köntek‟in aradığı görüşme;
İlhan‟ın; “Saat 1‟de 1‟de Tamer beyin yanına gidiyorsun,…verecek onu al beni bekle kasaya koy
beni bekle” dediği, Halil‟in onayladığı, (tape:1989)
17.03.2011 günü saat:12.20‟de Serdar Kulbilge‟ye Cengiz Demirel‟in gönderdiği mesajda;
“Nedir durumlar” yazdığı, (tape:1498)
17.03.2011 günü saat:12.47‟de İlhan Ekşioğlu‟nu Tamer Yelkovan‟ın aradığı görüşme;
Tamer: “Tamamdır”, İlhan: “Süpersin gönderiyorum”, (tape:1990)
17.03.2011 günü saat:13.17‟de Serdar Kulbilge‟nin Cengiz Demirel‟i aradığı görüşme;
Cengiz: “O arkada Carrofoursa var da oraya geldiydik”, Serdar: “Kimle gittin ya”, Cengiz: “Ben geldim
yürüyerek,…Otelin hemen arkasındaydı yürüyerek geldim buraya,… tamam mı oraya gidiyorum ben”,
Serdar. “Hocam bende çıkıyorum Ģimdi ya”, Cengiz: “Sen öbür taraf karşıdamısın”, Serdar: “Ha
ha,...Mahkemeden çıktım şimdi hocam ya”, (tape:1499)
17.03.2011 günü saat:13.38‟de Serdar Kulbilge‟nin Cengiz Demirel‟i aradığı görüşme;
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Serdar. “Ben yolu karıştırdım orayı bulamadım o Develi var ya,...onun çaprazında Pelit vardı,…oradayım
ben”, Cengiz: “Tamam hocam”, (tape:1500)
17.03.2011 günü saat:14.18‟de Cengiz Demirel‟in Mehmet Şen‟i aradığı görüşme;
Mehmet‟in, Almanya‟ya gideceğini, telefonunu Doğan isimli kardeşine vereceğini söylediği, Cengiz‟in,
“Ben gelince sana anlatacağım detayları abi” dediği, Mehmet‟in, “Tamam pazartesi geleceğim ben o zaman
görüşürüz” dediği, (tape:2058)
19.03.2011 günü saat:20.48‟de Aziz Yıldırım‟ın, İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Aziz: “Ankara‟da rahatmıyız”, İlhan: “Rahatız rahat baĢkanım,… çok rahatız”, (tape:1412)
(20.03.2011 günü oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı kastedilmektedir.)
20.03.2011 günü saat:21.01‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Faruk Yaşar‟ı aradığı görüşme;
Faruk: “Kaleci sakatlandı maç gitti usta, gördün mü .. yediği golü gördün mü kalecinin yediği golü o gol
yenir mi ya,..kurtarılacak toptu ya ulan nasıl kazandı …be”, İlhan: “Böyle devam edecek”, Faruk: “Evet bu varya
son 2 haftaya kadar gelecek galiba bu böyle”, İlhan: “Bana da öyle geliyor”, …İlhan: “Ya şimdi baktım (Aziz
Yıldırım‟ı kastederek)yine aramıĢ bana vıdı vıdı yapacak abi hiç açmıyorum telefonu,…ya baktım abi golün
aynı dakikasında arama he diyecek bu sattı kaleci sattı maçı diyecek anladığım kadarıyla onun için arar”,
Faruk: “Yedekleri de mi Ģey yapacağız”, İlhan:“ Yani bilmiyormusun onu ya, ya bir de öyle bir konuşuyor ki
sanki benim ha”, (tape:1994)
(Şahısların Gençlerbirliği kalecisi Serdar Kulbilge‟nin sakatlanarak müsabakadan ayrılması ve yerine
geçen yedek kalecinin çok basit bir şekilde gol yemesi, Aziz Yıldırım‟ın da bu golün hemen ardından
İ.Ekşioğlu‟nu arayarak yapılan şike konusunda baskı yaparak hesap sorması hakkında konuştukları anlaşılmıştır.)
21.03.2011 günü saat:01.25‟da Cengiz Demirel‟in, İlhan Ekşioğlu‟na gönderdiği mesajda;
“Abı kusura bakma basımızdakini tutamadık” yazdığı, (tape:1507)
21.03.2011 günü saat:11.38‟de İlhan Ekşioğlu‟nun kendisini arayan 3. bir şahsa(tape:1995);
“E.ğlu eşşek sakatlanacak Ģeyi buldu ya …böyle şeyin ya” dediği,( Serdar Kulbilge‟den bahsettiği .)
21.03.2011 günü saat:12.16‟da Cengiz Demirel‟i X Şahsın (Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan
adına kayıtlı) aradığı görüşme(tape:2059);
Cengiz: “Birazdan geçeceğim kulübe”, X Şahıs: “Kulüpteyim burdayım işte Mehmet abi …bir Ģeyler
olmuĢ diyo”, Cengiz: “Dün bir Ģey mi ima etmeye çalıĢıyor bana onun derdi ne”, X Şahıs: “Maçın
atmosferinde bana bağırdı sonra geldi sana sataĢtı”, Cengiz: “Niye üzgünsünüz zil takıp oynayacağım mı,
maçtan sonra ben üzülmüşüm yani yenildik son dakika da gol yemişiz”, X Şahıs: “Normal karşıla adam geldi
koridorda da beni odada…”, Cengiz: “Hiç normal karşılanacak bir şey değil onun yaptığı,…imalı imalı bir şeyler
sormak, söyledim yani ney bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun abi dedim yani niye böyle bi soru soruyorsun
dedim, bir şey varsa söyle dedim, sustu ondan sonra”, X Şahıs: “Bu Serdar bana mesaj atmıĢta,…Hocam
seninle bi konuşmak istiyorum diye bende Ģimdi dedim ki hiçbir Ģey konuĢamam dedim,… bütün şey benim,
benim üstüme kalıyor”, Cengiz: “Ben ona dedim zaten artık bizlik bir Ģey yok dedim sen baĢka yerden
hallediyorsan hallet iĢi dedim yani”,
21.03.2011 günü saat :12.51‟de Alaeddin Yıldırım‟ın Hasan Çetinkaya‟yı aradığı görüşme(tape:2437);
Alaeddin: “Senin işin anlat bakayım”, Hasan: “Öyle bir Ģey olamaz ya yani hiç böyle Ģey koku almadım
abi yani hepsiyle biz konuĢtuk biz orada abi tek tek,..hepsi Ģey inanılmaz bırakmayacağız Ģöyle
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böyle,..nasıl o ikinci yarı berbattı ya resmen verdiler maçı ya abi,..bir tane yabancı var ortada ona mı
girdiler dedim adam ayağını uzatmadı hiçbir topa abi maç boyunca”, Alaeddin: ( Gençlerbirliği - Trabzonspor
müsabakasında Gençlerbirliği kalecisinin yediği golü kastederek) “O kalecinin ikinci yediği gol ney”, Hasan:
“(Müsabaka esnasında sakatlanan Serdar Kulbilge‟yi kastederek) Sakatlandı ben maçtan önce orada şeyde de
buluştum,..onunla beraber olduk işte oturduk ki onunda şey ya orada yani herkesi yaptık iĢte Gökhan Gönül
oradaydı Ġlhan oradaydı Ankara‟da,...herkesle yakın Ģeydeydik yani markajdaydık ama yani,...o son golde ...
ya zaten son onbeş dakika o kadar belli ettiler ki, aldıklarını adamlara atıyorlar abi,…birde devrede biliyorsun
değil mi olaylar çıkmış orada, gitmiş şey Trabzonlu futbolcular bunların şey soyunma odasına Serdar önce
onlara şey demiş kaleci Serdar adam gibi oynayın lan demiĢ Ģey Trabzonlu futbolculara, onlarda tam o
soyunma odasının önünden geçerken işte hepsi şey diye bağırmışlar Cavcav da oradaymış hepiniz satılmış
köpeksiniz demişler Fenerbahçeyi bırakıyorsunuz falan demiĢler böyle satılmış köpekler diye bağırmış böyle
olay çıkmış devre arası”,
(Fenerbahçe profesyonel futbol takımı idari menajeri Hasan Çetinkaya‟nın Trabzonspor maçı öncesi
Gençlerbirliği futbolcuları ile temasa geçtiği anlaşılmaktadır.)
29.03.2011 günü saat:13.45‟te İlhan Ekşioğlu‟nu Serdar Kulbilge‟nin aradığı görüşme(tape:1999);
Serdar: “Ne diyeceğim Ģey Ģimdi bunlar gene bana Ģeyde geldi abi imza atmıyorum abi”, İlhan:
“Atma atma”, Serdar: “İyi iyi tamam abim benim”.
05.04.2011 günü saat:18.29‟da Serdar Kulbilge‟nin İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Serdar: “Hafif bir sakatlığım var,…ne yapıyorsun abi iyisin”, İlhan “İyiyim iyi bomba gibi senin Ģey
tamam gibi ha yani haberin olsun”, (tape:2042)
05.04.2011 günü saat:18.38‟de Cengiz Demirel‟in İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Cengiz: “Yarın İstanbul‟a geliyoruz,…var mı yapılacak bir Ģey filan abi geleyim mi yanına yoksa”,
İlhan: “Var bir Ģey gel”, Cengiz: “O zaman ben yarın gelince seni arayayım”, İlhan: “İnince beni ara”, (tape:2060)
06.04.2011 günü saat:13.34‟ de Murat Öztürk‟ü (Fenerbahçe kaleci antrenörü) Serdar Kulbilge‟nin aradığı
görüşme;
Murat: “Tesisteyim, tebrik edelim”, Serdar: “Hazırmısın sen eski öğrencinle çalıĢmaya”, Murat: “Ya
bırak şimdi(gülüyor), tamam mıdır, tamam deme sakın yüreğime iner”, Serdar:“Tamam dediler artık bilmiyorum
vallah,..Ģimdi görüĢeceğiz bir daha tekrar,..bi ön protokol imzalayın diyecem,..dün Ģey etti iĢte
görüĢtük,..Ģeyle ya ekĢi mercimek var ya ekĢi peynir senin iĢ tamam dedi yani”, Murat: “Anladım EkĢi
Peynir anladım hı hım tamam öbü tarafla sizinkilerle bi problem yok değil mi”, Serdar: “Yok ben imza atmıyorum
buraya hocam,..seneye erkenden baĢlarız Samandıra‟da çalıĢmaya hocam,...vallah çok güzel oldu hocam ya
başladık ya yavaş yavaş eşyaları toplamaya evde”, (tape:2041)
06.04.2011 günü saat:21.18‟de Serdar Kulbilge‟nin Cengiz Demirel‟e gönderdiği mesajda;
“Mesajı ıletsene hocam” yazdığı, (tape:1503)
08.04.2011 günü saat:14.29‟da İlhan Ekşioğlu‟nu Serdar Kulbilge‟nin aradığı görüşme;
Serdar: “ġimdi ben Hakan‟la konuĢayım mı abi ne yapayım”, İlhan: “Dur hiçbir şey yapma sen hiç
kendinle ilgili o taraflarla ilgili bir Ģey yapma tamam mı şu şeyi bi geçelim bu pazar inşallah şu
yarını,…detaylı konuşacağım tamam mı bu arada bizimkileri bi konuĢayım tam net,…Hocayla bide başkanla
bir konuşayım ki tam bir olurunu alayım yani,…bundan aramasın beni, ben arayacağım onu tamam mı”,
(tape:2023)
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12.04.2011 günü saat:17.26‟da Cengiz Demirel‟in İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan: “Hiç iyi değilim nasıl olayım”, Cengiz: “Valla abi sen de haklısın ben de sana karşı acayip
mahçupum bizimkilere fırça çektim zaten bayağı bir tartıştık ondan sonra”, İlhan: “Ha ne çekersen çek ya hiç bir
şey olmuyor ki ya bu nasıl bir Ģey ya”, Cengiz: “İkinci olay var dediler orda halledeceğiz dedi sen merak etme
ilkinde de bir şey görmedik dediler,.. onun sözünü aldım,.. ben de bunlara sürekli baskı yapıyorum yani”,
İlhan: “Tamam haftaya görüĢeceğiz”, (tape:1530)
12.04.2011 günü saat:17.27‟de Cengiz Demirel‟in Zafer Önder İpek‟i aradığı görüşme;
Cengiz: “(İ.Ekşioğlu‟nu kastederek) Ulaştım abime de çok kızıyor bana ya,..İş verdim sana diyor
yapamadın beceremedin diyor”, Zafer: “Doğru deseydin de yani bizlik bir Ģey olmadığını”, Cengiz: “Dedim
aynen söyledim ya dedim ya abi dedim öbür arkadaĢlara dedi annemim evini yapan ustalara az para
vermiĢiz dedim o yüzden şey yapıyorlar dedim yani onlar dedim homurdanıyorlar dedim şey merak etme dedi şu
önümüzdeki hafta geliriz o kalan yerleri de bitiririz dediler tamam ben bekliyorum mutlaka dedi ben dedi senle
bir görüşeyim dedim ben dedi yokum dedi bu hafta dedi haftaya geleceğim dedi sen dedi iĢçilere dedi gereken
Ģeyi söyle dedi onlar dedi evi bitirsinler güzelce dedi ondan sonra görüşürüz dedi haftaya dedi,..eğer netleşirse
bugün isim verelim mi abi gitmeden”, Zafer: “Tamam tamam”, (tape:1531)
12.04.2011 günü saat:17.29‟ da Cengiz Demirel‟in Serdar Kulbilge‟yi aradığı görüşme;
Cengiz: “(İ.Ekşioğlu‟nu kastederek) Ya abimi aradım abim bana kızdı ya,.. ne biçim iĢ yapıyor iĢçiler
diye kızdı bana ya ben de dedim iĢçiler bunu yanlıĢ yapmıĢlar da haftaya dedim gelip tekrar evi kontröl
edecekler dedi bakacaklar güzelce,...gitmiĢ eve bakmıĢ”, (tape:1532)
18.04.2011 günü Saat:19.33‟de Serdar Kulbilge'nin İlhan Ekşioğlu'na gönderdiği mesajda;
"Abı nasılsın donmedın bı haber yok galıba daha transferle ahlakalı" yazdığı, (tape:1664)
27.04.2011 günü Saat:10.30‟da İlhan Ekşioğlu‟na Cengiz Demirel‟in gönderdiği mesajda;
“Abi günaydın. geri dönmedin, haber bekliyorum senden, arkadaĢlarda haber bekliyor. Saygılar
ağabeycim” yazdığı, (tape:3088)
27.04.2011 günü Saat:17.42‟de Serdar Kulbilge'yi Cengiz Demirel'in aradığı görüşme;
Cengiz: "İdam sehpasını kurmuşlar Zafer‟i üstüne bindirmeye çalışıyorlarmış...sonra konuşuruz şey
Ġstanbul‟da bir mevzular olduydu ya... onlar işte Başkan‟a filan anlatmışlar gidip mevzuyu Zafer de var
diyorlar, Mehmet, ben üçlü diye anlatmıĢlar ondan sonra Zafer de gitmiş işte başkanla konuşmuş işte ben
yoktum filan muhabbeti...böyle böyle bunlar alem yapmışlar oda ayarlamışlar kulübün parasından oda tutmuşlar
bilmem ne bilmem ne yazmış hesaba", Serdar: "İyi Zafer‟le konuşuruz hocam ya", Cengiz: "Bundan sonra Levent
ile ben yolcu olurum büyük ihtimal bu şeyden dolayı mevzudan dolayı", (tape:1665)
(Cengiz Demirel‟in; kendisinin ve Mehmet Şen‟in Trabzonspor maçında Gençlerbirliği futbolcularına örgüt
tarafından verilecek teşvik primi ile ilgili İstanbul‟da Aziz Yıldırım liderliğindeki örgüt üyeleri ile görüşmelerinin ve
Zafer Önder İpek‟in de bu olayın içinde olduğunun Gençlerbirliği yönetimince öğrenildiğinden bahsettiği, devam
eden süreçte; Gençlerbirliği kulübü tarafından Cengiz Demirel ve Zafer Önder İpek‟in işlerine son verildiği
anlaşılmıştır.)
29.04.2011 günü saat:20.58‟de Cengiz Demirel‟in İlhan Ekşioğlu‟na attığı mesajda;
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“Abi görüsmemiz lazim, bazi isleri kontrol etmemiz zorlasiyor, lütfen ara” yazdığı, (tape:1533)

29.04.2011 günü saat:21.03‟de Cengiz Demirel‟e İlhan Ekşioğlu‟nun attığı mesajda;
“Bu telefonu kullanma. mayis sonu konusacagiz” yazdığı, (tape:1534)
29.04.2011 günü saat:22.36‟da Cengiz Demirel‟in Serdar Kulbilge‟yi aradığı görüşme;
Cengiz: “Senin Yampiri Ģey yapmıĢ sponsor eĢofmanlar eĢofmanları mayıs sonunda halledeceğim
diye mesaj atmıĢ”, Serdar:“Tamam o zaman hocam”, Cengiz: “Senin haberin var yani ondan,..senin
sponsora ben ciddi mesaj attım sen öbür Ģeyden konuĢuruz artık”, (tape:1535)
29.04.2011 günü saat:23.26‟da Cengiz Demirel‟i Mahmut Boz‟un aradığı;
Cengiz‟in; “Ben Ģeyle öbür tarafla görüĢtüm Ģimdi e çaktırma hiç yanında kimse var mı”dediği,
Mahmut‟un yanında kimsenin olmadığını söylediği, Cengiz‟in; “Telefonla ... ben Ģey öbür tarafta bi abi vardı ya
bizim onunla görüĢtüm,…kaç gündür telefonumu açmıyor benim arıyorum telefonu açmıyor, mesaj
atıyorum telefonumu açmıyor dün en sonunda zorladım iĢ kontrolden çıktı dedim benim dıĢımda geliĢen
olaylar var dedim en son bugün mesaj atmıĢ bana, daha seninle Mayıs sonunda görüĢeceğiz, bu telefonu
kullanma diye,..sen kendi iĢini ya bi Ģekilde hallet nasıl hallediyorsan yada bekle acelen yoksa” dediği,
Mahmut‟un tamam diyerek onayladığı, Cengiz‟in; “Ben sana elimden geldiğince zaten en güzel şeyi
yapacağım,..gerekirse işte Fener‟e göndeririz Beşiktaş‟a göndeririz anla yani,..bir şey olursa ben sana haber
vereceğim zaten dediğim gibi Mayıs‟a kadar bekle” dediği, (tape:1536)
30.04.2011 günü Saat:17.21‟de Cengiz Demirel'in Serdar Kulbilge'yi aradığı görüşme(tape:2909);
Serdar: "Yantiri ile konuştunuz galiba her Ģey olumlu", Cengiz:"Yantiri şey yaptı mesaj attı konuşmadık
da sen konuştun mu", Serdar: "Ben daha hiç görüşmedim bende", Cengiz: "Hacı bana mesaj attı ya bu telefonu
kullanma mayıs sonunda görüĢürüz diye…iyi hafta içi görüşürüz ya konuşuruz", Serdar: "Tamam hocam
benim",
(Yantiri olarak kastedilen kişinin İlhan Yüksel Ekşioğlu olduğu anlaşılmaktadır.)
03.05.2011 günü saat:17.16‟da Cengiz Demirel‟i Mahmut Boz‟un aradığı görüşme;
Cengiz‟in: “Ne yaptın ev işini halledebildin mi”dediği, Mahmut‟un beklediğini söylediği, Cengiz‟in: “İyi
tamam yani şey alacaksan alda hani o Ģeyi de dediğim gibi ordan haber gelecek iĢte,..adamı da
sıkıĢtıramıyorum hani öbür numarası Ģey, öbür telefonu kapalı bana verdiği bitane, kendi asıl telefonu var
oradan da Ģey yapamıyorum konuĢamıyorum,.. Zafer hoca da aynı durumda, bi de bizde Ģimdi daha zor
durumdayız yani kesin almamız lazım” dediği,, Mahmut‟un “Zorlayacağız hocam” dediği, Cengiz‟in: “Yeter ki
Ģeyi alalım öbür taraftan yani,..onu alırsak problem değil gerisi ya” dediği, (tape:1537)
01.05.2011 günü Saat:12.33‟de Serdar Kulbilge'nin Zafer Önder İpek'i aradığı görüşme(tape:1667);
Serdar: "Bağdat caddesi şuanda yıkılıyor...Cengiz hocayla beraber gittik sabah çıktık hadi gel dedi
çıkalım dedik ya...oradan da zaten Ģeye geçeceğiz Fenerium ya bizi bekliyor orda", Zafer: "Anladım hayırlısı
inşallah kardeşim... bekliyorum...iyi bir şey olursa bi hayırlı haber verin oldu mu", Serdar: "Hacettepe yenecek diye
düşündüm ama yenemedi o zaman" , Zafer: "Öyleydi ama içerdeki adam gelemedi tahmin ediyorum", Serdar:
"Yani soğan ekmekle olmuyor bu iĢler yani", Zafer: "Cengiz‟e de söyledim bu iĢler kuru kuru olmaz diye".
20.05.2011 günü saat:15.09‟da İlhan Ekşioğlu‟nu Serdar Kulbilge‟nin aradığı ancak görüşmenin
gerçekleşmediği, (tape:3027)
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20.05.2011 günü saat:15.09‟da İlhan Ekşioğlu‟nun Serdar Kulbilge‟yi aradığı görüşme;
Serdar‟ın evden çıkmadığını söylediği, İlhan‟ın: “Çıkma 2 gün daha dur aman, çıkma, dua et 2 gün
daha”dediği, Serdar‟ın; “Anladım abi ya bende ne yapayım işte abi çocukların okullarını bir an önce halletmek
istiyorum ona göre”dediği, İlhan‟ın; “Niye diyorum sana bekle Ģu pazar olmadan hiçbir …bakmıyor hiç
biĢeyle ilgilenmiyor Ģu, Ģu pazarı geçelim Allahın izniyle inĢallah senin iĢi halledeceğim ben Ģu pazar bi
geçelim”dediği, Serdar‟ın onayladığı, (tape:3028)
22.05.2011 günü Saat:23.10‟da Cengiz Demirel'i Mahmut Boz'un aradığı görüşme;
Mahmut:"Fener Ģampiyon oldu biraz mutluyum birde hafiften", Cengiz: "Sana ne oluyor oğlum sen
Beşiktaşlı değil miydin", Mahmut. "Ne bileyim hocam valla Fener olsun diye dua ettim…Fener gol atıyor ben
seviniyorum anlamadım valla", Cengiz: "Biz de öyle iĢte bakalım bu hafta haber bekleyeceğiz", Mahmut.
"Benim durumlar ne hocam…Hani transfer olayları", Cengiz. "Ben de hiç Ģey yapmadım daha o en son
konuĢtuğumuz vardı ya ondan sonra hiç konuĢmadım adamla…Bu hafta çağırırsa konuĢacağım…Onu
onu da söyleyeceğim yani", Mahmut: "Tamam hocam bekliyorum tamam hocam", (tape:2910)
23.05.2011 günü saat:12.37‟de İlhan Ekşioğlu‟nu Serdar Kulbilge‟nin aradığı ancak görüşmenin
gerçekleşmediği,(tape:3041)
24.05.2011 günü saat:11.56‟da İlhan Ekşioğlu‟nu Serdar Kulbilge‟nin
gerçekleşmediği,(tape:3046)

aradığı ancak görüşmenin

24.05.2011 günü saat:11.58'de Murat Öztürk'ü Serdar Kulbilge'nin aradığı görüşme(tape:3631);
Serdar: "Bende yarın geleceğim hocam İstanbul‟a ya", Murat: "Yok mu haber", Serdar: "Daha Ģuanda
herhangi bir haber yok", Murat: "Zaten ne yapacaklarına karar vermişlerdir ya", Serdar: "Aşağı yukarı
vermişlerdir ya", Murat: "Belirlidir o bir şey olursa zaten haberleşiriz…yarın gelince ara konuşuruz tamam".
24.05.2011 günü saat:12.06‟da İlhan Ekşioğlu‟na Cengiz Demirel‟in gönderdiği mesajda;
“Abi tebrikler şampiyonluğunuzu kutluyorum hayırlı olsun. Selamlar saygılar”, (tape:3047)
29.05.2011 günü saat:14.16‟da Cengiz Demirel‟in Mahmut Boz‟u aradığı görüşme;
Cengiz: “…Öbür tarafı da aradım daha ses yok adama ulaĢamadım o da yurt dıĢına
gitmiĢ,…pazartesi gelecekmiĢ salı çarĢamba bir arayacağım adama ulaĢmak mümkün değil bu aralar…”,
Mahmut: “İnşallah hocam”, Cengiz: “…Baksana sesi soluğu çıkmıyor hiç hepimizin beklentisi o ... senin
baĢka beklenti var bizim iĢ yok güç yok,…inĢallah ulaĢırız ya Serdar‟a da dedim hatta böyle böyle sen bir
görüĢ et falan diye o da Ġstanbul‟daymıĢ hocam geleyim de bir bakarız dedi,…salı çarĢamba haberleĢiriz
adamla ya”, (tape:2911)
29.05.2011 günü saat:15.37‟de Cengiz Demirel‟i X Şahsın aradığı görüşme;
X Şahıs: “…bana Zafer Önder İpek haber gönderiyor Antalya‟daki kadına tacizden dolayı delil var basına
vereceğiz bende dedim ki o basına verirse bende Ġstanbul‟daki olayları basına veririm dedim”, Cengiz:
“…Hocam onun benimle bir ilgisi yok benim Ġstanbul ile bir Ģeyle bir ilgim yok tamam mı öyle sağda solda
Cengiz şunu yapıyor bunu yapıyor deme lütfen bak bende yeri gelir Antalya‟yı anlatırım bak birbirimizi
üzmeyelim…”, X Şahıs: “Hocam ben seni üzmemki,…beni çağırdığında böyle böyle olaylar olmuş dediğinde
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dedimki Mehmet abi ne böyle bir olay oldu ne de ben böyle bir olay gördüm dedim ben,…ona o Zafer de şahit
ona”, (tape:2912)
(İstanbul‟daki olaylardan kastedilenin yapılan şike faaliyetleri olduğu anlaşılmaktadır.).
27.06.2011 günü saat:18:57‟de Cengiz Demirel‟i Zafer Önder İpek‟in aradığı görüşmede;
Zafer Önder İpek‟in"Yani 250 bin dolar para alacaktık, 100‟ünü dağıtacaktık, 150‟si de ikimizin
olacaktı sözde, ama Ģey olmadı alamadık, alamayınca da 50‟Ģer bin dolar para ödemek zorunda kaldık
olay ortaya çıkmasın diye,... ben Ģeyini söyledim ya böyle böyle iĢte bir Ģey, bordo mavi vardı ya, Bordo
Mavi için bir organizasyon yapmıĢtık, kaybedince son anda gelmedi Ģeyler, bizde bazı taahhütlerimizi
yerine getirmek zorunda kaldık, olay muhteviyatı çok telefonda söylemiyorum... bordo mavi için Ģey
yapmıĢtık Ankara‟da" dediği (tape:3836) belirlenmiştir.
EYLEME ĠLĠġKĠN ġÜPHELĠ ĠFADELERĠ
Aziz Yıldırım savcılık ifadesinde; söz konusu karşılaşmada teşvik primi faaliyetinde bulunmadığını beyan
etmiştir.
İlhan Ekşioğlu savcılık ifadesinde; karşılaşmayı izlemek için Ankara‟ya gitmediğini, hiç bir Gençlerbirliği
futbolcusuna belirtilen teklifte bulunmadığını beyan etmiştir.
Cengiz Demirel kolluk ifadesinde; müsabaka öncesinde Fenerbahçe kulübünden hiç kimse ile
görüşmediğini, karşılaşma öncesinde İlhan Ekşioğlu ile buluşup buluşmadığı yönündeki görüşmesini
hatırlamadığını, karĢılaĢma sonrasında Ġlhan Yüksel ile Serdar Kulbilge ve Mahmut Boz'un transferi
hakkında görüĢtüğünü, iĢçiler olarak kast ettiği Ģahısların annesinin evinin tamiratında çalıĢan iĢçiler
olduğunu, „Yampiri‟ olarak Serdar Kulbilge'nin Adidas sponsorunu kastettiğini, Ankara‟daki fiziki takiple ilgili
olarak şahıslarla buluştuğunu ancak şike ve teşvik konusunda görüşmediğini beyan etmiştir.
Mehmet Şen kolluk ifadesinde; karşılaşmayla ilgili Gençlerbirliği ve Fenerbahçe‟den kimseyle
görüşmediğini, Cengiz Demirel ve Serdar Kulbilge ile ocak ayında görüştüklerini, fiziki takip ile ilgili olarak bu
şahıslarla karşılaşma öncesinde görüşüp görüşmediğini hatırlamadığını, iletişim tespit tutanaklarının tamamını
hatırlamadığını beyan etmiştir.
Serdar Kulbilge kolluk ifadesinde; karşılaşma öncesinde kimse ile teşvik primi hakkında görüşmediğini,
böyle bir teklifin kendisine gelmediğini, Ankara‟daki fiziki takipe konu görüĢmede Fenerbahçe‟ye transferi
hakkında görüĢtüklerini, Mehmet Şen'in kendisine menajerliğini yapmayı teklif ettiğini, Cengiz Demirel ile telefon
görüşmelerinde geçen işçiler sözü ile neyi kastettiğini bilmediğini, „Yampiri „ olarak bahsi geçen kişinin ve
sponsorun kim olduğunu bilmediğini (Cengiz Demirel işçiler için annesinin evini yapan işçiler olduğunu, Yampiri
için Serdar Kulbilge'nin sponsoru adidas olduğunu ileri sürmüştü) beyan etmiştir.
Zafer Önder İpek kolluk ifadesinde; karşılaşma öncesinde kimse ile teşvik primi hakkında görüşmediğini,
Cengiz Demirel ile yapmış olduğu telefon görüşmesinde geçen işçilerin Cengiz'in annesinin evinin tadilatı ile ilgili
olduğunu, Cengiz'den 3.000 tl borç aldığını, bu görüşmede Cengiz'in söz konusu parayı dolaylı olarak kendisine
ima etmeye çalıştığını Serdar Kulbilge ile yapmış olduğu "Soğan ekmekle kuru kuru olmuyor" sözlerinin geçtiği
görüşme hakkında Hacettepe Klüp başkanının kendi takımına galibiyet primi vermediğini, bu sebeple
Hacettepe'nin berabere kalarak küme düştüğünü, görüşmenin bununla ilgili olduğunu, Serdar Kulbilge ve
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Mahmut Boz'un transferi için Fenerbahçe ile 2010/2011 sezonunun ikinci yarısından bu yana
görüĢtüklerini beyan etmiştir.
Zafer Önder İpek savcılık ifadesinde; “..2.yarı Ġlhan EkĢioğlu'nun Serdar Kulbilge ile transfer amaçlı
görüĢmeler yaptığını biliyordum. Fenerbahçe ve Trabzon maçları döneminde bu giriĢimleri hızlanmıĢtı.
Daha doğrusu Trabzon maçı zamanı bu bayağı artmıĢtı. Trabzon maçında Serdar Kulbilge sakatlanıp
oyundan çıkınca ve Trabzon maçı alınca bu transfer bir ölçüde riske girmiĢti. Eğer Trabzon maçında iyi
oynasa Fenerbahçenin alacağını duymuĢtum. Fakat bu iĢ bu nedenle yarım kaldı. Bu görüşmede kısmen bu
mevzular konuşuldu. Benim ekonomik durumum iyi olmadığı için Serdar Kulbilge transfer olsa bana da maddi
yardımda bulunacaktı. ..İlhan Ekşioğlu, Serdar Kulbilge'nin transfer konusunu çözeceğini söylemişti. Benle
yardımcı antrenör olan Cengiz Demirel'in de bu transfere yönelik beklentilerimiz vardı. Bu nedenle bu mevzunun
üzerinde duruyorduk. Ben bu nedenle Cengiz'i çok sıkıştırdım. Ġlhan EkĢioğlu, Trabzon-Gençlerbirliği
maçından önce “bu maçta çok iyi oynasın, maçta puan alsın Fenerbahçeye transferini %100 yapacağım”
demiĢti.. Serdar bana karĢılıksız 25-30 bin tl para verecekti. Transfer iĢi olmayınca bizde sıkıntıya girdik.
Daha doğrusu ben girdim. Ancak Ġlhan Yüksel'in kesinlikle böyle bir teklifi oldu…”demiştir.
Mahmut Boz kolluk ifadesinde; karşılaşma öncesinde kendisine teşvik primi ile ilgili teklifte
bulunulmadığını, Zafer Önder İpek'in evinin tamiri olayını bilmediğini bu sebeple görüşmede geçen konuları
bilmediğini, Fenerbahçe'ye transferinin söz konusu olduğunu, Cengiz Demirel ile yapmıĢ olduğu
görüĢmelerde geçen konunun bu olduğunu, bu görüĢmelerde geçen para konusunun transfer olması
durumunda Cengiz Demirel'in alacağı para olabileceğini, beyan etmiştir .
Faruk Yaşar kolluk ifadesinde; söz konusu karşılaşmada teşvik primi verilmesi hakkında bilgisinin
olmadığını beyan etmiştir.
Tamer Yelkovan kolluk ifadesinde; teşvik primi hakkında bilgisinin olmadığını, Ġlhan Yüksel ile
görüĢmesinde geçen iĢçilerin Ġlhan'ın takip ettiği inĢaatta çalıĢan iĢçiler olduğunu, Ġlhan'ın Halil Köntek'e
Tamer'den alarak kasaya koymasını istediği Ģeyin makbuz karĢılığı alınan para olduğunu, ancak bu
paranın nerede kullanıldığını bilmediğini beyan etmiştir.
Halil Köntek kolluk ifadesinde; teşvik primi hakkında bilgisinin olmadığını, İlhan Yüksel'in „Tamer'den
alarak kasaya koymasını istediği‟ görüşme ile ilgili olarak, bu tür şeylerin kendisine kapalı zarf içerisinde
verildiğini, bu sebeple içerisinde ne olduğunu bilmediğini, verilen zarfları İlhan'ın söylediği gibi kasaya koyduğunu
beyan etmiştir.
Hasan Çetinkaya kolluk ifadesinde; teşvik primi hakkında bilgisinin olmadığını, karşılaşma öncesinde
yada sonrasında hiç bir Gençlerbirliği futbolcusu ile görüşmediğini, kimseye teşvik primi teklifinde bulunmadığını
beyan etmiştir.
EYLEMĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
20.03.2011 günü Ankara‟da oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakasında Aziz Yıldırım liderliğindeki suç
örgütü tarafından Gençlerbirliği futbolcuları Serdar Kulbilge ve Mahmut Boz‟la; Trabzonspor‟a karşı iyi bir mücadele
sergilemeleri, karşılığında para almaları ve Fenerbahçe‟ye transfer edilmeleri hususunda anlaşıldığı, şahıslara teşvik primi
verildiği, Ġlhan Yüksel EkĢioğlu, Mehmet ġen, Cengiz Demirel, Halil Köntek, Zafer Önder Ġpek, Faruk YaĢar,
Tamer Yelkovan ve Hasan Çetinkaya‟nın bu eyleme iştirak ettikleri, belirlenmiştir.
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6-) 09.04.2011 GÜNÜ OYNANAN
MÜSABAKASINDA ġĠKE YAPILMASI

ESKĠġEHĠRSPOR

-

FENERBAHÇE

EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
Süper Ligin 27. hafta maçları sonunda Trabzonspor'un 63 puan ve 2 puanlık farkla Fenerbahçe'nin
önünde lider durumda olduğu, Trabzon ve Fenerbahçe futbol takımlarının şampiyonluk adayı olarak yalnız
kaldıkları, her iki takımın da sonraki maçlarının çok fazla önem arz ettiği, Fenerbahçe takımının puan kaybetmesi
durumunda şampiyonluk şansının azalacağı biçimde ligin şekillendiği,
Bu nedenle; 28. haftada 09.04.2011 günü oynanacak Eskişehirspor-Fenerbahçe maçından önce, Aziz
Yıldırım'ın talimatıyla; Eskişehirspor teknik direktörü Bülent Uygun ve Eskişehirspor futbolcularından Ümit Karan
ile şike amaçlı olarak irtibata geçildiği, Bülent Uygun'un maçtan bir hafta önce Şükrü Saraçoğlu stadına gelerek
Fenerbahçe maçını izlediği
Ardından verilecek şike parası için finans arayışına giren Aziz Yıldırım'ın TFF'den para almak için
girişimde bulunduğu, 05.04.2011 günü TFF yöneticisi Mehmet Levent Kızıl‟la görüştüğü, bu görüşmede paranın
ertesi gün Fenerbahçe kulübüne verileceğinin söylendiği, bunun üzerine Aziz Yıldırım'ın kulübün mali işlerine
bakan Tamer Yelkovan'ı aradığı ve "1,5 trilyonu takip et sen, oradan 200‟ü ayır Ģeye yanlız Ġlhan" diyerek
talimat verdiği,
Bu arada İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun Aziz Yıldırım'dan aldığı talimat doğrultusunda Ali Kıratlı'ya talimat
vererek, Eskişehir'e gidip Ümit Karan ve Bülent Uygun‟la görüşmesini, maçın Fenerbahçe lehine sonuçlanması
konusunda herhangi bir sorun yaşanmamasını istediği, yapacakları anlaşma karşılığında ödenecek şike parası
hakkında "250 gram" (250.000 dolar olduğu değerlendirilmektedir.) şeklinde şifreli sözler kullandıkları, İlhan'ın
ödenecek para konusunda herhangi bir sorun olmayacağını "Hiç gecikme bilmem ne olmayacak, anında,
ikisine de aynı anda söyle" diyerek Ali Kıratlı'ya ilettiği ve Bülent Uygun ile Ümit Karan'a bu doğrultuda teminat
verebileceğini aktardığı, Ali Kıratlı'nın da Ümit Karan'ın diğer oyuncularla görüştüğünü kastederek "Yani çokuz
diyor herkeste bekliyor diyor aĢırı Ģekilde diyor…ikincisi (Trabzonspor maçı için alınacak teşvik primi
kastediliyor) için 300 gram alırız…mühim olan birincisi…biraz bi yükselttim o kadar ben sana
sormadan..50‟Ģer 50 Ģer YEġĠL ZAM YAPTIM” diyerek yapılan şike faaliyeti hakkında Ekşioğlu'na bilgi
aktardığı,
TFF tarafından Fenerbahçe kulübüne alacaklarına mahsuben avans olarak 1 500 000 TL para yatırıldığı
gün (06.04.2011) Aziz Yıldırım'ın Tamer Yelkovan'ı arayıp "Bir buçuk geldi mi" diye sorduğu, Tamer‟in de bir
sorun olmadığını belirterek "Geldi geldi başkanım,…bir de Ġlhan beyin emaneti vardı onu da hallediyoruz
yarına” şeklinde bilgi verdiği,
Görüşmelerden bir gün sonra EkĢioğlu'nun Ali Kıratlı'yı aradığı, paranın hazır olduğunu ve
göndereceğini söyleyip Eskişehir'e gitmesi için talimat verdiği, Ali Kıratlı'nın "Bize biraz Ģey bıraksaydın ya
örtülüden yol harçlığı" diyerek Eskişehir'de yapacağı masraflar için para istediği, bu durumun da Ali Kıratlı'nın
İlhan Ekşioğlu'nun talimatı ile hareket ettiğini açıkça gösterdiği,
Daha sonra İlhan Ekşioğlu'nun, çalışanı Halil Köntek aracılığıyla (200.000 dolar) şike parasını Ali Kıratlı'ya
ulaştırdığı, Ali Kıratlı'nın da Mustafa Anlı ile birlikte 07.04.2011 günü Eskişehir‟e gittiğii,
Aynı gün akşam Ali Kıratlı'nın kaldığı otele yakın bir kafeteryada Bülent Uygun, Ali Kıratlı, Muhammet
Şenyüz ve Mustafa Anlı'nın buluştukları, bu buluşma sırasında Ali Kıratlı ve Bülent Uygun'un kafeterya dışına
çıkarak bir süre başbaşa görüştükleri, daha sonra şahısların ayrıldıkları,
Ali Kıratlı'nın, Bülent Uygun'la buluşmasının ardından Ümit Karan‟la telefonla görüştüğü ve buluşmak
istediği ancak Ümit Karan'ın dışarıda buluşmak istemediği, evine davet ettiği, bunun üzerine Ali Kıratlı'nın
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Muhammet Şenyüz ve Mustafa Anlı ile birlikte otele gittiği, bir süre sonra elinde çanta ile dışarıya çıktığı ve
yanında bulunan şahıslarla birlikte eğlence yerine gittikleri,
Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'yı almak üzere şoförü Mustafa Efe‟yi gönderdiği, Ali Kıratlı'nın şoförün geldiği
araca bindiği ve Ümit Karan'ın evine gitmek üzere Efe ile buluşmasının ardından tekrar otele döndüğü, otelden
çıktığı sırada elinde bulunan çantanın tekrar otele geldiğinde elinde bulunmadığı, Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'yı
aldırmak için Efe'yle gönderdiği aracın daha sonra Ümit Karan'ın ikametinin önünde park halinde olduğu (Ali
Kıratlı'nın İlhan Ekşioğlu'ndan aldığı parayı Ümit Karan'ın evine götürerek teslim ettiği anlaşılmıştır.), bu
buluşmaların yapılan fiziki takip çalışmaları ile tespit edildiği,
Ali Kıratlı'nın Eskişehirspor'lu futbolcu ve teknik adamlarla görüşmelerinin ardından 09.04.2011 günü
oynanan maçın Fenerbahçe'nin 3-1 galibiyeti ile sonuçlandığı, Ümit Karan'ın maçın ikinci yarısında oyuna girdiği,
maçın hemen ardından İlhan Ekşioğlu'nun Ali Kıratlı'yı aradığı "Alicim tebrikler, pazartesi sabah ofiste buluşana
kadar biĢey bırakma orada" şeklinde talimat verdiği, şahısların aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde
maçın kazanılmasında rakip takım teknik direktörü Bülent Uygun'un büyük payı olduğunu kastederek "Bir de tabi
Ģeyden de Allah razı olsun…Bülent‟ten…teknik direktör…. evet gerekeni yaptı o” şeklinde konuştukları,
11.04.2011 günü İ.Ekşioğlu'nun Ali Kıratlı'yı aradığı ve Bülent Uygun‟u yanına getirmesini istediği, Ali
Kıratlı'nın bu görüşmeyi geç saatlerde yapmak istediği, bunun üzerine İ.Ekşioğlu'nun şahısları gece saatlerinde
evine çağırdığı, aynı günün sabahı İ. Ekşioğlu'nun, FB'nin mali işler sorumlusu Tamer Yelkovan'ı aradığı ve
Tamer'in "Olmazsa ben dövizciden bi 100 bin buldurtayım olmazsa, evet, o 100 bini verelim biz haftaya,
tamam 200 - 300 veririz" dediği, bu görüşmelerin ardından Bülent Uygun ve Ali Kıratlı'nın, Sivasspor Başkanı
Mecnun Odyakmaz'ın ofisinde buluştukları ve birlikte İ.Ekşioğlu'nun evine gittikleri, bu durumun yapılan fiziki takip
çalışmaları neticesinde tespit edildiği,
Bülent Uygun ve Ali Kıratlı'nın birlikte İlhan Ekşioğlu'nun evine gittikleri sırada, bazı spor programlarında
Bülent Uygun'un söz konusu maçta şike yaptığına ve bilerek yenildiğine dair konuşmaların yapıldığı, haber alması
üzerine Bülent Uygun'un canlı yayına bağlandığı ve spor yorumcusu Erman Toroğlu ile tartıştığı, bu sırada İlhan
Ekşioğlu'nun Ali Kıratlı'yı arayarak Bülent Uygun'un yanında olup olmadığını sorduğu ve fazla konuşmaması
konusunda uyardığı, yapılan iletişim tespit çalışmalarına göre Bülent Uygun'un canlı bağlantı sırasında Ali
Kıratlı'nın yanında bu görüşmeleri yaptığı, bu durumun da şike konusunda şahısların kamuoyunu yanlış
yönlendirme çabası içerisinde bulunduğunu gösterdiği (Kl:28, Dizi:333-347 arası) açıkça anlaşılmıştır.
DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞINCA HAZIRLANAN 23.09.2011 GÜNLÜ ARAġTIRMA RAPORU
07.04.2011 günü kulüpten İlhan Ekşioğlu‟na herhangi bir ödeme yapılmadığı, ödemenin 08.04.2011 günü
4731 nolu Tediye Fişi ile 307.400 TL olarak yapıldığı, söz konusu harcama için muavin kayıtlarında “amt şb için
ödenen 200.000$” açıklama bilgisinin bulunduğu, iletişim tespitlerinde 07.04.2011 günü kulüp kasasından
ödendiği anlaşılan paraya ilişkin kayıtların ertesi gün deftere işlendiği, TFF tarafından 06.04.2011 günü
Fenerbahçe A.Ş.‟nin DenizBank hesabına Naklen Yayın Avansı olarak 1.500.000 TL ödeme yapıldığının tespit
edildiği, telefon görüşmelerinde geçen Federasyon tarafından Fenerbahçe SK‟ne 1.500.000 TL ödenmesi, bu
paranın 200.000 dolarının Aziz Yıldırım‟ın talimatıyla Tamer Yelkovan tarafından İlhan Yüksel Ekşioğlu‟na şike
amaçlı verilmesi konusu ile Dernekler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan araştırma raporunun tam olarak örtüştüğü
anlaşılmıştır.
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A-ALĠ KIRATLI ARACILIĞI ĠLE BÜLENT UYGUN VE ÜMĠT KARAN ÜZERĠNDEN ġĠKE
YAPILMASI
EYLEME ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
12.03.2011 günü saat:14.01‟de İ.Ekşioğlu‟nu Ali Kıratlı/Bülent Uygun‟un aradığı görüşmede;
Ali‟nin Eskişehir kampında olduğunu söylediği, İlhan‟ın “Aman ha onu onunla konuĢ” dediği, Ali‟nin
“Şey Bülent yarın bizim locaya gelecek misafirimiz olacak haber vereyim dedim yanımda vereyim istersen bi
şans dile...maç var ya” dediği ve telefonu Bülent Uygun‟a verdiği, şahısların sohbet ettikleri sonra Bülent‟in
telefonu Ali‟ye verdiği, şahısların ertesi gün görüşmek üzere anlaştıkları, (tape:1974)
12.03.2011 günü saat:14.33‟te Ekşioğlu‟nu Ali Kıratlı‟nın aradığı görüşme;
İlhan: “Bir durum değerlendirmesi yapalım Ģeyle baĢkanla da”, Ali: “He konuş sen ben Ali‟yle
konuĢturdu de böyle böyle de istiyorsa bizim önde varya koltuklar bizim,…,he istiyorsa yaparsanız iĢte
konuĢuyorum baya konuştum yani dedim herĢey sizin elinizde oğlum tamam abi ..gülüyor çin çin dedim
gülme ..dedim, koĢturuyorum senin için baĢkan” , (tape:1977)
12.03.2011 günü saat:14.50‟de Ekşioğlu‟nu Alaeddin Yıldırım‟ın aradığı görüşme;
Alaeddin : “Maç bitsin sonra konuşalım o zaman”, İlhan: “Öbür maç 1-1 değil mi,…ya konuĢ ya ne
olacak ben bıraktım şimdi devre yaptım ben de..bu Ģey maçı şey maçı seyretmek istiyor tabi benim oradan
seyretmesi uygun olmaz herhalde,…şey ya bizim eski futbolcu, bizim eski futbolcu ya asker Bülent,…ha
EskiĢehir‟in antrenörü” dediği, şahsın maçı nerede izleyeceği konusunda konuştukları, (tape:1978)
12.03.2011 günü saat:20.58‟de Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı‟yı aradığı görüşme(tape:1979);
İlhan: “Bizimki oynamadı mı”, Ali: “Oynamaz mı ya” , İlhan: “Peki penaltıları o atmıyor mu”, Ali: “Sezer
atıyor Bursa‟ya da o attı ya”, İlhan: “Şey diyor ben bizimkiyle (Aziz Yıldırım) değil de ufağıyla (Alaaddin
Yıldırım) konuştum, Hiç diyor riske atmayalım biz ona diyor şeyden yer verelim diyor bizim şerefin yanında var
ya kurula verdiğimiz yer,…oraya oturtalım diyor çünkü ya kendi başımızı yakarız sonra diyor” dediği, Ali‟nin
onayladığı,
19.03.2011 günü saat:14.28‟de Ali Kıratlı‟nın Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “Ben şeye gidiyorum şimdi ya EskiĢehir‟e gidiyorum”, İlhan: “Tamam iĢte konuĢ sen iĢte”, Ali:
“Gideceğim pazartesi A-2‟nin maçı var ya...kalacağım o A-2‟yi de seyredeceğim pazartesi günü”, İlhan: “İyi git
konuĢ dönünce oturalım tamam”, Ali: “Pazartesi geldikten sonra konuşuruz”, (tape:2256)
21.03.2011 günü saat:17.14‟de Ali Kıratlı‟yı Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan: “Bende şimdi şeye gideceğim”, Ali: “Hah çıkayım mı ben” , İlhan: “Sen şimdi konuş bu...250
gram”, Ali: “Sen konuştun mu” (Aziz Yıldırım ile konuşmayı kastettiği), İlhan: “Konuştum…olumlu” , Ali: “Anladım
ben senin söylediğini şey”, İlhan: “Ġkisine de iki çeĢitte de aynı tarifeyi yapalım yani fazla yani anladın mı”, Ali:
“Biz kendi sıtandartlarımıza göre yapalım diyorsun”, İlhan: “Hayır hayır 250 gram...gram”, Ali: “Anladım 250250….birşey söyleyeceğim yine aynı sistemle mi yapacağız yoksa önden bi yapalım mı ben diyorum ki bende
ben geldim diyeyim”, İlhan: “Abi sen ona şöyle de zaten bizim ona bir şeyimiz yok…önden yapma çünkü bi
mucize bu yani hemen biter bitmez anında yani”, Ali: “Ha anında olacağını biliyorum”, İlhan: “Tamam aynen
hiç gecikme bilmem ne olmayacak anında”, Ali: “Böyle böyle ikisini de aynı anda mı söyleyeyim sonra mı
söyleyeyim”, İlhan: “ikisini de aynı anda söyle”, Ali: “Tamam ben söyleyeyim sana haber vereceğim tamam..sen
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gidiyorsun”, İlhan: “He ben yarın gideceğim”, Ali: “Hafta sonu geldiğinde ben sana bilgileri veririm…burada çünkü
ben yüzyüze görürüm onu‟, (tape:2258)
(İkisine de diyerek Ü.Karan ve B.Uygun‟u, 250 gram ile 250 bin doları kastettikleri.)
21.03.2011 günü saat:17.16‟da Ali Kıratlı‟nın, Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “Ben baştakine söylemiyorum bizimkine söylüyorum geçen senekine söylüyorum yine”, İlhan:
“Tabi tabi aynen ona”, Ali: “O kendi ne ..yiyorsa yesin”, İlhan: “Aman çok önemli söyle”, Ali: “Ne diyeyim aynısını
söyleyeceğim yine…içeri dıĢarı o oldu mu öyle öbürüde geçerse öbürünün de zaten aynı eskisi gibi bire üç…sen
ne yapıyorsan yap”, İlhan: “Tamam aynen aynen”, (tape:2259)
23.03.2011 günü saat:12.42‟de Ali Kıratlı‟nın, B. Uygun‟u aradığı görüşme;
Ali: “Geldin mi İstanbul‟damısın”, Bülent: “Yok daha Eskişehir„e geçiyorum yoldayım abi”, Ali: “He
İstanbul‟a geleceğim çarşamba yanına dedin yanlış anladım bende”, Bülent: “Eskişehir‟den oraya geçeceğim
büyük bir ihtimalle…ararım ben seni”, Ali: “Program yapayım dedim ona göre…var mı bir yaramazlık, yok değil
mi”, Bülent: “Yok yok hiç bir yaramazlık yok öpüyorum seni”, (tape:2260)
23.03.2011 günü saat:19.40‟da Ali Kıratlı‟nın Ümit Karan‟ı aradığı görüşme;
Ali: “Ben Yeşilköy tarafındayım dedim bir göreyim seni”, Ümit: “Tamam ben birazdan o tarafa
geçeceğim abi”, Ali: “Yeşilköy tarafına filan geçince beni ara bir göreyim seni… oradan ararsın beni” ,
(tape:2262)
23.03.2011 günü saat:20.48‟de Ali Kıratlı‟nın Ümit Karan‟ı aradığı görüşme;
Ali: “Bitti mi işin…Yeşilköy‟e geleyim”, Ümit: “Tamam o şey var ya…dondurmacı”, Ali: “Geçen geldiğim
mi…tamam ben de oraya geçiyorum”, (tape:2263)
23.03.2011 günü saat:21.31‟de Ali Kıratlı‟nın, Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “Ne yapıyorsun iyisin…bende geleceğim hafta sonu Antalya‟ya da…he takımlar oraya geliyormuş hep
maçlar falan varmış”, İlhan: “Ben cuma günü dönüyorum”, Ali: “Ha iyi o zaman ben seni burada göreyimde öyle
gideyim”, İlhan: “Görürsün görürsün”, Ali: “Ha ha göreyim çünkü beraberdim bugün hepsiyle tamam o zaman
geldiğinde görüşürüz”, (tape:2264)
25.03.2011 günü saat:13.16‟da Ali Kıratlı‟yı Ekşioğlu‟nun aradığı görüşmede;
Ali: “…Sen ne yapıyorsun geldin mi”, İlhan: “Şimdi ben geliyorum… Kadıköy tarafına
uğramayacağım…Ankara‟ya geçeceğim o akşamda bi düğün var hafta sonu yarın…şimdi sen ne zaman
gidiyorsun”, Ali: “Ben yarın,yarın akşam, öğleden sonra”, İlhan: “Tamam seninle problem var mı bir Ģey”, Ali:
“Yok yok ... bir Ģey biraz bi yükselttim o kadar ben sana sormadan.., İlhan: “Yav tamam hallederiz ya
hallederiz” Ali:”Ha bir şey değil”, İlhan:”Tamam hallederiz”, Ali:”50‟Ģer 50‟Ģer yeĢil zam yaptım haberin olsun”,
İlhan:”Birine yap bari”, Ali: “Ya ikincisi daha önemli diyor yani, o oynuyor.”, Ġlhan: “Ġkincisi, yani hah”, Ali:”Ha
onu diyor evet, o da öyle diyor zaten, o diyor yani çokuz diyor herkeste bekliyor diyor aĢırı Ģekilde diyor”,
İlhan: “Ya ikincisini 300 gram alırız.”, Ali:”He he biraz ben yaptım zaten tamam mı”, İlhan:”Tamam tamam”,
Ali:”Onda bir Ģey var”, İlhan:”Yalnız abi mühim olan baĢkan”, Ali:”Bi de”, Ġlhan:”Mühim olan birincisi ben
diyeyim sana”, Ali: “Ya mühim ya o da Ģey yapıyor ya, onu ben bastırıyorum tabi ona yapacağız elimizden
geleni, bir kaç rötuĢ yaptım da o da illaki diyor ki abi buraya gelirken gel öyle sen diyor merak etme diyor
bende arada kaldım, onlar var baĢka bir Ģey yok yani ben onunla konuĢtum”, İlhan:”Ġyi iyi iyi”, Ali:”Sorun
yok ben onu yaptım zaten sana sormadan da”, İlhan: “İyi yani ben sana başından beri aynı bak kaç hafta önce
aynı Ģeyi söylüyordum”, Ali:”Hep oraya”, İlhan:“Olay budur abi olay budur ben diyeyim sana…valla olay
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budur yani”, Ali:”Daha çok var strese sokma”, İlhan:”Önce Ģu, bunu bi geçelim de…” dendiği (tape:2265)
tespit edilmiş, Ümit Karan ve Bülent Uygun‟un Eskişehir takımında oynayan bazı futbolcuları da şike için
ayarladıkları görüşme içeriğinden anlaşılmıştır.
25.03.2011 günü saat:17.00‟da Aziz Yıldırım‟ın Ekşioğlu‟nu aradığı görüşmede;
Aziz‟in “yarın İstanbuldayım, nasıl gidiyor”dediği, İlhan‟ın “ iyi baĢkanım gayet iyi,…, yok yok herşey
yolunda başkanım” dediği (tape:1484) tespit edilmiş, Aziz Yıldırım‟ın şike faaliyetleri hakkında durum raporu aldığı
anlaşılmıştır.
02.04.2011 günü saat:22.02‟de Ali Kıratlı‟nın, B.Uygun‟u aradığı görüşme;
Bülent: “Sen ne yaptın abi”, Ali: “İyi ne yapayım ya bakayım dedim dönüyor musun”, Bülent: “Belki yarın
geleceğim maçı izlemeye”, Ali: “Şerefe mi geleceksin şerefe göre yaptık zaten…bizim oralara gel.. maç var bu
hafta”, (tape:2266)
04.04.2011 günü saat:16.25‟te Ekşioğlu‟nu Aziz Yıldırım‟ın aradığı görüşmede;
Aziz Yıldırım‟ın Eskişehir‟in önemli olduğunu, Eskişehir maçının şampiyonluk maçı olduğunu söylediği ve
İlhan‟ı klübe çağırdığı, (tape:2008)
04.04.2011 günü saat:12.06‟de Ümit Karan‟ın Ali Kıratlı‟yı aradığı görüşme;
Ali: “İyi tamam benim sana söylediğim geçerli ha geleceğim”, Ümit: “Ne zaman geleceksin”, Ali:
“çarĢamba günü alacağım perĢembe günü geleceğim iĢte,.. kayış atma ha telefonlarımıza bak”, Ümit: “Oldu
konuşuruz abi”, Ali: “Hadi aramızda hadi ben seni bulurum gelirsin yanıma otele falan”, (tape:2063)
04.04.2011 günü saat:17.26‟da Ali Kıratlı‟yı Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
Ali: “Yakın mısın”, İlhan: “Yakınım”, Ali: “Ya seninle çok acil görüĢmem lazım çok çok acil”, İlhan:
“Nerdesin ben Fenerium‟dayım…geliyorum”, Ali: “Gel abi geldim diye beni bu numaradan alo yap ineyim
aşağıya”, (tape:2267)
04.04.2011 günü saat:17.40‟da Ali Kıratlı‟nın Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “Nereye geleyim”, İlhan: “Ana girişin oraya gel”, Ali: “Ben şeyden geldim öbür taraftan geldim oraya mı
geleyim”, İlhan: “Oradayım işte”, Ali: “Başkanın girişindesin… tamam bende oradayım geldim”, (tape:2268)
04.04.2011 günü saat:18.29‟da Ali Kıratlı‟nın Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “Aradı Ģimdi hoca antremandaymıĢ rejerenasyon yapıyorum dedi de…dedim akĢam arayacağım
konuĢacağım seninle konuşayım da ne diyorsan” , İlhan: “Tamam beni bekle ben sana söyleyeceğim
stratejiyi”, Ali: “Haber bekliyorum senden”, (tape:2271)
04.04.2011 günü saat:19.41‟de Ekşioğlu‟nu Aziz Yıldırım‟ın aradığı görüşme;
İlhan: “Oturuyoruz da Ģey yapamadık”, Aziz: “UlaĢamadınız” , İlhan: “Yok ulaĢılamıyor yani açmıyor
numarayı”, Aziz: “Bugün olmaz yarın olur tamam” , (tape:2009)
04.04.2011 günü saat:19.53‟de Ümit Karan‟ın Ali Kıratlı‟yı aradığı görüşme;
Ali: “Ġyi lazımsım bize,…geleceğim görüĢürüz”, Ümit: “Tamam abi”, Ali: “Çarşamba perşembe
oradayım”, (tape:2064)
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04.04.2011 günü saat:20.40‟da Ali Kıratlı‟nın Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan: “Ben arayacağım seni”, Ali: “Ha iyi tamam hadi”, (tape:2272)
05.04.2011 günü saat:11.18‟de Aziz Yıldırım‟ın Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Aziz: “Öğleden sonra 2 buçukta o Sultanahmet Adliyesine gideceğim o Beşiktaş maçındaki olaylarla
ilgili.., ifade vereceğiz, durum bu, sende ne var ne yok”, İlhan: “İyi her Ģey gayet iyi siz sonra kulübe mi
geçiyorsunuz”, Aziz: “Yarım saat sonra geçerim ofise veya 45 dakika sonra seni ararım”, (tape:1514)
05.04.2011 günü saat:11.37‟de Ali Kıratlı‟nın Zafer Tüzün‟ü aradığı görüşme;
Zafer: “Ne zaman yolculuk ne zaman baba”, Ali: “PerĢembe gidelim diyorum ..perşembe akşam mami
falan takılırız öyle güzel…cuma bizimkiler gelir hazo mazo… onları da alırız cumartesi maçı seyreder…ayarla
kendini”, Zafer: “Okey okey”, Ali: “Takım gelmeden bir Bülent‟e uğrarız takım falan geldi mi
...olmaz…perĢembe bir ziyarete gideriz Bülent‟i, Ümit‟i falan filan, Cuma günü de kendi kendimize takılırız
güzel bir Eskişehir‟de namaz kıldırırsın bize”, (tape:2273)
05.04.2011 günü saat:14.41‟de Ali Kıratlı‟nın Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “Görüşecekmiyiz nerdesin”, İlhan: “Buralardayım da şey o Ģeyden yapmayın diyor ya ilk
konuĢtuğumuz gibi de ben benim işi halletmeye çalışıyorum”, Ali:“Anladım sen dün ne yaptın bi...dedin laflarız
diye”, İlhan: “Ben zaten 10 saniye 20 saniye kaldım çıktım dışarıya.. onlar kendi konuĢtu”, Ali: “Olmuyor ama”,
İlhan: “Ivır zıvır yok yok onu yapmayalım bizimde bize sadık kalalım”, Ali:“ Bir şey yok ben konuşuyorum zaten”,
İlhan: “Ben şimdi onu halletmeye çalıĢıyorum abi var gücümle…tamam mı ben haber vereceğim sana”, Ali:
“Tamam yarın haber verirsin”, (tape:2274)
05.04.2011 günü saat:14.59‟da Ali Kıratlı‟nın, Bülent Uygun‟u aradığı görüşme;
Ali: “Ya ne demeç verip duruyorsun gazetelere ya…ayıptır oğlum”, Bülent: “Yeneceğiz demişimdir
koyacağız dermiyim ya, ya yenileceğiz mi diyeyim ya”, Ali: “Yine takılmasın da millet sana …ne yaptınız var mı
bir yaramazlık geliyormusun”, (tape:2275)
05.04.2011 günü saat:13.01‟de Aziz Yıldırım‟ın Alaeddin Yıldırım‟ı aradığı görüşme;
Aziz: “Şeye gidiyoruz bu Beşiktaş‟taki hikaye ile ilgili maçtaki tantana ile ilgili ifade vermeye,…şahitlik
yapmaya,…4‟ten sonra kulüpte buluĢalım,…Ġlhan aradı mı seni”, Alaeddin: “He aradı söyledi”, (tape:1492)
05.04.2011 günü saat:18.25‟de Ali Kıratlı‟nın Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “Çıktım geliyorum garajdaydım”, İlhan: “Hiç şey yapma bozma şeyini bunla bir yere gidiyoruz şimdi
buna bi telefon geldi bu ...dönüp konuĢuyoruz…seninle akşam bi telefon yaparız seninle sen tamam perĢembe
yola gidiyorsun”, Ali: “Ona göre bana söyle ben sabah çıkacağım çünkü”, İlhan: “Sen perĢembe gidiyorsun
bizim klübün sponsorluğu ile gitmiyorsun”, Ali: “Senin sponsorluğunla gidiyorum”, İlhan: “Ben
hallediyorum fakat Aliciğim…Ģöyle yapacağız sen o gerisini sen onunla konuĢursun halledersin yani bi 100
gram eksik yapacağız…ama sonra yani halledeceğiz onu da” dediği (tape:2280) tespit edilmiş, müsabaka
öncesi verilecek şike parasından 100.000 doların eksik verileceği, bu eksikliğinde müsabaka sonrası
tamamlanacağı kararlaştırılmıştır.
05.04.2011 günü saat:18.26‟de Ali Kıratlı‟nın Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan: “Akşam konuşalım yalnız başka şeylerde var yani yarın sen bana bi geleceksin…ben sabah
karşıya geçeceğim…oradan dönerken sana alo derim yani şöyle bi öğlen 12-1 gibi falan bende bir kahve
içelim”, Ali: “Olur ben o zaman perşembe gidecekmiş gibi ayarladım kendimi ama öbürünüde sonra hemen
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yapacağız değil mi”, İlhan: “Hemen o tamam hemen de benim bugün sana dediğim o taĢ ocağı”, Ali: “Hah o
haber bekliyor…getiririm ben akĢam belki belli olmaz hepsi birden kahve içmeye”, (tape:2281)
05.04.2011 günü saat:18.22‟de Aziz Yıldırım‟ın Levent Kızıl‟ı aradığı görüşme;
Levent: “Mahmut‟a ulaştım herhalde halolldu,…ulaĢtım hallediyor herhalde haber vereceğim size yani”,
Aziz: “Tamam”, Levent: “Yarın...zaten bu saatten sonra,…iĢin üstündeyim haberiniz olsun ”, (tape:1421)
05.04.2011 günü saat:19.05‟te Ekşioğlu‟nu Alaeddın Yıldırım‟ın aradığı görüşmede;
Alaeddin‟in “Hani senle dediğim hani senin o hani Ģey yapıyorsun ya bizim otelle uğraĢıyorsun ya
inĢaatıyla,…o iĢle ilgili çok önemli bana bilgi gösterdiler Ġlhan isterse evine uğrayayım sonra ...
istiyorsan” dediği ve Hikmet Çetinkaya‟nın aradığını söylediği, (tape:2014)
05.04.2011 günü saat:19.12‟de Ekşioğlu‟nu Alaeddın Yıldırım‟ın aradığı görüşmede;
Alaeddin‟in, İlhan‟a evinin önünde olduğunu ve dışarı gelmesini söylediği , (tape:2015)
05.04.2011 günü saat:19.19‟da Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı‟yı aradığı görüşme;
İlhan‟ın şahsı eve çağırdığı ve “Haydi bir kahve mahve içeriz” dediği, Ali‟nin onayladığı, (tape:2016)
(Takip eden görüşmelerden Alaeddin Yıldırım’ın müsabakada yapılan şike konusunda bir takım
bilgileri İ.Y. Ekşioğlu’na aktardığı, İlhan’ın da anında bu konuda bilgi almak üzere Ali Kıratlı’yı yanına
çağırdığı anlaşılmıştır.)
05.04.2011 günü saat:19.26‟da Ali Kıratlı‟yı bir bayanın aradığı görüşme;
Ali: “Kumanın yanına gidiyorum da…bu en büyük kuman ya”, D: “Anladım kim olduğunu (Aziz Yıldırım‟ı
kastederek) Aziz‟i demiyor musun”, Ali: “Hee…eve çağırdı ya gel dedi kahve içeriz”, D: “İyi haydi git bakalım
mesaj at bana sonra niye çağırmıĢ…e sen gözükmeyeyim dedikçe o seni çağırıyor işte” , Ali: “Kusura bakma
emir demiri keser en büyük kuman aradı”, D: “Ona boynumuz kıldan ince…”, (tape:2282)
05.04.2011 günü saat:19.54‟de Ali Kıratlı‟nın Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme(tape:2283);
Ali: “Geldim kapıdayım başkan sen haber verdin mi”, İlhan: “Onlara, sen gir, ben Ģimdi söylerim”,
05.04.2011 günü saat:20.05‟de Ali Kıratlı‟nın Ümit Karan‟ı aradığı görüşme;
Ali: “Otelde kalırım o zaman otele yanıma gelirsin”, Ümit: “Tamam bakarız abi konuşuruz”, Ali: “Hava
nasıl”, Ümit: “her türlü koyarız abi”, Ali: “Her türlü koyarız iyi güzel çalıĢıyorlar mı lan dıĢardan bu …lazlar”,
Ümit: “Biz hiçbir şey kabul etmiyoruz abi ya”, Ali: “İyi…sen kaptan olduğun yerde öyle Ģeyler olmaz”, Ümit:
“Yani hayatta olmaz, yüzde yüz sizi de onları da yeneceğiz yani”, Ali: “İyi geleceğiz arayacağım seni kaybolma
ordan…sahip çık takıma ha bak “,(tape:2284)
(Ali Kıratlı‟nın Trabzonsporlular tarafından teşvik konusunda herhangi bir girişimin olup olmadığını
öğrenmeye çalıştığı anlaşılmıştır.)
05.04.2011 günü saat:20.07‟de Aziz Yıldırım‟ı Levent Kızıl‟ın aradığı görüşme;
Levent: “BaĢkanım tamamdır yarın sabah” , (tape:1422)
05.04.2011 günü saat:20.10‟da Aziz Yıldırım‟ın Tamer Yelkovan‟ı aradığı görüşme;
Aziz: “Avantamı isterim,..1,5 trilyonu takip et sen, ben hastanedeyim”, Tamer: “Hemen ödemeleri
hallederiz işte”, Aziz: “Al hemen dağıt şimdi beni şey aradı Levent aradı,…al oradan hemen ikinci postayı da
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Ģey yap tamam oradan 200‟ü ayır Ģeye yanlız Ġlhan‟a”, Tamer: “Anladım nakit evet”, Aziz: “İlhan‟a he ayır
onu öbür kalan kısmını oyunculara dağıt”, Tamer: “Bir tek cumaya 300 bin euro...sonunda bulacağız bir türlü,
belki Yasemin.. halleder”, (tape:1493)
06.04.2011 günü saat:15.22‟de Aziz Yıldırım‟ın, Tamer Yelkovan‟ı aradığı görüşme;
Tamer: “Merak etmeyin herĢeyi hallettik merak etmeyin,…hallettik futbolcuları ödedik”, Aziz: “Bir buçuk
geldi mi”, Tamer: “Geldi geldi başkanım,…bir de Ġlhan beyin emaneti vardı onu da hallediyoruz yarına”, Aziz:
“2 milyon aldın mı almadın mı Denizbanktan”, Tamer: “Denizbanktan haber bekliyorum,…finans geldi ya 500-600
bin dolar,...oradan hallettim başkanım birde federasyondan geldi ”, (tape:1423)
06.04.2011 günü saat:16.16‟da İ.Ekşioğlu‟nu Ali Kıratlı‟nın aradığı görüşme;
Al‟nin; bir yaramazlık olup olmadığını sorduğu, İlhan‟ın “Yok iĢte sana söylediklerimi söyle aman
gözünü seveyim yani,…, bugün bence o bir numaraya söyle onu,…,bugün yine bak aynı Ģeyleri duydum
ha anlatırım sana tamam mı” dediği tespit edilmiş, bir numara olarak Bülent Uygun‟un kastedildiği, (tape:2019)
değerlendirilmiştir.
06.04.2011 günü saat:17.02‟de İ. Ekşioğlu‟nu Aziz Yıldırım‟ın aradığı görüşme;
Aziz‟in; ne yaptığını sorduğu, İlhan‟ın “Ġyi iyi baĢkanım,…gayet iyi,…iĢte öbür taraflarda iyi gidiyor
bugün iĢte bir daha oturduk konuĢtuk Murat abi Ali abi ben,…bir iki misafir gelmiĢti onlarla konuĢtuk her
Ģey iyi baĢkanım”dediği, Aziz‟in yarın konuşacaklarını söylediği, (tape:2020)
07.04.2011 günü saat:13.05‟de Ali Kıratlı‟yı, İ.Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan : “ġeyin önünden bi geçebilir misin ben yokum…sana bir Ģey gönderttiriyorum” , Ali: “Tamam
şey Ali mi getirecek”, İlhan : “He he Ali”, Ali: “Bende çıkıyorum o zaman gidiyorum hemen hazırım ben çantamı
mantamı aldım…Şey orası müsait mi ya bize biraz Ģey bıraksaydın ya örtülüden yol harçlığı oradan mı neyse
ben yaparım”, İlhan : “Ali sen yap hallederiz”, Ali: “Halledersin şey yalnız pazartesi tamam değil mi”, İlhan : “Sen
zaten al bunu ben şimdi klübe geçiyorum bir yerdeyim birinin ofisinde bi sonra konuĢuruz zaten sen geç
hemen” , Ali: “Şey için sıkıntı yok diyorum pazartesi için değil mi bak”, İlhan : “Yok yok baba yok”, Ali: “Beni
Allah aşkına bir daha şey yapma yüz göz etme…ben o zaman buradan takılırım biraz ... tamamlarız orayı”, İlhan
: “Ama yani o da ona da söyle yani şey için gerekli her şey olacak haa rahat çıkalım yani”, Ali: “Ben zemini
biliyorum abi ne olacağını ne biteceğini biliyorum aynen konuĢtuğumuz gibi” , İlhan : “Ben şeyi arattırayım
ben seni” , Ali: “Tamam Halil‟i arattır” dediği (tape:2286)tespit edilmiş. Ali Kıratlı‟nın Ģike parasını alarak
EskiĢehir‟e gittiği anlaĢılmıĢtır.
07.04.2011 günü saat:13.10‟da Ali Kıratlı‟nın, Şükrü Ongan‟ı (Bülent Uygun‟un yardımcısı) aradığı
görüşme;
Şükrü: “Abi nasılsın Şükrü ben…İdmandayız”, Ali: “Yaramaz bir şey yok çıktım geliyorum yola da”, Şükrü:
“Tamam abi bekliyoruz”, Ali: “15 taneymiĢ dersin söylersin ona bilet…kale arkası haberi var”, Şükrü: “Tamam
abi söylerim”, (tape:2287)
07.04.2011 günü saat:13.14‟de Ali Kıratlı‟yı Halil Köntek‟in (İ.Y Ekşioğlu‟nun çalışanı) aradığı görüşme;
Ali: “Halil geliyorum yoldayım ben seni arayayım yaklaştığımda tamam…aşağı doğru dönerim ben orada
gelirsin yanıma”, Halil: “Tamam oldu haydi görüşmek üzere” , (tape:2288)
07.04.2011 günü saat:13.31‟de Ali Kıratlı‟nın Halil Köntek‟i aradığı görüşme;
Ali: “Halil 2 dakika sonra oradayım”, Halil:“Tamam oldu hemen geliyorum…”, Ali: “Gel”, (tape:2289)
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07.04.2011 günü saat:13.37‟de Halil Köntek‟in İ.Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Halil: (Arka plandaki şahsa hitaben biliyorum ben 100 bin şey yaptım ya ben ayarladım) “Ġlhan bey 100
bindi değil mi”, İlhan:“Yüz yüz ben onu arayacağım”, (tape:2062)
07.04.2011 günü saat:13.50‟de Ali Kıratlı‟ya, İ.Ekşioğlu‟nun gönderdiği mesajda;
“Biliyorum biyerden bekliyordum gelmedi.ptesi kalani halledicem.iyi yolculuklar.” yazdığı
(tape:2290) tespit edilmiştir.
(İ.Y.Ekşioğlu’nun çalışanı Halil Köntek’in 07.04.2011 günü Ali Kıratlı’ya şike parası olarak 100.000
dolar verdiği, Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’ya verilmesi planlanan geri kalan parayı 11.04.2011 pazartesi
vereceğini söylediği anlaşılmaktadır.)
07.04.2011 günü saat:16.02‟de Ali Kıratlı‟nın, Bülent Uygun‟u aradığı görüşme;
Ali: “Antrenmandaydın aradım Şükrü çıktı…yaklaştım ben de geliyorum akĢam üzere konuĢuruz
buluĢuruz…Şükrü yer ayırtacaktı her halde ayırtmıştır onu mu arayayım” , Bülent: “Onu ara”, (tape:2292)
07.04.2011 günü saat:17.30‟da Ali Kıratlı‟nın, Ümit Karan‟ı aradığı görüşme;
Ali: “Anemon Otele yerleşiyorum”, Ümit: “Tamam ararsın o zaman”, Ali: “Şükrü yanında mı senin o bize
yer ayırttı mı buraya yer ayırtacaktı”, Ümit: “Abi ben dışarıdayım ya” , (tape:2294)
07.04.2011 günü saat:19.06‟da Ali Kıratlı‟yı Şükrü‟nün aradığı görüşme;
Ali: “Geldim geldim oteldeyim”, Şükrü: “Otelde misin, bu telefon var öbür telefonu kapatıyorum
da…tamam mı haberin olsun”, Ali: “Tamam tamam anladım” Ali: “Ayırtmışsın sen”, Şükrü: “Ayırttım abi ne
demek abi ya”, Ali: “Bülo nerde” , Şükrü: “O her halde tesisteydi birazdan çıkar”, (tape:2295)
07.04.2011 günü saat:20.52‟de Ali Kıratlı‟nın, Bülent Uygun‟u aradığı görüşme;
Ali: “Seninle en son görüĢtüğümüz yerdeyim”, Bülent: “O zaman geliyorum kalkıyorum bekle abi”,
(tape:2296)
07.04.2011 günü saat:21.17‟de Bülent Uygun‟un, Ali Kıratlı‟yı aradığı görüşme;
Bülent: “Sen nerdesin tesise geldim”, Ali: “ben şeydeyim ya tesiste misin …bu yemek yedi ya en son
neydi buranın adı ġef mi ne oradayım ya”, (tape:1781)
07.04.2011 günü saat:21.34‟de Ali Kıratlı‟nın, İ.Y.Ekşioğlu‟nu aradığı; (tape:2297) görüşmenin
gerçekleşmediği.
07.04.2011 günü saat:21.43‟de Ali Kıratlı‟yı, Ümit Karan‟ın aradığı görüşme;
Ali: “Merhaba ciğerim…bu otelin yanında şef restorant mı ne bir yer var… buradayım..şimdi bir de hoca
geldi çıkacak şimdi, hoca gidecek sonra ara beni odaya gelirsin konuĢuruz”, Ümit: “Tamam ben oraya
gelmeyeyim abi ama ben sana söyleyeyim”, Ali: “Ġyi ben tam donanımlı hazırım yani”, Ümit: “Tamam sen gel
abi buraya bize gel”, Ali: “İyi gelirim tamam buradan çıkınca” , (tape:2298)
07.04.2011 günü saat:22.27‟de Ali Kıratlı‟nın, İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “KardeĢimle konuĢuyordum da…he o doğruymuĢ onunda haberi olmuĢ o senin bahsettiğin
konudan”, İlhan: “ġeydekinden Maden‟in oradakinden”, Ali:“He.. onlar hani yapmıĢlar sizin DoğuĢ
otomotivden bir milyon arttı diye araba demiĢler ona…ha yani yap hallet diye arabayı üzerine vermiĢler
ama by--past ettik tamam bitti”, İlhan : “Aman ha”, Ali: “Ben seni konuĢturacaktım konuĢmak istedi seninle
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açmadın…konuĢayım ben dedi Ġlhan abiyle anlatayım istiyorsan dedi…haberim oldu benimde dedi ondan
sonra baĢka ... olmazsa odadan ararım seni yada öbür telefondan gece geç saat de olsa konuĢuruz”, İlhan
: “Tamam her şey yolunda” , Ali: “Yolunda hiç hiç aksilik yok sen beni yaktın ama”, İlhan : “Bizimkilerle alakası
yok benim şahsi işimle alakası var”, Ali: “Ben ona öyle demiştim şimdi bana şey yani kalbi kararmasın diye
geleceğim diye ondan dolayı yoksa başka bir şey değil”, İlhan : “Onu sen ayarla…pazartesi günü tamamdır” , Ali:
“Biter biter gece konuşuruz…onu by-past ettim yani peki bu yarın geldiği zaman sorarsa buna söyleyiyim mi
ben bizimkine anlatayım mı…demin sana anlattığımı”, İlhan : “Anlat tabi”, Ali: “Anlatayım aynen böyle konuştuk
diyeyim”, İlhan: “Öbür bir tane var hani o rakamla olmaz dediğin”, Ali: “He he he he onunla mı ilgili biliyor”, İlhan:
“He esas onunla ilgili biliyor onu onuda gözünü seveyim hallet” , Ali: “Onu konuĢtum zaten canım”, İlhan :
“Artı bizim jantcının kardeĢiyle gittin sen oraya…bozma tamam mı”, Ali: “Şey hani ben kız istemeye gidecektim
hani kız istemeye”, İlhan : “Onunla ilgili biliyor artı bizimkinin kardeĢi ile jantçının kardeşi ile gittin oraya”,
(tape:2299)
07.04.2011 günü saat:22.43‟de Ümit Karan‟ı, Ali Kıratlı‟nın aradığı görüşme;
Ümit: “Oturuyorum o aşağıda bizim orada bir cafe var orada oturuyorum ,…sen ne yapıyorsun”, Ali: “İyi
yemek yiyorum ararım seni çıkınca”, (tape:2066)
07.04.2011 günü saat:23.56‟da Ümit Karan‟ı, Ali Kıratlı‟nın aradığı görüşme;
Ali: “Mami Days var oraya iner misin gelir misin oraya”, Ümit: “Ben evdeyim bu saatte”, Ali: “Ben otele
geçeyim aldırırım seni uyuyacak mısın bu saatte”, Ümit: “Yakın abi gelsene yakınım sana”, Ali: “Şimdi buradan
birde kahve içeceğim,…oradan gelirim tek gelirim ben”, (tape:2067)
08.04.2011 günü saat:00.05‟de Ali Kıratlı‟nın, Ümit Karan‟ı aradığı görüşme;
Ali: “Beni oradan aldırsana sen Şeref bey ile 5 dakika geleyim yanına”, Ümit: “Tamam abi”, (tape:2300)
08.04.2011 günü saat:00.06‟de Ali Kıratlı‟yla, Ümit Karan‟ın yardımcısı Mustafa Efe‟nin yaptığı görüşme;
Efe: “Almaya geleceğim de seni”, Ali: “Araba ile gel beni alır getirirsin geri”, (tape:2301)
08.04.2011 günü saat:00.11‟de Ali Kıratlı‟nın, Efe‟yi aradığı görüşme;
Ali: “222 nin önündeyim oraya gel”, Efe: “Orası daha yakın geldim abi”, (tape: 2302)
08.04.2011 günü saat:00.51‟de Ali Kıratlı‟yı, Efe‟nin aradığı görüşme;
Efe: “Abi saat 3‟te”, Ali: “İyi tamam gideriz iki kiĢi gideriz işte ayar yapsın…ney neresi o adı neydi ne
Kirazlık mıydı neydi…gideceğimiz yerin neydi semti”, Efe: “Yarın mı abi”, Ali: “He”, Efe: “ViĢnelik abi orası”, Ali:
“3‟te gideriz görüşürüz”, (tape: 2303)
08.04.2011 günü saat:13.43‟de Ali Kıratlı‟nın, Aydın isimli şahsı aradığı görüşme(tape:2304);
Ali: “Ben Eskişehir‟deyim iki günden beri”, Aydın: Bülent ve Apo ile birlikte geldiklerini belirterek “Başkan
otobüs ile gelecek takımla…kavgaya gürültüye hazır ol yani ha”, Ali: “Yok ulan burası benim takımım
manyakmısın ne kavgası…geçen sene ben yoktum ki burada…tesise gidiyorum Ģimdi hoca ile beraberim”,
08.04.2011 günü saat:17.11‟de İ.Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı‟yı aradığı görüşme;
İlhan:”Hava nasıl,” Ali: “Hava iyi güzel bir Ģey yok öyle baskı şey gerginlik falan yok bir şey ya başkan
germezse bir şey olmaz,…her Ģey berkemal yani,…senle konuşturdum hani geçen gelecekti
yanımıza...hazırlıklar hepsi normal geçeriz geçeriz rahat ol ben sana söyleyim,…benim yanımda neler yaptı
otele geçeceğim ben sonra istersen anlatırım …10 numara da doğruymuĢ ama aynısıymış sizin dediğiniz
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gibi,…ondan sonra yok ben almadım kadroya da almayacak,…oynatmayacaktı yapabileceklerimizi yaptık
baĢkanım sen rahat ol”, (tape:2024)
08.04.2011 günü saat:21.56‟da Ali Kıratlı‟yı, Ümit Karan‟ın aradığı görüşme;
Ali: “He oteldeyim kalabalığız”, Ümit: “Bir şeye ihtiyacın var mı diye bir arayayım dedim…hepsi
buralarda yani, biz de bir sıkıntı yok ya bir sorun yok”, Ali: “Gitmeden görürüm gönderirsin Efe‟yi
tamam…verirsin şeyini formanı”, Ümit: “Şey Alex‟in formasını da istedi Alex‟e söyledim gerçi ben de…sen hani
orada bir kaç tane daha forma ayarlarsın söylersin”, Ali: “Ayarlarız ayarlarız tamam veririm maçtan sonra
gönderirsin Efeyi…bir yaramazlık yok değil mi”, Ümit: “yok yok ya bir Ģey olmaz ya”, (tape:2305)
08.04.2011 günü saat:22.03‟de Aziz Yıldırım‟ın, Bülent İbrahim İşcen‟i aradığı görüşme;
Aziz: “O Ali oralarda mı Ali”, Bülent: “Burada abi”, Aziz: “Onla bir konuş da şu şeyin EskiĢehir‟in takımını
bi alabiliyor mu bakayım…kimler oynuyormuĢ diye”, Bülent: “Tamam, tamam anladım”, (tape:2117)
(Ali Kıratlı‟nın faaliyetleri konusunda Aziz Yıldırım‟ın bilgisinin olduğu anlaĢılmaktadır.)
09.04.2011 günü saat:11.40‟da Ali Kıratlı‟yı, Bülent Uygun‟un aradığı görüşme;
Bülent:“Gerekirse al baĢkanı gel istiyorsanız odaya”, Ali:”Aziz baĢkan var ya”, (tape:2306)
09.04.2011 günü saat:11.58‟de Ali Kıratlı‟nın, EkĢioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “EskiĢehir tesisindeyiz…BaĢkan geldi 10‟da geldi”, İlhan: “Gördümü Ģeyi Bülent‟i gördü mü”, Ali:
“Tabi canım beraberlerdi ya odaya girdi tahtaya müdahale etti hemen… bu taktikte oynarsanız yeneriz sizi
diyor olmaz diyor böyle diyor… ondan sonra güzel her Ģey on numara ben arayacağım maçtan
sonra…tebriklerini alacağım inĢallah….buradan götüreceğiz seninle bu sefer ilmiyi… burada çözeceğiz
ondan sonrada dağılacağız herkes yoluna… burada her Ģey on numara ilerledi yani”, (tape:2307)
09.04.2011 günü saat:16.29‟da Ali Kıratlı‟ya, Murat Öztürk‟ün (Fenerbahçe kaleci antrenörü) gönderdiği
mesajda;
“İyiki geldin abi..maç Garanti oldu .birazdan çıkarız” yazdığı, (tape:2309)
09.04.2011 günü saat:17.11‟de İlhan Ekşioğlu‟nu, Alaeddin Yıldırım‟ın aradığı görüşme;
Alaeddin: “Santrafor Batuhan oynuyormuĢ”, İlhan: “Oynamıyor mu Ģey”, Alaeddin: “Yok oynamıyor
yedek galiba ya neyse... ya... boĢ ver.”, (tape:2025)
(ġike için anlaĢılan Ümit Karan‟ın ilk 11‟de oynamamasından rahatsız oldukları görülmektedir).
09.04.2011 günü saat:17.13‟de Ali Kıratlı‟yı, Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan : “Santrafor farklı biri oynuyormuĢ ya”, Ali: “Herhalde bakalım kısmet, çıktı mı belli oldu mu”,
İlhan : “Onu öğrenmiĢler bizimkiler herhalde ... aradı”, Ali: “Mustafa mı”, İlhan : “He o oynuyormuĢ”, Ali:
“DeğiĢir sonra”, (tape:2310)
(Ümit Karan‟ın ilk onbirde oynamamasından duyulan rahatsızlık ve daha sonra oyuna gireceği
konuĢuluyor.)
09.04.2011 günü saat:17.49‟da Ali Kıratlı‟yı, Ali İhsan isimli şahsın aradığı görüşme;
Ali İhsan: “Abi şey İvesa…Sezgin sağ taraf…sol taraf Volkan, stoperler Veysel ile Diego…orta saha sağ
taraf Burhan, Sezer, Alper Doğan…Erkan, Batuhan”, Ali: “Ümit yok ha”, Ali İhsan: “Ümit yok evet”, (tape:2311)
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09.04.2011 günü saat:18.40‟da Ali Kıratlı‟ya, İ.Y.Ekşioğlu‟nun gönderdiği mesajda;
“Hersey yolunda giderse sonunda mutlaka konusmamiz Gerek lutfen konusmadan herhangi bisey
yapma” yazdığı, (tape:2312)
(Ali Kıratlı‟ya; kendisinden onay almadan şike parasını vermemesi söylüyor.)
09.04.2011 günü saat:20.51‟de İ.Y. Ekşioğlu‟nun Faruk Yaşar‟ı aradığı görüşme;
İlhan: “Peki bir şey diyeceğim o ikinci santrafor nasıl”, Faruk:“ Ha yok ya hiçbir Ģey yapmıyor”, İlhan: “
Ha iyi ya eminsin değil mi”, (tape:2026)
09.04.2011 günü saat:21.09‟da Ali Kıratlı‟ya, İ.Y.Ekşioğlu‟nun gönderdiği mesajda;
“Alicim tebrikler, pazartesi sabah ofiste bulusana kadar bisey birakma orada” yazdığı, (tape:2313)
09.04.2011 günü saat:21.34‟de Ali Kıratlı‟yı, İ.Y.Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan : “Bi otulalım bi konuĢalım ya Alicim.. bunu tam gibi görmeyelim ya”, Ali: “Ben ona söyledim
çünkü kendi baĢka Ģeylerde burada geliĢti kendisi de biliyor bizimki hepsi ben sana bir Ģey söyleyeyim mi
ben daha yokum abi sen hakliymıĢın ya böyle iĢ mi olur ya”, İlhan : “Abi bak gör neye bozulduğumu da
anladın mı dakika on”, Ali: “Olabilir abi ama o bizimle alakalı bir Ģey değil ki…bizim her zaman neyse ben
sana bir telefon vereyim de beni bi arasana mesaj atayım sen müsait bir yerdemisin”, (tape:2314)
(Bülent Uygun‟un maça Ümit Karan‟la başlamamasından dolayı rahatsızlıklarını dile getirdikleri
görülmektedir)
09.04.2011 günü saat:21.38‟de Ali Kıratlı‟yı, İ.Y.Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan : “Eksik geldi”, Ali: “0222 340 66 66…İstersen bağlayacaklar”, (tape:2315)
09.04.2011 günü saat:21.53‟de Ali Kıratlı‟yı, Ümit Karan‟ın aradığı görüşme;
Ümit: “Yürüyerek maç kazandınız helal olsun”, Ali: “Ama şey olmadı gerginlik olmadı”, Ümit: “Ne
gerginlik olacak ya”, Ali: “Sen eve mi geçiyorsun”, Ümit: “Ben işte çıkacağım şimdi yola çıkacağım abi”, Ali: “İyi
çıkarken ara beni… Buralardayım bir yemek yiyelim” , (tape:2316)
09.04.2011 günü saat:22.10‟da Ali Kıratlı‟yı, Ümit Karan‟ın aradığı görüşme;
Ali: “Şeye gelsene…Bu 222‟nin oradan geçtim şimdi…Şu Kızılcıklıya geldim”, Ümit: “Oraya gitme abi beni
oralara sokma ya”, (tape:2317)
09.04.2011 günü saat:22.14‟de Ali Kıratlı‟yı, Ümit Karan‟ın aradığı görüşme;
Ali: “He geliyorum o tarafa”, Ümit: “O zaman şey Ali abi Dedeparkı geçince Vitra diye bir mağaza var
orada bekliyorum”, (tape:2318)
09.04.2011 günü saat:22.15‟de İ.Y.Ekşioğlu‟nu Ali Kıratlı‟nın aradığı görüşme(tape:3056);
Ali:“…Başkan o Alex‟in formalarını şimdi veriyorum senin bayiye malzemeciden aldım,…sana bi
teşekkür ettireyim mi”, İlhan:“…BaĢımıza Ģey almayalım boĢver”, Ali: “…Veriyorum ben ona formasını çünkü
geldi,…ben onu da söylüyorum senin teşekkürlerini,…öbürlerine pazartesi verecek diyeyim başkan”,
10.04.2011 günü saat:11.30‟da İ.Ekşioğlu‟nun, X Şahsı aradığı görüşme;
İlhan: “Bi de tabi Ģeyden de Allah razı olsun”, X Şahıs: “Bülent‟ten”, İlhan: “ Teknik direktör, tabi
tabi”, X Şahıs: “Evet gerekeni yaptı o”, İlhan: “Tabi”, X Şahıs: “Daha ne yapacak o”, (tape:2030)
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11.04.2011 günü saat:10.54‟de Ali Kıratlı‟yı, İ.Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan : “Bana bi acil bana bi gel çünkü ondan sonra beni bulamazsın ha bu gün…Ofise gel işte”, Ali: “12
de geleyim mi…Kahveye geliyorum görüĢürüz”, (tape:2321) (Ekşioğlu, Ali Kıratlı‟ya Şike parasının verilmesi ile
ilgili pazartesi günü yanıma gel demişti.)
11.04.2011 günü saat:12.40‟da Ali Kıratlı‟nın, Ümit Karan‟ı aradığı görüşme;
Ali: “Ne yapıyorsun”, Ümit: “Geçmiş olsun mutluluktan hasta oldunuz tabi hemen”, Ali: “sen geç ben
ararım seni…düşeceğim zaten biliyorsun mecbur düşerim…yetişemem daha çıkamadım evden”, (tape:2322)
11.04.2011 günü saat:14.38‟de Ali Kıratlı‟yı, İ.Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan : “Bu Ģey buralardamıdır ya Hoca”, Ali: “Bugün şey yapıyorlar gitti öbürü biraz önce…ne oldu
ki…nasıl geçti görüĢme”, İlhan : “İyi işte onunla diyor bi Ģey yapalım diyor konuĢalım diyor ondan sonra iĢte
bakalım diyor”, Ali: “Götürelim mi bir gün akşam…sana getiririm”, İlhan : “Hadi sen çalıĢ çalıĢ tamam”, Ali: “Bir
sıkıntı bir Ģey yok değil mi…oldu mu benimle ilgili mevzuu”, İlhan: “Yok hala şey dün dünden morali bozuk
herhalde ya”, Ali: “Umut bağlamasın oralara hiç ya”, İlhan : “Bende dedim ya bırak sen bu işi”, Ali: “Olacak iş mi
ben bi organizasyona bakayım”, (tape:2323)
11.04.2011 günü saat:15.21‟de Ali Kıratlı‟nın, İ.Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan : “Aynı yere gel…aşağı garaja yani”, Ali: “Geldim geldim”, (tape:2324)
11.04.2011 günü saat:15.34‟de Ali Kıratlı‟nın, İ.Ekşioğlu‟nu aradığı görüşmede;
Ali: “Şey buradaymış ya o benim kardeĢim aradı beni şimdi o deminki değil o öbür bir tane daha vardı
ya…Almanya‟dan da futbolcu söylemişti söylemiştiniz ya…buradaymış”, İlhan: “Bir numara”, Ali: “He beni
çağırdı şimdi…senden sonra şimdi geri döndüm onun yanına gidiyorum… işin var mı getireyim mi”, İlhan :
“Getir… beni ben hemen gelirim şey Divan‟a”, Ali: “Yok öyle olmaz ya bi…bulurum bir yer ya” dendiği
(tape:2327)tespit edilmiş, ( Bir numara olarak Bülent Uygun kastedilmiştir.)
11.04.2011 günü saat:15.58‟de Ali Kıratlı‟nın, İ.Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme(tape:2328);
Ali: “Geç saatte buluşsak olur mu”, İlhan : “Al onu gel bana geç saatte istersen… daha iyi değil mi…kaç
geç saat mesela”, Ali: “10,11”, İlhan: “Süper ben sizi bekleyim istersen evde”, Ali: “Sen bizi evde bekle”,
11.04.2011 günü saat:16.02‟de Ali Kıratlı‟nın, İ.Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali:“11 gibi sendeyim 10 buçukta onu alacağım...eve gelirim ben”, İlhan:“Süper tamam”, (tape:2329)
11.04.2011 günü saat:20.15‟te İ.Ekşioğlu‟nu Tamer Yelkovan‟ın aradığı görüşme(tape:2037);
Tamer: “He Ģey nedir o ben Ģimdi baĢkanla konuĢtum da haftaya maftaya dedi de; yarın kaçta
gideceksiniz”, İlhan:”Ben yarın akşam çıkacağım”, Tamer: “Akşam gideceksiniz”, İlhan: “He he”, Tamer:
“Olmazsa ben dövizciden bi 100 bin buldurtayım olmazsa”, İlhan: “Valla buldurt ya hiç olmazsa boĢ
gitmeyeyim anasını satayım ya”, Tamer: “Evet, o 100 bini verelim biz haftaya”, İlhan: “Ha öyle diyelim”, Tamer:
“…Tamam 200-300 veririz”, İlhan: “..Tamam, tamam, tamam”, Tamer: “Hemen dövizciden borç alırım ben şimdi”,
İlhan: “Tamam”, Tamer: “Yarın sabah, oldu mu”, İlhan: “Oldu, sen bana alınca bir”, Tamer: “Yani öyle olmaz
öyle öbür türlü”, İlhan: “Abi yüzyüze gideceğiz ya ondan sonra şey gibi kalacağız”, Tamer: “Doğru, doğru,
evet, evet”, İlhan: “Üç kuruĢluk adamın önünde eğileceğiz ya”, Tamer: “100 yada 150 ben bulayım olmazsa”,
İlhan: “Tamam sen bana yarın bi mesaj atarsın ben aldırırım senden”, Tamer: “Okey tamam, tamam, tamam”,
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11.04.2011 günü saat:21.32‟de Ali Kıratlı‟yı, Bülent Uygun‟un aradığı görüşme;
Bülent: “Dışarıda o ya Ģeyde buluĢuruz orada hep beraber orada oluruz ya… başka bir yere
gitmemize gerek yok ben ondan sonra çünkü döneceğim…ona göre Aykut‟a hiç olmazsa akıl vereyim yani…
kalecilik dersi vereyim”, Ali: “Tamam kardeşim haydi görüşürüz”, (tape:2330)
11.04.2011 günü saat:22.17‟de İ. Ekşioğlu‟na Kaan isimli şahsın gönderdiği mesajda;
“Dayicim kanalturk de Bulent Uyguna suclamalar var” yazdığı, (tape:3057)
11.04.2011 günü saat:22.24‟de İ.Ekşioğlu‟nun, Ali Kıratlı‟yı aradığı görüşme;
İlhan : “Bence konuşmasa ya…bence uzatmasa…açsana şeyi 28. Kanalı”, Ali: “Kim var hoca mı var”,
İlhan : “Çıktı oraya bu geri zekalıların önünde kendini şey yapmaya çalışıyor…dert anlatmaya çalışıyor”, Ali: “Bir
şey olmaz ya”, (tape:1788)
(Erman Toroğlu‟nun Son Kale Programında Bülent Uygun formsuzdu şeklindeki açıklamaları nedeniyle
B.Uygun‟un canlı yayına bağlanması hakkında konuştukları)
11.04.2011 günü saat:23.06‟da Ali Kıratlı‟nın, İ.Ekşioğlu‟na gönderdiği mesajda;
“ıdaym” yazdığı, (tape:2331) (Kapıdayım, 11.04.2011 günü yapılan fiziki takipte Bülent Uygun‟un Ali
Kıratlı ile birlikte saat 23.10 sıralarında geldikleri görülmüş ve görüntülenmişlerdir.)
12.04.2011 günü saat:11.20‟de İ.Ekşioğlu‟nun Alaeddin Yıldırım‟ı aradığı görüşmede;
Alaeddin: “Hallettin mi baba işleri”, İlhan: “Ettim ettim,10 numara”, Alaeddin: “O benim söylediğim gibi mi
hallettin”, İlhan: “Senin söylediğin gibi de o kendi söyledi bana sistemi,…,sistemi, he ben anlatırım sana sistem
çok güzel sistem he tamam Ģey birde dün kıyamet koptu televizyonlarda seyrettin mi”, Alaeddin: “Duydum O
sende miydi o sırada”, İlhan: “Yok O gitti geldi”dediği,(tape:2038) tespit edilmiştir.
07-08.04.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAKLARI (Kl:28, Dizi:320-332 arası)
İletişim tespitlerinde; 09.04.2011 günü oynanacak Eskişehirspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili Ali Kıratlı‟nın
Eskişehirspor Takım Kaptanı Ümit Karan ve Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun‟a şike amaçlı verilmek
üzere İlhan Ekşioğlu‟ndan 250.000 dolar para istediği, İlhan Ekşioğlu‟nun paranın 100.000‟ini maç sonrası
verebileceğini söylediği, görüşmelerde gram – inşaat - 1 numara - 2 numara gibi şifreler geliştirerek teknik
takibe karşı tedbir aldıkları, 07.04.2011 günü saat:13.30‟da Ali Kıratlı‟nın; İ.Ekşioğlu‟nun muhasebe işlerini yapan
Halil Köntek‟ten parayı aldığı, saat:13.37‟de H. Köntek‟in, İ.Ekşioğlu‟nu arayarak 100.000 dolar ödeneceğini teyit
ettiği, devamında Ali Kıratlı‟nın Mustafa Anlı ile beraber Eskişehir‟e giderek Anemon Oteline yerleştikleri,
Muhammed Şenyüz‟ün de Ali Kıratlı‟ya Eskişehir‟de eşlik edeceği bilgisinin alınması üzerine;
Kolluk görevlilerinin 07.04.2011 günü saat:19.00 sıralarında Eskişehir‟e giderek fiziki takip çalışmalarına
başladıkları,saat:19.10‟da Bursa Eskişehir Yolu 2.km üzerinde bulunan ve Ali Kıratlı ile Mustafa Anlı‟nın kaldığı
bildirilen Anemon Otelin otoparkında Ali Kıratlı‟nın kullandığı 34 UGZ 79 plakalı siyah renkli BMW marka aracın
park halinde olduğunun görüldüğü,
Ali Kıratlı ile Bülent Uygun‟un en son buluştukları yerde bir araya geleceklerinin anlaşılması üzerine;
saat:19.30 sıralarında yapılan çalışmalarda; Anemon Oteli karşısında Neo Plus Alışveriş Merkezinde bulunan Şeff
Restaurant içerisinde cam kenarında dışarıdan bakıldığında soldan 2.sırada bulunan masada yanyana Ali Kıratlı
ve Mustafa Anlı ile, karşılarında Bülent Uygun ve Muhammed Şenyüz‟ün oturduklarının görüldüğü,
Ali Kıratlı‟nın Ümit Karan‟ı aynı gün saat:21.43‟te arayıp para getirdiğini ima ederek “donanımlı
geldiğini” ifade ettiği, Ümit Karan‟ın da eve gelmesini istediği bilgisinin alındığı, saat:22.20‟de Ali Kıratlı ile Bülent
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Uygun‟un masadan kalkarak Neo Plus Alışveriş Merkezine açılan diğer kapıdan çıkıp koridorda yaklaşık 10
dakika karşılıklı konuştukları, saat:22.30‟da Ali Kıratlı ile Bülent Uygun‟un tekrar restaurant içerisine girdikleri, Ali
Kıratlı‟nın Muhammed Şenyüz ve Mustafa Anlı‟nın masasına oturduğu, Bülent Uygun‟un ise restauranttan çıkarak
park halindeki 26 DK 333 plakalı gri renkli Mitsubıshı marka araca bindiği ve ayrıldığı, saat:23.50‟de Ali Kıratlı,
Muhammed Şenyüz ve Mustafa Anlı„nın Şeff Restaurant‟tan çıktıkları ve restaurant önünde bulunan 26 TU 026
plakalı beyaz renkli Mazda marka araca binerek Anemon Oteline gittikleri, Ali Kıratlı‟nın araçtan inerek otele
girdiği, Muhammed Şenyüz ve Mustafa Anlı‟nın ise araçta bekledikleri, yaklaşık 5 dakika sonra Ali Kıratlı‟nın
elinde beyaz renkli bir çanta ile otelden çıkarak araca bindiği (İletişim tespitlerinde 08.04.2011 günü saat:00.11‟de Ümit
Karan‟ın şoförünün, Ali Kıratlı‟yla; 222 isimli Gece Kulübünün önünde buluşarak birlikte Ümit Karan‟ın evine gidecekleri
belirlenmiştir), aracın İsmet İnönü Cad.1 üzerinde bulunan 222 isimli Gece Kulübünü geçerek köprü üzerinde

durduğu, flâşörlerini yaktığı ve geri geri giderek Gece Kulübünün yan tarafındaki Ambarlar Sokağına girerek
durduğu, Ali Kıratlı‟nın, elinde Anemon Oteli‟nden çıkarken aldığı beyaz çanta ile, araçtan inerek İsmet İnönü
Caddesi 1‟e çıktığı ve Gece Kulübünün önünde farları yanık vaziyette bekleyen 34 K 9934 plakalı beyaz renkli
Porsche marka araca bindiği, Ümit Karan‟ın şoförü Mustafa Efe‟nin kullandığı aracın hareket ederek Ambarlar
Sokağına girdiği ve sol taraftan köprü altına girerek karşı istikamete geçtiği ancak yapılan fiziki takipte aracın çok
hızlı olması ve trafiğin yoğun olması sebebiyle takibinin yapılamadığı,
Muhammed Şenyüz ile Mustafa Anlı‟nın ise 26 TU 026 plakalı araçla Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cd.
No:17 sayılı Mami‟s Days Patisseria isimli cafe önünde park ettikleri, saat:00.38‟de cafe önüne 34 K 9934 plakalı
Porsche marka aracın gelerek durduğu, aracın ön sağ tarafından Ali Kıratlı‟nın indiği, aracın ayrıldığı, Ali
Kıratlı‟nın elinde Anemon Oteli‟nden çıkarken aldığı ve 34 K 9934 plakalı araca binerken yanında götürdüğü
beyaz çantanın olmadığı farkedilerek şahsın Mami‟s Days Patisseria isimli cafeye girdiğinin görüldüğü,
saat:00.55‟de Ali Kıratlı, Muhammed Şenyüz ve Mustafa Anlı‟nın cafeden çıktıkları ve 26 TU 026 plakalı araca
binerek Anemon Oteline gittikleri, Ali Kıratlı ile Mustafa Anlı‟nın araçtan inerek otelin lobisinden asansöre
bindikleri, Muhammed Şenyüz‟ün ise 26 TU 026 plakalı araçla ayrıldığı, Mustafa Efe‟nin kullandığı aracın Ümit
Karan‟ın ikameti olan Eldem Residance‟nın otoparkında park halinde olduğu görülmüş, tüm süreç fotoğraflarla
kayıt altına alınmıştır.
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11-12.04.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAKLARI (Kl:28, Dizi:311-319 arası)
İletişim tespitlerinde; Ali Kıratlı‟nın 09.04.2011 günü oynanan ve sonucu 3-1 biten FenerbahçeEskişehirspor maçı sonrasında Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun‟la 11.04.2011 günü saat:22:30-23:00
civarlarında Mecnun Odyakmaz‟ın ofisinin önünde bir araya gelerek İlhan Ekşioğlu‟nun Üsküdar Kandilli mah.
İdman sk. Demirevler(sema) vilları 1 bl. 2/4 nolu ev adresine gidecekleri bilgisinin elde edilmesi üzerine;
Görevlilerce aynı gün saat:22.30 sıralarında İ.Y. Ekşioğlu‟nun evinin çevresine geçilerek fiziki takip
çalışmalarına başlanılmış, saat:23.10‟da İ.Y.Ekşioğlu‟nun evinin bulunduğu yere Ali Kıratlı‟nın kullandığı 34 UGZ
79 siyah BMW marka aracın geldiği, aracın ön sağ koltuğunda Bülent Uygun‟un oturduğu, saat:00.10‟da Bülent
Uygun‟a ait 34 BLT 77 plakalı beyaz Land Rover marka aracın Mecnun Odyakmaz‟ın ofisinin önünde park halinde
olduğu, saat:00.42‟de; içerisinde Ali Kıratlı ve Bülent Uygun‟un bulunduğu 34 UGZ 79 plakalı aracın 34 BLT 77
plakalı aracın yanına geldiği, Bülent Uygun‟un araçtan inerek 34 BLT 77 plakalı araca bindiği ve her iki aracında
art arda ayrıldığı görülmüş, tüm süreç fotoğraflarla kayıt altına alınmıştır.

B-M.ġEKĠP MOSTUROĞLU VE SAMĠ DĠNÇ ARACILIĞI ĠLE SEZER ÖZTÜRK‟E ġĠKE AMAÇLI
TRANSFER TEKLĠFĠ YAPILMASI
EYLEME ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
03.04.2011 günü saat:17.38‟de Sami Dinç‟in, Sezer Öztürk‟ü aradığı görüşme(tape:2501);
Sezer: “ġekip bey beni Ġstanbul‟a ofisine davet etmiĢ Aziz Yıldırım demiĢ Sezer‟i alalım Sami beyin
falan da haberi var dedi senin de öyle bir hallerin var mı”, Sami; haberinin olduğunu söylüyor, Sezer: “Ben
dedimki Sami abi Ģimdi çok önemli bir maç var,…hem Fenerbahçe Camiasına yakıĢmaz hem bana
yakıĢmaz”, Sami: “Şekip bey çok önemsemez öyle şeyleri ..çünkü öyle bir Ģey zaten olmayacağından o
anlamda bakmaz o düşünmeden şey yapmıştır”, Sezer: “..Gidelim Şekip abi çağırıyor çok büyük bir skandal
olur .. hani yakalansak Türkiye‟yi biliyor malzeme zaten hani Fenerbahçeye çok bu konudalar da
yükleniyorlar,…ben direk kendim zaten Fenerbahçe ile görüşürüm….Aziz başkanla Halil başkan arası çok iyi”,
Sami: “Aziz baĢkan ...hatta senin transferinde Aziz başkanın rolü var Manisa‟dan Eskişehir‟e
gidişinde,…Eskişehir arasında rajonu o kesti,…telefonda konuştu onunla ben de vardım Manisa başkanı ile
konuşurken 800‟e mi ne bağlamıştı,…bak hiç bir yerde de atıyorum Şekip beyle konuşurken ve saire veya ...
çağırdığın zaman o maç olduğu için gelmedim Sami öyle söyledi...Şekip beyle konuşurken Başkanla, Aykut hoca
ile konuşurken maç öncesinde aslında buluşacaktık ama maç olduğu için gelmedim avukatım öyle dedim falan
deme Sami öyle dedi deme seninle konuştuğumuz herşey aramızda kalsın”, ...Sezer: “Ben geleceğim abi diyelim
Şekip abinin yanına gelirsem sen de gelirsin beraber gideriz olmaz mı zamanın olursa”, Sami: “Bu 3 maç cok
zor maç, Bursa, siz, Ģey Antep bu üç geçerse Fener...”, Sezer: “En zor maç en zor maç bizim maç
biliyormusun en zor maç”, Sami: “…Eskişehir‟in taraftarı da baskı yapıyor yani”, Sezer:“... Taraftarlar istemiyor
Fenerbahçe‟yi burada valla stadı yıkacaklar”.
03.04.2011 günü saat:18.09‟da Sami Dinç‟i Zafer Demıray‟ın aradığı görüşmede;
Sami: “Her halükarda sen Fenerbahçe- Eskişehir maçından sonra,…sen onlarla beraber gel dedim
buraya”, Zafer: “…Abi ben zaten yarın Ģey dün ġekip abi ile de konuĢtum mesaj attım kendisi müsait
değildi çocuk dedim maç öncesi dedim çok tedirgin,..dediğin doğru olmaz dedi..mesaj attı ondan sonra
haftaya dedim maçtan sonra çocukta tamam abi dedi”, devam eden görüşmede transfer ile ilgili görüşme
yaptıkları, Sami: “…Bursa maçında puan kaybedilse Fenerbahçe herĢey durur,… bizimkiler bizimkiler
rahatsızdır biliyorsun bütün dünya durur çünkü puan kaybederlerse”, (tape:2502)
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04.04.2011 günü saat:18.07‟de M.Şekip Mosturoğlu‟nun Zafer Demiray‟ı aradığı görüşme;
Şekip: “Yarın bir bana gelebilir misin”, Zafer: “ Tamam gelirim abi”, (tape:1340)
05.04.2011 günü saat:18.28‟de İ.Ekşioğlu‟nun Alaeddin Yıldırım‟ı aradığı görüşme;
İlhan: “Murat da herhalde eve gitti Şekip öbürüyle konuĢmuĢ,…demiĢ ben bir düĢüneyim yarın
demiĢ”, Alaeddin: anladığını belirtiyor,(tape:2013)
07.04.2011 günü saat:21.54‟te M.Şekip Mosturoğlu‟nu Zafer Demiray‟ın aradığı görüşme;
Şekip: “Yarın gelirsen geç saat gel 4-5 gibi gel” diyor, Zafer; onaylıyor, (tape:1348)
08.04.2011 günü saat:18.24‟te M.Şekip Mosturoğlu‟nu Zafer Demiray‟ın aradığı görüşmede;
Şekip‟in; “2. köprüye girdim ha şimdi” dediği, şahısların görüşmek üzere anlaştıkları, (tape:1350)
10.04.2011 günü saat:10.24‟de M.Şekip Mosturoğlu‟nun Zafer Demiray‟ı aradığı görüşmede;
Zafer‟in; çocukla konuştuğunu söylediği ve “Ben dedi senden ricam dedi saat İstanbul‟da 5 akşam 5-6 gibi
buluşabilirmiyiz diye sordu” dediği, şahısların belirtilen saatte görüşmek üzere anlaştıkları, (tape:1355)
10.04.2011 günü saat:10.52‟de Aziz Yıldırım‟ın, M.Şekip Mosturoğlu‟nu aradığı görüşme;
Şekip: “6-7 gibi çocuk gelecek başkanım İstanbul‟a,…görüĢmek tanıĢmak istiyormuĢ”, Aziz: “Seninle
mi,…EskiĢehir mi,…tamam tanıĢsın tamam söyle konuĢ”, Şekip: “Çok üzgünmüĢ hocası oyundan aldığı
için”, Aziz: “Sen konuş tamam mı gerekeni şey yap yani”, (tape:1496)
10.04.2011 günü saat:17.48‟de M.Şekip Mosturoğlu‟nun Zafer Demiray‟ı aradığı görüşmede;
Zafer: “Ofisin tam altındayız ben şimdi buradayım Sezer‟i bekliyoruz”, Şekip: “Tamam, tamam o kapının
girişinde bir zil var oraya basarsanız açacaklar kapıyı ben yukarıdayım” dediği (tape:1357) tespit edilmiştir.
10.04.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI
İletişim tespitlerinde; 02.04.2011 günü oynanan ve 2-2 sonuçlanan Ankaragücü-Eskişehirspor maçı
öncesinde Şekip Mosturoğlu‟nun Zafer Demiray aracılığıyla Eskişehirspor‟un lisanslı futbolcusu Sezer Öztürk ile
transfer görüşmeleri yaptığı, 09.04.2011 günü oynanan ve 1-3 sona eren Eskişehirspor-Fenerbahçe maçı
sonrasında Sezer Öztürk‟ün oyunun 45. dakikasında oyundan alınmasına çok üzüldüğünü Zafer Demiray‟a ilettiği,
Zafer Demiray‟ın da konuyu Şekip Mosturoğlu‟na aktardığı; 10.04.2011 günü 17:00‟de konuyla ilgili Zafer Demiray
ve Sezer Öztürk‟ün Şişli Harbiye Mh Cumhuriyet Cd No:40 Kahan İşhanında faaliyet gösteren Şekip
Mosturoğlu‟na ait işyerinde buluşacakları bilgisinin alınması üzerine;
Görevlilerce saat:18.00 sıralarında M.Şekip Mosturoğlu‟nun işyerinin bulunduğu Kahan İşhanı çevresine
geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanılmış, Şekip Mosturoğlu‟na ait 34 TH 9606 plakalı siyah BMW marka
aracın İşhanı önünde park halinde olduğu, saat:19.30‟da Sezer Öztürk, Zafer Demiray, A ve B şahısların Kahan
İşhanından çıkış yaparak Cumhuriyet caddesi üzerinde durdurdukları 34 TEY 30 plakalı ticari taksiye bindikleri ve
Mecidiyeköy istikametine doğru ayrıldıkları, saat.19.35‟de M.Şekip Mosturoğlu‟nun X şahısla birlikte işhanından
çıktığı ve park halinde bulunan 34 TH 9606 plakalı araca binerek ayrıldıkları görülmüş, tüm süreç görevlilerce
fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.
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EYLEMLE ĠLGĠLĠ ġÜPHELĠ ĠFADELERĠ
Aziz Yıldırım savcılık ifadesinde; Ġlhan Yüksel'in Dereağzı teseslerinden sorumlu olduğunu, bu
sebeple zaman zaman kendi hesabından para ödediğini ve daha sonra bu parayı kulüpten tahsil ettiğini,
Tamer Yelkovan'dan Ġlhan Yüksel'e ayırmasını istediği 200.000 milyarın bu para olduğunu, federasyondan
iki taksit olarak 1.500.000 tl olmak üzere toplam 3.000.000 tl hakediĢlerinden dolayı avans aldıklarını,
beyan etmiştir.
İlhan Yüksel Ekşioğlu savcılık ifadesinde; söz konusu karşılaşmayı izlemek için Eskişehir'e gitmediğini, bu
karşılaşmayı televizyonda da izlemediğini, herhangi bir şike girişiminde bulunmadığını beyan etmiştir.
Ali Kıratlı kolluk ifadesinde; Halil Köntek'ten 100.000 dolar parayı elden aldığını, bu parayı Kıbrıs‟ta
yapacakları Devler Ligi projesi için aldığını, Eskişehir‟deki fiziki takip hakkında; söz konusu karşılaşmayı
izlemek için gittiğini, daha önceden Bülent Uygun ile telefonla görüştüğünü, Eskişehir'e geldiğinde ise B. Uygun'un
kendisini ziyarete geldiğini, B. Uygun ile Neo Plas'ta yalnız olarak görüştüğü konunun Bülent'in eşinden ayrılması
ile ilgili olduğunu, elinde bulunan beyaz poĢette Ümit Karan'ın eĢine almıĢ olduğu 1.800 dolarlık saat
olduğunu, Ümit Karan'ın evine bahse konu saati vermek için gittiğini, söz konusu saati Ümit Karan'ın
eĢine hediye ettiğini, karşılaşma sonrasında Bülent Uygun ile İstanbul‟da buluşarak İlhan'ın evine gittikleri fiziki
takip hakkında; Bülent Uygun İstanbul'a her geldiğinde görüştüklerini, o tarihte de bu görüşmelerden birini
yaptıklarını, Ġlhan ile B. Uygun'un Fenerbahçe stadında maç izlemesi ve gram Ģeklinde konuĢmaların
geçtiği telefon görüĢmeleri hakkında; bu görüĢmelerin Sezer Öztürk ve Alper Potuk'un transferi ile ilgili
olduğunu, Ġlhan 'in kendisinden, bazı futbolcuların transferi ile ilgili olarak B. Uygun ile görüĢmesini
istediğini, Ġlhan ile "50 ġer 50 Ģer yeĢil zam yaptım" Ģeklindeki görüĢmelerin Devler ligi projesi ile ilgili
olduğunu, Ümit Karan'a çarĢamba günü alacağını belirttiği Ģeyin kendi iĢleri ile alakalı Ģahsi alacağı
olduğunu, EskiĢehir‟e giderken Ġ.EkĢioğlu'dan borç para aldığını, bu paranın kulüp ile ilgisinin
bulunmadığını, Ġlhan ile görüĢmelerinde geçen 100 gram sözünün EskiĢehirspor'dan alınacak olan
futbolcuların menajerlerine verilecek para olduğunu, daha önce 250.000 dolar vermeyi kararlaĢtırdıklarını,
ancak sonra 100 gr eksik diyerek verilecek olan parayı 100.000 dolar eksik vereceklerini kast ettiklerini,
İlhan'ın evine kahve içmek için gittiğini ancak burada Alaeddin Yıldırım'ın olmadığını, İ. Ekşioğlu'nun
yönlendirmesi ile 07.04.2011 günü Halil Köntek ile buluştuğunu ve şahıstan 8 yada 10.000 dolar aldığını, Ümit
Karan'a tam donanımlı olduğunu söylemekle EskiĢehir'i gezmek için hazır olduğunu kastettiğini,
karşılaşma sonrasında Ümit Karan'ın kendisinden Fenerbahçe forması istediğini, şahısla buluşup
malzemecilerden aldığı 1 torba formayı verdiğini, yine karşılaşma sonrasında İ.Ekşioğlu ile 11.04.2011 günü geç
saatlerde buluşturacağı kişinin yabancı bir menajer olduğunu, aynı gün akşam saat 23:30 sıralarında B. Uygun ile
İ.Ekşioğlu'nun evine gittikleri fiziki takip için Eskişehirspor'dan transfer edilecek futbolcular hakkında görüşmek
amacıyla gittiklerini beyan etmiştir.
Ümit Karan kolluk ifadesinde; karşılaşma öncesinde kendisine şike teklifinde bulunan kimsenin
olmadığını, Ali Kıratlı'yı evine sohbet etmek amacıyla çağırdığını, Ali Kıratlı evine geldiğinde eşi için hediye bir kol
saati getirdiğini, Ali Kıratlı'nın donanımlı olarak kast ettiğinin eĢine hediye olarak getirdiği saat
olabileceğini, karşılaşma sonrasında arkadaşlarına hediye etmek için Ali Kıratlı'dan Fenerbahçe forması
istediğini, Ali Kıratlı'nın da 2 adet Aleks forması gönderdiğini ancak bu formaları ne şekilde aldığını hatırlamadığını
beyan etmiştir.
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Ümit Karan savcılık ifadesinde; Ali Kıratlı'nın evine gelmediğini, Efe'nin Ali Kıratlı'yı aldıktan bir süre
sonra bir restauranta bıraktığını, fiziki takipte görülen poşetin içerisinde Ali Kıratlı'nın kendisine hediye ettiği
saatin olduğunu, bu saati de Efe'nin getirdiğini beyan etmiştir.
Mustafa Efe kolluk ifadesinde; Ali Kıratlı'yı Ümit Karan'ın isteği üzerine otelden aldığını, daha sonra Ali
Kıratlı'ya telefon gelmesi üzerine geri dönerek 222 eğlence yerine geri bıraktığını, fiziki takipte Ali Kıratlı'nın araca
çanta ile bindiği, araçtan indiğinde elinde çantanın bulunmadığı yönünde çelişki üzerine yöneltilen soruya,
çantanın o an aklına gelmediğini, çantayı Ümit Karan'a götürdüğünü, Ümit Karan'ın çantayı açtığını, içerisinde
Frank Miller marka saat olduğunu, Ümit Karan'ın saati görünce sadece güzel saatmiş dediğini saatin verilme
sebebini bilmediğini beyan etmiştir (Aynı saat için Ümit Karan ifadesinde markasının Cartier olduğunu ve dandik
saat olduğunu, Ali Kıratlı ise saatin 1.800 dolar olduğunu beyan etmiştir.)
Mustafa Efe savcılık ifadesinde; söz konusu poşetin içinden çıkan saatin markasına yakından
bakmadığını saatin markasını görmediğini beyan etmiştir.
Bülent Uygun kolluk ifadesinde; karşılaşma öncesinde kendisine şike teklifi yapan olmadığını, maçın
oynandığı günün sabahı Fenerbahçe yöneticileri, futbolcuları ve Ali Kıratlı'nın Eskişehir Kulübüne geldiklerini, maç
günü haricinde Ali Kıratlı yada Fenerbahçe kulübünden herhangi birisi ile görüşmediğini (karşılaşma öncesinde
07.04.2011 günü Ali Kıratlı ile Eskişehir‟de buluştukları fiziki takip neticesinde tespit edilmiştir.), karşılaşmadan bir
kaç gün sonra İstanbul‟a gittiğini, burada Mecnun Odyakmaz'ın ofisine uğradığını, ofise gitmeden önce Ali Kıratlı
ile telefonda görüştüğünü, Mecnun'un ofisine gittiğinde Ali Kıratlı'nın da orada bulunduğu, bu sırada Reha
Muhtar'ın aradığını, Son Kale programına bağlandığını, telefon görüşmesi sırasında İlhan Yüksel'in Ali Kıratlı'yı
aradığını ve sinirlenmemesi gerektiğini söylediğini, daha sonra Ali Kıratlı ile birlikte oradan ayrıldıklarını, bir süre
sahilde araba ile gezdiklerini ve daha sonra kendi aracına binerek ayrıldığını, Ali Kıratlı'nın da kendi aracıyla
gittiğini (söz konusu buluşmada İ.Ekşioğlu'nun evine gittikleri fiziki takip neticesinde tespit edilmiştir.),
Ġstanbul‟daki fiziki takip sorulduğunda Ġlhan 'in evine gitmediğini beyan ederek fiziki takibi kabul
etmemiĢtir. Eskişehir‟de Ali Kıratlı ile buluşmasına ait fiziki takip hakkında Ali Kıratlı'nın kendisini çağırdığını,
şahısların yanına 10 dakikalığına gittiğini, yemek yiyip yemediğini hatırlamadığını beyan etmiştir.
Muhammet Şenyüz kolluk ifadesinde; karşılaşma öncesinde Ali Kıratlı ve Bülent Uygun ile birlikte
buluştuklarını ve yemek yediklerini, B.Uygun'un bir süre sonra kalktığını ve Ali Kıratlı'nın Bülent Uygun'u
geçirmeye gittiğini daha sonra yalnız döndüğünü, Ali Kıratlı'yı bırakmak için giderken Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'yı
aradığını, bunun üzerine Ali Kıratlı'nın Ümit Karan ile buluşmak istediğini söylediğini, bunun üzerine Ali Kıratlı'yı
Ümit Karan'ın evinin yakınına bıraktığını, (Aynı gün konu hakkında yapılan fiziki takip çalışmalarında, Muhammet
Şenyüz ve Ali Kıratlı'nın, Bülent Uygun'un yanından ayrıldıktan sonra Muhammet Şenyüz'ün aracı ile Ali Kıratlı'nın
oteline geldikleri, Ali Kıratlı'nın beyaz bir poşet ile Muhammet Şenyüz'ün aracına bindiği, daha sonra 222 isimli
eğyence yerinde Ali Kıratlı'nın indiği ve Ümit Karan'ın şoförü Mustafa Efe'nin aracına binerek Ümit Karan'ın evine
gittiği tespit edilmiştir.), çelişki üzerine Eskişehir‟deki fiziki takip sorulduğunda ise aradan zaman geçtiği için Ali
Kıratlı'yı otele götürdüğünü hatırlamadığını, Ali Kıratlı'nın elindeki poşetin para alacak kadar büyük olduğunu
beyan etmiştir .
Muhammet Şenyüz savcılık ifadesinde; Ali Kıratlı'nın araçta bulunduğu sırada telefonla kiminle
konuştuğunu bilmediğini, Ali Kıratlı'nın Erdem Rezidansı sorduğunu, araca binerken aldığı poşetin para
koyulabilecek poşet olup olmadığına dikkat etmediğini beyan etmiştir. ( kolluk ifadesinde ise Ali Kıratlı'nın araçta
Ümit Karan ile konuştuğunu, Ü.Karan'ın evinin kendi işyerine yakın olduğunu, hediye saati bırakması için Ali
Kıratlı'yı Ü.Karan'ın evine yakın bir yerde bıraktığını söylemiştir.)
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Mustafa Anlı kolluk ifadesinde; Bülent Uygun'u Fenerbahçe SK'nde futbol oynadığı zamandan tanıdığını
ancak daha sonra hiç görüşmediğini, Ali Kıratlı ile Eskişehir maçını izlemeye gittiklerini, yemek yedikleri sırada
B.Uygun'un yanlarına geldiğini, B. Uygun'u kimin çağırdığını bilmediğini, Ali Kıratlı ile Ümit Karan'ın buluşması
hakkında bilgisi olmadığını beyan etmiştir.
Şükrü Ongan kolluk ifadesinde; Ali Kıratlı, Bülent Uygun, Muhammet Şenyüz ve Ümit Karan‟ın karşılaşma
öncesinde buluşup buluşmadıkları, şike amaçlı görüşüp görüşmedikleri hakkında bilgisinin olmadığını, Bülent
Uygun'un talimatı ile Ali Kıratlı'ya Anemon otelden yer ayırttığını ve maç bileti ayarladığını beyan etmiştir.
Tamer Yelkovan kolluk ifadesinde; Ġ.EkĢioğlu'na 200.000 dolar verdiğini, ancak bu paranın nerede
kullanıldığını bilmediğini, 1.500.000 tl'nin TFF'den gelen para olduğunu, Bülen Uygun'un Ali Kıratlı ile
Ġstanbul‟da buluĢarak Ġ.EkĢioğlu'nun evine gittikleri 11.04.2011 pazartesi günü, Ģahısların saat:23:30
sıralarında Ġlhan 'in evine gitmelerinden önce Ġlhan ile arasında 100-150 bin dolar paranın temin edilmesi
hakkında geçen görüĢmeyi hatırlamadığını beyan etmiştir.
Halil Köntek kolluk ifadesinde; Ali Kıratlı‟ya Ġlhan Yüksel'in talimatı ile EskiĢehir‟e gittiği gün 100.000
dolar verdiğini beyan etmiştir .
Alaeddin Yıldırım kolluk ifadesinde; 05.04.2011 günü Eskişehir karşılaşması hakkında görüşmek üzere
İ.Ekşioğlu'nun evinde Ali Kıratlı ve İlhan Yüksel ile buluşmadıklarını, bu şahıslarla başka yerde de bir araya
gelmediklerini beyan etmiştir.
Sami Dinç savcılık ifadesinde; Sezer Öztürk'ün avukatı olduğunu, Fenerbahçe karşılaşmasından önce bu
görüşmeleri yapmasının tesadüf olduğunu beyan etmiştir.
Mehmet Şekip Mosturoğlu savcılık ifadesinde; Aykut Kocaman'ın devre arasında vermiĢ olduğu
listede Sezer Öztürk'ün de adının olduğunu, Zafer Demiray ve Sami Dinç aracılığı ile Sezer Öztürk'e
ulaĢtığını, bu giriĢimi sırasında maç takvimine bakmadığını, bu Ģahıslarla ofisindeki görüĢmede transfer
konusunun görüĢüldüğünü ancak fiyat konuĢmadıklarını, fiyat konusunda kritik karĢılaĢmalardan sonra
Sezer'in babası ile görüĢmek üzere anlaĢtıklarını, şahsa karşılaşmada kötü oynamasını söylemediğini beyan
etmiştir.
Zafer Demiray kolluk ifadesinde; Şekip Mosturoğlu ile Sezer Öztürk'ün transferi hakkında görüştüğünü,
Şekip Mosturoğlu'nun işyerine de bu amaçla gittiklerini, ancak o gün herhangi bir anlaşma sağlanmadığını beyan
etmiştir.
Sezer Öztürk kolluk ifadesinde; Zafer Demiray'ın Şekip Mosturoğlu'nun ofisine gitmesi ve oyundan
alındığı için üzgün olduğunu bildirmesi ile ilgili iletişim tespit tutanakları hakkında görüşmelerde geçen şahsın
kendisi olmadığını, M.Şekip Mosturoğlu ile buluşmaya gitmediğini beyan etmiş fiziki takip ile çelişen beyanı
sorulduğunda görüşmeye Mehmet Şekip Mosturoğlu ile tanışmak amacıyla gittiklerini, transfer yada şike
konusunun görüşülmediğini, daha önce hatırlamadığı için gitmediğini söylediğini beyan etmiştir.
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EYLEMĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen tüm deliller birlikte
değerlendirildiğinde; 09.04.2011 günü Eskişehir‟de oynanan Eskişehirspor– Fenerbahçespor futbol
müsabakasında, Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütü tarafından, Eskişehir Spor futbolcusu Ümit Karan ile;
maçta kötü oynaması, karşılığında para alması ve bazı takım arkadaşlarını (Ümit Karan‟ın irtibat kurduğu bu
futbolcular belirlenememiştir.) bu amaçla organize etmesi için şike amaçlı anlaşma yapıldığı, ayrıca Eskişehir
Spor teknik direktörü Bülent Uygun‟la da şike anlaşmasına varıldığı, Aziz Yıldırım‟ın talimatları doğrultusunda
hareket eden şüpheliler Ġlhan Yüksel EkĢioğlu, Ali Kıratlı, Tamer Yelkovan, Halil Köntek ve Alaeddin
Yıldırım‟ın müsabaka öncesi rakip takım teknik adamlarına ve futbolcularına TFF'den avans olarak aldıkları
parayı vererek şike faaliyeti yürüttükleri, bu şike faaliyetlerinin yanısıra örgütün bir diğer koldan Mehmet Şekip
Mosturoğlu ve Sami Dinç üzerinden de; Eskişehir sporlu futbolcu Sezer Öztürk‟e maç öncesi şike amaçlı
transfer teklifinde bulunduğu, ancak futbolcunun müsabaka öncesi transfer görüşmeleri yapmayı kabul etmemesi
nedeniyle bu girişimin amacına ulaşmadığı, belirlenmiştir. (Yapılan iletişim tespitlerinde ve fiziki takiplerde bu
şüphelilerle irtibatları belirlenen; Zafer Demiray, Mustafa Efe, Mustafa Nurtaç Anlı, Muhammet Şenyüz ve Mehmet Levent
Kızıl hakkında ek takipsizlik kararı verilmiş, şüphelilerden Şükrü Ongan, Muhammet Şenyüz ve Sezer Öztürk‟ün bu eyleme
katılmadıkları kanaatine varılmıştır.)

A- 6222 SAYILI SPORDA ġĠDDET YASASININ 14.04.2011 TARĠHĠNDE
YÜRÜRLÜĞE GĠRMESĠNDEN SONRA GERÇEKLEġEN ġĠKE VE TEġVĠK
EYLEMLERĠ
1-) 17.04.2011 GÜNÜ TRABZON‟DA OYNANAN TRABZONSPOR – BURSASPOR
MÜSABAKASINDA TEġVĠK PRĠMĠ VERĠLMESĠ
EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
Süper Lig 2010-2011 sezonunun 29. haftasına gelindiğinde; Trabzonspor‟un 66 puanla lig birincisi
olduğu, Fenerbahçe‟nin ise 64 puanla lig ikincisi olduğu,
Fenerbahçe‟nin lig birinciliğini ele geçirerek ligi şampiyonlukla bitirebilmesi için rakibi durumundaki
Trabzonspor‟un ligin 29. haftasında Bursaspor takımı ile yapacağı müsabakada puan kaybetmesinin gerektiği, bu
nedenle Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün bahse konu müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik
girişimlerde bulunduğu,
Bu bağlamda; örgüt lideri Aziz Yıldırım‟ın talimatı ile örgüt üyeleri İlhan Ekşioğlu ve Alaeddin Yıldırım‟ın
birbirleriyle irtibatlı olarak iki farklı koldan 17.04.2011 günü Trabzon‟da oynanacak Trabzonspor – Bursaspor maçı
öncesi bazı Bursasporlu futbolculara teşvik primi vererek Trabzonspor karşısında iyi bir oyun sergilemeleri için
faaliyetlerde bulundukları,
İlhan Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı aracılığıyla menajerlik yapan Metin Korkmaz üzerinden futbolcu Sercan
Yıldırım‟a ulaşarak şahsa ve arasının iyi olduğu bir Bursaspor futbolcusuna teşvik primi karşılığında müsabakada
Fenerbahçe lehine bir sonuç çıkması için çaba göstermeleri konusunda teklifte bulundukları,
Metin Korkmaz hakkında, daha önce de şike faaliyetlerinde bulunmaktan Almanya Bochum Savcılığının
yürüttüğü soruşturmayla paralel olarak Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığınca (2010/15261 sor.) yürütülen
soruşturma kapsamında işlem yapıldığı, şahsın bu soruşturmada 26.03.2010 tarihinde tutuklandığı, bir süre
tutuklu yargılanan şüphelinin tahliye olduktan sonra da benzer faaliyetlerde bulunduğu, bu şüphelinin aynı
zamanda Eskişehirsporlu futbolcu Sezer Öztürk‟ün transferi sürecinde de yetkisiz şekilde menajerlik yaparak
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menfaat temin ettiği, Ali Kıratlı tarafından Sercan Yıldırım‟a maçta iyi oynaması karşılığında Fenerbahçe
kulübüne transfer olması yönünde yapılan ve futbolcunun kabul ettiği teklifi şüpheli Metin Korkmaz‟ın ilettiği,
Alaeddin Yıldırım‟ın ise; tercüman Samet Güzel aracılığıyla futbolcu Gökçek Vederson ile irtibat kurduğu,
Alaeddin Yıldırım ve Samet Güzel‟in 11.04.2011 günü İstanbul‟da Vederson‟la buluşarak Trabzonspor‟u yenmeleri
karşılığında para teklifinde bulundukları, Gökçek Vederson‟un da bahse konu teklifi kabul ettiği,
17.04.2011 günü oynanan müsabakanın Trabzonspor:1-Bursaspor:0 şeklinde sonuçlandığı, Aziz Yıldırım
liderliğindeki suç örgütünün hedeflediği sonuca ulaşamadığı,
Sonuç olarak; 17.04.2011 günü Trabzon‟da oynanan Trabzonspor – Bursaspor maçında bazı Bursasporlu
futbolculara teşvik primi teklif edildiği anlaşılmaktadır.
Bursa Spor Kulübü ile yapılan yazışmada 2010-2011 futbol sezonu içerisinde Sercan Yıldırım ve Volkan
Şen isimli futbolcuların transferi için Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından kendilerine iletilmiş her hangi bir transfer
girişiminin bulunmadığı, adı geçen futbolcularla görüşme yapmak için Fenerbahçe SK tarafından kulüpten yazılı
izin talep edilmediği ve kulüp tarafından Fenerbahçe SK bu şekilde yazılı izin verilmediği bildirilmiştir (Kl:65,
Dizi:334).
Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapılan yazışmada 2010-2011 futbol sezonu içerisinde Sercan Yıldırım ve
Volkan Şen isimli futbolcuların transferi için Bursa Spor Kulübü veya adı geçen futbolculardan herhangi bir resmi
görüşme yapılmadığı bildirilmiştir (Kl:65, Dizi:340).
MAÇ RAPORU
TFF resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Trabzonspor–Bursaspor maçının 17.04.2011 günü
saat:19.00‟da Hüseyin Avni Aker stadyumunda başladığı, Bursaspor‟da; 3 numaralı forma ile Gökçek
Vederson‟un ilk 11‟de sahaya çıktığı, 9 numaralı forma ile Sercan Yıldırım‟ın ise takımın yedekleri arasında
olduğu, müsabakanın Trabzonspor:1 – Bursaspor:0 şeklinde sonuçlandığı anlaşılmıştır.
EYLEME ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
05.04.2011 günü saat:16.17‟de Ali Kıratlı‟yı, İlhan Yüksel Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan: “Bursa‟daki taĢocağındaki iĢçilerden bir iki tane getirebilirmisin buraya bu gün”, Ali: “Benim
kardeşim var”, İlhan: “ArkadaĢların vardı ha…onu getirebilir misin buraya”, Ali: “Almak için mi…yoksa öbür
bahsettiğim konu için mi”, Ġlhan: “Ġkisini de konuĢuruz… ama esas bahsettiğimiz konu için”, Ali: “Ama
önden öyle girmek lazım…konuĢayım arayayım mı seni”, Ġlhan: “Çok çok acil ha bu çok acil yani”, Ali:
“Ben eve mi getireceğim senin”, Ġlhan: “Gizli tabi eve geleceksin eve”, (tape:2276)
05.04.2011 günü saat:16.19‟da Ali Kıratlı‟nın, Sercan Yıldırım‟ı aradığı(tape:2277); görüĢmenin
gerçekleĢmediği.
05.04.2011 günü saat:16.27‟de Ali Kıratlı‟nın, İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “ÇalıĢıyor herhalde açmadı, o döner bana dönünce bi organize yapayım”, İlhan: “Onun arkadaĢı
olur mu arkadaĢı”, Ali: “O var ya her zamanki ekürisi”, İlhan: “Hah iĢte o esas o lazım ha (Sercan Yıldırım ve
Volkan Şen isimli futbolcular kastediliyor)”, Ali: “Ya bilmiyorum oda ..söylerim ben”, İlhan: “İşte yani haberin olsun
yani çıkınca alo yap bana”, (tape:2278)
05.04.2011 günü saat:18.20‟de Ali Kıratlı‟yı, İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan: “Sonra bi konuşalım”, Ali: “Ha çıktım müsaidim başka yere geçtim de yanına mı geleyim”, İlhan: “E
istersen gel Dereağzı‟na”, Ali: “Geleyim acil mi geleyim”, İlhan: “Gel valla acil gel”, (tape:2279)
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05.04.2011 günü saat:20.07‟de Ali Kıratlı‟nın Sercan Yıldırım‟ı aradığı görüşme;
Sercan: “Abi ne haber aramıĢsın idmandaydım ya…geldin mi Bursa‟damısın”, Ali: “Yok
İstanbul‟dayım…ne diyecektim sana doğum günü sürprizi yapacağım gelecek misin Ġstanbul‟a falan”, Sercan:
“Haftaya geliyorum”, Ali: “Yok lan bugün falan gelemeyeceksin değil mi gece mece”, Sercan: “Yok abi işte
Cuma‟ya bizim maç o yüzden Cuma günü maçımı yapacağım abi sonra 2 gün tatil”, Ali: “İyi o zaman Cumartesi
akĢamı İstanbul‟dayız o zaman…yanıma gel iĢin var tamam mı oğlum”, Sercan: “Tamam abim benim çok
sağol teşekkür ederim”, Ali:“Selam söyle bütün çocuklara bizim çocuklara”, Sercan: “Aleykümselam abi onlar
da söylüyor sağol”, (tape:2285)
(Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟nun talimatı ile Bursaspor futbolcusu Sercan Yıldırım ile 09-10.04.2011
tarihlerinde buluşmak için sözleştiği anlaşılmaktadır.)
06.04.2011 günü saat:10.58‟de Alaeddin Yıldırım‟ın, Samet Güzel‟i aradığı görüşme;
Alaeddin: “Sametciğim sen nasılsın günaydın canım,...o arkadaĢ ile konuĢtun mu”, Samet:“KonuĢtum
arkadaĢ ile konuĢtum,..olumlu olumlu”, Alaeddin: “Olumlu ben Ģimdi söylemiyorum,..sen hiç bir Ģey
söyleme Samandıra‟ya geleceğim Samandıra‟da konuĢacağız,.., tamam olumlu ise konuĢuruz”, (tape:1679)
06.04.2011 günü saat :12.22‟de Alaeddin Yıldırım‟ın, İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Alaeddin: “Çok çalıĢıyorum haberin olsun”, İlhan: “Dün dediğin zaten süper bir şeydi”, Alaeddin:
“Doğrumuymuş”, İlhan: “Senin Ģeyle ilgili dediğin bu çingenelerle ilgili dediğin,..onu getirtiyorsun değil mi”,
Alaeddin: “Yalnız pazara geliyor,..bir Ģey daha söylüyeyim o Ģey var ya dün gittik ya birisi ile konuĢtuk
seninle ...o tamam o iĢ,…vallaha uçurtma lan uçurtma hepsi”, İlhan: “Ben diyorum ya bu varya bu para var
ya bu para çok önemli ya”, Görüşmenin devamında kulüpte buluşacaklarından bahsettikleri, Alaeddin: “Çünkü
üçbuçuk dörtte buluşalım oradan ben Samandıra‟ya gideceğim çünkü o 1-2 kişi ile görüşeceğim bizden
bizimkilerle görüşeceğim…İlhancığım bir de birşey daha söyliyeceğim,..o sizinkilerle konuşmuşlar galiba ya
bilmiyorum nasıl konuşmuşlarsa Timur dedi ben biliyorum mevzuyu dedi iyi dedim Timur‟a verdim konuşacak
halledecek yani”, (tape:2439)
06.04.2011 günü saat:14.29‟da Alaeddin Yıldırım‟ın, Hasan Çetinkaya‟yı aradığı görüşme(tape:2440);
… Hasan: “Ha abiciğim aradım seni çünkü konuĢtuk Ģeyle”, Alaeddin: “Neyse dur Ģimdi telefonda
geyik yapmayalım,..ben şimdi 3 buçukta külüpte olacağım 4 buçukta gelirim şeye Samandıraya konuĢuruz o
zaman,..oldu mu senin şey”, Hasan: “ġey yani görüĢme olumlu görüĢme olumlu yalnız Ģey sakatmıĢ
sakat...Ģimdi onu bir araĢtıracağım onu diyecektim sana da bir ön Ģeyde olumlu görüĢme ihtimal”,
Alaeddin: “Ama oynamıyor”, Hasan: “Belli değilmiĢ iĢte daha belli değilmiĢ oynayıp oynamayacağı”,
06.04.2011 günü saat:17.33‟de Alaeddin Yıldırım‟ın, Aziz Yıldırım‟ı aradığı görüşme;
Alaeddin: “Ġstiyorsan bir bilgi vereyim sana istiyorsan sonra vereyim nasıl istiyorsan”, Aziz: “Dur
ben geleyim sana tamam”, (tape:2442)
08.04.2011 günü saat:12.12'de Ali Kıratlı'yı Metin Korkmaz'ın aradığı görüşme;
Metin: "Geçicen mi namazdan sonra buraya abi”, Ali:"...Eskişehir‟e geçicem", Metin:"...Geldiğinde
görüşelim", (tape:2756)
10.04.2011 günü saat:14.15‟de Alaeddin Yıldırım‟ı, Samet Güzel‟in aradığı görüşme;
Samet: “Şimdi çocuk şimdi bana bir mesaj attı bugün gelemeyeceğini söyledi,..ben de şey dedim ama
geleceğin kesin net bir zaman söyle ki en kısa zamanda görüşelim dedim o da dedi ki yarın 1 buçuk 2 gibi
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Ġstanbul‟dayım dedi”, Alaeddin: “Sen deki bana 5‟te şuraya gel ben geleyim,..sakin bir yere tamam mı”, Samet:
Tamam, (tape:1680)
10.04.2011 günü saat:21.43‟de Alaeddin Yıldırım‟ın Samet Güzel‟i aradığı görüşme;
…Samet: “Çocuk yarın 1-2 gibi geliyor,..1 ile 2 arası burada olacak” , Alaeddin: “Yarın saat 1‟de
konuşalım seninle”, (tape:1681)
11.04.2011 günü saat:11.41‟de Alaeddin Yıldırım‟a, Samet Güzel‟in mesaj attığı;
“Gunaydin Ali Bey. arkadas 13:00te burda olcak” yazdığı, (tape:1682)
11.04.2011 günü saat:13.08‟de Alaeddin Yıldırım‟a, Samet Güzel‟in mesaj attığı;
“En gec saat 16te yola cikmis olmasi gerekiyormus.” yazdığı. (tape:1684)
11.04.2011 günü saat :13.09‟da Alaeddin Yıldırım‟ın, Samet‟e attığı mesajda;
“Bana büroya getirebilirmisin küçükyalıya 2 3 da” yazdığı. (tape:2443)
11.04.2011 günü saat:13.10‟da Alaeddin Yıldırım‟a, Samet Güzel‟in mesaj attığı;
“Getiririm. Yalniz yeri bilmiyorum adrese ihtiyacim var” yazdığı. (tape:1685)
11.04.2011 günü saat:13.12‟de Alaeddin Yıldırım‟ın, Samet Güzel‟e mesaj attığı;
“5180305 buket hnm dan adresi ltf al” yazdığı. (tape:1686)
11.04.2011 günü saat :13.13‟de Alaeddin Yıldırım‟a, Samet‟in mesaj attığı;
Samet: “mdir. Arkadasla bulusup geliyorum%” yazdığı. (tape:2444)
11.04.2011 günü saat:13.13‟de Alaeddin Yıldırım‟a, Samet Güzel‟in mesaj attığı;
“Bekliyorum sahil yolunda” yazdığı . (tape:1687)
11.04.2011 günü saat:13.24‟te İlhan Ekşioğlu‟nu Alaeddin Yıldırım‟ın aradığı görüşme;
Alaeddin: “... teyim Ģimdi 2 buçukta benim büroya benim bi misafir geliyor hani biliyorsun ya,…bi
misafir geliyor iĢte anla iĢte o sana getirecek herhalde tamam mı abi ya sen de gelsen de...konuĢalım ya
Ģununla ya”, Ġlhan: “Neyi kim olduğunu tam anlamadım ama”, Alaeddin: “ġey ya bizim eski senin eski
Ģeyin ya evin orada oturuyordu ya eski ev..”, İlhan: “Senin ağzın var ya hepten yamulmuş”, Alaeddin(gülerek):
“Ben adamla adamla konuşamayacağım... gel ya gel iĢte gel gel,..ama hemen gel ha bak ben yoldayım 2
buçukta bende adam, 3‟te de gidiyormuş,..anladın mı kim olduğunu”, İlhan: “Anlamadım”, Alaeddin: “Ya anla işte
kardeşim işte bu i.nelerden işte,..Zeki Müren”, İlhan: “Zeki”, Alaeddin: “Haydi öptüm seni bay bay”. (tape:2034)
11.04.2011 günü saat:13.29‟da İlhan Ekşioğlu‟nun Alaeddin Yıldırım‟ı aradığı görüşme(tape:2035);
İlhan‟ın anlamadığını söylemesi üzerine; Alaeddin: “Ya bizim Vederson ha,…sen gelme o zaman
tamam mı...değil mi İlhan”, İlhan: “Tamam, tabi abi benim ne iĢim varya,…hayır yani doğru değil abi”.
15.04.2011 günü saat:16.34‟de Alaeddin Yıldırım‟ın Hasan Çetinkaya/Samet Güzel‟i aradığı görüşme;
Alaeddin: “Beni bir Samet ile görüştürsene”, Hasan:“Samet ile hemen görüştüreyim hemen abi”, (Hasan
Çetinkaya telefonu Samet Güzel‟e veriyor), Samet: “Bir haber gelmedi herhangi bir Ģey söylemedi o yüzden
aramadım ben”, Alaeddin: “Peki hiç konuĢtun mu onunla”, Samet: “Yok ama isterseniz konuĢurum,.., tamam
bir halini hatırını sorayım”. (tape:1689)
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16.04.2011 günü saat:17.37‟de Alaeddin Yıldırım‟a, Samet Güzel‟in mesaj attığı;
“Ali Bey konusalim. Arkadastan haber var.” yazdığı. (tape:1690)
16.04.2011 günü saat:19.58‟de Alaeddin Yıldırım‟ın Samet Güzel‟i aradığı görüşme(tape:1691);
Alaeddin: “Benimle Ģeyli konuĢ tamam mı anlat”, Samet: “Tabi, tabi Ģimdi ben arkadaĢım ile
konuĢtum”.
16.04.2011 günü saat:22.20‟de Alaeddin Yıldırım‟ın, Samet Güzel‟i aradığı görüşme;
Samet: “ArkadaĢım ile konuĢtum (Gökçek Vederson ile yaptığı görüşmeyi aktardığı) arkadaĢım da
onun yanında olan arkadaĢları ile konuĢmuĢ 3 kiĢilermiĢ böyle,..3 kiĢi ondan sonra konuĢmuĢ yani hiç bir
sıkıntı yok diyor Ģu anda hiç bir problem yok diyor, konuĢtuğumuzdan farklı hiç bir Ģey yok her Ģey
yolunda diyor”, Alaeddin: “Bu 9 numara da var mı onun içinde (Bursaspor takımında 9 numaralı formayı
Sercan Yıldırım giyiyor)”, Samet: “Yok yok onların içinde o yok, onların içinde o yok”, Alaeddin: “Tamam iyi,
umutlu mu” Samet: “İçlerinden çıkmayacağız diyor yani öyle diyor”, Alaeddin: “Tamam sen deki pazar sabah
Ali bey seni bekliyor,...belkliyorum de Ġstanbul‟a tamam mı”, dediği(tape:1694) belirlenmiştir.
EYLEME ĠLĠġKĠN TELEFON DETAY DÖKÜM ANALĠZĠ (Kl:69, Dizi:97-100 arası)
Samet Güzel‟in (0533 325 42 44), Sercan Yıldırım‟ın (0530 430 43 90), Metin Korkmaz‟ın (05324040000)
ve Gökçek Vederson‟ın (0543 320 08 07) kullandığı telefonların 01/04/2011 ile 30/06/2011 tarihleri arasındaki
telefon görüşmelerinin detay dökümleri T.İ.B‟den temin edilmiş, yapılan incelemede;
Samet Güzel‟in kullandığı 533 3254244 nolu telefonun;
-Gökçek Vederson‟un kullandığı (5433200807) telefon ile, 11.03.2011 günü saat: 14:52 ile 16.04.2011
günü saat:17:57 arası toplam 77 kez karşılıklı irtibatlı oldukları,
-Hasan Çetinkaya‟nın kullandığı (5554492668) telefon ile, 08.03.2011 günü saat: 17:33 ile 28.05.2011
günü saat:19:45 arası toplam 34 kez karşılıklı irtibatlı oldukları,
-Alaeddin Yıldırım‟ın kullandığı (5558202122) telefon ile; 05.04.2011 günü saat: 20:17 ile 16.04.2011
günü saat:22:20 arası toplam 19 kez karşılıklı irtibatlı oldukları,
-İlhan Ekşioğlu‟nun kullandığı (5323343303) telefon tarafından, 23.05.2011 günü saat: 11:54‟de arandığı,
Sercan Yıldırım‟ın kullandığı 5304304390 nolu telefonun;
-Ali Kıratlı‟nın kullandığı (5322569535) telefon tarafından; 04.03.2011 günü saat:14:29‟da Roaming
arandığı (Roaming:Sercan Yıldırım‟ın kullandığı numaranın yurtdışında olduğunu belirtir.), 02.04.2011 günü
saat:22:08‟de, 05.04.2011 günü saat:20:07‟de, 12.04.2011 günü saat:12:36‟da, 21.04.2011 günü saat:21:32‟de
arandığı, belirlenmiştir.
- Metin Korkmaz'ın kullandığı (5324040000) telefon tarafından; 09.04.2011 günü saat:12:45'de ve
09.04.2011 günü saat:14:24‟de aradığı, 09.04.2011 günü saat:14:47'de ve saat:16:55'de arandığı, saat:17:12'de
aradığı, saat:17:13‟de arandığı, saat:17:31‟de aradığı, saat:17:34‟de arandığı, saat:17:51‟de aradığı,
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saat:17:54‟de ve saat:18:09‟da arandığı, saat:18:20‟de aradığı, saat:18:23‟de arandığı, saat:19:02'de ve
saat:23:30'da aradığı, karşılıklı irtibatlı olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan baz çalıĢmasında;
Sercan Yıldırım‟ın kullandığı (5304304390) telefonun; 09.04.2011 günü saat: 13:44‟e kadar Bursa‟da
sinyal verdikten sonra 11.04.2011 günü saat: 17:57‟ye kadar İstanbul‟da sinyal verdiği (09.04.2011 günü
saat:16:55-17:51,17:54-18:09,18:20-18:23,19:02-19:34,23:30-17:34:43‟de 604345191-opr:Turkcell (KNDLI21) Kandıllı Türk Telekom Bınası Kandıllı Üsküdar,İstanbu lisimli baz istasyonundan sinyal verdiği,
Metin Korkmaz'ın kullandığı (5324040000) telefonun; 09.04.2011 günü saat:19:02'de 604345192 opr:Turkcell(KNDLI22) - Kandilli Türk Telekom Binası Kandilli (Kandilli TT) Üsküdar, İstanbul baz istasyonundan
sinyal verdiği,
Gökçek Vederson‟un kullandığı (5433200807) telefonun 11.04.2011 günü yapılan baz incelemesinde;
11.04.2011 günü saat:11:40‟a kadar Bursa ve Yalova‟da sinyal verdikten sonra saat:12:54 ile 17:51 arası
İstanbul‟da sinyal verdiği, saat:18:00‟den sonra sırasıyla Yalova ve Bursa‟da sinyal verdiği,
Gökçek Vederson‟un kullandığı (5433200807) telefonun 11.04.2011 günü saat:11: 26 ile 13:57 arası
Samet Güzel‟in kullandığı 5333254244 nolu telefonla 20 kez karşılıklı irtibatlı oldukları, tespit edilmiştir.
SONUÇ
Samet Güzel‟in kullandığı (5333254244) telefonun; Vederson‟un (5433200807), Hasan Çetinkaya‟nın
(5554492668), Alaeddin Yıldırım‟ın (5558202122) ve İlhan Ekşioğlu‟nun kullandığı (5323343303) telefonla
irtibatının olduğu,
Sercan Yıldırım‟ın kullandığı (5304304390) telefonun Ali Kıratlı‟nın (5322569535) ve Metin Korkmaz‟ın
(05324040000) kullandığı telefonlarla maç tarihinden önce ve sonra irtibatının olduğu, 09.04.2011 günü 15 kez
karşılıklı irtibatlı oldukları, 11.04.2011 günü Samet Güzel‟in kullandığı (5333254244) telefonla 20 kez karşılıklı
irtibatlı oldukları tespit edilmiştir.
TELEFON DÖKÜMLERĠ
Samet Güzel ile Vederson'un irtibatlarına bakıldığında; Samet Güzel'in, Vederson‟la buluştuğunu beyan
ettiği gün irtibatlı olduğu, şahısların İstanbul‟dan baz verdikleri tespit edilmiştir.
EYLEMLE ĠLGĠLĠ ġÜPHELĠ ĠFADELERĠ
Aziz Yıldırım savcılık ifadesinde; söz konusu eylemden haberi olmadığını beyan etmiştir.
İlhan Yüksel Ekşioğlu savcılık ifadesinde; Bursaspor maçını izlemek için Trabzon'a gitmediğini, eylem
hakkında bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
Alaeddin Yıldırım kolluk ifadesinde; Gökçek Vederson'un eksi futbolcuları olduğunu, Ģahsın
kulüplerinde oynadığı dönem içinde prim alacağı olduğunu, söz konusu karĢılaĢmadan önce bu alacak

37

hakkında görüĢmek ve gerekli belgelere imza attırmak için Samet Güzel aracılığı ile Gökçek Vederson ile
irtibata geçtiğini, Ģifreli olduğu değerlendirilen telefon görüĢmeleri için yapısı gereği böyle konuĢtuğunu
özel bir sebebi olmadığını beyan etimiştir.
Samet Güzel kolluk ifadesinde; Gökçek Vederson'u Alaeddin Yıldırım'ın isteği üzerine aradığını,
Ģahsı Alaettin Yıldırım'ın ofisine götürdüğünü, burada Gökçek'in önceki alacağı hakkında görüĢtüklerini
beyan etmiştir.
Gökçek Vederson kolluk ifadesinde; Samet Güzel ile Alaeddin Yıldırım'ın ofisine gitmediğini, ancak o
dönemde Fenerbahçe kulübünden alacağını tahsil etmek için Samet Güzel ile görüĢtüğünü, (Alaeddin
Yıldırım'ın ifadesine yönelik çelişki üzerine yöneltilen soruya) hatırlamadığı bir tarihte bazı yöneticiler ile
buluĢtuğunu, kendisine alacağı ile ilgili kağıt imzalatmak istediklerini ancak imzalamadığını beyan etmiştir.
Ali Kıratlı kolluk ifadesinde; Sercan Yıldırım ile Fenerbahçe'ye transfer edilmesi hakkında
görüĢtüklerini, Ġlhan‟la yaptığı görüĢmede esas o lazım sözü ile kastettiği Ģahsın Volkan ġen olduğunu, bu
futbolcuyu transfer etmek istediklerini, kendisinin resmi olarak transfer yetkisi bulunmadığını, iyi
niyetinden dolayı aracılık ettiğini beyan etmiştir.
Ali Kıratlı savcılık ifadesinde; Sercan Yıldırım ile doğum günü olduğu için telefonla görüştüğünü, Sercan'ın
İstanbul'a gelmediğini beyan etmiştir.
EYLEMĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
17.04.2011 günü Trabzon‟da oynanan Trabzonspor-Bursaspor müsabakasında; Aziz Yıldırım
liderliğindeki suç örgütü tarafından Bursasporlu futbolcu Gökçek Vederson ve Sercan Yıldırım‟la; Trabzonspor‟a
karşı iyi bir mücadele sergilemeleri, karşılığında para almaları, ayrıca Sercan Yıldırım‟ın Fenerbahçe‟ye transfer
edilmesi hususunda görüşülüp anlaşıldığı, Ġlhan Yüksel EkĢioğlu, Alaeddin Yıldırım, Samet Güzel, Ali Kıratlı,
Metin Korkmaz ve Hasan Çetinkaya‟nın bu eyleme iştirak ettikleri belirlenmiştir.

2-) 22.04.2011 GÜNÜ ESKĠġEHĠR‟DE OYNANAN ESKĠġEHĠRSPOR - TRABZONSPOR
MÜSABAKASINDA TEġVĠK PRĠMĠ VERĠLMESĠ
EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
Süper Ligin 29. hafta maçları sonunda Trabzonspor'un 69 puan ve 2 puanlık fark ile Fenerbahçe'nin
önünde lider durumda olduğu, 3.sıradaki Bursaspor‟un ise 52 puanda olduğu ve 3 puanlık sisteme göre kalan 5
maçta şampiyonluk şansının bulunmadığı, Trabzonspor ve Fenerbahçe takımlarının şampiyonluk adayı olarak
yalnız kaldıkları, her iki takımın da sonraki maçlarının çok fazla önem arz ettiği,
Federasyon kurallarına göre eşit puan durumunda, her iki takımın sezon içerisinde aralarında yaptıkları
maçlardaki üstünlüğe göre sıralandıkları, bu duruma da ikili averaj adı verildiği, sezon içerisinde oynanan
maçlarda Fenerbahçe'nin ikili averajda Trabzonspor'a üstünlük sağladığı, kalan maçlarda Fenerbahçe'nin puan
kaybetmemesi halinde, Trabzon'un puan kaybının Fenerbahçe'nin şampiyon olması anlamına geldiği, bu
durumun şüphelilerce de bilindiği ve 30. haftada oynanacak Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasından önce,
aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde "Bir EskiĢehir kaldı ha adam gibi" "EskiĢehir belli edecek
Ģampiyonu abi" "Hani yarınkine tamam umudumuz biraz var ama esas EskiĢehir abi bizi Ģampiyon
yapacak” şeklinde sözlerle dile getirildiği,
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Süper Ligin 28.haftasında oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasından önce şüphelilerin bazı
Eskişehirsporlu yönetici ve futbolcularla görüşmeler yapmalarından ve şike faaliyeti içerisine girmelerinden
kaynaklı sağlanan irtibat ve “iyi ilişkilerin”, Trabzonspor'un puan kaybetmesi hedeflenerek; EskişehirsporTrabzonspor karşılaşmasından önce de tekrar devreye sokulduğu, Eskişehirsporlu oyuncuların müsabakada
daha iyi oynamalarını sağlamak amacıyla kendilerine teşvik pirimi verilmesinin amaçlandığı,
Bu bağlamda; söz konusu karşılaşmadan bir hafta önce oynanan Antalyaspor maçı için Eskişehirspor'un
Antalya‟da bulunduğu sırada; Ali Kıratlı'nın, İlhan Ekşioğlu'nun talimatıyla Antalya‟ya giderek bazı Eskişehirspor
yönetici, teknik adam ve futbolcularla görüşmeler yaptığı, bu görüşmelerin sonucunu İ.Ekşioğlu'na aktardığı, bu
görüşmelerde bir hafta sonraki Eskişehirspor- Trabzonspor karşılaşmasında verilecek teşvik priminin altyapısını
oluşturmaya çalıştıkları,
İlerleyen süreçte ise İlhan Ekşioğlu'nun talimatıyla Ali Kıratlı'nın, Eskişehirspor futbolcusu Ümit Karan‟la
irtibata geçtiği ve diğer takım oyuncularına dönük; Trabzonspor karşılaşmasının Fenerbahçe lehine sonuçlanması
halinde teşvik primi verileceği konusunda girişimde bulunmasını istediği, Ü. Karan'ın da bu isteğe olumlu karşılık
verdiği ve A.Kıratlı‟yla maç öncesinde kampta bulunduğu sırada yaptığı telefon görüşmesinde "Biraz önce
toplantı falan yaptım çocuklarla" diyerek takım arkadaşlarıyla görüştüğünü belirttiği,
Bu arada Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun, Sami Dinç'e, Eskişehirsporlu
futbolculardan Sezer Öztürk'ü Fenerbahçe'ye transfer etmeye yönelik girişimlerini hızlandırması için talimat
verdiği, Sami Dinç'in de müsabaka öncesi gerek Sezer Öztürk gerekse menajeriyle irtibata geçerek Sezer
Öztürk'ü transfer edeceklerini belirtip fiyat konusunda anlaşmaya çalıştığı, bu süreçte Sami Dinç ve Şekip
Mosturoğlu‟nun aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde futbolculara "müvekkil", şike girişimine de "dava
dosyası" diyerek şifreli kelimeler kullandıkları,
Süreçte; Şekip Mosturoğlu'nun, Sami Dinç aracılığıyla Sezer Öztürk'e teşvik primi ile ilgili herhangi bir
teklifin ulaşmadığından haberdar olduğu, bunun üzerine İlhan Ekşioğlu'nu arayarak durumu aktardığı, İlhan
Ekşioğlu'nun da Ali Kıratlı'yı arayarak Ümit Karan ile görüşmesini ve Sezer Öztürk'e de teşvik priminden
bahsetmesini istediği, Ali Kıratlı'nın da aldığı talimatı yerine getirip Ümit Karan'ı aradığı, aralarında yaptıkları
görüşmede Ali‟nin; “ġeyi vermiĢler Fener‟e sizin Sezer‟i, ona da söyledin mi bir Ģey” dediği, Ümit‟in ise; “Eee,
o ağzı sıkı değil” diyerek Sezer Öztürk'e söylemediğini ilettiği, ardından Ali Kıratlı'nın İlhan Ekşioğlu'nu arayarak
durumu aktardığı ve Ümit Karan‟la yaptığı görüşmede Ümit'in "YavaĢ yavaĢ alıyorum diyor hepsini,…bu Ģey
değilki diyor öyle hepsini alıpta konferans gibi yapamam ki diyor 2, 2, 3, 3 alıyorum diyorum hepsini
diyor" dediğini belirtip gelişmeler hakkında bilgi verdiği, diğer futbolcularla 1‟er 2‟şer görüştüğünü söylediği,
ardından İlhan Ekşioğlu'nun, Şekip Mosturoğlu'nu arayarak konu hakkında bilgi verdiği, Şekip‟in de Sami Dinç
aracılığı ile Sezer Öztürk'e teklif götürülüp götürülmediğini teyit etmek istediği,
Daha sonra Ali Kıratlı'nın; Eskişehir-Trabzonspor maçının oynandığı gün (22.04.2011) Zafer Tüzün‟le
birlikte Eskişehir‟e gidip maçtan önce Eskişehirspor Tesislerine gittiği, Teknik Direktör Bülent Uygun'un yardımcısı
Şükrü Ongan aracılığıyla Bülent Uygun ve Ümit Karan ile irtibat kurduğu, sonra Zafer Tüzün ve Muhammet
Şenyüz‟le birlikte tesislerden ayrıldığı,
Ali Kıratlı'nın, tesislerden ayrıldıktan sonra, yaptığı görüşmeleri İlhan Ekşioğlu'na aktardığı, İlhan
Ekşioğlu'nun Eskişehirspor kadrosunun belli olup olmadığını sorduğu, Ali Kıratlı'nın Ivesa, Koray, Nada, Veysel,
Volkan, Alper, Doga, Burhan, Pele, Sezer, Batu isimli futbolcuların oynayacağını, Kaptan olarak bahsettikleri Ümit
Karan'ın ise ikinci yarıda oyuna gireceğini söylediği, (Eskişehirspor'un, Ali Kıratlı'nın isimlerini verdiği oyuncularla
müsabakaya başladığı, Ümit Karan'ın ise ikinci yarının 77. dakikasında oyuna girdiği tespit edilmiş, maçtan saatler önce Ali
Kıratlı'nın kadrodan ve hatta 2.yarıda yapılacak oyuncu değişikliğinden haberdar olmasının, Eskişehirsporlu futbolcu teknik
heyetle yakın ilişki içerisinde olduğu ve anlaşma gereği hareket edildiği izlenimini verdiği değerlendirilmiştir.)

İlerleyen saatlerde Ali Kıratlı ve Muhammet Şenyüz'ün karşılaşmanın yapılacağı Eskişehir Atatürk
Stadyumu'na gittikleri, Muhammet Şenyüz tarafından Ali Kıratlı'ya maç bileti ayarlandığı, ancak ayrı ayrı
stadyuma giriş yaptıkları, karşılaşma sonrasında ise Ali Kıratlı ve Zafer Tüzün'ün tekrar Eskişehirspor tesislerine
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gittikleri ve Bülent Uygun ile birlikte tesislerden ayrıldıkları, bu durumun yapılan fiziki takip çalışmaları neticesinde
tespit edildiği,
Karşılaşmadan bir gün sonra “kuşkulandıran adam” manşeti ile Ali Kıratlı'nın Eskişehir-Trabzonspor
karşılaşması öncesinde, Eskişehir'de bulunduğu, bu durumun Aziz Yıldırım'a yakın isimlerden Ali Kıratlı'nın teşvik
primi amacıyla Eskişehirsporlu futbolcularla görüştüğü ve para dağıttığı şeklinde basına ve görsel medyaya
yansıdığı (Kl:28, Dizi:309), bu süreç içerisinde Ali Kıratlı'nın irtibatlı olduğu bazı Fenerbahçeli spor yazarları
aracılığı ile gerçeği gizleme çabası içerisine girdiği, bazı spor yazarlarının Ali Kıratlı'nın isteği doğrultusunda
hareket ettikleri ve bilgileri olmasına rağmen fotoğrafları yayınlamadıkları ve olayın haber yapılmasını engellemek
için girişimlerde bulundukları, ancak Ali Kıratlı'nın, Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda çekilmiş fotoğraflarının
yayınlanmasından sonra farklı beyanlarda bulunduğu, basında ve TV programlarında “Aziz Yıldırım'a yakın
isimlerden Ali Kıratlı'nın maç öncesinde Eskişehir'de bulunduğu” haberlerinin geniş bir şekilde yer aldığı, Teknik
Direktör Bülent Uygun'un da Ali Kıratlı'nın maça geldiğini doğruladığı,
Aynı hafta karşılaşmalarından birinin de Bucaspor-Fenerbahçe takımları arasında olduğu, söz konusu
karşılaşmayı Fenerbahçe'nin 5-3 kazandığı, bu karşılaşma içinde Aziz Yıldırım liderliğindeki örgütün şike faaliyeti
içerisine girdiği, Trabzonspor'un Eskişehirspor karşılaşmasında puan kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin Bucaspor'u
yenmesi sonucunda iki takımında aynı puana yükseldiği ve Fenerbahçe'nin lig lideri olduğu, her iki karşılaşma için
teşvik ve şike faaliyetinde bulunan Aziz Yıldırım liderliğindeki örgütün amacına ulaştığı,
İlerleyen süreçte Ümit Karan'ın takım arkadaşları ve kendisine verilecek teşvik primini almak için Ali
Kıratlı ile buluşmak istediği, Ali Kıratlı'nın bu durumu İlhan Ekşioğlu'na aktardığı, konu hakkında aralarında
yaptıkları görüşmelerde "O öbür çocuğa Ģey demiĢ ya sana kim geçen hafta haber gönderdiyse sen o abiye
söyle bize hiç erzak gelmedi" diyerek Ümit Karan'ın diğer futbolculara dağıtacağı para hakkında görüştükleri,
Sonrasında Ümit Karan'ın tekrar Ali Kıratlı'yı arayarak buluşmak istediği, Ali Kıratlı'nın da İ.Ekşioğlu ile
irtibata geçtiği, daha sonra İ.Ekşioğlu'nun Fenerbahçe Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan ile görüştüğü, ardından
İ.Ekşioğlu'nun Ali Kıratlı'yı arayarak "Spor ayakkabısı ayarladım" şeklinde şifreli konuşarak Ümit Karan'a
verilecek şike parasını ayarladığını ima ettiği, görüşmeden hemen sonra Ali Kıratlı'nın Ümit Karan'ı aradığı ve
aralarında yaptıkları görüşmelerde "Görüşebiliriz. Dondurmacıya bırakırım" şeklinde konuştukları tespit edilmiştir.
MAÇ RAPORU
TFF Resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Eskişehir – Trabzonspor müsabakasının 22.04.2011
günü saat:20.00‟da Eskişehir Atatürk stadyumunda başladığı, Eskişehirspor takımında 10 numaralı forma ile
Sezer Öztürk, 1 numaralı forma ile Vanja Ivesa, 6 numaralı forma ile Alper Potuk, 7 numaralı forma ile Volkan
Yaman, 8 numaralı forma ile Vitor Hugo Gomes Passos, 13 numaralı forma ile Safet Nadareviç, 20 numaralı
forma ile Doğa Kaya, 21 numaralı forma ile Burhan Eşer, 26 numaralı forma ile Batuhan Karadeniz, 51 numaralı
forma ile Koray Arslan:, 88 numaralı forma ile Veysel Sarı‟nın ilk 11‟de sahaya çıktığı, 99 numaralı forma ile Ümit
Karan‟ın takımın yedekleri arasında olduğu, Eskişehirspor‟un teknik sorumlusunun Bülent Uygun olduğu,
müsabakanın Eskişehir:0 – Trabzonspor:0 şeklinde sonuçlandığı anlaşılmıştır.
22-23.04.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAKLARI (Kl:28, Dizi:302-308 arası)
22.04.2011 günü Eskişehir Atatürk Stadyumunda oynanacak Eskişehirspor Trabzonspor futbol
müsabakası ile ilgili İlhan Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı‟dan Fenerbahçe lehine bir takım ayarlamalar yapmasını istediği,
21.04.2011 günü saat: 21.00 sıralarında iletişimi tespit dinleme ve kayıt altında bulunan Mehmet Şekip
Mosturoğlu‟nun dosya ile kimsenin ilgilenmediği duyumunu aldığı ve İ.Ekşioğlu‟na bildirdiği, 2 dakika sonra
İ.Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı‟ya durumu aktardığı, 21.04 sıralarında ise Ali Kıratlı‟nın durumu Eskişehirspor Futbolcusu
Ümit Karan‟a aktardığı, Ümit Karan‟ın; futbolcularla ayrı ayrı toplantı yaptığını ve herhangi bir problemin
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olmadığını Ali Kıratlı‟ya bildirdiği, dolayısıyla görüşmede geçen dosya konusunun teşvik, mağdur tabirinin de
Eskişehirsporlu futbolcular olarak şifrelendirilmiş olabileceği, yine Ali Kıratlı‟nın Eskişehirspor Teknik Direktör
yardımcısı Şükrü Ongan ile irtibatlı olduğu ve 22.04.2011 günü saat:11.00 sıralarında Zafer Tüzün ile beraber
Eskişehir‟e hareket edeceğinin yapılan iletişim tespitleriyle belirlenmesi üzerine;
Görevlilerce 22.04.2011 günü Eskişehir‟e geçilerek adı geçen şahısların irtibatlarının deşifresine yönelik
fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı, 22.04.2011 günü saat:14.50 sıralarında 34 MEZ 01 plakalı siyah renkli BMW
marka otoyla Eskişehir‟e giren Zafer Tüzün ve Ali Kıratlı‟nın Esentepe Mh.Çevre Yolu üzerinde bulunan
Eskişehirspor Kulübü Tesislerine girdikleri, Ali Kıratlı‟nın tesislerde bulunduğu sırada devam eden iletişim tespit
çalışmalarında 15.01 ve 15.21 sıralarında İ.Ekşioğlu ile yaptığı görüşmelerde durumdan bilgi verdiği ve
Eskişehirsporlu futbolcu Sezer Öztürk ile İ.Ekşioğlu‟nu telefonla görüştürdüğü, Eskişehirspor takım kadrosunu
İ.Ekşiğlu‟na mesajla ilettiği, saat:15.32‟de 34 MEZ 01 plakalı otonun tesislerden çıkarak şehir merkezi Kızılcıklı M.
Pehlivan Cd. üzerinde Mami Day‟s Patisseria önünde durduğu, Mami Day‟s Patisseria‟dan Muhammed Şenyüz‟ün
çıktığı ve Zafer Tüzün ile Ali Kıratlı‟yı karşıladığı, aracı park ederek pastaneye girdikleri, bir süre sonra
Muhammed Şenyüz ve Ali Kıratlı‟nın yaya olarak Kızılcıklı M. Pehlivan Caddesi üzerinde dolaştıkları,
saat:19.20‟de Muhammed Şenyüz ve Ali Kıratlı‟nın Mami Day‟s Patisseria‟dan tekrar dışarı çıktıkları, Kolcu Sokak
içerisinde park halinde olan 26 TU 026 plakalı beyaz renkli Mazda marka araca binerek M.Kemal Atatürk Cad
üzerinde bulunan Eskişehir Atatürk Stadyumuna geldikleri, burada stad arkasında Gül Sokak üzerinde aracı park
ederek Eskişehirspor Stadı giriş kapısına kadar birlikte geldikleri, kapıdan geçişten itibaren birbirlerinden
ayrıldıkları ve farklı zamanlarda Stad Vip Kapısından ayrı ayrı giriş yaptıkları, saat:22.10‟da müsabaka bitiminde
Muhammed Şenyüz, Ali Kıratlı ve X Şahsın birlikte yaya olarak geldikleri ve Gül Sokak içerisinde park halinde
olan 26 TU 026 plaka sayılı otoya binerek stad bölgesinden ayrıldıkları, saat:22.48‟de Yenibağlar Mah. Üniversite
Cad. üzerinde araç içerinde bekleme yaptıkları,saat:22.53‟de Zafer Tüzün ve Y Şahsın 34 MEZ 01 plakalı otoyla
aynı yere geldiği, bu sırada Ali Kıratlı‟nın 26 TU 026 plakalı otodan inerek 34 MEZ 01 plakalı otoya bindiği,
Muhammed Şenyüz, Zafer Tüzün, X ve Y Şahsın bir dakika kadar ayak üstü sohbet ettikleri, akabinde Zafer
Tüzün ve Ali Kıratlı‟nın 34 MEZ 01 plakalı, Muhammed Şenyüz, X ve Y Şahsın ise 26 TU 026 plakalı oto ile
ayrıldıkları, Zafer Tüzün ve Ali Kıratlı‟nın bulunduğu 34 MEZ 01 plakalı otonun fiziki takibine devam
edildiğinde;şahısların üzerinde bulunan Eskişehirspor Kulübü Tesislerine girdikleri, saat:23.08‟de ise çıktıkları,
araç içerisinde üçüncü bir şahsın olduğu, bu esnada devam edilen iletişim tespit çalışmalarına göre Bülent
Uygun‟u İstanbul‟a götürmek üzere alacakları bilgisi alındığından araçta bulunan üçüncü şahsın Eskişehirspor
Teknik Direktörü Bülent Uygun olduğu değerlendirilmiş, saat:23.10 itibari ile Zafer Tüzün, Ali Kıratlı ve Bülent
Uygun‟un 34 MEZ 01 plakalı oto ile İstanbul‟a gitmek üzere Çevre yoluna çıktıkları görülmüştür.
25.04.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:295-297 arası)
İletişim tespitlerine göre 22.04.2011 günü oynanan ve sonucu 0-0 biten Eskişehirspor-Trabzonspor maçı
için Eskişehir‟e giden ve sonuç Fenerbahçe lehine olacak şekilde bir takım girişimlerde bulunan Ali Kıratlı‟nın
konuyla ilgili 25.04.2011 günü için İ.Ekşioğlu ile randevulaştığı ve Ümit Karan‟a durumdan bilgi verdiği
değerlendirilmiş, 25.04.2011 günü Ali Kıratlı‟nın saat:12.00 civarında İ.Ekşioğlu‟nun Osmanağa Mah
Söğütlüçeşme Cad Altıyol İş Hanı No:78/68 Kat:4 Kadıköy adresinde bulunan bürosunda buluşacakları bilgisinin
elde edilmesi üzerine;
Görevlilerce 25.04.2011 günü saat:11.30 sıralarında İ.Ekşioğlu‟nun ofisinin bulunduğu adrese geçilerek
takip çalışmalarına başlanıldığı, saat:12.20‟de adresten Ali Kıratlı ve İ.Ekşioğlu‟nun çıktıkları ve yaya olarak
Söğütlüçeşme Cd. Boğa heykelinin bulunduğu meydanda beklemekte olan 34 BTA 50 plakalı siyah renkli Porsche
marka araca binerek Kuşdili Caddesi üzerinden Moda istikametine doğru hareket ettiklerinin görüldüğü ancak
fiziki şartların uygun olmaması nedeniyle aracın takip edilemediği,
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Yine iletişimlerinin dinlenerek kayıt altına alınması çalışmalarına göre; 25.04.2011 günü 12.30 sıralarında
Aziz Yıldırım‟ın İ.Ekşioğlu‟nu toplantı yapmak üzere Fenerbahçe Stadyumunu çağırdığı, Ali Kıratlı‟nın beklediği
esnada Ümit Karan‟ın Ali Kıratlı‟ya ulaşmaya çalıştığı ancak telefonlarına cevap vermediği, aynı gün saat
17.30„da toplantı bitiminde İ.Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı‟yı arayarak Aziz Yıldırım‟ın nazlandığını ifade ettiği, konunun
para temini ile ilgili olabileceği ve Ali Kıratlı‟yı Fenerbahçe stadyumuna davet ettiği bilgisinin alınması üzerine;
Saat: 15.30 sıralarında 34 UGZ 79 plakalı araçla Ali Kıratlı‟nın Bağdat Caddesine çıktığı, buradan Kuşdili
Cd. Münir Nurettin Selçuk Cd. Cemil Topuzlu Cd. Çetin Emeç Bulvarı üzerinden Bostancı sahil yoluna çıktığı,
buradan tekrar Bağdat Caddesine çıktığı ve Şükrü Saraçoğlu stadı civarına geçerek Pazaryolu Sok üzerinde
bulunan İspark„ın önünde bir müddet beklediği, daha sonra tekrar hareket ederek Fenerbahçe Mah. Münir
Nurettin Selçuk Cad üzerinde bir tur attıktan sonra tekrar Sükrü Saraçoğlu stadı civarına geldiği ve stad içerisine
girdiği görülmüştür .
11.05.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:298-301 arası)
Ali Kıratlı, İ.Ekşioğlu, Tamer Yelkovan ve Halil Köntek‟e yönelik yapılan iletişim tespit çalışmalarına göre;
10.05.2011 günü İ.Ekşioğlu‟nun Fenerbahçe Kulübünün mali konularını takip eden Tamer Yelkovan‟dan para
almak üzere Halil Köntek‟i görevlendirdiği, İ.Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı ile telefonla iletişime geçerek “Sana biraz
spor ayakkabı aldım yarın gel spora gideriz” diyerek şifreli konuştukları, İ.Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı‟dan
11.05.2011 günü saat:10.30 sıralarında ofisinde olmasını istediği bilgisinin alınması üzerine;
Aynı gün saat:09.00 sıralarında görevlilerce İ.Ekşioğlu‟nun Kadıköy Söğütlüçeşme Cad Bestekar Dihayat
Sok No:1 Altıyol İşhanı‟nda bulunan ofisinin civarına geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı, saat:09.25‟de
İ.Ekşioğlu‟nun elinde kavuniçi renkli karton çanta ile gelerek ofisinin bulunduğu işhanına girdiği, saat:10.00‟da Ali
Kıratlı‟nın kahverengi spor çanta ile Altıyol İşhanına geldiği, asansörle İ.Ekşioğlu‟nun ofisinin bulunduğu 4. kata
çıktığı, saat:11.00‟de Ali Kıratlı‟nın elinde bulunan kahverengi spor çanta ile Altıyol İşhanından çıktığı ve etrafını
sık sık kontrol eder vaziyette Kuşdili Caddesinden yaya olarak ilerlediği, Kuşdili Otoparkına geldiğinde burada
park halinde olan 34 UGZ 79 plakalı siyah renkli BMW marka araca binerek Fenerbahçe istikametine gittiği
görülmüştür.
OLAYA ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
20.03.2011 günü saat:21.01‟de İlhan Yüksel Ekşioğlu‟nun Faruk Yaşar‟ı aradığı görüşme;
Şahısların Gençlerbirliği:1-Trabzonspor:2 maçı hakkında konuştuktan ve gelecek haftaki durumlarından
bahsettikten sonra İlhan‟ın; “EskiĢehir‟den bekleyebiliriz” dediği, Faruk‟un, “Evet Eskişehir olabilir, bir
EskiĢehir kaldı ha adam gibi” dediği. (tape:1994)
09.04.2011 günü saat:20.54‟de İ.Ekşioğlu‟nun Faruk Yaşar‟ı aradığı görüşme;
İlhan: “Bak şimdi kaç saat önce hesap yapıyorduk bu EskiĢehir belli edecek Ģampiyonu abi,…ben sana
niye diyorum şimdi birşey oldu onu bi …yaptırtmayın bizimkilere ki bunlar 2 hafta sonra oynayacaklar bi
daha bunlar Ģeyle anladın mı onun için devamlı sana soruyorum”,Faruk:“Tabi tabi ama yapacak bir Ģey yok
yapmıĢsa bile biz devam edeceğiz”, (tape:2027)
09.04.2011 günü saat:21.09‟da İ.Ekşioğlu‟nu Cemil Turhan‟ın aradığı görüşme;
İlhan: “Abi bu maç değil ayrıca birşey daha ekleyeyim EskiĢehir Ģampiyonluğu belirleyecek demiĢtik
ta 2 - 3 ay önce hatırla,…yine aynı fikirdeyim 2 hafta sonraki maçta çok önemli hani yarınkine tamam
umudumuz biraz var ama esas EskiĢehir abi bizi Ģampiyon yapacak”, Cemil: “Bu maçta yani herhangi bir
Ģey oldu mu”, İlhan: “he he”, Cemil: “Neyse konuĢuruz”, (tape:2028)
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11.04.2011 günü saat:13.29‟da İ.Ekşioğlu‟nun Alaeddin Yıldırım‟ı aradığı görüşme;
Alaeddin: “Bu Galatasaray‟ı da dün yendi”, İlhan: “Abi ne yedi Trabzon çok kötü abi Allah‟ın adaleti varsa
biz varya açık ara şampiyon olmamız lazım ya” , İlhan: “Olacak iĢte 2 hafta sonra olacak”, Alaeddin:
“..EskiĢehir mi diyorsun”, İlhan: “Tabi ya”, (tape:2035)
15.04.2011 günü saat:13.03‟de Ali Kıratlı‟nın İ.Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan: “Kaçtım”, Ali: “.. hadi hayırlısı yoksun yani yarın,…pazar .. lider dönersin rahat ol,…ben gidiyorum
da akĢam uçağıyla haber vereyim dedim tamam geldiğinde görüşürüz”, (tape:2757)
15.04.2011 günü saat:13.07‟de Ali Kıratlı‟nın İ.Ekşioğlu‟na gönderdiği mesajda;
“Programımızda bı degısıklık yok demı başkan konustugumuz dogrultuda” yazdığı, (tape:2758)
15.04.2011 günü saat:13.07‟de Ali Kıratlı‟ya İ.Ekşioğlu‟nun gönderdiği mesajda;
“Ok” yazdığı, (tape:2759)
15.04.2011 günü saat:20.04‟de Bülent Uygun‟un Ali Kıratlı‟ya gönderdiği mesajda;
“amam abı gelcez 1 saate yemekte” yazdığı, (tape:1585)
15.04.2011 günü saat:20.04‟de Bülent Uygun‟a Ali Kıratl‟nın gönderdiği mesajda;
“Ok” yazdığı. (tape:1586)
15.04.2011 günü saat:21.57‟de Ali Kıratlı‟yı Bülent Uygun‟un aradığı görüşme;
Ali‟nin “Sana yakınım Mardan dayım gel çay içelim geliyon mu,…kapıya haber bırakıyım geliyosan”
dediği, Bülent‟in çıkmak istemediğini belirterek Ali‟yi davet ettiği. (tape:2760)
15.04.2011 günü saat:22.47‟de Ali Kıratlı‟yı Ümit Karan‟ı aradığı görüşme;
Ali‟nin“…onun kapısının önündeyim” dediği ve davet ettiği, Ümit‟in; ”Tamam” dediği, Ali‟nin; “..BuluĢalım
dıĢ kapının orda lobinin orda” dediği. (tape:2761)
16.04.2011 günü saat:21.30‟da Ali Kıratlı‟nın İ.Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan‟ın; “…Bana bak ya sen seyahatin iyi geçti demi” dediği, Ali‟nin; “Ġyi on numara hiç bi sorun
yok…salı günü salı günü tekrar çıkıcam iĢte sen gel” dediği, İlhan‟ın onayladığı, (tape:2762)
(Ali Kıratlı‟nın İ.Ekşioğlu‟nun talimatıyla Antalya‟ya gidip Bülent Uygun‟la Trabzonspor müsabakasında
dağıtılacak teşvik primi ile ilgili görüşerek olumlu cevap alıp bu durumu İ.Ekşioğlu‟na aktardığı anlaşılmaktadır.)
17.04.2011 günü saat:20.55‟de Ali Kıratlı‟yı Mustafa Anlı‟nın aradığı görüşme;
Mustafa: “Tek Ģeyimiz EskiĢehir abi tek dayanağımız o kaldı yani…”, Ali: “Yok ya Antep maçı yok geçer
Antep Tolunay o…”, Mustafa: “EskiĢehir”, Ali: “... bizim ya”, Mustafa:“Artık Eskişehir oynar,…canla başla ...
bence oynaması lazım ki oynayacağını da tahmin ediyorum”, (tape:2763)
17.04.2011 günü saat:21.39‟da Ali Kıratlı‟yı Murat Öztürk‟ün aradığı görüşme;
Ali (Eskişehir maçı ile ilgili olarak): “…Bir benim ümidim var memleketimiz EskiĢehir
haftaya,…Eskişehir çelmeledi bunları çelmeledi,…çelmelemedi dükkan kepenkleri indiririz yine gibime geliyor”,
..Murat: “..Buca‟ya geliyor musun İzmir‟e“, Ali: “Geleceğiz ya mecbur nasıl gelmeyeyim ben dünde
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Antalya‟daydım, Antalya‟dan uçakla geldim öğleden sonra 3‟te,…tabi ya yoklamaya gidiyoruz yani (gülerek)
maç günü”, (tape:2764)
(17.04.2011 günü Antalyaspor:2-Eskişehir:2 müsabakasının oynandığı, Ali Kıratlı‟nın Antalya‟da
Eskişehirspor ile yapacağı teşvik görüşmelerine zemin hazırladığı)
18.04.2011 günü saat:09.06‟da İ.Ekşioğlu‟nu Alaeddin Yıldırım‟ın aradığı görüşme;
Alaeddin: “…ne diyorsun Trabzon”, İlhan: “Abi iĢte tek benim Ģeyim bu hafta,…bu hafta abi yani iĢ
yani…”, Alaeddin: “Ben bu hafta senden ümitliyim abi EskiĢehir inĢallah yener ya”. (tape:3061)
18.04.2011 günü saat:13.43‟de Ali Kıratlı‟yı İ.Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan: “Buralarda mısın”, Ali: “…caddedeyim bizim ...deyim,…gelirim buradan çıkınca o zaman”, İlhan:
“Tamam oldu”. (tape:2765)
18.04.2011 günü saat:16.20‟de Ali Kıratlı‟yı Şükrü Ongan‟ın aradığı görüşme;
Ali: “Hani o gün benim yanıma geldin ya sen bir arkadaĢla,.ona söyle ben cuma ineceğim oraya
tamam mı akĢam gece,…konuĢtum”, Şükrü: “Anladım abi”, Ali: “Problem yok ben ancak cuma günü
alabiliyorum buradan izin,…öbürüne de ikisine de söylersin o da ona söyler sen söyle yani Ģey de,…önce
görüĢ.. ben çünkü Ģimdi çıktım oradan,…izin istedim dediler cuma günü ancak iĢlerimiz çok…”,(tape:2766)
(Ali Kıratlı‟nın 22.04.2011 cuma günü teşvik parasını alarak Eskişehir‟e geleceğini Şükrü Ongan aracılığı
ile Bülent Uygun‟a bildirdiği anlaşılmakatadır.)
19.04.2011 günü saat:10.57‟de Ali Kıratlı‟nın İ.Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali‟nin; (Şükrü Ongan‟ı kastederek) aradığını ancak antrenmanda olabileceğini belirterek ulaşamadığını
ima ettiği, İlhan‟ın;“…boş ver..”dediği, Ali‟nin;“…Ne yapacağız aynı mı yürüyeceğiz aynı sistem
mi,…bekleyeceğiz yani”dediği, İlhan‟ın; “Gideceğiz boğalar moğalar” dediği, görüşmenin devamında Ali‟nin;
“Bende maça gitmek istiyordum maça da gidemeyeceğiz şimdi seyretmek istiyordum güzel maç olur EskiĢehir
takar onları ya en aĢağı berabere biter o maç hiç kafanı ...”dediği. (tape:2772)
19.04.2011 günü saat:15.57‟de Ali Kıratlı‟yı Muhammet Şenyüz‟ün aradığı görüşme;
Ali: “Valla mücadele kardeşim bildiğin gibi bizde mücadele ediyoruz,…yaramazlık yok hamdolsun”,
Muhammet:“Geliyor musun”, Ali:“…Bütün umutlarımız sizde,…he he bakayım ..büyük kaptanla dün beraberdik
sen konuşurken de”, Muhammet: “... Şey dedim ki topçulara dedim ki bu ..bizi kaç sene önce küme düşürdüler hiç
bir iddiaları yoktu,…hiçbir şey de yoktu 7 tane gol attılar bizi düşürdüler dedim bu …şimdi dedim ki zaman bu
zaman”, Ali: “Vurun”, Muhammet: “Vuracaksın abi dedim Batuhan‟ı gördüm akĢam,…yemek yiyordu dedim 1
gol at..1 gol yetmez dedim 2 gol at dedim…Koray Sezgin CoĢkun”, Ali: “Hepsine.. Ver coĢkuyu dayı
hepsine“, Muhammet: “Hepsine coĢkuyu vereceğim dayı bilgin olsun”, Ali: “Düğünleri var dernekleri var biz
abileriyiz biz.. yardımımız olur ihtiyaçları olur bize…”.(tape:2777)
20.04.2011 günü saat:10.31‟de İ.Ekşioğlu‟nu Alaeddin Yıldırım‟ın aradığı görüşme;
İlhan: “Bekliyoruz bekliyoruz abi,…valla herĢeyi yaptık hatta devam da ediyoruz önümüze doğru
devam ediyoruz da cuma günü, cuma günü yani bu şeylerin ilki hani beklentilerin ilki…”, Alaeddin: “.... 17 de 17
yaptım abi ben ne olacak”, İlhan: “Bide abi Trabzon kimse anlatmasın Trabzon takımı 80 puan alacak kapasitede
bi takım mı ya”, (tape:3065)
20.04.2011 günü saat:18.18‟de Sami Dinç‟in Sezer Öztürk‟e gönderdiği mesajda(tape:1856);
“Merhaba Sezer, musait olunca konusalim bu aksam. Senden haber bekliyorum. Sami” yazdığı.
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20.04.2011 günü saat:15.16‟da Ali Kıratlı‟nın İ.Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “Dün konuĢtum onla dün gece,…gelseydin melseydin dedi dedim ne bileyim abi olmadı olsaydı
gelecekti dedim yani iyi dedi bi yer nokta yaptık onunla,…sen cumartesi ayarla onu gideceğim geri
geleceğim”,… Ali:“Mutlular mutlular inĢallah bitireceğiz ya,…senin hiç bu iĢler yokken içine düştü o iĢler”.
(tape:2784)
20.04.2011 günü saat:16.34‟de Ali Kıratlı‟yı İ.Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan: “Ya o seninkine Ģeyi de söyleyebilirsin he onunla da irtibata geçsin yani o Ģey bizim Ģeyle de
haber göndermiĢler ona da bize bize gelecek var ya bir tane oradan bize gelecek,…onu da alsın iĢin içine”
(Sezer Öztürk‟ü kastederek), Ali: “Benimki mi”, .. İlhan: “O diyor ki o tabi olayları biliyor ama Ģeyi bilmiyor
sistemi,…diyor burada en önemli Ģey diyor oradaki diyor 18‟in bile diyor bu biter bitmez bu iĢin
kapanacağını bilmesi lazım diyor “, Ali: “…. Ben böyle uygun görüldü böyle dedim o bizimki
biliyor…bizimkinin de yani Ģeyini yapsak iyi olurdu esasında öbürünün de”, İlhan: “Ben bir bakacağım
bakacağım ben sana söyleyeceğim”dediği görüşmenin devamında Ali‟nin cep telefonundan konuşmak istemediği
için sabit numara istediği, İlhan‟ın; sabit numara olmadığını belirttiği. (tape:2785)
20.04.2011 günü saat:16.47‟de Ali Kıratlı‟nın İ.Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “O bizim yeni evlat yok he o o yok ben biliyorum,…o bizim yeni gelecek olan evlat,…o gün yok
o”, İlhan: “…Hayır fark etmez ya o”, Ali: “Onu sonra düĢünüyor gibi yani pek düĢünmüyor onu,…biliyorum
ben Ģey çünkü nasıl yapacağını nasıl edeceğini,…onu da veririm yani sana istiyorsan”, İlhan: “…Burada
herkes nasılsa yemeği eĢit Ģey yapacak”, Ali: “…İstiyorsan da Ģey yaptırırız yani…ne bileyim baĢkan
sensin ben,…e geçen sen sen söyledin ya aman onu öyle bunu böyle hesabı ..“. (tape:2786)
(Bülent Uygun ve Ümit Karan üzerinden diğer futbolculara da teşvik primi dağıtılacağı, bu futbolcular
içerisinde Sezer Öztürk‟ün de olmasını istedikleri.)
20.04.2011 günü saat:18.18‟de İ.Ekşioğlu‟nu Aziz Yıldırım‟ın aradığı görüşme;
Aziz: “Yav neredesin kardeşim seni görmeyince iĢler rast gitmiyor”, İlhan: “Başkanım ben geldimde
kulüpte siz çıkmışsınız ya”, Aziz: “İlhan valla bildiğin gibi bu kadar stres bu kadar şey kaldıramıyorum artık,…birde
duydum O Pele (Eskişehirsporlu futbolcu Viktor Hugo Gomes Passos‟ın lakabı) mele de sakat diye
EskiĢehir‟de”, İlhan: “Öyle diyorlar da o enteresan bir Ģey yapacak,..kadro yapacakmış he”, Aziz: “..Onu
yalandan yapıyor herhalde”, İlhan: “Valla hani dedik ya ona sağlam dur bilmem ne falan”. (tape:3067)
20.04.2011 günü saat:18.18‟de Sami Dinç‟in Sezer Öztürk‟e gönderdiği mesajda(tape:00000);
“Merhaba Sezer, musait olunca konusalim bu aksam. Senden haber bekliyorum. Sami” yazdığı.
20.04.2011 günü saat:19.38‟de Aziz Yıldırım‟ın Şekip Mosturoğlu‟nu aradığı görüşme;
Şekip:“..KonuĢtum o çocuğun menajeriyle,…oynayacakmış Pele oynayacakmış hiç bir şeyi yokmuş”,
Aziz: “Mahsus yapıyorlarmıĢ,…öğrendim öğrendim”. (tape:1638)
20.04.2011 günü saat:19.30‟da Sami Dinç‟in Sezer Öztürk‟ü aradığı görüşme;
Sami‟nin; “Ha Sezer şimdi konuştum şeyle ġekip abiyle konuĢtum mevzuyu da” dediği ve kendisinin
aracı olduğunu kimseye söylememesini istediği, Sezer‟in; “Hı hım yani büyük ihtimalle biz anlaĢtık sayılır zaten
o zaman” dediği, Sami‟nin; “Sen kafanda anlaĢtım diye bak yani artık bitti” dediği. (tape:1857)
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21.04.2011 günü saat:13.36‟da İ.Ekşioğlu‟nun Alaeddin Yıldırım‟ı aradığı görüşme;
İlhan:“…Alamadım ya sesi...telefonu bu”, Alaeddin: “Bu şey ya dalga telefondan”, İlhan: “..anladım he”,
Alaeddin: “ġimdi gittim geldim,…iyi olumlu bende,…ġekip bir Ģey söyleyecekti ya sana söylemiĢ o Ģey mi”,
İlhan: “SöylemiĢ he he zaten haberi var onun ben onunla da konuĢturdum”, Alaeddin: “Olsun yani doğru
yani var yani,…herkesin var yani iyi”. (tape:3068)
21.04.2011 günü saat:16.27‟de Ali Kıratlı‟yı İ.Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
Ali:“..Dedim bugün görüşürüz falan ben dedim aramayınca bakayım dedim program yapacağım”, İlhan:
“İlk dediğimizi yapalım ya”, Ali: “İyi abi tamam ben onların dediğini söyledim,…dün gece Ģeyle de konuĢtum
Sezer‟le de konuĢtum”, İlhan: “Oynuyor mu”, Ali: ”Gelecek misin abi falan dedi, dedim bilmiyorum yarın belli
olacak gelseydin abi falan filan ne bileyim bilmiyorum dedim konuşuruz yarın dedim kaldı öyle ya bilmiyorum sen
bilirsin şey sensin abi ağa sensin senin dediğin olur benden bir şey yok”, dediği, akabinde sabit numaradan
görüşmek için sözleştikleri. (tape:2787)
21.04.2011 günü saat:16.30‟da Mecnun Odyakmaz/Ali Kıratlı'yı İ.Ekşioğlu'nun aradığı görüşme(Şahısların
sabit hat üzerinden görüşme yapmak üzere anlaşmaları sonrasında yaptıkları telefon görüşmesi.);
İlhan: “Bunlar Ģeyse o zaman söyle ya… o ilk konuĢtuğumuzu… bi yüzyüze geleceğiz seninle dur
arayacağım seni…gelde abi biz öyle biz ne konuĢtuysak onu biz bi ters yapmadık ha…sen tamam
diyeceksin…gel desende sen veremeyeceksin ki Ģimdi". (tape:2670)
21.04.2011 günü saat:18.04‟de Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'yı aradığı görüşme;
Ali:"Bende sabah gelcem…Zafer hocayla geleceğez…seyredeceğiz akşam… bakalım… yaramazlık yok
demi", Ümit: “yok yok" . (tape:2737)
21.04.2011 günü saat:19.45‟de İ.Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı‟yı aradığı görüşme;
Ali: “Ne yaptın”, İlhan: “ġimdi Ģey diyoruz yani eğer çok Ģey diyorlarsa…sen gidersin…ben
cumartesi günü yollarım sana”, Ali: “Yok gerek de yok ben gidiyorum zaten”,..Ali: “Beni öbürü de aradı her
zamanki kardeşim benim…geldin mi meldin mi dedi geldim yoldayım dedim”, İlhan: “İyi oraya git ya”, Ali: “Yarın
gideceğim abi mecburum yani bi …girdik yani…ben gelirim sen kimseyi takmana gerek yok ya”, (tape:1789)
(İ.Ekşioğlu‟nun ayarlayamadığı için 22.04.2011 günü Ali Kıratlı ile gönderemediği teşvik parasını,
23.04.2011 günü arkasından Eskişehir‟e gönderebileceğini söylediği.)
21.04.2011 günü saat:19.51‟de Ali Kıratlı‟yı Mustafa Anlı‟nın aradığı görüşme;
Mustafa:“…Var mı gidiş”, Ali: “Valla herhalde sabah olacak...”, Mustafa:“…Biliyorum şimdi şimdi şimdi
Zafer burada geldi,…buraya geldi şimdi o söyledi hatırladım...”, Ali: “…bende Mecnundaydım”, Mustafa: “Sabah
erken mi gideceksin sen”, Ali: “Bilmiyorumki akĢam konuĢacağız iĢte en son Zafer ile demiştin”. (tape:2789)
21.04.2011 günü saat:20.45‟te Sami Dinç‟in Sezer Öztürk‟ü aradığı görüşme(tape:1858);
Sami: “Ġkincisi Ģey Sezer, baĢkanla ayak üstü çok konuĢabildim ama okey tamam sen hallet dedi
yani hani ben Ģeyi aldım yani okeyi tamamdır hiçbir sıkıntı yok herhalde haftaiçi falan veya hani Ģey biraz
da bağlı bir sonra ki skora da biraz bağlı bu hafta bakalım ne olacak ne bitecek Trabzon un durumu da
malum ondan sonra haftaiçi hallederiz abi onu” dediği, görüşmenin devamında görüşmek için sabit numarası
olup olmadığı sorduğu.
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21.04.2011 günü saat:21.00‟da İlhan Ekşioğlu‟nu Şekip Mosturoğlu‟nun aradığı görüşme;
Şekip: “Bizim dosyaya hiç bakan olmamıĢ,…Ģu saate kadar kimse bakmamıĢ dosyaya”, İlhan:
“…Sen söyledin mi,…o yapsın o zaman ona bi söyleseydin o ilgilensin bütün Ģeylerle mağdurlarla o
ilgilensin”, Şekip: “..Toplasın mı hepsini”. (tape:3070)
(„Mağdur‟ olarak kastedilenin futbolcular‟, „Bizim dosya‟ olarak bahsedilenin ise Sezer Öztürk olduğu
anlaşılmış, Şekip‟in; İlhan‟a Teşvik konusunda Ümit Karan‟ın Sezer Öztürk ile görüşmediğini ilettiği
değerlendirilmiştir.)
21.04.2011 günü saat:21.02‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı‟yı aradığı görüşme;
İlhan:“Bu bizimki hiç he hiç bir Ģeyden bihaber ha…hiç bir Ģeyden haberi yok” Ali: “Ben onlara
söyledim ikisine”, İlhan: “Hiçbir Ģey dedi hiç ne toplayan var ne söyleyen var”, Ali: “Onlar bizi bekliyor
bekliyor derken onun için mi acaba”, İlhan : “Sen söyledin seninle ne alakası var o toplayacaktı söyle”, Ali:
“Ġkisine de söyledim sendekine de söyledim öbürüne de ertesi gün söyledim onun yanında…O dedi hatta
ben onlarla konuĢtum dedi…bi arayayım bakayım istiyorsan ben ne diyeyim yani buradan oldu mu
yürümüyor ki abi ne yapayım”, İlhan: “Bu niye söylemedi ya”, Ali: “Belki vakti saati vardır”, İlhan: “Oğlum ya
abi yarın mahkeme var ya (maçı kastediyor)”, Ali: “Evdeyim şimdi konuşayım arayayım”. (tape:1790)
21.04.2011 günü saat:21.04‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Şekip Mosturoğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan‟ın;“…Bu iĢte bir …var gözünü seveyim bununla sen bi konuĢ,…bu bugün zaten hepsini
toplasın,…tek tek söylesin abi”dediği, Şekip‟in; “…ĠĢte öyle bir kapasitesi var mı bunun sen Mecnun‟la
konuĢtun mu” dediği, İlhan‟ın; konuşmadığını belirttiği, Şekip‟in; birde kendisinin deneyeceğini söylediği.
(tape:3071) (Sivasspor kulubü başkanı Mecnun Otyakmaz‟ın bağlantıyı sağladığı anlaşılmaktadır.)
21.04.2011 günü saat:21.05‟de Ali Kıratlı‟nın Ümit Karan‟ı aradığı görüşme;
Ali: “…Evdeyim geldim erken sabah çıkacağım diye”, Ümit: “İyi abi ne olsun işte biraz önce toplantı
falan yaptım çocuklarla”, Ali: “Var mı yaramazlık”, Ümit: “Yok iĢte bir Ģey yok haberler”, Ali: “AsayiĢ
berkemal yani”, Ümit: (Gülüyor) “Maçı kazanmamız lazım”, …Ali: “ġeyi vermiĢler Fenere sizin Sezer‟i,…ona
da söyledin mi bir Ģey”, Ümit(hayır manasında): “Eee,…o ağzı sıkı değil”, Ali: “Ama o bizimkine demiĢ
bizimkilerde ona sormuĢ böyle böyle neyse gelecek misin falan filan diye,…o da diyor bilmiyorum yani
bana söylediler Ģimdi”, Ümit: “Hallederiz ya daha onunla Ģey yaparız yani”. (tape:2790)
(Ümit Karan‟ın, teşvik konusunda diğer futbolcularla görüştüğü, Ali Kıratlı‟nın Sezer Öztürk ile de
görüşmesini istediği anlaşılmıştır.)
21.04.2011 günü saat:21.07‟de Aziz Yıldırım‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Aziz: “ġekip‟in söylediğini duydun mu”, İlhan: “Duydum…ġekip‟e ben dün dün söyledim ona onunla
bi konuĢ diye…bizimkini arıyorum bizimki cevap vermiyor Ģimdi arar beni…ben anlamadım hiçbir
Ģey…BaĢkanım onunla o Bir Numarayla bana gelen öbürünün haberi var”, Aziz: “Arabaya atla işin yoksa atla
gel bu Şipyaninin oteli var ya…ġekip‟le orda olacağım gel konuĢalım beraber”. (tape:2134)
(„Bir numara‟ diye bahsedilen Bülent Uygun, „öbürü‟ olarak bahsedilen ise Ümit Karan‟dır.)
21.04.2011 günü saat:21.08‟de Ali Kıratlı‟nın Ġlhan EkĢioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali‟nin; (Ümit Karan‟la yaptığı Eskişehirspor‟lu futbolcuları kastederek)“…YavaĢ yavaĢ alıyorum diyor
hepsini,…bu Ģey değilki diyor öyle hepsini alıpta konferans gibi yapamam ki diyor 2-2, 3-3 alıyorum
diyorum hepsini diyor…olmazki abi diyor konferans gibi diyor ağzı Ģey olan var diyor düz olan var diyor
eğri olan var diyor ağzı olan konuĢuyor tercümanlar var diyor 3-3, 4-4 alıyorum diyor Ģimdi bugün hepsini
alacağım diyor…ben diyor haberim var diyor olmaz mı diyor…adamın kendisiyle konuĢtuk ya bizim bizim
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yani bizi zan altında bırakacak bir Ģey yok,…mantıken 20 kiĢiyi de alıp konuĢamazsın abi yabancısı var
yerlisi var o var bu var tek” dediği, İlhan‟ın bunları onayladığı. (tape:2671)
(Ali Kıratlı‟nın; Ümit Karan‟ın diğer futbolcularla yaptığı teşvik görüşmesini aktardığı değerlendirilmiştir.)
21.04.2011 günü saat:21.11‟de Ali Kıratlı‟nın Ümit Karan‟ı aradığı görüşme;
Ali: "Sen onunla konuĢ ha unutma gelsin bize yani ona Ģimdi sorarlar çünkü onun yani öyle
olmasın dıĢarıda kalmasın tamam”, Ümit: “...Ben konuĢtum onunla ya o da...istiyor zaten”, Ali: “…Sen onla
da konuĢ yani onun için tamam”, Ümit: “O da gelmek istiyor abi size”, Ali: “Tamam gelsin sen çünkü ona
sorarlar morarlar o benim haberim yok ondan sonra Ģey olur baĢka bir Ģey çıkar yani ortaya tamam bul
onu da adam gibi söyle açsın kim soruyorsa ona söylesin konuĢ…”.(tape:2791)
(Ali Kıratlı‟nın Ümit Karan‟dan Sezer Öztürk ile görüşmesini, Şekip Mosturoğlu‟nun Sezer‟e teşvik
konusunu sorduğunda, görüştüğünü belirtilmesini istediği anlaşılmaktadır.)
21.04.2011 günü saat:21.25‟de Ali Kıratlı‟nın Ümit Karan‟a gönderdiği mesajda;
“Aman krdm eksık bı Ģey yapma kurban olayım bunlar sağlamasını da yapıyolar allah korusun
yanlıs anlasılmayalım sen konusup cözersin o cocukla da” yazdığı . (tape:2792-2793-2794)
21.04.2011 günü saat:21.31‟de Sami Dinç‟i Sezer Öztürk‟ün aradığı görüşme;
Sami:“Ġyi bir konuĢmam var seninle yani ama burdan konuĢamıyorum (gülüyor)
sıkıntılıyız,….Blackbery kullanıyor musun sen”, Sezer: “Hayır abi, niye konuĢamıyorsun burdan konuĢ ya
ne olacak”, Sami: “Burdan konuĢamam da, ya ben konuĢamam baĢta yani,…en baĢta ben konuĢamam
benim taraftan selam söyleyecek çok kiĢi var”, Sezer: “He, ben sana bir numara mı yolluyayım”, Sami:
“Tesisteysen ama tesiste Ģey yapılıyor yani tesiste olmaz tesis yanlıĢ olur da Ģöyle yapalım sen ne kadar
numara bulsan da yine bulacağın arkadaĢlarının cebi falan olur yani”. (tape:1859)
21.04.2011 günü saat:21.41‟de Şekip Mosturoğlu‟nun Sami Dinç‟i aradığı görüşme;
Şekip: “Müvekkilini 11 gibi ara”, Sami: “Kendi Ģeyinden telefonundan”, Şekip:“Tabi tabi öteki tarafa
hiç bulaĢtırma…ben kendi telefonumu kullanmıyacağım da kesin”, Sami: “Okey tamamdır”. (tape:1820)
(Sezer Öztürk‟ü arayıp Ümit Karan tarafından teşvik için kendisiyle görüşülüp görüşülmediğini teyit
etmesini istediği değerlendirilmektedir.)
21.04.2011 günü saat:21.49‟da Sami Dinç‟e Sezer Öztürk‟ün gönderdiği mesajda;
“05377186254” yazdığı. (tape:1860)
21.04.2011 günü saat:23.36‟da İlhan Ekşioğlu‟na Şekip Mosturoğlu‟nun gönderdiği mesajda;
“Avukat gelip dosya ile ilgili bilgileri vermis. sadece benim muvekkile degil tum davacilara. Benim
muvekkil diger davacilarin tumu ile konusmus. Davalari” yazdığı. (tape:3072)
21.04.2011 günü saat:23.37‟de Aziz Yıldırım‟ı Şekip Mosturoğlu‟nun aradığı görüşme;
Şekip: “…Sami‟nin müvekkili geri dönmüĢ Sami‟ye,…bütün davaları almıĢlar,…bütün herkesle
konuĢmuĢlar hatta iĢte davalıların bir bölümü demiĢ ki biz yemin ediyoruz sana vereceğiz davayı,…hepsi
sözünü vermiĢ”, Aziz: “…tamam o zaman peki”, Şekip: “…Sami çok sevinçli davaları almıĢ”. (tape:1642)
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22.04.2011 günü saat:08.39‟da İlhan Ekşioğlu‟na Şekip Mosturoğlu‟nun gönderdiği mesajlarda;
“Avukat gelip dosya ile ilgili bilgileri vermis. sadece benim muvekkile degil tum davacilara. Benim
muvekkil diger davacilarin tumu ile konusmus. Davalari”, “n tamamini bizim avukata vermeye soz
vermisler hatta yemin eden olmus.” yazdığı. (tape:3073-3074)
22.04.2011 günü saat:10.41‟de Şekip Mosturoğlu‟nu İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan: “Hazır mıyız mahkemeye”, Şekip: “Dün avukat bütün müvekkilleri toplamıĢ…Hepsi ile tek tek
konuĢmuĢ demiĢki davayı bana verirseniz dedim hepiniz kazanırsınız bütün müvekkiller vermeyi kabul
etmiĢler hatta içlerinden yemin edenler olmuĢ…Avukat çok çok memnun yani olaydan”, İlhan: “ĠnĢallah
kazanırız davayı”, Şekip: “Uzun gözüküyor ama bakalım yani herkes inandığına göre”, İlhan : “Eksik bir
delil bırakmadık bütün…herĢey lehimize yani…bundan sonra artık Ģeye hakime kalmıĢ hakime”, Şekip:
“Hakime ve Allah‟a kalmıĢ”, İlhan: “Hakim de önemli hakim(gülüyor)”. (tape:1822)
22.04.2011 günü saat:14.32‟de Muhammet Şenyüz‟ü Zafer Tüzün‟ün aradığı görüşme;
Zafer‟in; Bülent Uygun‟un yanına uğrayacaklarını belirttiği ve “... kısa kısa ... hemen kısa metraj ondan
sonra oradan da çıkmayacağız zaten diyor Ali,…o senin oraya geldikten sonra oradan çıkmayacağız diyor”
dediği, Muhammet‟in anladığını belirttiği . (tape:1538)
22.04.2011 günü saat:13.32‟de Ali Kıratlı‟nın Ümit Karan‟ı aradığı görüşme;
Ali: “Geldim bir...uğrayım bir baĢarı dileyim…bir yaramazlık yok demi,…aldım akĢam mesajını
falan,…her Ģeyi tamam”. (tape:2797)
22.04.2011 günü saat:15.01‟de Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan: “Ben dedim ulan acaba birĢey mi unuttum diyorum,…abi hayattan Ģey olduk ya”, Ali:
“Buradayım vereyim mi,…geldim buradayım”, İlhan: “Hangisi yanında”, Ali: “Yenisi de bizimkisi de hepsi
burada”. (tape:2798)
(Ali Kıratlı‟nın Eskişehir kampına giderek burada Sezer,Ümit ve Bülent‟i; İlhan Ekşioğlu ile görüştürdüğü
değerlendirilmektedir.)
22.04.2011 günü saat:15.10‟da Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “Gece 11‟de Sami‟ye söylemiĢ o zaten anca sıra gelmiĢ ona tek tek konuĢuyor diye…”, İlhan:
“..Durum nasıl durum”, Ali: “Durum iyi de bir iki tane şey var eksik var,…iyileşmemişler,…2‟si yanımda şimdi
konuşuyorum hiçbir aksilik yok selamı var hepsinin,…11‟de gece Sami‟ye dönüĢ yapmıĢ bu da yani şimdi
Feridun”, İlhan: “…Sakin, saldırma yok sinir yok sakin sakin”. (tape:2799)
(Ali Kıratlı; Sezer Öztürk‟e Ümit Karan tarafından geç de olsa ulaşıldığını, Sezer‟in de Sami Dinç ile gece
11‟de görüştüğünü anlatıyor.)
22.04.2011 günü saat:15.21‟de Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı, kendisini Sezer Öztürk‟le
görüştürdüğü görüşme;
Ġlhan‟ın;“…KarĢıda bi buluĢalım dedi ona gidiyorum Ģimdi” dediği, Ali‟nin;“…Şey yanımda yeni
transfer birşey diyormusun” dediği, görüşmenin devamında Ali‟nin telefonu yanında bulunan Sezer Öztürk‟e
verdiği, Sezer‟in; hal hatır sorduğu, İlhan‟ın; “…Siz inĢallah iyi olunca daha iyi olacağız” dediği, Sezer‟in;
(Gülüyor) “ĠnĢallah öyle olacak” dediği, İlhan‟ın; “… görüşürüz sonra önümüzdeki hafta” dediği. (tape:2800)
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22.04.2011 günü saat:15.26‟da Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme(tape:2801);
İlhan: “Bugünleri bir aşalım bak neler olacak,…o gün bugündür biliyorsun değil mi”, Ali. “Sen yanına mı
gidiyorsun”, İlhan: “He yanına gidiyorum”, Ali: “Söylersin o zaman”, İlhan: “Söyleyeceğim söyleyeceğim”.
(İlhan‟ın yanına gittiği Aziz Yıldırım‟a; yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi vereceği anlaşılmaktadır.)
22.04.2011 günü saat:15.28‟de Ali Kıratlı‟yı İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan‟ın; “…Aakşamkiler belli mi” diyerek Eskişehirspor‟un kadrosunu sorduğu, Ali‟nin; belli olduğunu
söylediği, İlhan‟ın mesaj atmasını istediği. (tape:2802)
22.04.2011 günü saat:15.31‟de Muhammet Şenyüz‟ü Zafer Tüzün‟ün aradığı görüşme;
Zafer: “Adem Adem orada mı Adem geldi mi”, Muhammet: “İkisi de burada abi”, Zafer: “Geliyoruz baba 5
dakikayla kalmaz oradayız da”. (tape:1539)
22.04.2011 günü saat:15.34‟de Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟na gönderdiği mesajda;
“Ivesa Koray Nada Veysel Volkan Alper Doga Burhan Pele Sezer Batu” yazdığı . (tape:2803)
22.04.2011 günü saat:15.34‟de Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟na gönderdiği mesajda;
“Kaptan 2. yarı gryo Sezgn Dıego sakat”yazdığı. (tape:2804)
(Kaptan olarak bahsettiği Eskişehirspor futbolcusu Ümit Karan'ın maçın ikinci yarısında 77. dakikada
oyuna girdiği .)
22.04.2011 günü saat:16.12‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Şekip Mosturoğlu‟nu aradığı görüşme(tape:3075);
Şekip: “Grand Tower‟ın önündeyim İlhan,…gelen var mı başkan geldi mi”, İlhan: “Geldi geldi bekliyoruz”.
22.04.2011 günü saat:17.54‟de Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “Ne yaptın konuĢtun mu”, İlhan: “(konuştuğunu söyleyip) Tek Ģeyi sana Ģey yapıyor aman diyor
dikkat etsin diyor Ģeye ...dikkat etsin diyor”, Ali: “Takılmayayım,…e yapacak birĢey yok abi orada bizim
yapacağımız...edeceğiz bakacağız…canını sıkma yapacak birĢey yok geldik buralara iyi konuĢacağız”.
(tape:2805)
(İlhan‟ın; Fenerbahçe-Eskişehirspor maçı sırasında basın tarafından görüntülenmesine atıf yaparak, Aziz
Yıldırım‟ın dikkatli olması konusundaki talimatını Ali Kıratlı‟ya ilettiği anlaşılmıştır.)
22.04.2011 günü saat: 22.00‟da Tamer Yelkovan‟ı X Şahsın aradığı görüşme;
Aralarında Eskişehir maçıyla ilgili konuştukları, Tamer‟in: “Ama Ģey yani öyle oynasın istedik biz
de”dediği, X Şahsın. “He bence de öyle oldu yani çünkü” dediği, Tamer‟in; “Çünkü Ģey galibiyete oynarlarsa
Ģey olabilirdi açılırlardı anladın mı” dediği, X Şahsın; “Doğru şeyi ama …bir tanesi aldı geçti kaleci ile karşı
karşıya kaldı geri döndü, vursa süper gol olurdu, ama o” dediği, Tamer‟in; “Şey iyiydi ama o, o çocuk neyse o
çocuk o çok iyi oynadı” dediği . (tape:1900)
22.04.2011 günü saat:22.03‟de Ali Kıratlı‟nın Sabah Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Deniz Derinsu‟yu
aradığı görüşme;
Muhabirin:“Sen Eskişehir‟demisin” dediği, Ali‟nin inkar ettiği, Muhabirin: “Trabzonlular senin fotoğrafını
geçiyorlarmış her yerde,…Eskişehir‟deydi bugün ne işi var Trabzon maçında falan filan diye dedikodu
yayıyorlarmış” dediği, Ali‟nin ısrarla inkar ettiği ve “Yok be ağabeyciğim,…karşıdayım” dediği, Muhabirin:
“…İstanbul‟da” dediği, Ali‟nin onayladığı. (tape:2808)
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22.04.2011 günü saat:22.04‟de Ali Kıratlı‟yı Mustafa Anlı‟nın aradığı görüşme;
Görüşme başlamadan önce Mustafa Anlı‟nın arka planda X bir şahıs ile konuştuğu, X Şahsın “Aziz
Yıldırım‟ın yerinde olsam bütün maçlarda 1‟er milyon dolar gönderirim 5 milyon dolar gönder 100
milyon...” dediği, Mustafa‟nın “Abi gözümüz aydın bitmiş”dediği, Ali‟nin; “Hadi görüşürüz bakarız ...”dediği,
Mustafa‟nın; “Vallahi bitti…” dediği. (tape:2809)
22.04.2011 günü saat:22.20‟de Ali Kıratlı‟nın Zafer Tüzün‟ü aradığı görüşme;
Zafer: “Geliyoruz yavaş yavaş şeye doğru…”, Ali: “…Hadi gel de acil çıkalım”, (tape:2812)
22.04.2011 günü saat:22.53‟de Bülent Uygun‟u Zafer Tüzün‟ün aradığı görüşme;
Zafer: “Bülent‟im kardeşim hadi tebrikler,…olmadı ya sen şey...babacım...”, Bülent: “…Olmayınca olmuyor
ya”, Zafer: “Ali ileyiz de ne yapacaksın gelecek misin bizimle”, Bülent: “..He gelecem abi”, Zafer:“İyi o zaman
geliyoruz senin oraya tesise”. (tape:1589)
22.04.2011 günü saat:23.47‟de Muhammet Şenyüz‟ü Zafer Tüzün‟ün aradığı görüşme;
Zafer‟in; soru üzerine yola çıktıklarını söylediği, Muhammet‟in; “He bize her yer Trabzon mrabzon
kazımaz 15 yıl sonrasının acısını böyle çıkartırız,…koyarız adama Ali abim rahat olsun sıkıntı yaratmasın
kendine” dediği, Zafer‟in yanında bulunan Ali Kıratlı‟nın; “Eskişehir sahip çıksın bana o zaman” dediği,
Muhammet‟in; “Bülent hocayı da aldınız herhalde” dediği, Zafer‟in onayladığı. (tape:1542)
23.04.2011 günü saat:09.53‟te Sami Dinç‟in Sezer Öztürk‟e gönderdiği mesajda;
“Uyaninca sen konusalim sezer” yazdığı. (tape:1864)
23.04.2011 günü saat:11.22‟de Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan:“..Hallettim saat 4‟de kalkıyor uçak,…öbürünü de (parayı kastettiği), sabah oradaydım,…Tamer
şeye gitmiş anasını satayım nedir Düzce‟ye Topuk yaylasına”, Ali: “Bir 5 dakika seninle birşeyler konuşsaydım
ya…başkan sen şeye Mustafa‟ya söyledin ben arayım sorayım o zaman”, İlhan: “…söyledim Mustafa‟da biliyor
baĢkan da biliyor”. (tape:2816)
23.04.2011 günü saat:15.39‟da Ali Kıratlı‟ya Ümit Karan‟ın attığı mesajda;
“Abi gorusekmiyiz ona gore poram yapcam cocuklar formayi sordu” yazdığı. (tape:2823)
(Futbolcuların teşvik konusunda anlaşmaya vardıkları parayı almak istediklerini ilettiği anlaşılmıştır.)
23.04.2011 günü saat:17.19‟da Ali Kıratlı‟nın Ümit Karan‟a attığı mesajlarda;
“Pazartesı oglen gtmeden bulusur bı kahve ıcerız krdm bızım o taraft a ben ızmır e gectm yarın
gece donucem mactan snra selamlar krdm” yazdığı. (tape:2824-2825)
23.04.2011 günü saat:18.15‟de Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “…Pazartesi günü kahveyi öğlende içeriz değil mi en geç”, İlhan: “Ġçeriz içeriz ya, …beni
arayacak ben de tamam diyeceğim yani seni söyleyeceğim haberin olsun”. (tape:2828)
24.04.2011 günü saat:10.40‟da Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “Bi Ģey yapalımda randevu…”, İlhan: “..Gel bana yarın,…bu ordan beraber halledecez zaten sen
gel bana,…yok Ģeyden halledecez,..en maçı al gel kardeĢim gerisine karıĢma”. (tape:2832)
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24.04.2011 günü saat:11.13‟de Aziz Yıldırım‟ın Şekip Mosturoğlu‟nu aradığı görüşme;
Aziz: “Bu akşam bunlar yayın yapmışlar Kanal Türk…o Ali, ġekerci Ali varya…o Eskişehir‟e gitmiş o o
salakta maça gittiği halde gazetecilere gitmedim demiş”, Şekip: “Tamam bu yeni yasaya göre de şey yapabiliriz
bişeyler yapabiliriz” , Aziz: “Suç duyurusu, ..isbat...bu Sezer ile ilgili Hürriyet yazmış tamam mı”, Şekip: “Bütün
gazetelerde var başkanım”, Aziz: “O zaman onunla ilgili bir üsluplu bir açıklama yap… ama birisi sızdırıyor yani
ya…onlardan biri sızdırıyor abi”, Şekip: “Bütün detaylarını sızdırmışlar”, Aziz: “O zaman ya menajer ya oyuncu
yapmıştır…ya ben bile bilmiyorum ne yaptığınızı yani”. (tape:2143)
(Karşılaşmasından önce, Ali Kıratlı‟nın Eskişehir‟e giderek Eskişehirsporlu futbolcularla yaptığı
görüşmelerle ilgili basında çıkan haberler hakkında konuştukları.,)
24.04.2011 günü saat:12.11‟de Sami Dinç‟i Sezer Öztürk‟ün aradığı görüşme;
Sami: “Ha gazetelerde maĢallah çıkmıĢ abi herĢey,…çok çıkmıĢ da baĢkan kudurdu abi acayip
sinirli Ģuan‟, Sezer: “Kimse konuĢmadı ki bizden ama abi”, Sami: “Ama abi çok detaylı yazmıĢlar Sezer çok
detaylı yazmıĢlar yani” dediği ve konuyu Şekip‟in, kendisinin ve başkanın bildiğini söylediği, Sezer‟in, Ali
Kıratlı‟nın da bildiğini belirttiği, Sami‟nin, “Maç,maç çok yakın olduğu için maça bağlarlar herkes zarar görür”
dediği, Sezer‟in, onayladığı . (tape:1872)
24.04.2011 günü saat:12.25‟te Sami Dinç‟in Şekip Mosturoğlu‟nu aradığı görüşme;
Sami (Sezer Öztürk ile yaptığı telefon görüşmesinden bahsederek): “Şey diyor Ali Kıratlı geldi bana
maçtan önce diyor yanında da Şükrü diye biri vardı diyor bizim hocanın pek bi yakını diyor bu Şükrü, menajeri mi
nedir diyor geldiler bana tebrikler biz duyduk hikayeyi falan filan yaptılar ben bilmezi oynadım biraz diyor ondan
sonra tamam kardeşim biz başkanla konuştuk hep başkanın yanında ki insanlarız biz bilmezmiyiz falan filan
yapmışlar orda herkes bu konuşmayı duydu diyor Bülent hoca da dahil hepsi duydu diyor”. (tape:1873)
24.04.2011 günü saat:22.23‟de Ali Kıratlı‟yı Ümit Karan‟ın aradığı görüşme;
Ümit: “…Kalpten gitmişsindir abi,…böyle bir maç mı olur ya” (Bucaspor-Fenerbahçe maçını kastederek),
Ali: “Var mı bir yaramazlık,..geldiğimde tamam mı kardeĢim döneceğim”. (tape:2836)
25.04.2011 günü saat:11.07‟de Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı(tape:2838); görüşmenin
gerçekleşmediği.
25.04.2011 günü saat:11.29‟da Ali Kıratlı‟ya İlhan Ekşioğlu‟nun gönderdiği mesajda;
“Seni biraz dan arayacagim” yazdığı. (tape:2839)
25.04.2011 günü saat:11.45‟de Ali Kıratlı‟yı İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme(tape:2840);
İlhan: “Ne yapıyorsun,…ben Ġlhan”, Ali: “Bozma pazartesimizi Feneryolundayım”, İlhan: “…Gelsene
bana”.
25.04.2011 günü saat:14.23‟de Ali Kıratlı‟ya Sami Dinç‟in gönderdiği mesajda; (tape:2842)
“Merhaba Ali bey, beni arayabilirmisiniz musait oldugunuzda. Av. Sami Dinc” yazdığı.
25.04.2011 günü saat:16.29‟da Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'ya gönderdiği mesajda;
"Abi aramadin ben gitcem" yazdığı. (tape:2738)
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25.04.2011 günü saat:16.34‟de Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan: “Lan Ģimdi rahatladım çıktım tekrar giriyorum toplantı var bugün”, Ali: “Ama ben ne
yapacağım ya geziyorum arabayla”, İlhan: “Sen ne yapacaksın biliyor musun bir kere 2 saat seni konuĢtuk 2
saat,…,ikimiz abi…yok yok dedim dedimki ya böyle böyle olmuş ya dedi o otobüsdekiler diyor şakşakçılar diyor
benim diyor yani anladı onların kimler olduğunu dedim ya birşey diyeceğim sana sen ne dediysen ben onu
yaptım…”, Ali: “Ben geleyim senin yanına ben caddedeyim ya”, İlhan: “Çok acil gel o zaman bana”. (tape:2847)
25.04.2011 günü saat:17.02‟de Ümit Karan'ı X Şahsın aradığı görüşme;
X Şahıs: "Şimdi dedi ki siz gidin o sizi alacakmıĢ oldu mu abi", Ümit: “Tamam abi".(tape:2739)
25.04.2011 günü saat:17.25‟de Ali Kıratlı‟yı İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “…Tesislerin içindeyim bizim”, İlhan:“…6‟da toplantı var bende yazıhaneden çıktım,…buluĢalım
mı,..statta”, Ali‟nin onayladığı. (tape:2850)
25.04.2011 günü saat:18.48‟de Ümit Karan'ı Şükrü‟nün aradığı görüşme;
Ümit: “Ne diyicem… öbür taraftan da bir Ģey gelmedi", Şükrü: "BoĢ ver ya konuĢuruz sonra".
(tape:2740)
26.04.2011 günü saat:00.31‟de Muhammet Şenyüz‟ün X Şahsı aradığı görüşme;
X şahıs: “Ne diyor Eskişehirspor yöneticisi ve cafe sahibi kombine falan” , Muhammet: “Yok, üzerindeki
paltoyu ben verdim kaşkol ile palto benim palto,…biz onunla yan yanaydık benim oğlan geldi maça biletini
vermeye gittim o ara çekmişler onun fotoğrafını, X şahıs: “Neyse birader konuşma telefonlar dinleniyordur
minleniyordur”. (tape:1543)
30.04.2011 günü saat:10.34‟de Ali Kıratlı‟yı İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşmede(tape:2855);
İlhan‟ın: “Dün bu bizim Fenerbahçe‟nin teknesinin kaptanı var ya,…o haber göndermiĢ ya demiĢ hiç
bize Ģeye söyle demiĢ sana kim söylediyse geçen hafta demiĢ,…ona da söyle demiĢ bize hiç birĢey
gelmedi haberin olsun o çok vıdı vıdı yapmıĢ heh haberin olsun Ģey tekne kaptanı,…anladın mı senin
arkadaĢın,..senin arkadaĢının tekne senin arkadaĢın olan var ya tekne kaptanı“dediği, Ali‟nin anladığını
belirttiği, İlhan‟ın;“..O öbür çocuğa Ģey demiĢ ya sana kim geçen hafta haber gönderdiyse sen o abiye söyle
bize hiç erzak gelmedi…”dediği.
05.05.2011 günü saat:15.20‟de Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'ya gönderdiği mesajda;
"Abi haftasonu istanbuldayim bi yemek ismarlarsin artik ozledik" yazdığı . (tape:2741)
09.05.2011 günü saat:14.11‟de İlhan Ekşioğlu'nun Ali Kıratlı'yı aradığı görüşmede;
Ali. "Sivas‟a gelirsin artık ya", İlhan: “Sivas‟a geleceğim ama senle zaten bi konuşacağız abi, bi
konuĢalım, bi yol haritası çizelim…Dereağzında görüşelim o zaman", Ali: "Tamam görüşürüz". (tape:2969)
09.05.2011 günü saat:14.49‟da Ali Kıratlı'nın Ümit Karan'ı aradığı görüşme;
Ümit: “Nişantaşı‟ndayım abi", Ali:"İyi ne zaman gideceksin", Ümit: “Yarın sabah", Ali:"gitmeden göreyim
seni…gelirim akşam gelirim görüşürüz".(tape:2528)
09.05.2011 günü saat:15.35‟de Ali Kıratlı'nın İlhan Ekşioğlu'nu aradığı görüşme(tape:2529);
İlhan: “Kulübe geçtim…seninle herhalde yarına kaldık ya konuĢacağız her halde", Ali: "Ama olmasa
iyi olurdu ya beni bekliyorlar ya nasıl yapacağım", İlhan : “Vallahi burada öyle bir durum var ki anlatsam
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tamam dersin", Ali: "Sen öyle diyorsan yarın...bir Ģey olursa haber ver de hiç olmazsa oğlan ile Ģey
yapalım yürüyelim" .
09.05.2011 günü saat:20.27‟de Ali Kıratlı'yı İlhan Ekşioğlu'nun aradığı görüşme;
Ali: "Yarına kaldık herhalde", İlhan: “Bu haftaya kaldık da ne zamana bakacağız ben Ģimdi…bunu
böyle öldüre dövdüre yapıyorum…yarın Ģimdi bi bi araya geleceğiz sabah ofisimde…ondan sonra durum
netleĢecek abi…sana haber vereceğim yarın…yarın ben sana alo diyeceğim", Ali. "Tamam burdayım, Ģey
olur ama demi yarına", İlhan: “O olur olur abi…bi Ģekilde halledeceğiz", Ali: "Ben onlara ona göre Ģey
yapıyorum çünkü…program", İlhan: “Onlarla idare et", Ali: "Tamam, ediyoruz…öyle bana da sıcak yapıyor
baĢladı gene", İlhan: “Yarın bi ara zaten seninle bu iĢte olmasa bile baĢka bir Ģey için mutlaka bi araya
geçeceğiz, Ali", Ali: "Tamam olur konuşuruz". (tape:2530)
09.05.2011 günü saat:22.07‟de Ali Kıratlı'ya Ümit Karan'ın gönderdiği mesajda;
"abi gelmion mu" yazdığı. (tape:2531)
10.05.2011 günü saat:12.42‟de İlhan Ekşioğlu'nu Ali Kıratlı'nın aradığı görüşme;
İlhan: “Seni arayacağım karşıdayım", Ali: "Mecnun bir cenazesi var…5‟te gideceğim şimdi buralardayım
ararsın beni o zaman", İlhan: “Tamam oldu tamam" . (tape:2971)
10.05.2011 günü saat:15.39‟da İlhan Ekşioğlu'nun Tamer Yelkovan'ı aradığı görüşme;
İlhan: “Göndereyim mi", Tamer: “Bir saniye sorayımda alo..Ģimdilik değil…Ģuanda bankadalar…bir
yarım saat sonra gönderirseniz olur…4‟ü çeyrek geçe olur", İlhan: “Tamam biletlerden herhalde bu gün
hayır yok demi", Tamer: “Bugün hayır yok biletlerde evet". (tape:2972)
10.05.2011 günü saat:16.48‟de İlhan Ekşioğlu'nun Halil Köntek'i aradığı görüşme;
İlhan: “Çıktın mı", Halil: “ġimdi çıktım Ġlhan bey staddan". (tape:2973)
10.05.2011 günü saat:16.57‟de İlhan Ekşioğlu'na Ali Kıratlı'nın gönderdiği mesajda;
"Bskan sen gelmyomusun buraya ben yazdırırm" yazdığı . (tape:2974)
10.05.2011 günü saat:17.14‟de İlhan Ekşioğlu'nu Ali Kıratlı'nın aradığı görüşme;
Ali:"Yazdırdım tamam", İlhan: “İyi kalabalık mı", Ali:"Çok burada başkan geldi" , İlhan: “Biliyorum ya ona
ben söyledim ya bana haber geldi…o da gelemeyecekti ikinci olduğunu duyunca iyi oldu dedi…senin biraz spor
ayakkabısı ayarladım yarın gel spora gideceğiz… sabahleyin saat 10‟da bende ol ha", Ali:”Tamam
olurum…10 buçuğa ayarlattım ben Ģeyi…rahat rahat yaparız". (tape:2975)
(11.05.2011 günü görevlilerce yapılan fiziki takipte saat:09.25‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Kadıköy‟de bulunan
ofisinin bulunduğu binaya elinde kavuniçi renkli büyükçe bir karton çanta ile geldiği, saat:10.00‟da Ali Kıratlı‟nın
elinde kahverengi renkli bir spor çanta ile İlhan Ekşioğlu‟nun ofisinin bulunduğu binaya gelerek ofisin bulunduğu
kata çıktığı ve yine elinde spor çanta bulunduğu, saat:11‟de İlhan Ekşioğlu‟nun ofisinin bulunduğu işhanından
yaya olarak çıktığı görülmüş,süreç fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır. )
13.05.2011 günü saat:14.16‟da Ali Kıratlı'nın Ümit Karan'ı aradığı görüşme;
Ümit: “Ġstanbul‟a geliyorum abi…bu hafta yok ya maç", Ali: "Ġyi gel…gel abicim gel canım
görüĢürüz", Ümit: “GörüĢebiliriz abi", Ali: "GörüĢürüz dedim iĢte Ġstanbul‟a geliyorsan oynamıyorsan da
istediğin zaman görüĢürüz oğlum".(tape:2537)
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13.05.2011 günü saat:18.35‟de Ümit Karan'ın Ali Kıratlı'ya gönderdiği mesajda;
"Abi ben geldim bizim tarafdayim buralardamisin" yazdığı. (tape:2742)
13.05.2011 günü saat:18.36‟de Ümit Karan'a Ali Kıratlı'nın gönderdiği mesajda;
"am gecıcem bulusurz dondurmacıda krdm" yazdığı. (tape:2743)
13.05.2011 günü saat:21.04‟de Ümit Karan'ı Ali‟nin aradığı görüşme;
Ali:"Nerdesin", Ümit: “Geliyorum 5 dakikaya abi". (tape:2744)
16.05.2011 günü saat:17.04‟de Ali Kıratlı'yı İlhan Ekşioğlu'nun aradığı görüşme;
Ali: "O mevzuda da ben Ömer‟e de söyledim ama yani çok böyle bir şey yapmadım ...iletişim bozukluğu
onlar da dedi bana Ömer‟de dedi iletişim bozukluğu beni bulamadılar yani ben kimseye", İlhan: “Ömer beni
ilgilendirmez abi…şimdi ben kulüpteydim bu iş için gittim ee…bir iki iki gün falan bekleyeceğiz Ali yani cuma ya
kadar mutlaka olacak çünkü dedim ki bunlar", Ali: "Bunlarda gidiyormuş ya bugün onun için", İlhan: “Yarın
dururlardı burada bir tanesi görürdük…ben dedimki bunlar cumartesi günü ee çekip gidecekler artık maçları ne
gün bilmiyorum dedim…son maçı oynayıp gidecekler şimdi yarın öbür gün…mutlaka bir kere cumaya kadar
bitecek". (tape:2541)
19.05.2011 günü saat:13.41‟de Ali Kıratlı‟nın Ümit Karan‟ı aradığı görüşme;
Ali‟nin: “Ben yarım düĢeceğim oraya,…he he yarın düĢerim Ģeye uğrarım dondurmamı
dondurmacıda bırakırım tamam abiciğim" dediği, Ümit‟in: “ġey yapacağım çünkü ...söyleyeceğim”dediği,
Ali‟nin sıkıntı olmadığını belirttiği, (tape:2564) belirlenmiştir.
(18.05.2011 günü Ali Kıratlı‟nın, İlhan Ekşioğlu‟ndan hem Sivasspor maçındaki şike faaliyetleri için, hem de
Ümit Karan‟a ulaştırmak üzere 300.000 $ para aldığı belirlenmiş olup 19.05.2011 günü bu paranın teslimi için
sözleşildiği anlaşılmaktadır.)
EYLEME ĠLĠġKĠN ġÜPHELĠ ĠFADELERĠ
Aziz Yıldırım savcılık ifadesinde; Ali Kıratlı'nın Eskişehir'e neden gittiğini bilmediğini (İletişim tespit
tutanaklarına göre Ali Kıratlı'nın Eskişehir'e gittiği yönünde haberlerin basında çıkmasından önce haberinin olduğu
anlaşılmıştır), beyan etmiştir.
İlhan Ekşioğlu savcılık ifadesinde; karşılaşma öncesinde hiçbir Eskişehirspor futbolcusu yada teknik
adamına teşvik pirimi vermediğini, aracılık yapmadığını beyan etmiştir.
Ali Kıratlı kolluk ifadesinde; Sezer Öztürk'ün transferinde aktif şekilde rol almadığını, Eskişehirspor'un
maçlarına sürekli gittiğini, karşılaşma günü Eskişehirspor teseslerine gitmesi ile ilgili fiziki takip tutanağı hakkında;
il girişinde olduğu için Eskişehir'e her gittiğinde uğradığını ve arkadaşları ile görüştüğünü, Muhammet Şenyüz ile
ayrı ayrı stada girmeleri hakkında; Muhammet'in çocuklarını beklediği için kendisinin maça yalnız girdiğini, Bülent
Uygun ile birlikte İstanbul'a gelme sebebi hakkında; Bülent'in ertesi gün Almanya'ya gideceği için kendileri ile
birlikte geldiğini, İlhan Yüksel ile Fenerbahçe stadında buluşmasına dair fiziki takip hakkında; söz konusu tarihte
şahısla buluşmuş olabileceğini ancak sebebini hatırlamadığını, Antalya'da Bülent Uygun ve Ümit Karan ile
buluşması hakkındaki iletişim tespit tutanakları ile ilgili olarak; Antalya‟ya kendi işlerini halletmek için gittiğini, denk
geldiği için maçı izlemek istediğini, Bülent Uygun'un yardımcısı Şükrü Ongan ile yaptığı Eskişehir'e gideceği
hakkındaki telefon görüşmesi hakkında; ailesinin yanına gitmeyi kastettiğini, Ümit Karan'ın diğer takım arkadaşları
ile yaptığı toplantı hakkındaki telefon görüşmesi ile ilgili olarak; İlhan sorduğu için kendisine bilgi verdiğini, Ġlhan
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EkĢioğlu ile yapmıĢ olduğu „tekne kaptanına istihkak gitmemiĢ‟ Ģeklindeki görüĢmeler hakkında; Ġlhan'ın
kendisine ait teknesinden ve teknenin kaptanına gitmeyen istihkaktan bahsettiğini beyan etmiştir.
Ali Kıratlı savcılık ifadesinde; maç günü EskiĢehirspor tesislerinde Ümit Karan ve Bülent Uygun ile
görüĢtüğünü beyan etmiştir. (Ümit Karan karşılaşma öncesinde kimse ile görüşmediğini beyan etmiştir. Ayrıca
karşılaşma günü Sezer Öztürk ile İlhan Yüksel'i kendine ait telefondan görüştürdüğü tespit edilmiştir.)
Ümit Karan kolluk ifadesinde; diğer futbolcularla yaptığı toplantıyla ile ilgili Ali Kıratlı'ya bilgi vermediğini
(Aynı görüşmeler hakkında Ali Kıratlı İ.Ekşioğlu istediği için Ümit Karan'dan aldığı bilgileri ilettiğini beyan
etmiştir.), Sezer Öztürk‟le Fenerbahçe‟ye gitmesinin iyi olacağı yönünde görüşmeler yaptığını, diğer futbolcuların
istediği formalarla ilgili olarak Ali Kıratlı ile yaptığı görüşmeyi hatırlamadığını, Ali Kıratlı'yla yaptığı „dondurmacıya
bırakırım‟ ifadesinin geçtiği görüşmeyi hatırlamadığını beyan etmiştir.
Ümit Karan savcılık ifadesinde; Ali Kıratlı ile yaptığı ‟o ağzı sıkı değildir‟ Ģeklindeki telefon
görüĢmesinde Sezer Öztürk'ü kastettiğini, karĢılaĢma öncesinde Sezer'in transferi için kulüplerin
anlaĢmıĢ olduğunu ancak Sezer'in bunu bilmediğini beyan etmiştir.
Bülent Uygun savcılık ifadesinde; Ali Kıratlı ve Zafer Tüzün ile birlikte Zafer Tüzün'ün aracı ile İstanbul‟a
döndüklerini, yanlarında Lig TV kameramanı ve muhabirinin de bulunduğunu, Antalya‟da Ali Kıratlı'nın eşi ile
birlikte tatilde olduklarını bu sebeple otelde buluştuklarını, (Ali Kıratlı aynı konuda özel işleri için gittiğini belirtmiş
eşi ile tatilde olduğundan bahsetmemiştir.) beyan etmiştir.
Zafer Tüzün kolluk ifadesinde; karşılaşma öncesinde Eskişehirspor yöneticileri yada futbolcuları ile
görüşmediğini, Ali Kıratlı'nın görüşüp görüşmediğini bilmediğini, Bülent Uygun ile birlikte İstanbul'a birlikte
gelmesi ile ilgili olarak B.Uygun'un arabası olmadığını, kendileri ile birlikte Adapazarı‟na kadar gelip
gelemeyeceğini sorduğunu, maç sonrasında B.Uygun'u yanlarına aldıklarını ve Adapazarı‟nda başka bir araca
binmesi için bıraktıklarını (Aynı konu hakkında Ali Kıratlı; Bülent'in ertesi gün Almanya'ya gideceğini bu sebeple
İstanbul'a kendileri ile birlikte geldiğini, Bülent Uygun; araçta 5 kişi olduklarını bir kameraman ve bir de muhabir
bulunduğunu belirtmiştir.), Ali Kıratlı ve kendisi ile ilgili televizyon programlarında yapılan haberler hakkında bilgisi
olmadığını beyan etmiştir .
Şükrü Ongan kolluk ifadesinde; Ümit Karan ve Sezer Öztürk ile Ali Kıratlı'nın buluşması hakkında
bilgisinin olmadığını, karşılaşma öncesinde Ali Kıratlı ile görüşmediğini, Ümit Karan ile yaptığı „öbür taraftan birşey
gelmedi‟ şeklindeki telefon görüşmesi hakkında Ümit Karan ile birlikte arkadaşlık ettikleri kız arkadaşlarından
bahsettiklerini beyan etmiştir.
Fatih Ersoy Ramadanoğlu kolluk ifadesinde; Ümit Karan'ı tanıdığını, Ümit'in sürekli olarak sahibi olduğu
Dondurmacı dükkanına geldiğini, Ali Kıratlı‟yı Ümit ile birkaç kez sahibi olduğu işyerinde buluşmalarından dolayı
tanıdığını, Ali Kıratlı'nın Ümit Karan'ın alması için kendisine herhangi bir şey bırakmadığını beyan etmiştir.
Mehmet Şekip Mosturoğlu savcılık ifadesinde; görüşmelerde geçen konunun Sezer Öztürk'ün transferi ile
ilgili olduğunu, görüşmelerdeki diğer konunun ise Trabzonspor'un şike teklifi ile alakalı olduğunu, Fenerbahçe'nin
teĢvik pirimi teklif etmesi hakkında ise; bu konuda duyumları olduğunu, bu olayı bazı yönetim kurulu
üyelerinin de duyduğunu, birileri aracılığı ile EskiĢehir'e teĢvik pirimi gönderildiğini duyduğunu, ancak
kim tarafından kime ne kadar gönderildiğini bilmediğini, 1.5 rakamını duyduğunu ancak para birimi olarak
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ne olduğunu bilmediğini, görüşmelerde geçen dava konusunun ise İlhan Ekşioğlu'nun kendisine aktardığı çok
paydaşlı bir gayrimenkul davası olduğunu, bu görüşmelerde Sami'nin de bulunduğunu beyan etmiştir.
Sami Dinç savcılık ifadesinde; söz konusu karĢılaĢmada teĢvik pirimi gönderildiğini basında çıkan
haberlerden bildiğini, telefon görüĢmelerinde geçen teĢvik pirimi konusunu da kendisine menajer Erdil
Arpacı'nın söylediğini beyan etmiştir.
Sezer Öztürk kolluk ifadesinde; Sami Dinç ile yaptığı transfer görüşmeleriyle ilgili olarak Sami'nin
Eskişehirspor yetkilileriyle görüştüğünü düşündüğünü, Ali Kıratlı ile yaptığı telefon görüşmeleri hakkında Ali
Kıratlı'yı tanımadığını, bu şahısla yüzyüze görüşmediğini, (Ali Kıratlı'nın karşılaşma öncesinde kendi telefonundan
Sezer Öztürk ile İlhan Ekşioğlu'nu Eskişehirspor tesislerinde bulunduğu sırada görüştürdüğü, Sezer Öztürk'ün
ifadesinde bu görüşme hakkında görüşmeyi hatırlamadığını beyan ettiği tespit edilmiştir.) Sami Dinç'in isteği
üzerine verdiği telefon numarasının kime ait olduğunu hatırlamadığını, Sami'nin transfer ile ilgili konuşacağını
düşündüğü için bu numarayı verdiğini beyan etmiştir.
Tamer Yelkovan kolluk ifadesinde; Ġlhan EkĢioğlu‟na zaman zaman para aktardığını, ancak söz
konusu tarihte para aktarıp aktarmadığını hatırlamadığını, Ġlhan Yüksel'in bu paraları nerede kullandığını
bilmediğini beyan etmiştir.
EYLEMĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Soruşturma kapsamında yürütülen iletişim tespit ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller birlikte
ele alındığında; 22.04.2011 günü Eskişehir‟de oynanan Eskişehirspor–Trabzonspor futbol müsabakası
öncesinde, Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün, Eskişehirsporlu futbolcu ve teknik adamlarla yakın irtibat
halinde oldukları, maçtan önce Eskişehirspor futbolcusu Sezer Öztürk'e transfer teklifi götürüldüğü ve anlaşıldığı,
sezon sonunda bu futbolcunun transferinin gerçekleştiği ( 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe
müsabakasından önce de Sezer Öztürk‟e yönelik şike amaçlı benzer girişimlerde bulunulmuş ancak şahıs bu yöndeki
teklifleri reddetmişti, belki de futbol camiasında şike ve teşvik eylemlerine aynı nazarla bakılmamasından ve o arada
transferinin kısmen gerçekleşmiş olmasından kaynaklı olacak ki; teşvik pirimi verilmesine yönelik teklifi kabul ettiği
anlaşılmaktadır.), Eskişehirsporlu futbolcu Ümit Karan, teknik direktör Bülent Uygun ve yardımcısı ġükrü

Ongan‟la; Trabzonspor‟a karşı iyi bir mücadele sergilemeleri, karşılığında para almaları hususunda anlaşıldığı,
karşılaşmada Trabzonspor'un puan kaybetmesinin, şampiyonluk mücadelesinde kırılma noktası olduğu, çünkü
Trabzonspor'un bu karşılaşma sonrasında puan kaybının olmadığı, basında bu maçta teşvik pirimi verildiğine dair
geniş çaplı değerlendirme ve haberlerin yapıldığı, Aziz Yıldırım‟ın talimatları doğrultusunda hareket eden
şüpheliler Ġlhan Yüksel EkĢioğlu, Ali Kıratlı, Tamer Yelkovan, Sami Dinç ve Mehmet ġekip Mosturoğlu‟nun
bu eyleme aktif olarak katıldıkları ve tüm süreci birlikte koordine ettikleri, şüphelilerden Zafer Tüzün ve
Muhammet ġenyüz‟ün; Ali Kıratlı‟nın teşvik pirimi verme çalışmalarını bilerek süreç içerisinde kendisiyle birlikte
hareket ettikleri ve eyleme yardımcı fail olarak katıldıkları belirlenmiştir.
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3-) 01.05.2011 GÜNÜ ĠSTANBUL‟DA OYNANAN FENERBAHÇE – ĠSTANBUL
BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESPOR MÜSABAKASINDA ġĠKE YAPILMASI
EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
Süper Ligin 30. hafta maçları sonunda Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 72 puanının bulunduğu,ikili averaj
sistemine göre Fenerbahçe'nin lig lideri olduğu, 3.sıradaki Bursaspor‟un şampiyonluk ümidinin kalmadığı,
Fenerbahçe ve Trabzonspor takımlarının şampiyonluk yarışında yalnız kaldıkları, geriye kalan 4 karşılaşmada
Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi, Trabzonspor'un tüm maçlarını kazanması durumunda Trabzonspor'un
şampiyon olacağı,
Bu nedenle, işi sıkı tutma düşüncesinde olan Aziz Yıldırım‟ın; ligin 31. hafta maçı olan (01.05.2011 günü
oynanacak) Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediye Spor maçı öncesinde 26.04.2011 günü Bülent İbrahim
İşçen'i, Ahmet Çelebi ile birlikte, İ.B.B. maçında yapılacak şike faaliyetlerinin talimatını vermek amacıyla yanına
çağırdığı, Bülent İşçen ve Ahmet Çelebi'nin, Abdullah Başak ile birlikte Fenerbahçe kulübüne giderek Aziz
Yıldırım ile görüştükleri, iletişim tespit çalışmalarına göre İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun da bu görüşme sırasında
şahısların yanında bulunduğu,
Ahmet Çelebi'nin, Aziz Yıldırım ile yapılan toplantının hemen ardından Yusuf Turanlı'yı aradığı ve acele
olarak buluşmak istediği, aynı gün Yusuf Turanlı ve Abdullah Başak'ın Suadiye Cafe isimli işyerinde buluştukları,
Şahısların ayrılmalarının ardından Yusuf Turanlı'nın İ.B.B.sporlu futbolcu İskender Alın'ı arayarak,
Fenerbahçe maçı kadrosu hakkında bilgi aldığı, daha sonra yine İ.B.B.Sporlu futbolcu İbrahim Akın‟la irtibata
geçerek buluşmak için yanına çağırdığı, aynı günün gecesinde İbrahim Akın ve Yusuf TuranIı‟nn buluştukları,
Buluşmanın hemen ardından Yusuf Turanlı'nın Ahmet Çelebi'yi aradığı ve durum hakkında bilgi verdiği,
İbrahim Akın'ın ise dinen saygı duyduğu bir şahsı arayarak "Hocam bir Ģey sormam lazım sana ya Ģimdi bizim
hafta sonu Fener‟le maçımız var ya, demiĢler ki Ġbo gol atmasın, 100 000 dolar para verelim ona diye" şike
karşılığında para almasının sakıncasının olup olmadığını sorduğu, görüşme yaptığı şahsın sakınca olmadığını
söylemesi üzerine İbrahim Akın'ın Yusuf Turanlı'yı arayarak teklifi kabul ettiğini söylediği, bunun üzerine Yusuf
Turanlı'nın Ahmet Çelebi'ye durumu aktardığı tespit edilmiş, sonuç itibarı ile Aziz Yıldırım ve diğer şahısların
Ahmet Çelebi'ye İbrahim Akın ile görüşülmesi ve şike karşılığında para teklif edilmesi yönünde talimat verdikleri,
Ahmet Çelebi'nin de Yusuf Turanlı aracılığı ile bu teklifi İbrahim Akın'a ilettiği ve şike konusunda mutabakat
sağladıkları anlaşılmıştır.
Bu görüşmelerden bir gün sonra İbrahim Akın'ın; Yusuf Turanlı'yı arayarak daha önce anlaştıkları 100.000
doları 100.000 euro olarak kabul edeceğini söylediği, Yusuf Turanlı'nın da Ahmet Çelebi'ye durumu aktardığı ve
şahısların Ahmet Çelebi'nin işyerinde buluştukları, ardından Ahmet Çelebi'nin Bülent İbrahim İşçen'i aradığı ve
gelişmeler hakkında bilgi aktarmak için ertesi gün buluşmak üzere randevulaştıkları, bu gelişmelerden bir gün
sonra (29.04.2011) Aziz Yıldırım'ın, şike faaliyetlerini takip eden Bülent İşçen ve Ahmet Çelebi'yi kulübe çağırdığı,
bu buluşma sırasında FB'nin mali işlerini takip eden Tamer Yelkovan'ın ve diğer şike faaliyetlerini takip eden İlhan
Ekşioğlu ve Ali Kıratlı‟nın da bulunduğu,
Ahmet Çelebi'nin Aziz Yıldırım ve diğer şahıslarla görüşmesinin hemen ardından Yusuf Turanlı'yı aradığı
ve yanına çağırdığı, şahısların cafeteryada buluştukları, şahısların ayrılmasından hemen sonra Yusuf Turanlı'nın
İbrahim Akın'ı aradığı ve buluşmak için randevulaştıkları, aynı gün saat:22:00 sıralarında şahısların buluştuğu,
Bu gelişmelerin yanı sıra ,Cemil Turhan'ın da İ.B.B.spor'lu futbolcular İskender Alın ve Can Arat'la irtibat
kurduğu, tüm bu süreci Aziz Yıldırım'ın yakından takip ettiği ve Cemil Turhan'ın koordine ettiği şike faaliyetleri
hakkında Serkan Acar aracılığı ile bilgi aldığı, Cemil Turhan'ın; Can Arat ve İskender Alın ile görüştüklerini ve
sorun olmadığını ilettiği, ancak Can Arat'ın yaptığı görüşmelerde duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği, bu arada
Tamer Yelkovan'ın da İskender Alın'a ulaşmaya çalıştığı,
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Maçtan bir gün önce Aziz Yıldırım'ın şike faaliyetlerini takip eden İlhan Ekşioğlu ve Cemil Turhan'ı yanına
çağırdığı, bu sırada İbrahim Akın'ın Yusuf Turanlı'yı arayarak şike parasının ne olduğunu sorduğu, bunun üzerine
Yusuf Turanlı'nın Ahmet Çelebi ile buluşmak için randevulaştıkları ve hemen ardından İbrahim Akın'ı arayarak
"Cuma günü Ģey yapacağız halledeceğiz" ( 06.05.2011 günü kastedilmektedir.) dediği,
Bu gelişmelerden bir gün sonra (01.05.2011) oynanan maçın Fenerbahçe'nin 2-0 galibiyeti ile
sonuçlandığı, İbrahim Akın‟ın karşılaşmada oynadığı, ilerleyen süreçte İbrahim Akın'ın Fahri Tatan isimli
futbolcuyla görüştüğü ve Yusuf Turanlı'dan cuma günü para alacağını söylediği, daha sonra Yusuf Turanlı ile
yaptığı telefon görüşmelerinde paranın gelip gelmeyeceğini sorduğu, 06.05.2011 cuma günü Ahmet Çelebi'nin
Bülent İşçen'i aradığı, Bülent İşçen'in hallettiğini söylediği ve şahısların buluşmak üzere randevulaştıkları, bu
görüşmelerinin ardından Yusuf Turanlı'nın İbrahim Akın'ı aradığı ve 100.000 euronun geldiğini belirttiği, İbrahim
Akın'ın uçağa bineceğini belirterek parayı bankaya yatırmasını istediği ancak Yusuf Turanlı'nın bunu kabul
etmediği, daha sonra İbrahim Akın'ın Yusuf Turanlı'dan paranın 14.000 lirasını kumar borcu için göndermesini,
16.000 lirasını almasını istediği, ilerleyen saatlerde İbrahim Akın'ın uçağı kaçırdığı ve Yusuf Turanlı'yı arayarak
parayı almaya gelebileceğini aktardığı, bunun üzerine şahısların Big Chefs isimli restaurantta buluştukları, bu
buluşmaya Yusuf Turanlı'nın restauranta önce geldiği ve yanında siyah renkli bir poĢetle beklediği, daha sonra
İbrahim Akın'ın geldiği, şahısların bir süre görüştükleri, daha sonra ayrıldıkları, Yusuf Turanlı'dan poşeti alan
Ġbrahim Akın'ın poĢetle birlikte kendi aracına binerek ayrıldığı, bu durumun yapılan fiziki takiplerde kayıt
altına alındığı,
İbrahim Akın'ın Yusuf Turanlı ile buluşmasının ardından yaptığı telefon görüşmelerinde "Para da
cebimde..balyalar" dediği, şahsın bu beyanlarının da Yusuf Turanlı'dan aldığı poşetin içerisinde şike parasının
olduğunu doğruladığı, ayrıca Yusuf Turanlı'nın İbrahim Akın'ın Kıbrıs'ta oynadığı kumar borcunun ödenmesi için
para gönderdiği yönünde görüşmeler yaptığı tespit edilmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Göksel GömüĢdağ‟ın; 3106, 1520 ve 3549 kayıt sıra
nolu tapelerden de açıkça anlaşılacağı üzere; Federasyon Başkanlığına adaylığı sürecinde, aynı zamanda
Kulüpler Birliği Başkanlığı yapan Aziz Yıldırım‟ın desteğini alabilmek için; Aziz Yıldırım liderliğinde hareket eden
suç örgütü tarafından başkanlığını yaptığı futbol takımında top oynayan İbrahim Akın ve bazı futbolculara yönelik
şike girişimlerine göz yumduğu, 11.05.2011 günü oynanacak kupa final maçını bahane ederek bu maça fazla
asılmamaları, kendilerini kupa maçına saklamaları, sakatlanmamaları yönünde futbolcuları uyardığı, bu surette
anılan şike eylemine göz yummak suretiyle destekte bulunduğu anlaşılmıştır.
EYLEME ĠLĠġKĠN FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAKLARI
A- 26.04.2011 Günlü Fiziki Takip Tutanağı (Kl:28, Dizi:279-288 arası)
26.04.2011 günü saat 16:10 sıralarında Ahmet Çelebi‟nin Bülent İ.İşçen ile birlikte, 31.haftada oynanacak
İ.B.B.Spor - Fenerbahçe müsabakası öncesi, Şükrü Saraçoğlu stadına giderek Aziz Yıldırım ile görüşecekleri ve
bu buluşmaya Abdullah Başak‟ın da katılacağı bilgisinin elde edilmesi üzerine;
Görevlilerce aynı gün saat:15.30 sıralarında Fenerbahçe-Şükrü Saraçoğlu Stadyumu civarına geçilerek
fiziki takip çalışmalarına başlanmış, saat:16.08‟de, içerisinde Ahmet Çelebi ve Abdullah Başak‟ın bulunduğu 34
BS 0034 plakalı Range Rover marka aracın Şükrü Saraçoğlu Stadyumuna geldiği ve stad içerisindeki otoparka
girdiği, akabinde Ahmet Çelebi ve Abdullah Başak‟ın otoparktan yaya olarak çıkarak otopark önünde ayaküstü
beklemeye başladıkları, saat:16.32‟de 34 VAL 67 plakalı Renault-Fluence marka aracın Şükrü Saraçoğlu
Stadyumuna geldiği ve otopark önüne park ettiği, araçtan Bülent İbrahim İşçen‟inn indiği ve Ahmet Çelebi ile
selamlaşarak birlikte kulüp içerisine doğru girdikleri, bir süre sonra Abdullah Başak‟ın kulüp içerisine doğru yalnız
olarak girdiği, saat:17.05‟de Ahmet Çelebi, Abdullah Başak ve Bülent İşçen‟in kulüpten beraber çıktıkları, bir süre
ayaküstü sohbet ettikleri ve Ahmet Çelebi ve Abdullah Başak‟ın otoparkta bulunan 34 BS 0034 plakalı araca

59

binerek Stadyumdan ayrıldıkları, Bülent İşçen‟in ise 34 VAL 67 plakalı aracın bagajına elinde bulunan A4
kağıdını bıraktığı ve araca binerek Şükrü Saraçoğlu Stadyumundan ayrıldığı görülmüş,
Aynı gün Ahmet Çelebi‟nin Yusuf Turanlı‟yı arayarak ivedi bir şekilde Kadıköy Suadiye‟de bulunan
Suadiye Cafeye gelmesini istediği ve şahısların Suadiye Cafede buluşacakları bilgisinin alınması üzerine;
Görevlilerce saat:18.00 sıralarında Kadıköy Selim Ragıp Emeç sok No:27 sayılı adreste bulunan Suadiye
cafe-restaurant isimli işyerine geçilmiş, Ahmet Çelebi‟ye ait 34 BS 0034 plakalı aracın işyeri önünde park halinde
olduğu, işyeri içerisine girildiğinde Ahmet Çelebi‟nin girişe göre sol bölümde bulunan masada yalnız olarak
oturduğu, saat:18.15‟de Yusuf Turanlı‟nın Suadiye cafe-restaurant önüne 34 UB 0873 plakalı Ford Fiesta marka
araç ile geldiği ve aracı park ettiği, cafe içerisine girdiği ve Ahmet Çelebi ile birlikte işyerinin 2.katına çıktıkları
görülmüş,
Devam eden çalışmalarda; Yusuf Turanlı‟nın İ.B.B.sporlu futbolcu İskender Alın‟ı arayarak takım hakkında
genel bilgi aldığı, daha sonra yine futbolcu İbrahim Akın ile irtibata geçerek Etiler Big Chefs Restaurant‟a
gelmesini istediği ve 26.04.2011 günü saat 21:30 sıralarında bir araya gelecekleri bilgisinin elde edilmesi üzerine;
Görevlilerce saat:21.35 sıralarında Beşiktaş Nispetiye cad no:89 sayılı yerde faaliyet gösteren Big Chefs
isimli restaurant‟a geçilmiş, içeriye girildiğinde girişe göre sol tarafta bulunan bahçe bölümündeki masalardan
birinde Yusuf Turanlı, Beşiktaş Futbol takımında forma giyen İbrahim Toraman ile Onur Bayramoğlu isimli
şahısların birlikte oturup sohbet ettikleri, bir süre sonra İbrahim Toraman‟ın vedalaşarak ayrıldığı, Yusuf Turanlı ve
Onur Bayramoğlu‟nun ise oturmaya devam ettikleri, saat:22.19‟da 34 THF 09 plakalı ticari taksi ile İbrahim Akın‟ın
gelerek Big Chefs restauranta girdiği, Yusuf Turanlı‟nın oturduğu yerden kalkarak İbrahim Akın‟ı karşıladığı, bu
esnada yanlarına bir şahsın geldiği, hep birlikte aynı masaya oturdukları, Onur Bayramoğlu‟nun vedalaşarak
ayrıldığı, bir süre sonra -diğer şahsın telefonla görüşme yaptığı sırada- Yusuf Turanlı‟nın İbrahim Akın‟ın kulağına
eğilerek bir şeyler söylediği, akabinde de şahısların sohbete devam ettikleri görülmüş, süreç fotoğraflanarak kayıt
altına alınmıştır..
B- 28.04.2011 Günlü Fiziki Takip Tutanağı (Kl:28, Dizi:275-278 arası)
Yapılan iletişim tespit çalışmalarına göre, 26.04.2011 günü saat 22.00 sularında Etiler Big Chefs
Restaurant‟ta Yusuf Turanlı tarafından kendisine 100.000 dolar teklif edilen İBB Spor futbolcusu İbrahim Akın‟ın
teklifi kabul ettiği ancak teklifin 100.000 euroya çıkarılmasını istediği, 28.04.2011 günü 13.00 sıralarında konuyla
ilgili Aziz Yıldırım‟a aracılık yapan Ahmet Çelebi‟nin Yusuf Turanlı ile; sahibi olduğu Ümraniye Mithatpaşa
Caddesinde bulunan Berke Petrol Ofisi isimli işyerinde bir araya gelecekleri bilgisinin alınması üzerine;
Görevlilerce 28.04.2011 günü saat:13.20 sıralarında Berke Petrol Ofisi isimli yere geçilerek fiziki takip
çalışmalarına başlanılmış, Petrol Ofisi içerisinde Ahmet Çelebi‟nin kullandığı 34 BS 0034 plakalı aracın park
halinde olduğu, saat:13.32‟de Petrol Ofisi içerisindeki işyerinden Yusuf Turanlı‟nın çıktığı ve yine benzinlik
içerisinde park halindeki 34 YSF 32 plakalı mavi renkli BMW marka araca binerek ayrıldığı görülmüş, süreç
fotoğraflanarak kaydedilmiştir.
C- 29.04.2011 Günlü Fiziki Takip Tutanağı (Kl:27, Dizi:264-274 arası)
İletişim tespit çalışmalarına göre; Aziz Yıldırım‟ın; kulübün mali konularına bakan ve para trafiğini takip
eden Tamer Yelkovan‟a ödeme talimatını verdiği, Tamer Yelkovan‟ın Şekip Mosturoğlu ile irtibata geçerek “Sami
bana gelebilir Ayşe tatile çıksın” dediği, yine Tamer Yelkovan‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu kulübe çağırdığı, İlhan
Ekşioğlu‟nun da Ali Kıratlı‟yı arayarak spor çanta ile gelmesini istediği, ayrıca İbrahim Bülent İşçen ve Ahmet
Çelebi‟nin Fenerbahçe stadyumuna geçerek Aziz Yıldırım‟ın yurtdışından gelmesini bekledikleri, saat 16:45

60

sularında Aziz Yıldırım ile Dereağzı tesislerinde bir araya gelecekleri, bu görüşmede Tamer Yelkovan‟ın da
olacağı bilgisinin alınması üzerine;
Görevlilerce 29.04.2011 günü saat:12.30 sıralarında Stad civarına geçilerek fiziki takip çalışmalarına
başlanılmış, saat:16.45‟de Ahmet Çelebi ve yanındaki iki şahsın 34 BS 0034 plakalı araçla stadın önüne geldiği,
Ahmet Çelebi‟nin araçtan inerek stadın içerisine girdiği, diğer iki şahsın araçlarını park ederek stadın altında
bulunan Feneryum alışveriş merkezine girdikleri ve alışveriş yaptıkları, saat:16.53‟de Bülent İşçen‟in 34 VAL 67
plakalı araçla geldiği ve stad içerisinde bulunan otoparka girdiği, saat:17.20‟de Aziz Yıldırım, Ahmet Çelebi ve
Bülent İşçen‟in stad otoparkında hep beraber görüştükleri, Aziz Yıldırım‟ın 34 GHA 50 plakalı araçla çıktığı, Ahmet
Çelebi ve Bülent İşçen‟in birlikte çıkarak, geldikleri kendi araçlarıyla aynı yöne doğru hareket ettikleri,
saat:17.30‟da Ahmet Çelebi‟nin 34 BS 0034 plakalı araçla, Bülent İşçen‟in ise 34 VAL 67 plakalı araçla Dereağzı
tesislerine giriş yaptıkları, Tamer Yelkovan ve yanındaki şahıslarla sohbet ettikleri, saat:18.00‟de Bülent İşçen‟in
34 VAL 67 plakalı araçla, Ahmet Çelebi‟nin ise 34 BS 0034 plakalı araçla Dereağzı tesislerinden ayrıldığı
görülmüş,
Devam eden teknik çalışmalarda; Ahmet Çelebi‟nin buluşma sonrası; 01.05.2011 günü oynanacak
Fenerbahçe İstanbulspor maçı öncesinde İstanbulsporlu futbolcu İbrahim Akın‟la maçta gol atmaması
karşılığında anlaşan Yusuf Turanlı‟yı Chocolate cafeye davet ettiği bilgisinin alınması üzerine;
Görevlilerce yapılan takipte saat:18.11‟de Kadıköy Münir Nurettin Selçuk Cd Kalamış iskelesi civarında
Ahmet Çelebi ve Yusuf Turanlı‟nın buluştukları ve bir müddet ayaküstü sohbet ettikleri görülmüş,
Yine teknik çalışmalarda Ahmet Çelebi ve Yusuf Turanlı‟nın buluşmasından sonra Yusuf Turanlı ile
İbrahim Akın‟ın saat 21.00 sularında Etiler‟de bulunan Yüzevler Kebap isimli restorantta bir araya geleceklerinin
anlaşılması üzerine;
Görevlilerce saat:21.00 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Cad No:10 sayılı yerde bulunan Adana Yüzevler
Kebap isimli işyeri civarına geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış, Yusuf Turanlı ve İbrahim Akın‟ın
Yüzevler Kebap isimli işyerinin sigara içilen alanında oturup sohbet ettikleri, saat:22.00‟de işyerinden; Yusuf
Turanlı‟nın yaya olarak, İbrahim Akın‟ın ise 34 EA 701 plakalı beyaz renkli Audi Marka araçla ayrıldığı görülmüş,
süreç fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.
D- 06.05.2011 Günlü Fiziki Takip Tutanağı (Kl:28, Dizi:256-263 arası)
İletişim tespit çalışmalarına göre; 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe- İ.B.B.spor müsabakasında,
İ.B.B.spor futbolcusu İbrahim Akın ile müsabakada gol atmamasına karşılık 100.000 dolara (yada avro) anlaşma
yapıldığı, müsabakanın 2-0 Fenerbahçe lehine sonuçlandığı, İbrahim Akın‟ın müsabakada gol atmadığı, anlaşma
gereği 06.05.2011 günü paranın teslimatı için Yusuf Turanlı‟nın parayı Ahmet Çelebi‟den aldığı, şahısların aynı
gün saat 20.30‟da Etiler Big Chefs restorantta bir araya gelecekleri bilgisinin alınması üzerine;
Saat:21.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Cad No:89 sayılı yerde bulunan Big Chefs isimli yere
geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanılmış, saat:21.15‟de Big Chefs Restaurant‟a girildiğinde Yusuf Turanlı‟nın
restaurantın iç kısmında girişe göre sağ tarafta bulunan masalardan birinde tek başına oturduğu, bir müddet
sonra oturduğu yerden kalkarak restaurantın dış kısmında bahçe bölümünde bulunun masalardan birine oturduğu
ve elinde bulunan siyah renkli çizgili poşeti masanın üzerine koyarak beklemeye başladığı, saat: 21.28‟de 34 EA
701 plakalı beyaz renkli Audi A7 marka araçla İbrahim Akın‟ın gelerek aracı restaurant görevlilerine bıraktıktan
sonra içeri girdiği, kendisini bekleyen Yusuf Turanlı ile tokalaşarak masaya oturduğu ve sohbet ettikleri,
saat:21.58‟de Yusuf Turanlı ile İbrahim Akın‟ın hesabı ödedikten sonra oturdukları masadan kalktıkları, masanın
üzerinde duran siyah renkli çizgili poĢeti Ġbrahim Akın‟ın aldığı, daha sonra Yusuf Turanlı ile İbrahim Akın‟ın
restaurant girişinde görevlilerin araçları getirmelerini bekledikleri, bu sırada kendi aralarında sohbete devam
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ettikleri, saat 22.05‟de restaurant görevlilerinin 34 AT 5557 plakalı gri renkli BMW marka aracı getirmeleri üzerine
Yusuf Turanlı„nın İbrahim Akın‟la vedalaşarak ayrıldığı ve Zincirlikuyu istikametine doğru hareket ettiği,
arkasından restaurant görevlilerin kısa bir süre sonra İbrahim Akın‟ın kullandığı aracı getirdikleri,İbrahim Akın„ın
elinde bulunan siyah renkli çizgili poşetle araca binerek ayrıldığı görülmüş süreç fotoğraflanarak kayıt altına
alınmıştır.

EYLEME ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
25.04.2011 günü saat:14.08‟de Mehmet Şekip Mosturoğlu/Aziz Yıldırım‟ın Bülent İbrahim İşçen‟i aradığı
görüşme(tape:1839);
Aziz: “Ne yapıyorsun Bülent”, Bülent: “Ġyiyim Aziz abicim sen nasılsın”, Aziz: “Yarın öğleden sonra
tamam mı bizim Ahmet‟i al bana gel”, Bülent:“Tamam abi…Çelebi‟yi değil mi abi”, Aziz: “Evet evet al bana
gelin” .
25.04.2011 günü saat:14.09‟da Ahmet Çelebi‟yi Bülent İbrahim İşçen‟in aradığı görüşme;
Bülent: “Yarın öğleden sonra abimin yanına gideceğiz bir Abinin yanına gideceğiz...”, Ahmet:
“Benim abimin yanına”, Bülent: “Hayır be oğlum be Aziz abinin yanına,..salak söyleme kimseye bir Ģey”.
(tape:1561)
26.04.2011 günü saat:10.54‟de, Ahmet Çelebi‟yi Okan isimli şahsın aradığı görüşme(tape:1564);
Okan: “Akşam üstü uğrayayım sana gelince sen yerindeysen”, Ahmet: “Tamam telefonlaşalım abi
öğleden sonra baĢkan çağırdı da beni Aziz abi çağırdı beni de öğleden sonra ...kaçta olduğunu bilmiyorum” .
26.04.2011 günü saat:15.21‟de Ahmet Çelebi‟yi Bülent İbrahim İşçen‟in aradığı görüşme;
Bülent: “Yarım saate aĢağıda buluĢalım.. saat dört buçuk gibi buluĢalım iĢte inerken ara beni ....
beraber çıkarız iĢte”. (tape:1565)
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26.04.2011 günü saat:15.27‟de Ahmet Çelebi‟yi Okan isimli şahsın aradığı görüşme;
Ahmet: “Abi şuan dördü çeyrek geçe beni bekliyor”, Okan: “O zaman sen git abi başka bir gün
görüşürüz seninle” . (tape:1566)
26.04.2011 günü saat:15.55‟de Ahmet Çelebi‟nin Bülent İbrahim İşçen‟i aradığı görüşme;
Ahmet: “Çıktım”, Bülent: “Haydi bende çıkıyorum tamam” . (tape:1567)
26.04.2011 günü saat:16.58‟de Abdullah Başak‟ı Ali Kıratlı‟nın aradığı görüşme;
Abdullah: “…Ben kulüpteyim Ģuan ya”, Ali:” Ne arıyorsun kulüpte”, Abdullah:”Bir iĢim vardı geldim
de, Ģimdi Ġlhan abi çıktı, baĢkanın yanındaydım çıktım Ģimdi, ben, Bülent abi, Ahmet Çelebi,…neyse
konuĢuruz abi geliyorum geliyorum,…”, Ali:”Araba gönderiyorum, bir araba gönderiyorum”, (tape:1917)
(Bülent İbrahim İşçen ve Ahmet Çelebi‟nin; İlhan Ekşioğlu ve Abdullah Başak ile birlikte Aziz Yıldırım‟la
görüştükleri anlaşılmaktadır.)
26.04.2011 günü saat:17.03‟de Ahmet Çelebi‟nin Yusuf Turanlı‟yı aradığı (Aziz Yıldırım‟la buluşmadan
hemen sonra) görüşme(tape:1568);
Ahmet: “Yeğenim ne yapıyorsun ne var ne yok”, Yusuf: “Bebekteyim abi ya”, Ahmet: “Sen Suadiye
Cafeye gelirmisin acele”, Yusuf: “Bir Ģey mi oldu abi önemli bir Ģey mi”, Ahmet: “ Evet evet,..haydi acele
gel” .
26.04.2011 günü saat:18.02‟de Yusuf Turanlı‟yı Ahmet Çelebi‟nin aradığı görüşme(tape:3339);
Ahmet: “Geldin mi”, Yusuf: “Sahil yolundayım abi geliyorum hangi sokaktan girecektim o Suadiye kafeye”.
26.04.2011 günü saat:20.14‟de Yusuf Turanlı‟yı İbrahim Akın‟ın aradığı görüşmede;
Yusuf‟un; “Etilerdeyim gel,…gel iki dakika uğra bana bir çaya” dediği,, İbrahim‟in; nerde olduğunu
sorduğu, Yusuf‟un; “Big Şefteyiz gel iki dakika uğra” dediği, İbrahim‟in; “Tamam” dediği. (tape:3342)
26.04.2011 günü saat:22.07‟de İbrahim Akın‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
Yusuf‟un çağırması üzerine İbrahim‟in geldiğini söylediği. (tape:3567)
26.04.2011 günü saat:23.01‟de Yusuf Turanlı‟nın Ahmet Çelebi‟yi aradığı görüşme;
Ahmet‟in Suadiye‟de olduğunu belirttiği, Yusuf: “…Abi Ģey yapalım tamam yani sen nasıl diyorsan
odur yani anladın mı”, Ahmet: “…Tamam peki kardeĢim”, Yusuf: “…Sen ne diyorsan odur,…sen ne zaman
diyorsan beraber Ģey yaparız gideriz yani…”. (tape:3343)
(Ahmet Çelebi ile görüştükten sonra İbrahim Akın‟la buluşup teklifi ileten Yusuf Turanlı teklifin kabul
edildiğini şifreli şekilde iletiyor.)
26.04.2011 günü saat:23.11‟de Yusuf Turanlı‟nın İbrahim Akın‟a mesaj gönderdiği;
“Ole olması daha hayırlı:) hayır yaparsın bol bol saga sola:)” yazdığı . (tape:3344)
(İbrahim Akın‟ın ilk önce tereddütte kalması nedeniyle, Yusuf Turanlı‟nın İbrahim‟in dini duygularını
istismar ederek ikna etmeye çalıştığı görülmektedir.)
26.04.2011 günü saat:23.12‟de Yusuf Turanlı‟ya İbrahim Akın‟ın mesaj gönderdiği;
“:))” yazdığı . (tape:3345)
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26.04.2011 günü saat:23.15‟te İbrahim Akın‟ın X Şahsı aradığı görüşme;
İbrahim: “Hocam bir Ģey sormam lazım sana ya Ģimdi bizim hafta sonu Fener‟le maçımız var ya,
demiĢler ki Ġbo gol atmasın, yüz bin dolar para verelim ona diye”, X Şahıs: “ Ġyi ne yapacaksın”, İbrahim:
“Ben de sana soruyorum dedim hocam bu adamlarına sor diye yani ne yapmamız lazım diye”, X Şahıs:
“Sizin takımın kaptanı hocası ne diyor”, İbrahim: “Onlar bir Ģey diyemiyor hocam Fenerbahçeli oldukları
için onlarda bana kalkıp oynama veya gol atma diyemiyorlar baĢkası tarafından söyleniyor bu.. yani bana
gol atma diyorlar yani”, X Şahıs: “Ġyi tamam yani böyle Ģeyler günümüzde futbol camiasında var değil mi
böyle Ģeyler”, İbrahim: “Var var ama hocam iĢte ben de sana soruyorum yani kötü olur mu diye…yani para
var yani iĢin ucunda, ama sonucunda diyorlar ki iĢte Ģu Ģunu yapma”, X Şahıs: “Efendim yani onda bir
Ģey yokki ya bu gönül rıza olan bir Ģey yani sen gol atmayacaksIn yerine para verecekler…tabi ya onda bir
Ģey yok yani bunda bir sakınca yok canım niye olsun yani baya baĢkaları duymasın önemli değil…bizim
burada benim köyde baba türbesi var ya Köy babada…orda var çok fakirler var yaparsın bu kurban
keseriz orda yedirirsin”, İbrahim: “Doğru hocam tamam”. (tape:3568)
(İbrahim Akın‟ın bu şahsa şike parası almanın dini yönden sakıncalı olup olmadığını sorduğu
anlaşılmıştır.)
26.04.2011 günü saat:23.19‟da İbrahim Akın‟ın Yusuf Turanlı‟ya gönderdiği mesajlarda;
“verildi abi :)” “Ok verildi abi :)” yazdığı. (tape:3569-3346) (Şike için onay aldığını kastediyor)
26.04.2011 günü saat:23.20‟de Yusuf Turanlı'nın İbrahim Akın'a gönderdiği mesajda;
"Tamamdır harıka:) yarın aksam bulusuruz senle" yazdığı . (tape:3370)
26.04.2011 günü saat:23.20‟de Yusuf Turanlı‟ya İbrahim Akın‟ın mesaj gönderdiği;
“Ok” yazdığı. (tape:3348)
27.04.2011 günü saat:02.48‟de Yusuf Turanlı‟ya İbrahim Akın‟ın gönderdiği mesajda;
“100 dolar degil 100 euro abi ole dedi ;)” yazdığı. (tape:3349)
(İbrahim Akın şike karşılığında 100 bin euro istediğini bildiriyor.)
27.04.2011 günü saat:13.02‟de Yusuf Turanlı‟nın Ahmet Çelebi‟yi aradığı görüşme(tape:3350);
Yusuf: “Sen gittin mi abi oraya”, Ahmet: “…Yok cuma günü”, Yusuf: “…Oraya gitmeyecek misin
konuĢtun ya sen onu söylüyorum,…sabahtan görüĢür müyüz” Ahmet: “…Tamam tamam”, Yusuf: “Tamam
yani” . (Yusuf Turanlı İbrahim Akın‟la şike için anlaştığını, Aziz Yıldırım‟a iletmesini istiyor.)
27.04.2011 günü saat:13.24‟de Yusuf Turanlı‟ya İbrahim Akın‟ın mesaj gönderdiği;
“Yusuf abi 100 bin euro yaptin mi :)” yazdığı. (tape:3351)
27.04.2011 günü saat:13.25‟de Yusuf Turanlı‟nın İbrahim Akın‟a mesaj gönderdiği (tape:3352);
“Yok daha konusmadım aksam gıdıcem oraya kardesımm:) :) gec saate dogru:)” yazdığı.
27.04.2011 günü saat:13.26‟da Yusuf Turanlı‟ya İbrahim Akın‟ın mesaj gönderdiği;
“Kabul etmiyorum baska :)” yazdığı . (tape:3353)
27.04.2011 günü saat:13.34‟de İlhan Ekşioğlu‟nu Cemil Turhan‟ın aradığı görüşme;
Cemil (hasta olduğunu ve evde yattığını, programının çok yoğun olduğunu söyleyip): “…Yav yarın .. için ...saat
6‟da buluĢuyorum,…yarın ikisi de varda biri 6‟da biri 8‟de”, İlhan: “…Mehmet mi”, Cemil: “Evet,…6‟da o zaten 6
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gelecek ya 5 buçuk 6‟ya doğru gelecek, …gelecek eve gelirken bana gelecek”, İlhan: “O da gelsin çünkü Ģey
öbürünü göndermemiz lazım hemen ya”, Cemil: ben Ģeyi söylüyorum Ġstanbul‟dakileri
söylüyorum,…akşama gelince görüşürüz”. (tape:3089)
(Cemil Turhan‟ın hem Ankaragücü hem de İ.B.B. Spor maçları için şike faaliyetleri içerisinde bulunduğu
anlaşılmaktadır.)
27.04.2011 günü saat:17.08‟de Yusuf Turanlı‟yı Ahmet Çelebi‟nın aradığı görüşme;
Yusuf‟un Silivri‟den çıktığını belirttiği, Ahmet‟in problem olmadığını söylediği, Yusuf‟un; “Tamam çünkü
yani ben şey yaptım ondan sonra şey”dediği, Ahmet‟in; “…Onu geç ya geç onu sen boĢ ver,…ben sana cuma
günü Ģey yapacağım” dediği . (tape:3357)
27.04.2011 günü saat:21.49‟da İbrahim Akın‟ı Yusuf Turanlı‟nın aradığı görüşme(tape:3570);
İbrahim‟in; kendisine Adidas krampon gönderilmediğini söylediği, Yusuf‟un; “Oydum onları” dediği,
İbrahim‟in; “Ha ne oldu bizim iĢ hallettin mi”dediği, Yusuf‟un; “ġeyi adamla yarın buluĢacam,…ya öbürü de
fena dağil canım ya” dediği, İbrahim‟in: “Yok olmaz kabul etmiyorum” dediği, Yusuf‟un konuşacağını belirttiği.
(İbrahim Akın; şike için istediği 100 bin euronun kabul edilip edilmediğini soruyor, Yusuf; Ahmet
Çelebi ile ertesi gün buluşacağını, talebini ileteceğini, 100 bin dolarlık teklifin de iyi bir teklif olduğunu
söylüyor.)
28.04.2011 günü saat:20.28‟de İbrahim Akın‟ın Fahri Tatan‟ı aradığı görüşme;
İbrahim: “Bu Ģey var ya benim bu hafta var ya maç,…Ģey yapıyorlar bana iĢte hani anlarsın ya”,
Fahri: “Ekstra hı”, İbrahim: “Ha ama Ģey için yapıyorlar tam tersi” , Fahri: “Siz Belediye Ģeyle oynuyorsunuz
Fener‟le”, İbrahim: “Ha iĢte öyle bir Ģey var”, Fahri: “ĠnĢallah koyarsın 2 tane iyi hazırlan bari..”, İbrahim:
“Ama onun için değil tam tersi için”, Fahri: “Fenerden mi”, İbrahim: “Ha”. (tape:3573)
28.04.2011 günü saat:21.29‟da Yusuf Turanlı‟yı İbrahim Akın‟ın aradığı görüşme(tape:3358);
İbrahim: “Haber vermedin hiç”, Yusuf:“…Onda sıkıntı yok yarın arayacaklar beni,…ben söyledim
yarın halletmemiz lazım diye”, İbrahim: “…Öyle olmaz,…yoksa bak acayibim ha”, Yusuf: “…Yarın dedim
halledin dedim yoksa dedim ben karıĢamam dedim…”, İbrahim: “Tamam o zaman gelirim ben yarın oraya”.
28.04.2011 günü saat:12.42‟de Ahmet Çelebi‟yi Yusuf Turanlı‟nın aradığı görüşme;
Ahmet: “istasyondayım”, Yusuf: “Onbeş yirmi dakikaya oradayım”. (tape:1572)
28.04.2011 günü saat:21.33‟de Ahmet Çelebi‟yi Bülent İbrahim İşçen‟in aradığı görüşme;
Ahmet:“...Köy tarafındayım sen neredesin”, Bülent:“...Bende işte aşağıda sahil ...doğru gidiyorum”,
Ahmet: “Kahve içeriz veya yarın tamam yarın görüĢelim,.., yarın konuĢalım yani görüĢtün mü sen”, Bülent:
“Yarın gidelim iĢte bilet almaya gideceğim orada görüĢürüz”. (tape:1573)
(Ahmet Çelebi‟nin; Bülent İbrahim İşçen‟den Aziz Yıldırım ile görüşerek şike parasını almasını istediği
anlaşılmaktadır.)
29.04.2011 günü saat:13.45‟de Ahmet Çelebi‟yi Yusuf Turanlı‟nın aradığı görüşme;
Yusuf: “Patron ne yapıyorsun”, Ahmet: “Ne yapayım abiciğim sen ne yapıyorsun,..şeydesin herhalde
Caddede”, Ahmet: “E iĢte telefonunu bekliyorum”. (tape:1575)
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29.04.2011 günü saat:15.35‟de Ahmet Çelebi‟yi Yusuf Turanlı‟nın aradığı görüşme;
Ahmet: “Yarın 5 buçuk 6‟da görüĢeceğim”, Yusuf: “Ha traşın bitti yani,.. konuĢtuysan beĢ buçukta
gideceğim”, Ahmet: “Hayır biriyle konuĢtum da,..,O dedi o saatlerde ol diye”. (tape:1577)
(Bülent İ.İşçen ile yaptığı görüşmeyi kastediyor.)
29.04.2011 günü saat:15.38‟de Ahmet Çelebi‟yi Bülent İbrahim İşçen‟in aradığı görüşme;
Bülent: “Ahmet daha gelmemiĢ inmiĢ uçaktan ama daha gelmemiĢ kulübe haber verecekler ben
takip ediyorum”, Ahmet: “Anladım,..ben Erenköydeydim istasyona doğru geçiyoruz”, Bülent: “Maç bugün değil
mi Sivasın”, Ahmet: evet. (tape:1578)
(B.İşçen; İbrahim Akın’a, Ahmet Çelebi-Yusuf Turanlı vasıtasıyla ulaştırılacak şike parasını Aziz
Yıldırım gelmediği için temin edemediklerini söylüyor.)
29.04.2011 günü saat:15.49‟da İbrahim Akın‟ın X şahsı aradığı görüşme;
X şahsın kendisinde 5 milyarlık bir çek olduğunu ve paraya çevirmek istediğini söylediği, İbrahim‟in,
“Tamam bugün bana yatsın ben sana veririm,…tamam bugün benden yatacak bugün yatınca ben sana da
söylerim zaten hesabına yollarım” dediği, X şahsın onayladığı. (tape:3574)
29.04.2011 günü saat:15.55‟de Aziz Yıldırım‟ın Bülent İbrahim İşçen‟i aradığı görüşme;
Bülent:“…O gün beraber konuĢtuğumuz arkadaĢ bir Ģeyler konuĢaçakmıĢ seninle de”,
Aziz:“Tamam bi yarım saat sonra ben kulübe geçerim”, Bülent: “…Klübe geçelim tamam abi.” (tape:1671)
29.04.2011 günü saat:15.56‟da Ahmet Çelebi‟yi Bülent İbrahim İşçen‟in aradığı görüşme;
Bülent: “Pıt pıt,..kırkbeş dakika sonra yarım saat kırkbeş dakika sonra bu aşağıda buluşacağız ona göre
inersin aşağıya”, Ahmet: “Tamam” . (tape:1579)
29.04.2011 günü saat:16.42‟de Ahmet Çelebi‟yi Bülent İ.İşçen‟in aradığı görüşme;
Ahmet: “Çıktım yola geliyorum”, Bülent: “İyi haydi aşağıda buluşalım”. (tape:1580)
29.04.2011 günü saat:16.44‟de Yusuf Turanlı‟nın İbrahim Akın‟ı aradığı görüşme;
İbrahim: “Gördün değil mi Yusuf abi,…saat 5 oldu”, Yusuf: “..Ben bugün öğlen konuĢtum ha
hocayla,…2 gibi konuĢtum,…atladılar mı onu”, İbrahim: “Abi bak saat 5”, Yusuf: “..Kendileri bilirler
abi,…sen şey yapma“, İbrahim: “Ben 8 gibi geleceğim ya o tarafa”. (tape:3360)
29.04.2011 günü saat: 17.12‟de Tamer Yelkovan/Aziz Yıldırım‟ın Bülent İbrahim İşçen‟i aradığı görüşme;
(Tamer telefonu Aziz Yıldırım‟a veriyor), Aziz‟in; Bülent‟e nerede olduğunu sorduğu, Bülent‟in, “Geldim abi
kapıdayım iki dakikaya oradayım” dediği. (tape:1909)
29.04.2011 günü saat:17.14‟de Ahmet Çelebi‟nin Bülent İbrahim İşçen‟i aradığı görüşme;
Bülent: “Geldim ışıklardayım”, Ahmet: “İyi tamam oldu” . (tape:1581)
29.04.2011 günü saat:17.29‟da Yusuf Turanlı‟nın İbrahim Akın‟ı aradığı görüşme;
İbrahim: “Bunu Ģey nakit mi alacaksın”, Yusuf:“…KonuĢacağım Ģey yapma tamam, …konuĢacağım
ben bugün akĢam ona göre haber vereceğim zaten”. (tape:3361)
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29.04.2011 günü saat:17.32‟de Yusuf Turanlı‟nın Ahmet Çelebi‟yi aradığı görüşme;
Ahmet: “Ne yapıyorsun neredesin”, Yusuf: “Etiler‟de”, Ahmet: “Bu tarafa o zaman geçtiğinde haber
et,…geç,..Fenerbahçe Dereağzı varya oraya doğru gel” . (tape:3362)
29.04.2011 günü saat:18.13‟de Yusuf Turanlı‟yı Ahmet Çelebi‟nin aradığı görüşme;
Yusuf: “Stadın önündeyim abi”, Ahmet: “…O hani chocklet var ya,…eski Çaklıt,…onun önünde seni
bekliyorum”, Yusuf: “Tamam abi geliyorum” . (tape:3363)
29.04.2011 günü saat:19.47‟de İbrahim Akın‟ın Fahri Tatan‟ı aradığı görüşme;
İbrahim: “Bugün de işte şey alacam işte bakalım,…altılı var ya,…bugün verecekler ya”… Fahri: “İbo sen
yarın sen Pazar oynayabilecek misin sakatmışsın herhalde”, İbrahim: “Ha sakatım biraz ayağımda şey var ya”,
Fahri: “O altılıdan aldın para ne oldu”, İbrahim: “Gidiyorum şimdi bakacam bekliyorlar”, Fahri: “Yüz misli mi
yakalamıştın”, İbrahim: “Ha,…yok şeye şey yaparız ben bu gün gidiyorum ya şimdi,…ordan yollarım ben
sana,…15”, Fahri‟nin onayladığı. (tape:3576)
29.04.2011 günü saat:20.54‟te İbrahim Akın‟ı Yusuf Turanlı‟nın aradığı görüşme(tape:3578);
İbrahim: “Akmerkez‟deyim”, Yusuf: “Yemedim nerde yeriz,…ben hazırım ya istediğin zaman
gidebiliriz”, İbrahim: “Devre arası mı gidelim”…Ġskender o zaman onlar sonra gelir abi bizim yanımıza biz
geçelim o zaman”.
29.04.2011 günü saat:21.18‟de Aziz Yıldırım‟ın Serkan Acar‟ı aradığı görüşme;
Aziz: “…Cemil‟le konuĢabildin mi,…konuĢmuĢ mu arkadaĢla”, Serkan: “O bizden gidenle
konuĢmuĢ,…uzunla, evet”, Aziz: “..Tamam yani problem yok”, Serkan: “KonuĢmuĢ evet,…öbürü
oynamıyor zaten”. (tape:1673)
(Cemil Turhan‟ın Can Arat‟la şike amaçlı konuştuğunu teyit etmeye çalıştıkları.)
29.04.2011 günü saat:21.19‟da Aziz Yıldırım‟la Cemil Turhan‟ın yaptığı görüşme;
Aziz: “…Aradı mı seni ne yaptın”, Cemil (aradığını belirterek): “…ġimdi bayide gördüm bayiden
çıktılar”, Aziz: “Yarın konuĢalım…Uzun‟la Ģey yaptın mı görüĢtün mü,…tamam yarın görüĢelim”.
(tape:1674) („Uzun‟ olarak Can Arat‟tan bahsedildiği.)
29.04.2011 günü saat:21.54‟de Abdullah Başak/Ahmet Çelebi‟nin Bülent İbrahim İşçen‟i aradığı görüşme;
Abdullah: “Ali abiyi bıraktım şeye de Fener..döndüm Suadiye kafedeyim”, (Abdullah Başak telefonu
Ahmet Çelebi‟ye veriyor), Ahmet: “Benim Ģimdi yarın görüĢmem lazım 11‟de nerede olacaktı Dereağzında
mı”, Bülent: “He 12‟de 1‟de olur o ...gideriz sabahleyin işte uyanınca,..Dereağzında olmayacak,..başka yerde o
şeyde kulüpte divan var,..tabi Divan kartı kartı olması lazım gideriz biz gireriz bana kimse bir şey diyemez”,
Ahmet: “Benim görüĢmem lazım,.., görüĢmem lazım, acil”, Bülent: “Öğlen dedi ya yarın öğlen gel diye iĢte”,
Bülent: “Git yarın oraya git kulübe 11-12‟de git,..anladın mı ya öğlenleyin gideriz işte”. (tape:1920)
(Şahısların İbrahim Akın‟ın: 100 000 dolar değil 100 000 euro istemesi konusunu Aziz Yıldırım‟a iletmek
için görüşmeye çalıştıkları.)
30.04.2011 günü saat:11.50‟de Cemil Turhan‟ı Serkan Acar/Aziz Yıldırım‟ın aradığı görüşme;
Cemil‟in; Dereağzı‟nda olduğunu söylediği, Serkan‟ın telefonu Aziz‟e verdiği, Aziz‟in; “Ha iyi kaybolma da
konuşmamız lazım” dediği, Cemil‟in; “Tamam başkanım” dediği. (tape:1618)
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30.04.2011 günü saat:13.34‟de (M. Özaydınlı‟nın telefonundan) Aziz Y.„ın İ.Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan‟ın; karşıda olduğunu söylediği, Aziz Yıldırım‟ın; “Bir konuĢsaydık iyiydi ama neyse oldu peki
tamam iĢini bitir öyle gel biz Samandıra‟ya gideceğiz,..5‟de toplanacaklar diye söylediler” dediği, İlhan‟ın;
“Tamam başkanım geliyorum” dediği . (tape:3653)
30.04.2011 günü saat:18.37‟de Cemil Turhan‟ı İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
Cemil: “Abi yani çıkmam lazım değil mi ya,…Ģimdi de herĢey herĢey tam ortamında gidiyor iĢte her
Ģey”, İlhan: “Ġyi iyi…sen gördün değil mi onları bugün baĢkanı”, Cemil: “Beraberdim ben beni aradı iĢte saat
12‟ye doğru ondan sonra dedi ki Ģeyde buluĢalım dedi Dereağzı‟nda sonra Dereağzı‟na ben geldim 10‟da
10‟da da geldim de zaten Dereağzı‟na 10‟u 10 geçe ondan sonra o Dereağzı‟na geldi bir de iĢte ...
buluĢtuk” (tape:1620)
30.04.2011 günü saat:12.49‟da Yusuf Turanlı‟yı İbrahim Akın‟ın aradığı görüşme;
İbrahim‟in; ne yaptığını sorduğu, Yusuf‟un, “Haber bekliyorum arayacağım seni,…ben sana haber
vereceğim bugün yine” dediği . (tape:3364)
30.04.2011 günü saat:12.50‟de Yusuf Turanlı‟nın Ahmet Çelebi‟yi aradığı görüşme;
Ahmet‟in; beklediğini belirttiği, Yusuf‟un; nerde olduğunu sorduğu, Ahmet‟in; “Bi yerdeyim bekliyorum”
dediği, Yusuf‟un, “…Geçeyim mi o tarafa çay ısmarlayacak mısın” dediği, Ahmet‟in; “Yok dur ben
arayacağım seni” dediği. (tape:3365)
30.04.2011 günü saat:13.37‟de Yusuf Turanlı‟yı Ahmet Çelebi‟nin aradığı görüşme(tape:3366);
Ahmet‟in; “…Geçebilecek misin bu tarafa” dediği, Yusuf‟un geçebileceğini belirttiği, Ahmet‟in;
“Erenköy‟e doğru gel ben evin oraya doğru geçiyorum” dediği ve buluşmak için sözleşip yer hakkında
konuştukları.
30.04.2011 günü saat:14.50‟de Yusuf Turanlı‟nın İbrahim Akın‟ı aradığı görüşme;
Yusuf: “İyi ne var ne yok idman kaçta,…şey cuma günü yok problem yok… cuma günü Ģey yapacağız
halledeceğiz”, İbrahim: “Tamam”, Yusuf: “Tamam mı”. (tape:3367)
30.04.2011 günü saat:14.51‟de Ahmet Çelebi‟nin Bülent İbrahim İşçen‟i aradığı görüşme;
Bülent: “Caddedeyim ne yapayım işte sen ne yapıyorsun”, Ahmet: “Bir kulübe gideyim mi”, Bülent‟in;
gitmesini söylediği, Ahmet: “Öğrensene bir oradaysa gideyim” Bülent: “Tamam mı ki öyle mi,..tamam
söylerim ona o zaman telefonda ben”, Ahmet: “Ha öyle olmaz deli misin ayıp ediyorsun,..sen biliyorsun
ama bilmiyorum öyle telefonda Ģey yapma tamam gidip bildireceğim iĢte” . (tape:1582)
30.04.2011 günü saat:14.53‟de Ahmet Çelebi‟yi Bülent İbrahim İşçen‟in aradığı görüşme;
Bülent: “Orada, Ahmet”, Ahmet: “Tamam ben gidiyorum”. (tape:1583)
30.04.2011 günü saat:15.02‟de Yusuf Turanlı‟yı İbrahim Akın‟ın aradığı görüşme;
İbrahim: “Bu Kıbrıs‟ta bizim Ģey vardı ya hani senet”, Yusuf: “Cuma günü halledeceğiz,..tamam
dediler okey dediler bende tamam dedim…onların sıkıĢıklık mıkıĢıklık falan filan cuma günü dediler yani”,
İbrahim: “İyi abi”, Yusuf: “Adelen çekiyordur hafif”, İbrahim: “Biraz ağrılar var ayağımda ya”, Yusuf: “Tamam
tamam zorlama o kadar o zaman kupa maçı”. (tape:3368)
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30.04.2011 günü saat:15.02‟de Yusuf Turanlı‟nın İbrahim Akın‟a mesaj gönderdiği;
“Tamam yane problem yok rolantı seklı:)” yazdığı . (tape:3369)
30.04.2011 günü saat:15.27‟de İbrahim Akın‟ı X Şahsın aradığı görüşme;
(İbrahim soru üzerine Fenerbahçe maçında onayıp oynamayacağının belli olmadığını söylüyor), X Şahıs:
“Onu merak ettim ..herkes diyor Fener maçında işte Belediye maçında puan kaybederse kaybeder diyor yoksa
diyor puan muan kaybetmez diyor Fenerbahçe,…ama garanti olursa bi de bunlar şeylik yapıyorlar bak kancayı
takıyorlar alacaz seni diye bize karşı oynamasın diye ondan sonra şey yapmıyorlar”, İbrahim: “Bana yapamazlar
onu ya”, X Şahıs: “ Ha oynamasın da işte Emenike‟yede el attılar ki hani şey maçında Fener maçında oynamasın
bu bildim bileli var bu”. (tape:3579)
30.04.2011 günü saat:17.04‟de Can Arat‟ın Cemil Turhan‟ı aradığı görüşme(tape:1517);
Can: “Abi telefonum değişti…Ġskender söyleyince jeton düĢtü benim”, Cemil: “…10 gündür seni
arıyorum hastayım ulan yatıyorum arıyorum arıyorum Can bana döner diyorum,…oynuyorsun yarın değil mi”,
Can: “…Öyle gözüküyor şu an yani” Cemil: “Oğlum iĢte sana ...sana bir Ģey söyleyecek halim yok”, Can:
“Yani abi” .
30.04.2011 günü saat:17.51‟de İbrahim Akın‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
İbrahim: “Yusuf hocam benim atı almadın mı ya,…olmaz abi öyle ya al onu sen ya”, Yusuf. “…Sen
onda hiç Ģey yapma garanti yani”. (tape:3580)
30.04.2011 günü saat:18.02‟de Ahmet Çelebi‟yi Yusuf Turanlı‟nın aradığı görüşme;
Ahmet: “Efendim Yusuf cuğum”, Yusuf: “Ben yarın kale arkasında mı izleyeceğim abi maçı”, Ahmet: “Kale
arkasında izlersin bir şey olmaz,..yarın gündüz telefonlaşırız”, (tape:1584)
30.04.2011 günü saat:19.01‟de Şekip Mosturoğlu‟nu Aziz Yıldırım‟ın aradığı görüşme;
Aziz: “Nasıl gidiyor vaziyetler”, Şekip: “Ġyi baĢkanım arkadaĢların hepsi ilgili yerlerde…o notunuzu
ilettim kendilerine”, Aziz: “O kendi kalesine gol atan”, Şekip: “He onu bilmiyorum baĢkanım o benle ilgili
değil”, Aziz: “Öyle mi iyi peki”. (tape:1847)
(‘Kendi kalesine gol atan’ tabiriyle Fenerbahçe’de oynadığı dönemde bir maçta kendi kalesine gol
atan Can Arat kastedilmiş olup, aynı anda İ.B.B.Spor’da oynayan farklı futbolculara değişik kanallarla
ulaşıldığı, Şekip Mosturoğlu’nun tüm süreçten bilgisinin olduğu, Aziz Yıldırım’ın organizasyonu yapıp
sonuna kadar takip ettiği anlaşılmaktadır.)
30.04.2011 günü saat:20.19‟da Ġlhan EkĢioğlu‟nun Aziz Yıldırım‟ı aradığı görüşme;
Aziz: “…Nasıl gidiyor”, İlhan: “Ġyi iyi gayet iyi”, Aziz: “…Bugün bizim ...Ģey o kendi kalesine atanla
ne yaptın”, İlhan: “Ha o Ģimdi onunla gayet iyi hiçbir sorun yok Ģimdi pazartesi günü,…herĢey iyi yani hiç
Ģey yapmayın” (tape:3094)
(Aziz Yıldırım Şekip Mosturoğlu ile yaptığı bir önceki görüşmede Can Arat’la irtibatı
Mosturoğlu’nun sağlamadığını öğrenip kendisiyle irtibatı organize eden Ekşioğlu’nu arayıp anlaşmayı
teyit ediyor.)
01.05.2011 günü saat:15.51‟de İbrahim Akın‟ı Yusuf Turanlı‟nın aradığı ancak görüşmenin
gerçekleşmediği . (tape:3581)
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01.05.2011 günü saat:15.57‟de İbrahim Akın‟ı Yusuf Turanlı‟nın aradığı görüşme(tape:3582);
İbrahim‟in maçta oynadığını söylediği, Yusuf‟un: “Kupa maçı var kupa maçına sakla kendini”. dediği.
01.05.2011 günü saat:21.20‟de Metin Depe'nin X Bayanı aradığı görüşme;
X: "Nasıl yenildiniz ya", Metin: "Sorma zaten bizimkilerde istemedi yenmemizi", X: "Kim baĢkan mı",
Metin:"HI", X : "Ben ..yım o başkanın" (tape3106)
02.05.2011 günü saat:12.09‟da Can Arat‟ı X Şahsın aradığı görüşme (tape:1520);
Can‟ın telefonunu evde bıraktığını ve Fenerbahçe Spor kulübünden arayan soran olur diye almadığını
belirttiği, X: “Niye yatın diye mi”, Can: “Ya aramıĢlar zaten .. iyi ki almamıĢım telefonu,…, Vallaha yatın diye
değildir ya sıkmayın etmeyin falan bilmem ne, zaten bir bize maça yatın demedikleri kaldı kulüpten,
sıkmayın etmeyin Ģey yapmayın yani sakatlık olmasın riske girmeyin onu yapmayın bunu yapmayın”
02.05.2011 günü saat:13.40‟da İbrahim Akın‟ın X Şahsı aradığı görüşme;
İbrahim: “Onu halledecem, o çek işini halledecem yarın, yarın para yatacak bana zaten,…yok yok seninki
değil ya bende olanı diyorum,…bende yüklü var yani,… benim Cuma günü veriyorlar parayı” . (tape:3583)
02.05.2011 günü saat:13.58‟de İbrahim Akın‟ın Fahri Tatan‟ı aradığı görüşme;
İbrahim: “Beş milyar yolladım ben sana dün”… Fahri: “Ha cumaya mı alıyorsun paraları, alo”. (tape:3584)
02.05.2011 günü saat:14.00‟da İbrahim Akın‟ın Fahri Tatan‟ı aradığı görüşme;
Fahri:“Ha ya sorma sen Cuma mı alıyorsun paraları”, İbrahim:“…Belki bugünde alırım”, (tape:3585)
03.05.2011 günü saat:13.54‟de İbrahim Akın‟ı Namık isimli şahsın aradığı görüşme(tape:3526);
Namık: “Havale yapacağım dedin ya bende doktora gideceğim şimdi”, İbrahim: “Hayır cuma günü cuma”.
05.05.2011 günü saat:13.11‟de Ahmet Çelebi'yi Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme;
Yusuf: “Yarın gelirim yanına", Ahmet: “Görüşürüz tamam".(tape:2883)
05.05.2011 günü saat:13.39‟da İbrahim Akın‟ın Fahri Tatan‟ı aradığı görüşme(tape:3529);
Fahri: “İdman var 20 dakika sonra”, İbrahim‟in idmanın kaçta biteceğini sorması üzerine, Fahri: “3 onbeşte
falan biter,birĢey almadın değil mi daha”, İbrahim: “Yok daha ... yok ki,…olsaydı 9 yarış parayı bulurduk şimdi”.
06.05.2011 günü saat:13.07‟de Ahmet Çelebi'nin Bülent İbrahim İşçen'i aradığı görüşme;
Ahmet: “Odanda mısın .... görüĢebildin mi", Bülent İbrahim: “Yok ararım ben birazdan onu", Ahmet:
“Bi ara sana zahmet" . (tape:2884)
06.05.2011 günü saat:13.08‟de B.İ.İşçen'in Aziz Yıldırım‟ın sekreteri Nurgül isimli şahsı aradığı görüşme;
Bülent İbrahim: “Der misin Ahmet Çelebi aradı diye…ben sana numarasını vereyim 532 402 23
63…ama aramaz onu yani onu ben biliyorum aramayacağını" , Nurgül:"NerdeymiĢ bağla bana konuĢayım
filan diyiverir birden Ģey kalırım", Bülent : “Öyle bir Ģey için değil o çağırdı cuma günü gelin buraya dedi
de…Ahmet bey aradı de…gelecekmiĢ hani gelebiliyor muyuz diye soruyor de" . (tape:3609)
06.05.2011 günü saat:14.44‟de Ahmet Çelebi'nin Bülent İbrahim İşçen'i aradığı görüşme
Ahmet: “Var mı bir haber", Bülent: “Yok haber verdim söyledim sekreterine…ben ararım
demiĢ…vermemiĢ daha haber vericek…haber vericem ben sana" . ; (tape:2885)
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06.05.2011 günü saat:14.56‟da Yusuf Turanlı'ya İbrahim Akın'ın gönderdiği mesajda;
"Ne yaptin abi :) erzuruma gidicem aksam" yazdığı . (tape:3374)
06.05.2011 günü saat:16.45‟de Ahmet Çelebi'yi Kazım Alemdağ'ın aradığı görüşme(tape:2886);
Ahmet: “Bir Ģey söyleyeceğim neyse bunu yüzyüze gelince söylerim senlen konuĢmam lazım
acayip canım sıkkın bildiğin gibi değil…hiç sorma 100.000 dolar…ihale üstüme kaldı gibi bir Ģey
oldu…verilmek üzere", Kazım. "Kimden kaldı sana bu….benim tahmin ettiğim yerden mi", Ahmet: “Ya neyse
telefon…yok o önemli değil başka iş ile alakalı", Kazım: “Hangi birini düşüneceğimi şaşırdım" , Ahmet: “İstasyona
geçince ararım ben seni" .
06.05.2011 günü saat:16.37‟da İbrahim Akın‟ın Fahri Tatan‟ı aradığı görüşme;
Fahri: “Parayı ne zaman yollarsın” İbrahim: “Bugün geçecek iĢte bekliyoruz yarın yollayamayız
pazartesiye kaldı”, Fahri: “Pazartesi zaten adama da ödeme yapacağım o zaman pazartesiye kadar şey yaparız
tamam”. (tape:3531)
06.05.2011 günü saat:15.02‟de Yusuf Turanlı'nın İbrahim Akın'a gönderdiği mesajda;
":) karsıdayım haber vercem sana kardesım".yazdığı. (tape:3375)
06.05.2011 günü saat:17.21‟de Yusuf Turanlı'ya Abdullah Başak'ın gönderdiği mesajda;
"ir bekliyoruz" yazdığı. (tape:3376)
06.05.2011 günü saat:17.37‟de Yusuf Turanlı'nın Abdullah Başak'a gönderdiği mesajda;
"Abı nezaman cıkıcaksınız" yazdığı . (tape:3377)
06.05.2011 günü saat:17.38‟de Yusuf Turanlı'ya Abdullah Başak'ın gönderdiği mesajda;
"liyoruz 10 dsakika" yazdığı. (tape:3378)
06.05.2011 günü saat:18.07‟de Yusuf Turanlı'ya İbrahim Akın'ın gönderdiği mesajda;
"Ne oldu abi" yazdığı . (tape:3379)
06.05.2011 günü saat:18.16‟da Yusuf Turanlı'nın İbrahim Akın'ı aradığı görüşme;
İbrahim: “Ben havaalanına geldim abi ancak banka yoluyla alabilirim onu" , Yusuf: “Dur be oğlum
telefon ya…telefonda Ģey nasıl yapalım sen söyle", İbrahim: “Öyle yaparız abi ancak…buraya yetiĢemezsin
yani…bir saat var çünkü", Yusuf: “Nereye nereye ama…100…istiyorsan dursun yarın al", İbrahim: “Tamam
öyle yaparız Yusuf abi…ben kendim de Vakıfbank‟ta var oradan birĢey yaparım bir Ģey…ben hocaya Ģeye
veririm yani", Yusuf: “ġeyinkini ayırayım mı Kıbrıs‟ınkini" , İbrahim: “Onunkini ver yani…14 ayır he bir de
kendine de al abi oradan…14 bin oraya vereceksin ya…16 bini de sen al…diğerlerini de ben yapacağım
Ģeyler var" , Yusuf: “70 ayırıyorum ben sana" , İbrahim: “Tamam".(tape:3380)
06.05.2011 günü saat:18.29‟da Bülent İbrahim İşçen'in Ahmet Çelebi'yi aradığı görüşme;
Bülent: “Ne yaptınız", Ahmet: “Tamam hallettim gönderdim…iyi gel bana doğru…buraya istasyona",
Bülent: “Dur bakarız konuşuruz" . (tape:3610)
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06.05.2011 günü saat:18.53‟de Yusuf Turanlı'yı İbrahim Akın'ın aradığı görüşme;
İbrahim: “Ya uçağı kaçırdık ya Yusuf abi", Yusuf: “O zaman Etiler‟e geliyorsun sen", İbrahim: “ġimdi
bir yere geçeceğim oradan gelirim akĢam" . (tape:3382)
06.05.2011 günü saat:19.29‟da İbrahim Akın‟ın X Şahsı aradığı görüşme(tape:3532);
X Şahıs: “Balya yattı mı balya”, İbrahim: “Yapıyoruz ya”, X Şahıs: “Oğlum balya yattı mı diyorum
para yattı mı diyorum yapıyoruz diyor ya”, İbrahim: “Bugün yatıyor bugün,…, 80 milyar yatacak galiba” .
06.05.2011 günü saat:19.51‟de Yusuf Turanlı'nın İbrahim Akın'ı aradığı görüşme;
Yusuf: “Ne zaman geçeceksin", İbrahim: “Trafik rahatlayınca geçeriz abi" , Yusuf: “Onu ayarla ama tek
gel yani ne olursa olsun… ne olur ne olmaz abi sağlama alalım boĢ ver", İbrahim: “Sen Ģey yaparsın
arabaya koyarsın", Yusuf: “Yav sağlama alalım iĢi ya yani… Murat abiden mi bahsediyorsun". (tape:3383)
(Görevlilerce 06.05.2011 günü İstanbul Etiler Semtinde Big Chefs isimli işyerininde yapılan fiziki takipte
saat:21.15‟de Yusuf Turanlı‟nın mekanda tek başına oturduğu masanın üzerinde içerisinin dolu olduğu anlaşılan
sarı çizgili siyah renkli bir poşetin bulunduğu, saat:21.28‟de İbrahim Akın‟ın gelerek Yusuf Turanlı ile buluştuğu,
şahısların saat:22.00‟de ayrılırken Yusuf Turanlı‟nın içi dolu siyah renkli poşeti İbrahim Akın‟a verdiği, İbrahim
Akın‟ın; kendi aracına binerek ayrıldığı görülmüş ve görüntülenmişlerdir.)
07.05.2011 günü saat:14.29‟da İbrahim Akın‟ı Fahri Tatan‟ı aradığı görüşme(tape:3533);
Fahri:“Antalya‟da değilmi maç…sen gitmiyor musun”, İbrahim: “Lig tv veriyor…ne yapayım gidip
Olimpiyat‟a mı gideceğim izlemeye”, Fahri: “6‟lıyı nasıl oynayacaksın”, İbrahim: “Önümde bilgisayar olacak
televizyonum olacak oynayacağım,…para da cebimde balyalar,…ha, işte var işte öyle işte”, Fahri: “Güzel güzel
yolla bi 15 kâğıt tehdit ederim seni”, İbrahim: “…15 kâğıtmış” , Fahri: “Ne oldu …dün 1 milyarlık altılın vardı…” .
07.05.2011 günü saat:15.53‟de İbrahim Akın‟ı Kenan isimli şahsın aradığı görüşme;
Kenan: “Abi Akmerkez‟de dolar 1515, bir 30 veya bir 35‟den bozduracam,…başka olmuyor yani ya 1515‟e
bozmam zaten 50 bin dolara dedim tamam falan dedi oturun dedi ben dedim en az dedim bir 35 olsun dedim
tamam falan dedi işte birisi gelecek herhalde tamam mı abi haberiniz olsun”, İbrahim: “Ama ... almasın aman
dikkat et ha”, Kenan: “Sen rahat ol abi can çıkar o para çıkmaz abi tamam mı abi hadi”. (tape:3534)
07.05.2011 günü saat:16.36‟da İbrahim Akın‟ı Kenan‟ın aradığı görüşme;
Kenan: “Ben 76500 yatırdım hesabında 75700 görünüyor nedenini soruyorum”, İbrahim: “Ben çektim
çektim,…çekmedim çekmedim bir yere gönderdim tamam”, Kenan: “Ben şuan hesabındaki para”, İbrahim:
“Tamam doğru doğru”. (tape:3535)
08.05.2011 günü saat:19.52‟de İbrahim Akın‟ın X Şahsı aradığı görüşme;
Şahısların bir süre at yarışları hakkında görüştükleri, daha sonra İbrahim‟in; “Yarın öğlen geçer para
hesabına" dediği, X Şahsın "Tamam tamam babacığım" dediği . (tape:3537)
11.05.2011 günü saat:00.21‟de İbrahim Akın‟ın Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme;
Bir süre Beşiktaş-İBB Spor müsabakası hakkında konuştukları, devamında; İbrahim: “Ben duygusalım
geçen (Fenerbahçe-İBB Spor maçını kastederek) ...etkilendim ben de sana çaktırmadım yani…o geçen
muhabbeti vardı ya bir tane", Yusuf: “Bir Ģey olmaz ondan…Hocan mutlu baĢkanın mutlu…hepsi mutlu
senden mutlular yani ona emin ol" .dediği (tape:3549) belirlenmiştir.
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TRABZONSPOR‟LA ĠRTĠBATLI ZEKĠ MAZLUM‟UN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
14.05.2011 günü saat:23.13'de Zeki Mazlum'un X Şahsa gönderdiği mesajda(tape:3322);
"Baskanım bndn duymus olmayın:) Ibrahım Akın 200 mılyar aldı fenerden onu dıcektım" yazdığı .
14.05.2011 günü saat:23.15'de Zeki Mazlum'u X Şahsın aradığı görüşme(tape:3323);
X Şahıs: "Okudum", Zeki: "Şimdi o mesaj benim o arkadaĢa geliyor o da o şekilde bana attı ben de o
şekilde sana attım…buna da bir sporcu arkadaşım atıyor bu arkadaşıma", X Şahıs: "Bunu ... beraber konuşurum
ben sabah ...öyle bir şey biz de duyduk abi", Zeki: "Bunu 3-4 gün önce İstanbul‟dayken o arkadaşım gönderdi ben
de onu aradım dedimki sağlam bir kanal mı sağlam dedi arkadaşlar dedi" dediği tespit edilmiştir.
EYLEMLE ĠLGĠLĠ ġÜPHELĠ / TANIK ĠFADELERĠ
Aziz Yıldırım savcılık ifadesinde; Ahmet Çelebi ve Bülent İbrahim İşçen'i yanına çağırma sebebinin Ahmet
Çelebi'nin kombine bilet bulamamasından dolayı yardımcı olmak olduğunu belan etmiştir.
Yusuf Turanlı kolluk ifadesinde; menajerliğini yaptığı herhangi bir İBB futbolcusuna şike karşılığında para
teklifi almadığını, Ahmet Çelebi İle buluştuğu fiziki takip hakkında; ne amaçla görüştüğünü hatırlamadığını, ancak
İBB maçı ile ilgili olmadığını, Ahmet Çelebi'den maç bileti istemiş olabileceğini, Ahmet Çelebi'nin işyerine gitmesi
hakkındaki fiziki takiple ilgili olarak; iş ve sohbet amaçlı gittiğini, aynı gün İbrahim Akın ile kebap salonunda
buluşması hakkında; yemek amacıyla buluştuklarını, ne konuştuklarını hatırlamadığını, İbrahim Akın'a para
vermesi ile ilgili fiziki takip hakkında; şahsa poşet verip vermediğini hatırlamadığını, vermiş ise de bunun forma
olduğunu, yapmış olduğu telefon görüşmelerinin çoğunluğunu hatırlamadığını beyan etmiştir.
Ahmet Çelebi kolluk ifadesinde; Aziz Yıldırım'ın yanına kombine bilet almak için gittiğini, bu buluşmaya
Bülent İşçen'in gelmediğini, Bülent İşçen, Abdullah Başak, İlhan Ekşioğlu ve Aziz Yıldırım ile birlikte görüşme
yapmadıklarını, Yusuf Turanlı ile buluşmasında Antepsporlu bir futbolcunun transferi ile ilgili konuştuklarını,
kombine biletlerin çeklerinin vadesini konuşmak için Abdullah Başak‟la gittiklerini, bu sırada Bülent İşçen'in
geldiğini, Bülent ile birlikte Aziz Yıldırım'ın yanına gittiklerini, daha sonra oradan ayrıldığını, genellikle Suadiye
Kafeye gittiğini, oradan ayrıldıktan sonra bu cafeye gittiğini, biraz sonra Yusuf Turanlı'nın geldiğini, Yusuf ile
Mehmet Nas isimli futbolcunun menajerlik parası hakkında görüştüklerini, Yusuf Turanlı'nın daha sonra kiminle
görüştüğü hakkında bilgisinin olmadığını, Yusuf Turanlı'nın benzin istasyonuna gelmesine dair fiziki takiple ilgili
olarak; Yusuf ile ne konuştuğunu hatırlamadığını,29.04.2011 günü yapılan fiziki takip hakkında; stada kombine
bilet almak için gittiğini, burada Tamer Yelkovan ile tesadüfen karşılaştığını beyan etmiştir.
Bülent İbrahim İşçen kolluk ifadesinde; Ali Kıratlı ve Özkan Doğan ile Divan pastanesinde buluştuklarını,
burada Hasan Ali Kaldırım'ın transferi hakkında görüştüklerini, Bucasporlu yabancı futbolcular hakkında
görüşmediklerini, Ali Kıratlı'nın kendileri ile buluştuktan sonra Bucasporlu yabancı futbolcular hakkında İlhan
Yüksel ile konuşmasının sebebini bilmediğini beyan etmiştir.
Abdullah Başak savcılık ifadesinde; Aziz Yıldırım ile kulüpte buluşmalarıyla ilgili fiziki takip hakkında;
Ahmet Çelebi ve Bülent İşçen'in Aziz Yıldırım‟la buluşmak için geldiklerini, şahısların Aziz Yıldırım ile 5 dakika
görüştüklerini kendisinin görüşmediğini beyan etmiştir.
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Cemil Turhan kolluk ifadesinde; İskender Alın ve Can Arat'ı tanıdığını, İskender Alın'ı karşılaşma
öncesinde maçta başarı dilemek için aradığını, Seda Can'ın İskender Alın'ın eşi olduğunu, bu sebeple şahsa
ulaşmasını istediğini, Aziz Yıldırım ile buluşup buluşmadığını hatırlamadığını beyan etmiştir.
Serkan Acar kolluk ifadesinde; şike hakkında bilgisinin olmadığını, Aziz Yıldırım ile Trabzonsporluların
teşvik pirimi verip vermedikleri mevzusunu konuştuklarını beyan etmiştir.
Can Arat savcılık ifadesinde; “..7 yaşında Fenerbahçe alt yapısında futbola başladım. Profesyonel olarak
ta bu takımda uzun süre oynadım. Ardından Karşıyaka ve Sivas kulüplerine kiralık gönderildim. Iki yıldır da İBB
takımında oynuyorum. Aziz Yıldırım ve diğer şahısların şike teşvik pirimi girişimleri hakkında bir bilgiye sahip
değilim. Ben kimseden böyle bir teklif almadım…Fenerbahçe-İBB maçından önce bana direk bir şike teklifi
olmadı. Bana şöyle oyna böyle oyna, istediğimiz gibi oynarsan seni alırız, sana para veririz tarzında bir teklif
olmadı. Ancak maçtan önce Cemil Turhan beni cep telefonumdan bir iki kez aradı. Ben cevap vermedim. Maçtan
bir gün önce aramış olması nedeniyle benden maçta iyi oynamamam yönünde talep ve telkinlerde bulunacağını
düşündüm. Daha önce böyle bir talebi olmamıştı ancak bu sene Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyordu ve
Trabzon ile aralarında puan farkı yoktu. Ben o ara iyi bir performans yakalamıştım. Cemil Turhan'ın aramasından
rahatsız oldum, kendisine cevap vermedim. Ancak daha sonra takım arkadaşım İskender Alın bana ısrarcı bir
şekilde Cemil abiyi aramamı söyledi, bana ulaşmaya çalıştığını ancak ulaşamadığını, büyüğümüz olduğunu ve
benim onu aramamı istediğini söyledi. Ben İskender'i reddettim. Çünkü bu hususta bir kanaatim vardı. İskender'i
geçiştirmek için tamam sen git ben onu ararım dedim, o ısrar etti, ısrarı üzerine yanında Cemil abiyi aradım,
ismimi söyledim, hasta olduğunu, telefonlarına cevap vermediğimi, geri dönmediğimi söyleyip sitem etti. Ben
değiştirmediğim halde telefonumu değiştirdiğimi bu nedenle kendisinin numarasını farketmediğimi, İskender
söyleyince arayanın kendisi olduğunu öğrendiğimi söyledim. Bu telefon görüşmesi dışında kendisi ile bizzat bir
araya gelmişliğim olmadı. Bu görüşmede bana bir şey söylemek için aramadığını söyledi, bende saygımdan
aramıştım. Konuşmayı uzatmak istemiyordum çünkü konuşmanın gidebileceği yerleri tahmin ediyordum. Bu
nedenle kısa kestim. Fener‟in o anki durumu nedeniyle maçta iyi oynarsam da oynamasam da farklı kesimlerin
eleştirilerine maruz kalacağımı biliyordum, alt yapıdan yetişen bir oyuncu olduğum için bu yönde bir sıkıntım vardı.
..Bazı görüşmelerde bu durum zaten anlaşılmaktadır. Bu maçta da güzel bir oyun çıkardım. Bunun dışında
şahsımla ilgili gıyabımda Aziz Yıldırım'ın Serkan Acar'la, Cemil Turhan'la, Şekip Mosturoğlu'yla, İlhan Ekşioğlu'yla
yaptığı görüşme içeriklerini bilmiyorum. Aziz Yıldırım'ın niçin Cemil Turhan'ın benimle görüşüp görüşmediğini
sorduğunu bilmiyorum. Aralarında ne tür bir görüşme geçti bilemem, ben Fener‟de oynarken Hacettepe maçında
kendi kalemize gol atmıştım, bu nedenle gıyabımda "O Kendi Kalesine Gol Atan" tabiri ile beni kastettiklerini
düşünüyorum. Cemil abi beni aramıştı, ben ilk görüşmeye ilk aradığında çıkmamıştım. Ardından o gün kız
arkadaşımla bir görüşme yaptım. Bu görüşmede Cemil abinin ararken benden takım arkadaşlarımla konuşmamı
isteyebileceğini tahmin ettiğimi söyledim. Ancak Cemil abi benden böyle bir ışık almadı. Kendisine zaten bir kez
döndüm. Bu görüşmeyi de kısa kestim. Bu nedenle eğer bana bir teklifte bulunmayı düşünse bile buna fırsat
vermedim. Bunun dışında İskender veya başka bir futbolcu aracılığı ile bana bir teklif gelmedi. Maçtan önce yine
Ali Kıratlı ile bir görüşme yaptım. Bu görüşmede Cemil abinin beni aradığını söyledim. Kendisine duygusal
olamayacağımı, aslanlar gibi topumu oynayacağımı söyledim. O da tabi aslanım çıkıp sen oyunununa bak Allah
yardımcın olsun dedi, fakat bu görüşme bana okunan tapelerde yoktu. Aramızda böyle bir görüşme geçti. Maçtan
sonra Ali Kıratlı ile maçı analiz eden bir görüşme yaptık. Biz bu maçı 2-0 kaybettik. Ben bu maçta iyi oynamıştım.
Iyi oynadığımı vurgulamak için "Fenerbahçe almayacak mı beni sonuçta" tarzındaki cümleyi sarfetmiş olabilirim
yoksa o dönem ben zaten kontratımı uzatma hususunda anlaşmıştım. 02.05.2011 günü yaptığım görüşmede
"Zaten bir bize maça yatın demedikleri kaldı kulüpte" derken görüşmenin devamından da anlaşılacağı üzere o ara
Türkiye kupası final maçımız vardı. Maçta iyi oynamamız için bizi sıkı şekilde uyarıyorlardı. uykunuza,
yemeğinize, sakatlanmamanıza, kart görmemeye dikkat edin tarzında uyarıyorlardı. Ben bu uyarıları kastetmiştim.
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Ayrıca bizim Fenerbahçe maçımız kupa maçından bir hafta önceydi. Ligde bir iddiamız yoktu. Bütün iddiamız
Türkiye kupasıydı. Buna rağmen spekülasyon olmasın diye tam kadro maça çıktık. Ancak maçı 2-0
kaybettik.Maçtan sonra Ercan Saatci ile yaptığım görüşmede "Aleks‟e vurdurduk yine bir tane, ama iyi, olsun iyi
oldu boşver, o da olmasaydı zaten ben belki sıkıntıya girerdi o maç yani, hiç" derken maç 1-0 iken Aleks'in attığı
2.gol ile Fenerbahçenin rahatladığını düşündüğümü söyledim, aksi halde Fenerbahçe açısından maç sıkıntılı
olabilirdi. Ercan abi iyi bir Fenerbahçeli olduğu için ve kendisiyle muhabbetim olduğu için sohbet babında
konuştuk. Yoksa benim kötü oynamam zaten söz konusu değildir. Ayrıca bilerek Aleks'e pozisyon vermemde söz
konusu olamaz. Bana kesinlikle anılan maçlardan önce herhangi bir teşvik pirimi verilmesi, şike yapılması gibi
tekliflerde bulunulmuş değildir…Cemil Turhan'ın şike amaçlı benimle irtibat kurmayı düşündüğünü tahmin ettiğim
için kendi telefonlarına da bakmamıştım. Bana da böyle bir teklifte bulunmadı. Ancak gıyabımda kendisi ile
Fenerbahçeli diğer yöneticiler arasında neler geçti bilemem. Kulübümden memnunum. Iki yıldır iyi bir
performansım var. Tekrar milli takıma yükselme durumum var. Olaylarla bir ilgim yoktur. Futbol camiası içerisinde
bulunan herkes şike ve teşvik pirimi iddialarını duyar ancak şimdiye kadar bana bu amaçla yapılmış bir teklif
yoktur ben kimseden bu amaçla para alıp menfaat temin etmedim.” demiştir.
İbrahim Akın müdafi eşliğinde alınan savcılık ifadesinde: “ Daha önce Beşiktaş Spor kulübünde
futbolcuydum. 3 yıldır Büyükşehir Belediye‟de futbol oynuyorum. ..Yusuf Turanlı benim menajerimdir. Kesinlikle
iddia edildiği gibi hiç bir şike olayına karışmadım…Dosya kapsamında bildiklerimi anlatmak, olayların açığa
çıkmasını sağlamak istiyorum. Benim menajerim Yusuf Turanlı'dır. Yusuf Turanlı'nın bana ismini okuduğunuz
Ahmet Çelebi ile irtibatını bilmiyorum…Bana okuduğunuz fiziki takipler doğrudur. Ben menajerimle maçtan 3
gün önce kendisinin talebi üzerine BĠG CHEFS isimli restorantta buluĢtum. Kendisi bana Fenerbahçe‟den;
maçlarında gol atmamam karĢılığında 100.000 dolar teklif edildiğini söyledi. Ben ilkin sıcak karĢılamadım.
Benim dini duygularım kuvvetlidir. Kendisi de bilir. Bana bunun dinen günah olmadığını, bir sakıncasının
olmadığını, gerekirse bu hususu tanıdığım bir hocaya danışmamı ısrarla söyledi. Ardından ayrıldık. Ben daha
önce İstanbul'da iken tanıştığım şuan Erzurum'da imamlık yapan Ahmet isimli şahsı aradım. Bana böyle bir teklif
olduğunu, karşılığında para vadedildiğini, bu parayı kabul etmemin günah olup olmadığını sordum. Bana dinen bir
sakıncası olmadığını söyledi. Ardından maçımız oynandı. Ben maçta gol atmadım fakat oynarken
psikolojikmen rahatsız oldum ve elimden geldiğince iyi oynamaya çalıĢtım. 60.dakikada hoca tarafından, bu
maçtan sonra Türkiye kupası maçı olduğu için çıkarıldım. Bir hafta kadar sonra aynı restorantta Yusuf Turanlı
ile tekrar buluĢtuk. Bana poĢet içerisinde para getirmiĢti. Sonra saydığımda daha önce 100.000 dolar
getireceğini söylemiĢ olmasına rağmen 50.000 dolar getirdiğini gördüm. Bu önceden maçta gol atmamam
karĢılığında Yusuf Turanlı'nın vaat ettiği paraydı. Takım arkadaĢlarından kimsenin bu paradan haberi
yoktu. Ben Yusuf Turanlı'nın bu parayı hangi Fenerli yöneticiden aldığını bilmiyorum. Aramızda baĢka bir
konudan kaynaklı bir para alıĢveriĢi, kendisinin bana borcu yoktur. Ben bu parayı harcamadım. 10.000
dolar civarını Erzurum'da‟ki hocaya kurban kesip dağıtması için gönderdim. Geriye kalan parayı da tanıdığım fakir
fukaraya dağıttım. Bu paraya zaten ihtiyacım yoktu. Yusuf Turanlı'nın zorlaması ile bu parayı almıĢtım. Benim
İBB'deki mukavelemde attığım gol karşılığında 50.000 TL para alma maddesi vardır. Gol attıkça bu katlanarak
artmaktadır. Ben bu maçta gol atmayınca zaten bu paradan yoksun kalacaktım.
Fiziki takip tutanakları okundu, Yusuf Turanlı ile yaptığı görüşmeler hatırlatıldı: Doğrudur. Belirtilen
tarihlerde menajerim olan Yusuf Turanlı ile buluĢmuĢtum. Kollukta bana bu husus sorulduğunda poĢet
içerisinde Ġbrahim Toraman'dan alınan BeĢiktaĢ forması olduğunu söylemiĢtim. Bu doğru değilir. Doğru
olan o gün benim Yusuf Turanlı'dan bana vaat ettiği paranın bir kısmını aldığımdır.
27.04.2011 günü Yusuf Turanlı'ya"100 dolar değil 100 euro abi öyle dedi" şeklinde mesaj yazdığı
hatırlatıldı, içeriği soruldu: Ben kollukta bu mesajın Yusuf Turanlı ile Okan Buruk arasındaki bir ev satışına ilişkin
olduğunu söylemiştim. Bu doğru değildir. Ben bu Ģike parası ile ilgili hoca ile yaptığım görüĢmede hocanın
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bana "daha fazla iste ona göre yardım yapalım."Ģeklinde talebi üzerine Yusuf Turanlı'ya mesaj çekerek
talebi karĢılığında 100.000 dolar değil 100.000 euro istediğimi beyan ettim. Bu ona dair bir görüĢmedir.
27.04.2011 günü Yusuf Turanlı ile bu amaçla yaptığı görüşme ve mesajlaşmalar soruldu: Doğrudur ben
100.000 euro hususunda ısrar ettim. O görüĢtüğü Ģahıslara bunu kabul ettiremediğini ima etti. 100.000
doların da uygun olduğunu söyledi. Ancak ben ısrar ettim. Fakat görüĢmede geçen "adidas" krampon
mevzuu gerçekten ayakkabıya iliĢkindir . Bir Ģifre değildir.
28.04.2011 günü daha önce BeĢiktaĢ'ta beraber oynadığım Fahri Tatan ile akĢam görüĢme yaptım.
Bana okuduğunuz görüĢme buna iliĢkindir. Ben bu görüĢmede Fenerbahçe'den bana Ģike amaçlı maçta
iyi oynamamam için para teklifinde bulunulduğunu samimi arkadaĢım olan Fahri Tatan'a ima ettim. Bu
görüşme ona ilişkindir.
29.04.2011 günü saat: 15:49 da telefonla görüştüğüm şahıs at antrenörümdür. Kendisi ile 5000 TL lik bir
para işini konuştuk.
29.04.2011 ve 30.04.2011 günü Yusuf Turanlı ile yaptığım görüĢmeler Ģike parası ile ilgilidir. Fahri
Tatan ile yaptığım görüşme 6'lı ganyan oynamıştım ona ilişkindir.
Fahri Tatan ile 02.05.2011 ve 05.05.2011 günü yaptığım görüĢmelerde Cuma günü alacağımı
kastettiği para Ģike parası ile ilgilidir.
06.05.2011 günü Yusuf Turanlı'ya yazdığım mesajda "ne yaptın abi erzuruma gidecem akĢam"
derken kısmen Erzurum'daki hocaya göndereceğim Ģike parasını kastetmiĢtim.
Ben bana dosya kapsamında okuduğunuz Ahmet Çelebi ve diğer şahısların Yusuf Turanlı ve birbiriyle
yaptıkları görüşme içeriklerini biliyorum. Bu şike parasını teminine yönelikte olabilir ancak ben onları tanımıyorum.
Ben sadece Yusuf'u tanıyorum. Ben sadece Yusuf Turanlı ile muhatap oldum.
06.05.2011 günü Yusuf Turanlı ile yaptığım görüşme doğrudur. Kendisinin Kıbras'ta oynadığı kumardan
dolayı borcu vardı. Bunu biliyordum. Onun için 14.000, 16.000 de ayrıca kendisi için bu şike parasından
ayırmasını ve almasını söyledim. Geriye kalan parayı ben dağıtmayı düşünüyordum. Bu ona dair bir görüşmedir.
06.05.2011 günlü fiziki takip tutanağı doğrudur. O gün Yusuf Turanlı'yla buluĢtuk. Bana bu parayı
getirdi. Parayı kendi evime gidince saydım. 50000 dolar olduğunu gördüm.
07.05.2011 günü Fahri Tatan'la yaptığım görüĢmede "parada cebimde, balyalar..." derken
kastettiğim Yusuf'tan aldığım Ģike parasına iliĢkindir.
Ben bu parayı aldığım için rahatsız oldum. 11.05.2011 günü Yusuf Turanlı‟yla yaptığım görüĢmede
bunu kastettim. …
Bana şimdiye kadarki futbol hayatımda 3 maç için bu yönde tekliflerde bulunuldu. Bunlardan biri Yusuf
Turanlı aracılığı ile Fenerbahçe maçında şike yapmam ile ilgiliydi... Pişmanım, sadece şikeden 50.000 dolar para
aldım. Bunu da dağıttım “ demiştir.
Tanık Fahri Tatan savcılık ifadesinde; “ Halen Adanaspor takımında futbol oynuyorum. Daha önce
Fenerbahçe, Rizespor, Beşiktaş, Konya, Denizli ve Eskişehir gibi takımlarda futbol oynadım. Genç ve Ümit milli
takımlarda yine Beşiktaspor kulubünde futbol oynarken İbrahim Akın ile samimiyetimiz gelişti. Birlikte oynadık.
Kendisi saf bir insandır. Ben Fenerbahçe ile yapacakları maç öncesi kendisi ile görüştüm. Kendisiyle sık sık
görüşürüz, bana bu maç için ekstra pirim olduğunu söylemişti. Kulüpte oynadığı maçlarda attığı 3 gol başına 50
bin tl pirim alıyordu. Ben bu pirimi kastediyor zannettim. „İyi o zaman at golleri al parayı‟ dedim. O da „tam tersi
öyle değil‟ şeklinde cevap verdi. Böyle deyince bu paranın Ģike amaçlı gönderileceğini anladım. O zaman
kendisine Ģike amaçlı para teklifi yapılmıĢ, ancak parayı almamıĢtı. Bu teklifi kimin aracılığı ile veya
kimlerin Ġbrahim Akın'a yaptığını bilmiyorum. Ancak böyle bir teklif yapıldığını biliyorum. Kendisiyle sık sık
görüştüğüm için bir görüşmemizde "yapma gerek yok bunlara" diyerek şike teklifini kabul etmemesini istedim.
Ancak "bilmiyorum bakacam" şeklinde cevap verdi. Aslında Ģikeye yanaĢmama yönünde düĢüncesi vardı.
Ancak kendisine çok baskı yapıldığını biliyorum. Ayrıca kendisinin Yusuf Turanlı ile de çok sık görüştüğünü
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biliyorum. Ancak şike teklifinin bu şahıstan gelip gelmediğini bilmiyorum. En son Ġbrahim'in Ģike parasını almak
için buluĢmaya gittiğini biliyorum. Ancak bu parayı aldı mı, almadı mı onu bilmiyorum. bu amaçla
görüĢmeye gittiğini biliyorum. Bana telefonda söylemiĢti… 07.05.2011 günü yaptığımız görüşmede "parada
cebimde... Balyalar...ha işte var işte öyle işte" şeklinde söylemişti. Bende "güzel güzel yolla bir 15 kağıt tehdit
ederim seni" şeklinde cevap vermiştim. Kendisinin bana 15 milyar borcu vardı. Kendisi hem Kıbrıs'a kumar
oynamaya gider, hem at yarışı oynardı. Hayatı kumar, at yarışı ve maçlardan ibaretti. Ben kendisine şike teklifinde
bulunulduğunu biliyordum. Bu paranın kulübü tarafından verilen para mı yoksa at yarışından tutturduğu para mı
olduğunu anlayamamıştım. Tehdit ederim derken kısmen şike olayını kastedip dalga geçiyordum...Ben İbrahim'e
Fenerbahçe maçı öncesinde şike teklifinde bulunulduğunu biliyorum. Ancak teklifi kabul edip etmediğini, para alıp
almadığını bilmiyorum. Kendisine teklifi yapıldığını bana söylemişti.” demiştir(Kl:66, Dizi:298).
Şüpheli İskender Alın müdafi eşliğinde alınan savcılık ifadesinde; “…Ben o maçta sakattım. Bu nedenle
oynamadım. Cemil Turhan da eşim aracılığı ile bana herhangi bir teklifte bulunmadı. Yusuf Turanlı da böyle bir
teklifte bulunmadı. Yusuf Turanlı genelde maçtan önce bizi arayarak maçta kimlerin oynayacağını sorardı. Kötü
niyetle yaklaşmadığım için cevap verirdim. Seda Can benim eşimdir, kendisi Fenerbahçe kulübünde muhasebe
bölümünde çalışır. Tamer Yelkovan Fenerbahçenin bildiğim kadarıyla mali işler müdürüdür. Eşimin amiri gibidir.
Cemil Turhan'la maçtan önce görüşmedim. Eşimle yaptığım görüşmede Cemil hocanın beni arayıp aramadığını
soruyor. Neyi kastettiğini bilmiyorum. Ama beni aramadı. Gıyabımda yaptıkları görüşmeleri bilmiyorum. Yusuf
Turanlı resmi olarak menajer değildir. Menajerlik yetkisi yoktur. Ancak fiilen benimle İbrahim Akın'ın menajerlik
işlerini bu şahıs yapıyordu. Benim görüşmelerime kendisi girmedi. Eşim bana daha sonra Cemil Turhan'ın bizim
takımda oynayan eski Fenerbahçeli Can Arat ile görüşmek istediğini söyledi. Ben arkadaşım Can Arat'a bunu
ilettim. Kendisi Fenerbahçe maçından önce irtibat kurulmasından rahatsız olduğunu gösterdi. Maçtan önce niye
arıyorlarki diye sitem etti. Saygıdan dolayı Cemil abiyi aradı. Bana bu maçta herhangi bir şike teklifinde
bulunulmadı. Ben zaten bu maçta oynamadım…Üzerime atılı şike eylemlerine konu maçlardan Fenerbahçe
maçında zaten oynamadım. Bu nedenle şike yapmam mümkün değildir. Zaten sakattım. Bu doktor raporuyla
sabittir.. Bu süreçte hiçbir maddi menfaat temin etmedim.” demiştir.
Tanık Ahmet Kanğı kolluk ifadesinde;”İbrahim Akın ile ara sıra telefonla görüştüğünü, bu görüşmelerin
birinde kendisine para teklif edildiğini İbrahim Akın‟ın söylediğini, bunu transfer olarak düşünüp sakıncası yok
dediğini, bu beyanın fetva anlamına gelmediğini, fetva vermeye yetkili olmadığını, şike ve teşvik konusunun ne
anlama geldiğini bilmediği için bunu transfer olarak anlayarak „veren razı ise bir sıkıntı olmaz‟ dediğini, bu
konuşmadan zaten İbrahim Akın‟ın anlattığı konuşma ilgili anlaşmaya vardığını, daha sonra akıl danışmak için
kendisini aradığını düşündüğünü, olayı tam olarak anlatmış olsa böyle bir şeye sakıncası yoktur demiyeceğini”
ileri sürmüştür (Kl:66, Dizi:123-129 arası).
Tanık Kenan Şentürk kolluk ifadesinde;”İbrahim Akın‟ın şoförlüğünü yaptığını, İbrahim Akın ile yaptığı,
3534 ve 3535 nolu tapelere konu görüşme içeriklerinin doğru olduğunu, anılan dönemde İbrahim Akın‟ın
bozdurması için kendisine 40-50 Bin dolar para verdiğini, bu parayı Büyükşehir Belediye Spordan aldığını” beyan
etmiştir (Kl:66, Dizi:132).
Göksel Gümüşdağ Savcılık ifadesinde; “Bana kollukta Fenerbahçe - İBB maçı ile ilgili gıyabımda bizim
futbolcular Metin Depe, Can Arat ve İbrahim Akın'ın yaptıkları görüşmelerde sarfettikleri sözler okundu; ben burda
cevabımı verdim, maç öncesi kesinlikle ne soyunma odasına gidip, ne de antreman sırasında futbolcuları
toplayarak bir sonraki hafta oynanacak kupa finali öncesinde oynanan Fenerbahçe maçına asılmamaları, maçta
kendilerini zorlamamaları yönünde bir ifade kullanmadım. Bu futbolcular yaptıkları görüşmelerde niçin bunu
çağırıştırır ifadeler kullanmışlar bilemem. Biz o sırada kupada finale kadar gelmiştik. Yarı finale gelene kadar
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kupada toplam bir milyon dolar pirim vermiştik. Bizim için kupa çok önemliydi. Ilk kez bir kupa finali oynayacaktık.
Bir UEFA finali kadar önemi vardı. Futbolcular bu maça kilitlenmişti. Hedefi kupaya çevirmişlerdi. Bu nedenle
ligde istemediğimiz sonuçlar alıyorduk. Bir önceki haftada Ankaragücü ile kendi sahamızda oynamış ve
kaybetmiştik. Futbolcular final maçında kendilerini göstermek istiyorlardı. Hem Türk futbolunun gözü kulağı bu
maçta olacaktı. Hem bununla bağlantılı olarak transfer yapacaklardı. Hemde pirim kazanacaklardı. Rakibimiz
camia ve maddi olarak on katı büyüğümüz Beşiktaş idi. Kupayı almaları halinde de büyük bir pirim alacaklarını
takıma söylemiştim. Futbolcular bunu bildikleri için Ankaragücü maçında olduğu gibi Fenerbahçe maçında da
sakatlanma, kart görme ve aşırı yorgunluk riski nedeniyle kendileri bilerek maça asılmamışlarsa bunu bilemem.
Ancak ben böyle bir talimat, yönlendirmede ve telkinde bulunmadım. Hatta maça da hakkımızda söylenti çıkmasın
düşüncesiyle Abdullah hoca tam kadro çıktı. Hiç bir futbolcumuzu maçta saklamadık. Ben İbrahim Akın'a yönelik
şike girişimlerini soruşturma yapıldıktan sonra öğrendim.” demiştir.
EYLEMĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller birlikte ele alındığında; 01.05.2011 günü İstanbul‟da
oynanan İ.B.B.Spor-Fenerbahçe karşılaşmasının, Fenerbahçe'nin lehine sonuçlanması amacıyla; Aziz
Yıldırım'ın, Ġlhan Yüksel EkĢioğlu, Bülent Ġbrahim ĠĢçen ve Cemil Turhan‟a talimat verdiği, Bülent İ.İşçen'in
Ahmet Çelebi'ye gerekli talimatları aktardığı, Ahmet Çelebi'nin Yusuf Turanlı aracılığı ile İ.B.B.Sporda futbol
oynayan Ġbrahim Akın'a ulaştığı, İbrahim Akın‟ın 100 000 euro karşılığında şike yapmayı kabul ettiği, maçın örgüt
üyesi şüphelilerin beklentilerine uygun şekilde neticelendiği, şike için Aziz Yıldırım'dan alınan 100.000 euro
paranın maçtan sonra İbrahim Akın‟a verildiği, diğer yandan Cemil Turhan'ın Can Arat ve İskender Alın'la şikeye
yönelik irtibat kurduğu ve şike faaliyeti yürüttüğü, bu konuda Aziz Yıldırım ile irtibatı İlhan Ekşioğlu'nun sağladığı,
sonuç olarak Aziz Yıldırım liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün söz konusu maçta şike faaliyeti yürüterek
karşılaşmanın Fenerbahçe lehine sonuçlanmasını sağladığı, şüphelilerden Abdullah BaĢak, Tamer Yelkovan,
Ali Kıratlı ve Serkan Acar‟ın da aktif şekilde şike eyleminin içinde bulundukları, İBB Spor Kulüp başkanı Göksel
Gümüşdağ‟ın futbolcularına yapılan şike teklifini bilerek eyleme göz yumduğu, ayrıca maçtan önce futbolculara
daha sonra oynanacak kupa final maçını bahane ederek; maça fazla asılmamaları, kart görmemeleri, sakatlık
yaşamamaları yönünde talimat vererek eyleme katıldığı belirlenmiştir. (İ.B.B.Sporlu futbolculardan İskender Alın
ve Can Arat‟a; maçtan önce şike amaçlı ulaşılmış, kendilerinden maçta kötü oynamaları ve diğer futbolcuların
kötü oynamalarını, maça asılmamalarını sağlamaya yönelik faaliyet yürütmeleri istenmiş, ancak bu futbolculara
“kazanç veya sair menfaatin verildiği / vaadedildiği / teklif edildiği” belirlenememiş olup 6222 sayılı yasanın 11.
Maddesinin unsurları oluşmadığından bu şahıslara yönelik anılan maçtan ötürü işlem yapılmamıştır.

4-) 08.05.2011 GÜNÜ KARABÜK‟TE OYNANAN KARDEMĠR D.Ç. KARABÜKSPOR –
FENERBAHÇE FUTBOL MÜSABAKASINDA ġĠKE YAPILMASI
EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
08.05.2011 günü Karabük‟te oynanan Karabükspor- Fenerbahçe futbol müsabakası öncesi örgüt lideri
Aziz Yıldırım‟ın; birçok farklı koldan müsabaka ile ilgili şike faaliyetlerinin yürütülmesini istediği, bu müsabakadaki
şike faaliyetlerinin genel olarak M.Şekip Mosturoğlu tarafından koordine edildiği, bu durumun şike ve teşvik
faaliyetlerinin koordinesinden sorumlu örgüt üyesi İlhan Yüksel Ekşioğlu tarafından da “... 15 haftadır ilk defa bu
hafta üzerimde hiç bi yük yok, kuĢ, kuĢ gibi hafifim bu hafta” şeklindeki sözlerle dile getirildiği,
Örgüt lideri Aziz Yıldırım‟ın talimatıyla yürütülen şike faaliyetleri kapsamında; M. Şekip Mosturoğlu‟nun
Sami Dinç aracılığı ile Karabüksporlu forvet oyuncusu Emanuel Emenike‟nin menajeri Erdem Konyar ile irtibata
geçtiği, Sami Dinç‟in; Erdem Konyar üzerinden Emenike ile şike konusunda anlaşmaya çalıştığı, bu anlaşma

78

çerçevesinde 25.04.2011 günü Sami Dinç‟le Erdem Konyar arasında yüzyüze yapılan bir görüşmede “Ya ağrım
var falan deyip oynamasın ya, ya da bom bk oynasın, bi daha, dayanamaz gol atar …hep beraber olmaz
yani” şeklindeki sözlerde ifade edildiği gibi ya şahsın Fenerbahçe maçında oynamaması yada çok kötü oynaması
şeklinde teklifte bulunulduğu, menajer Erdem Konyar‟ın; Emenike‟nin; müsabakada kötü oynaması, müsabakanın
Fenerbahçe lehine sonlanması, bunun karşılığında da para alması ve Fenerbahçe‟ye transferinin yapılması
konusunda örgüt üyeleri ile anlaştığı, bu süreçte; Emenike‟ye vaat edilen paranın müsabaka öncesi Erdem
Konyar‟a teslim edildiği, Emenike‟nin; Karabükspor‟un Fenerbahçe ile yapacağı müsabakadan bir hafta önce
02.05.2011 günü oynanan Ankaragücü – Karabükspor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkması üzerine
örgüt lideri Aziz Yıldırım‟ın; Emenike‟nin bu sakatlığının; Fenerbahçe maçında oynamamasına sebep olabileceğini
düşünerek Şekip Mosturoğlu‟nu arayıp rahatsızlığını dile getirdiği, Şekip Mosturoğlu‟nun da Sami Dinç ile birlikte
Erdem Konyar‟la irtibata geçerek şahsın konu ile ilgilenmesini istediği, Erdem Konyar‟ın; Karabükspor‟un en
önemli forveti Emenike‟nin Fenerbahçe maçında sakatlığını öne sürerek oynamayıp bu suretle maçın Fenerbahçe
lehine sonuçlanmasına katkıda bulunmayı planladığını aktardığı, kendisinin kontrolü dışında gerçekleşen bu
taktik değişikliği sebebiyle örgüt lideri Aziz Yıldırım tarafından azarlanan Sami Dinç‟in de Erdem Konyar‟a tepki
gösterip “Ben hiç Ģeyi kontrol edemiyorum dedim o parayı da verecek dedim bitti benim abi,…,getirin paĢa
paĢa abi bir hafta sonra ne aldıysan ver abi” diyerek şahıstan önceden verilen parayı geri istediği, ancak
devam eden süreçte şahısların, Emenike‟nin; sakatlığını öne sürerek müsabakada oynamaması üzerinde
anlaştıkları, Karabükspor kulübü doktorlarının müsabakada oynamasına mani herhangi bir sağlık problemi
olmadığını söylemesine rağmen Emenike‟nin bu sakatlığını öne sürerek 08.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe
maçında oynamak istemediği, bu süreçte Karabükspor yetkililerinin de Fenerbahçe yöneticisi Alaeddin Yıldırım‟ın
Emenike ile görüştüğünü öğrenmeleri üzerine şahsın örgüt ile görüşerek şike konusunda anlaşmış
olabileceğinden ve bu anlaşmada Erdem Konyar‟ın aracılık ettiğinden şüphelenerek Emenike‟nin Erdem Konyar
ile görüşmesini sınırlandırmaya çalıştıkları, oynanan maçta Emenike‟nin Karabükspor takım kadrosunda yer
almadığı, Aziz Yıldırım‟ın; Emenike‟nin müsabakada oynamamasından memnun olduğu, Emenike‟nin müsabaka
öncesi vaat edildiği gibi ligin bitiminin hemen akabinde Fenerbahçe‟ye transfer edildiği, bu şekilde örgüt
tarafından Emenike ile transfer şikesi yapıldığı, şahısların bu konu ile ilgili yürüttükleri tüm illegal faaliyetler
esnasında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması çalışmalarına karşı aşırı duyarlı davranarak önem atfettikleri
görüşmeleri kendileri ile doğrudan irtibatı olmayan otel telefonu, ankesörlü telefon vb. sabit hatlar üzerinden
gerçekleştirdikleri,
Süreçte; yine örgüt lideri Aziz Yıldırım‟ın talimatıyla, M.Şekip Mosturoğlu‟nun yürüttüğü faaliyetler
kapsamında, müsabakadan iki hafta önce, Karabükspor kulübü içerisinde etki sahibi olduğu değerlendirilen Seyit
İbrahim Kalender üzerinden bazı Karabüksporlu futbolculara ulaşıldığı, şike ödemesinin 3 taksit halinde
yapılmasının kararlaştırıldığı, ödemelerden birinin 23.04.2011, bir diğerinin 07.06.2011 günü yapıldığı,
23.04.2011 günlü ödemenin; İstanbul‟da, Aziz Yıldırım‟ın talimatıyla ve M.Şekip Mosturoğlu‟nun organizesinde,
Tamer Yelkovan‟ın Sami Dinç‟e gönderdiği paranın Seyit İbrahim Kalender‟e verilmesi suretiyle yapıldığı, Seyit
İbrahim Kalender‟in Karabükspor kulübü içerisinden 7-8 futbolcu ile görüştüğünün, bu şahıslarla anlaşma
sağlamaya çalıştığının anlaşıldığı,
Tüm bu faaliyetler esnasında örgüt üyelerinin muhtemel bir soruşturmaya karşı aşırı duyarlı oldukları,
özellikle iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması çalışmalarına karşı kendilerince geliştirdikleri tedbirleri yoğun
olarak uyguladıkları, bu tedbirlerin örgüt liderinden en alttaki örgüt üyesine kadar herhangi bir değişim
göstermeden tüm örgüt üyeleri tarafından sıkı bir disiplin içerisinde uygulandığı, örgüt üyelerinin bu tedbirlerinin
bazı şüphelilerin tespit edilememesine sebep olduğu belirlenmiştir.
2010-2011 yılı futbol sezonu sonunda Emenike‟nin Fenerbahçe Spor Kulübüne transferi gerçekleşmiş
olup, bu transfere ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından düzenlenen toplam 9.000.000 euro bedelli senet
fotokopileri ilgili bankadan temin edilerek soruşturma dosyasına konulmuştur (Kl:68, Dizi:129-141).
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MAÇ RAPORU
TFF Resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Kardemir D.Ç. Karabükspor – Fenerbahçe
müsabakasının 08.05.2011 günü saat:20.00‟da Karabük Dr.Necmettin Şeyhoğlu stadyumunda başladığı,
Karabükspor takımında Emmanuel Emmenike‟nin 18 kişilik kadroda olmadığı, müsabakanın Kardemir D.Ç.
Karabükspor:0 – Fenerbahçe:1 şeklinde sonuçlandığı anlaşılmıştır.

1-SEYĠT ĠBRAHĠM KALENDER ÜZERĠNDEN ġĠKE YAPILMASI
A- EYLEME ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
23.04.2011 günü saat:17.23‟de Şekip Mosturoğlu‟nun İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan: “He nasıl gidiyor”, Şekip: “MüthiĢ”, İlhan: “Geldi mi Ģey dosyalar geldi mi”, Şekip: “Müvekkil
geldi bizzat…konuĢtum abi sağolsunlar, yani seninde yardımın oldu tabi müvekkili edinme konusunda”,
İlhan: “İyi süper süper”, Şekip: “Davayı verdi bayağı da Ģey var paydaĢı var 7-8 tane paydaĢı var…ben sana
hafta içi anlatırım davayla ilgili geliĢmeleri”. (tape:1830)
23.04.2011 günü saat:18.19‟da Şekip Mosturoğlu‟nu Tamer Yelkovan‟ın aradığı görüşme;
Tamer: “Bir emanet istemiĢsiniz ya…o nasıl yapalım kulüpte Ģimdi”, Şekip: “Kulüpte mi dur ben birini
ayarlayayım ya çalışacağım abi sana mı gelsin”, Tamer: “Ya bana gelsin işte beni arasın ben bir yerden vereyim
olmazsa”, Şekip: “Tamam ben Sami‟yi yollamaya çalıĢacağım”. (tape:1832)
23.04.2011 günü saat:18.22‟de Aziz Yıldırım‟ın Şekip Mosturoğlu‟nu aradığı görüşme(tape:2139);
Aziz: “ġey seni arayacak sende arayabilirsin”, Şekip: “Aradı organize etmeye çalıĢıyorum
baĢkanım”.
23.04.2011 günü saat:18.25‟de Şekip Mosturoğlu‟nun Sami Dinç‟i aradığı (tape:1833) görüşmenin
gerçekleşmediği.
23.04.2011 günü saat:18.38‟de Şekip Mosturoğlu‟nu Tamer Yelkovan‟ın aradığı görüşme(tape:1834);
Şekip: “Tamer abi Sami‟yi bulmaya çalıĢıyorum Sami‟yi bulursam yani onunla senin aranda irtibat
kuracağım yani bir Ģekilde ya o gelsin ya sen biri ile yollat” , Tamer: “Ben sizden haber bekliyorum” .
23.04.2011 günü saat:18.39‟da Şekip Mosturoğlu‟nun Sami Dinç‟i aradığı görüşme;
Şekip: “Sami mesajımı aldın mı”, Sami: “Bende onu okuyordum…Plaza Otelden çıktım…Mecidiyeköy‟ün
üstü var ya”, Şekip: “Tamam Tamer abiyi ara sana biriyle yollayacak”, Sami: “Peki ben okey bi mesajları
daha fazla okuyayım da bi isterseniz pek anlayamadım”. (tape:1835)
23.04.2011 günü saat:18.40‟da Şekip Mosturoğlu‟nu Sami Dinç‟in aradığı görüşme;
Sami: “He okudum Ģimdi abi Ģey ben gidecekmiyim yani herhangi bir yerde... olur mu yani”, Şekip:
“Sen bi yere telefon et yani getirsinler sana”, Sami: “Tamer abiyi arıyorum, diyorum”, Şekip: “Ondan sonra
sen ararsın Ģeyi arkadaĢımızı” , Sami: “Anladım anladım… He ona veriyorum tamam okey bay bay”, Şekip:
“Evet evet ona tamam”. (tape:1836)
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23.04.2011 günü saat:18.41‟de Sami Dinç‟in Tamer Yelkovan‟ı aradığı görüşme;
Sami‟nin Şekip ile konuştuğunu söyleyip “Bir Ģey varmıĢ galiba bana gönderip, göndereceğin,…ben
Ģimdi Plaza Otel‟e geçiyorum orda bir arkadaĢımla buluĢacaktım o tarafa göndermek mümkün olur mu”
dediği, Tamer‟in; bakacağını söylediği. (tape:1865)
23.04.2011 günü saat:18.43‟te Sami Dinç‟in Seyit İbrahim Kalender‟i aradığı görüşme;
Sami‟nin; hiçbir yere gitmediğini söylediği, Seyit‟in; “Ha sana Ģey mi gelecek” dediği,, Sami‟nin,
“Haberim var, haberim var organize etmeye çalıĢıyorum,…, Daha organize edemediler abi organize edince
haber vereceğim arıycam abi”dediği, Seyit‟in: onayladığı. (tape:1866)
23.04.2011 günü saat:18.44‟te Sami Dinç‟i Tamer Yelkovan‟ın aradığı görüşme;
Tamer: “Bizim kulübümüzde Cemalettin var Ģimdi o senin telefonunu verdim karĢıya
geçecek,…Plaza Oteli bu Ģeydeki Barbaros‟taki mi”, Sami‟nin; onayladığı . (tape:1867)
23.04.2011 günü saat:18.56‟da Sami Dinç‟i kulüp çalışanı Cemalettin‟in aradığı görüşme;
Cemalettin‟in; “Ben Cemalettin ben ya,…Tamer abi bi Ģey” dediği, Sami‟nin; haberi olduğunu belirttiği
ve Plaza Otel‟in yerini tarif ettiği. (tape:1868)
23.04.2011 günü saat:20.03‟de Aziz Yıldırım‟ın Şekip Mosturoğlu‟nu aradığı görüşme(tape:2140);
Aziz: “Ne yaptı o güneydeki arkadaĢ geldi mi”, Şekip: “Sami ayarlıyor baĢkanım…o geliyor oraya”,
Aziz: “Yok yok o değil değil Ģeyde ki”, Şekip: “Ha geldi geldi geldi çok olumlu…onu yüzyüze anlatırım
baĢkanım”, Aziz: “Yani çözüyor mu” , Şekip: “Zaten bir şey varmış kendiliklerinden varmış… bu da çok yardım
edecek”, Aziz: “Evet tamam peki onu gelince konuşalım he”, Şekip: “Tamam gelince ben sizi aramam lazım
anlatmam lazım”.
(Aziz Yıldırım‟ın “güneydeki arkadaş” olarak şifreli şekilde bir şahsı sorduğunda Şekip Mosturoğlu‟nun Seyit
İbrahim Kalender‟i kastederek şahsın geldiğini ve şahısla Sami Dinç‟in ilgilendiğini söylediği değerlendirilmiş,.
Seyit İbrahim Kalender‟in bahse konu görüşmeye yakın tarihlerde Antalya‟da TFF‟nin verdiği bazı eğitimlerde
görevli eğitmen olarak faaliyet gösterdiği belirlenmiştir.)
23.04.2011 günü saat:20.12‟de Sami Dinç‟in Seyit İbrahim Kalender‟i aradığı görüşme;
İbrahim: “Levazım tarafındayım,..hıhı sen nerdesin”, Sami: “Ben bi 15-20 dakka sonra orda
olabilecek durumdayım”, İbrahim:“Nerde”, Sami: “ĠĢte yani sen nerdeysen orda yani”, İbrahim: “Sen bi yer
söyle bana”, Sami: “Ararım geçerken seni oraya geçerken”. (tape:1869)
23.04.2011 günü saat:20.20‟de Sami Dinç/Cemalettin‟in; Tamer Yelkovan‟ı aradığı görüşme;
Sami‟nin, “Abi tamamdır ben Ģimdi beraberim aldım ee” dediği ve telefonu Cemalettin‟e verdiği,
Cemalettin‟in; “Çok trafik vardı da o yüzden Tamer abi şimdi gelebildim” dediği, Tamer: “Aman iyi kilitle ki arabaya
bişey olmasın” dediği. (tape:1870)
23.04.2011 günü saat:20.33‟te Sami Dinç‟i Seyit İbrahim‟in aradığı görüşme;
Seyit‟in, “Gel abi çık o zaman sen ben kapıdayım,…Aktaş‟tayım” dediği, Sami‟nin, kendisini
gördüğünü belirttiği . (tape:1871)
03.05.2011 günü saat:16.19‟da Seyit İbrahim Kalender'i Sami Dinç'in aradığı görüşme(tape:3334);
Sami: "Yarın sabah Londra‟ya gidiyorum…ara onu ne yapayım yani bırakayım mı şeye... ofisine",
İbrahim: "Ben şeyle konuştum pazar veya pazartesi elinde olur dedim", Sami: "Okey ya o zaman her şeyimiz iyi
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oldu", İbrahim: "Seni de hiç rahatsız etmedim biraz surat yapıyor da dur bakalım…hem zaman hem öbür Ģey
içinde ben ee Ģey yapmadım ben biraz tavır yaptım ondan sonra ee sabah aradı açmadım telefonunu da… O
özür dileyecek büyük ihtimal", Sami: "Sıkıntı yok demi şeyde dün konuştuğumuz ee hesapta", İbrahim: "O hafta
için yok bizimki 3 mü oluyor gene 3 parça mı olacak", Sami: "Tabi öyle yaparız öyle yaparız", İbrahim:"Senle
iyi anlaşıyoruz biz".
03.05.2011 günü saat:16.23‟de Sami Dinç'i Şekip Mosturoğlu'nun aradığı görüşmede(tape:1678);
Sami‟nin; "KonuĢtum Ģimdi onunla...Ģey ee biraz bozuk attı bana hallettim dedi sonra rakamsal
olarak dedim...ben hallettim dedi ee pazar günü veririz dedi Antalya „dayım ben zaten geldim dedi... iyi
tamam dedim benim için fark etmez rakamsal olarak dedim bana Ģey yapma dedim yani sonucu söyle sen
tamam dedi yani ayarlarım dedi biraz ters ters konuĢtu suratına kapattı sonra aradı özür diledi dedi her
neyse yani Ģey bir sıkıntı yok...nasıl yapacağız onu dedi 3 yapacağız gene dedim... haberi yok de mi dedi
Ģeyin yok dedim Ģey ee Ģüphelenebilir yani biraz daha saçmalık yaparsan falan dedim ya bir dahakine
tutturacağım falan o kadar hoĢuna gitmiĢ bir durumda ki abi... Ģuan patlatıyorum onu o zaman" dediği,
Ş.Mosturoğlu‟nun: "Patlat" dediği, Sami‟nin: "Okey sen buradasın o zaman... ben bu işi çıkarken o zaman bi
haber abi de o zaman hallederiz" dediği tespit edilmiştir.
B- EYLEME ĠLĠġKĠN 07.06.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:251-254 arası)
Yapılan iletişim tespit çalışmalarına göre; Sami Dinç‟in Türkiye Futbol Federasyonunda çalışan Seyit
İbrahim Kalender‟le birlikte hareket ettiği, 07.06.2011 günü Sami Dinç‟le görüşmek için ofisine gideceği ve
kendisinden para alabileceği bilgisinin elde edilmesi üzerine; (03.05.2011 günü Seyit İbrahim Kalender ile Sami
Dinç arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Seyit İbrahim'in "Bizimki 3‟mü oluyor gene 3 parça mı
olacak" dediği, Sami'nin de "Tabi öyle yaparız öyle yaparız" şeklinde karşılık verdiği belirlenmiş, Karabükspor
müsabakasında yapılacak şikenin ödemesinin 3 taksit halinde Seyit İbrahim Kalender‟e verileceği, buluşmada
taksitlerden birinin ödenebileceği değerlendirilmiştir.)
07.06.2011 günü saat:12.30‟da Sami Dinç‟in ofisinin bulunduğu ġiĢli Harbiye Mh.Cumhuriyet Cd.
No:40 sayılı adreste bulunan Kahan ĠĢ Merkezi civarına geçilerek görevlilerce fiziki takip çalıĢmalarına
başlanılmış, saat:12.50‟de Seyit İbrahim Kalender‟in kullandığı 06 DH 9406 plakalı bordo renkli Ford Fiesta marka
aracın Cumhuriyet Cd. No:40 civarında park halinde olduğu, saat:13.20‟de Seyit Ġbrahim‟in Kahan ĠĢ
Merkezinden çıktığı, elinde kırmızı renkli karton poĢet olduğu ve 06 DH 9406 plakalı araca bindiği, Boğaziçi
Köprüsü istikametine gittiği, saat:13.45‟te Seyit İbrahim‟in Beylerbeyi Sarayı civarında bulunan Beylerbeyi Spor
Klübü otoparkına 06 DH 9406 plakalı araçla giriş yaparak aracı park ettiği, karton poşeti araçta bırakarak
otoparkın yanında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Geliştirme Derneği‟ne girdiği görülmüş, süreç
fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.

2-EMENĠKE‟YE TRANSFER ġĠKESĠ YAPILMASI
A-OLAYA ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
24.04.2011 günü saat:15.40‟da Sami Dinç‟i Erdem Konyar‟ın aradığı görüşme(tape:3677);
Erdem: “Geldim ben şeye geçiyorum otele geçiyorum,..Pointteyim istersen gel ...”, Sami: “…Yarın
görüşürüz artık Erdem ya bugün Ģimdi Ģey yapmayalım maçta var çünkü akĢam biliyorsun”,.. Erdem: “O
Garantibank‟tan şey Emanuel de burada ona bir Ģey açabiliriz bir banka hesabı”, Sami: “Ee ben ama şeye
vekaleten açamam onu”, Erdem: “Biz o da burada kendisi burada” dediği, Sami‟nin açabileceğini söylediği.
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25.04.2011 günü saat:14.27‟de Sami Dinç‟in Ali Kıratlı‟yı aradığı(tape:3678); görüşmenin
gerçekleşmediği; Sami Dinç‟in; telefon açılmadan arka planda Erdem Konyar‟la konuĢtuğu ve: “Daha bir
geliĢme yok onu konuĢacağım ... ha geliyor ...Ģey yapsın ya ağrım var falan deyip oynamasın ya, ya da
bom bk oynasın,…bi daha, dayanamaz gol atar sı.rız hep beraber olmaz yani” dediği .
30.04.2011 günü saat:16.41‟de Şekip Mosturoğlu'nun Sami Dinç'i aradığı görüşme;
Şekip: “Bir şey soracağım sana akşam akşam gidecek misin Reynaya”, Sami: “Yok gitmeyeceğim artık
abi o gün konuştuk ya ters anlaşılır”, Şekip: “O arkadaĢıyla da konuĢsaydı keĢke”, Sami: “Bak bu sefer
anlamadım abi ...bu sefer dediğini anlamadım”, Şekip: “Ya senin misafirin var ya yurt dıĢından gelen…o 3.
arkadaĢımızla konuşsaydı keşke", Sami: "He he he he anladım,…sen eve gidiyorsun değil mi,…eve gittiğinde
bir çaldır da abi konuşalım ya". (tape:2602)
01.05.2011 günü saat:20.58‟de Şekip Mosturoğlu'nun Sami Dinç'i aradığı görüşme(tape:2616);
Şekip: "Bu senin kuzen Erdem burada mı", Sami: "Gitmiştir herhalde maça gidecekti…yarın ya onların
maçı", Şekip: "Yarın sabahleyin mutlaka konuşalım tamam mı seninle…dur ev telefonunu ver ben seni buradan
arayayım bir dakika" , Sami: "Black atayım istersen Blackberry‟den", Şekip: "Mesaj at ben oradan arayayım
seni".
01.05.2011 günü saat:21.43‟te Sami Dinç‟in Erdem Konyar‟ı aradığı görüşme;
Sami: “Sen maça mı gideceksin”, Erdem: “Gidebilirim ama belki gitmem başkanla
görüşeceğim,…Ankara‟da”, Sami: “Yo bi Ģey olmadı bi Ģey olmadı da Ģey ee daha önce konuĢtuğumuz
mevzuda bir sıkıntı yok herhalde”, Erdem: “Yo herhangi bir sıkıntı yok”, Sami: “Bi hatırlatayım dedim yani sana
burdan konuĢmaya zaten gerek yok,…hemen geçiyorsan otele bi ara beni otelden”. (tape:1879)
01.05.2011 günü saat:23.00‟da Sami Dinç‟in Erdem Konyar‟ı aradığı görüşme;
Sami: “Aramadın” , Erdem: “ġimdi girdim otele” . (tape:1880)
01.05.2011 günü saat:23.03‟te Sami Dinç‟in Erdem Konyar‟ı aradığı görüşme;
Sami: “Aman bak dikkat et belam s. ha Erdem tamam”, Erdem: “Abi ben ne yaparım”, Sami: “.. Yani
bak ..sen ne yapayım yok abi ..yani söyleyim sana çok sıkıntı yaĢarız yani tamam mı ne yapayım deme
yani artık top sende yani bu senin sahandaki top çok ciddi söylüyorum bak valla yani çok ciddi zarar
verirsin yani bana çünkü söyledik yani tamam mı” . (tape:1881)
02.05.2011 günü saat:20.40‟da Şekip Mosturoğlu'nu Aziz Yıldırım'ın aradığı görüşme;
Aziz: “Emenike 47. dakikada sakatlandı çıktı salak", Şekip: "Tamam başkanım".(tape:2620)
(02.05.2011 günü saat:20.00‟de başlayan Ankaragücü–Karabükspor maçının 47.dakikasında Emenike
sakatlanarak oyundan çıkmıştır.)
02.05.2011 günü saat:20.43‟de Şekip Mosturoğlu‟nun telefonundan Sami Dinç'in Erdem Konyar'ı aradığı
görüşme;
Sami: "Durumunu bir öğrenip bana haber verirmisin", Erdem: “Maçta değilim ben", Sami: "Maçta değilsin
sakatlanmıĢ da seninki", Erdem: “Biliyorum", Sami: "Tamam biliyorsun ne oldu onun durumunu bir ögrensene
bakalım nasıl sakatlığı ağır mıdır değil midir nedir…sen bana bilgi ver". (tape:2621)
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02.05.2011 günü saat:20.55‟de Şekip Mosturoğlu‟nun telefonundan Sami Dinç'in Erdem Konyar'ı aradığı
görüşme(tape:2622);
Sami: "Ne oldu abi ögrenebildin mi", Erdem: “Yok öğrenemedim cünkü herhalde daha ordadır", Sami:
"Ama oyundan alınmadı mı", Erdem: “Alındı da telefonu yanında degil herhalde", Sami: "Anladım ağır birşey yok o
zaman…anladım okey tamam kontrolünün altında olsun", Erdem: “Aynen merak etme sen… bundan rahat
konuĢamayız ama yani ben o zaman ben ... arayım veya", Sami: "Sen şey yap mesaj at buraya ben ararım".
02.05.2011 günü saat:21.30‟da Mehmet Şekip Mosturoğlu'nu Alaattin Yıldırım'ın aradığı görüşme;
Alaattin: “Ne oldu haber yok mu Şekipcim", Şekip: "Sabit numara arıyoruz abi bulursak
konuĢacaz…bugün bayağı sıkıntı yaĢanmıĢ orda…arayacam haber verecem", Alaattin: “Sonra da beni
evden arasana bi". (tape:2623)
02.05.2011 günü saat:21.31‟de Şekip Mosturoğlu'nun Erdem Konyar'a gönderdiği mesajda;
"Erdem var mi hbr" yazdığı. (tape:2624)
02.05.2011 günü saat:21.49‟da Ş.Mosturoğlu‟nun telefonundan S.Dinç'in E. Konyar'ı aradığı görüşme;
Sami: "Yarın ilk uçakla geliyorsun abi", Erdem: “Niye", Sami: "Sence, bu gece otur niye diye düĢün
abi sen… çok açık söylüyorum bak iptal et yada hiç gelme yani", Erdem: “Yarın gece gelebilirim ancak",
Sami: "Ama yarın burda ol Erdem". (tape:2625)
02.05.2011 günü saat:22.07‟de Şekip Mosturoğlu/Sami Dinç'i Erdem Konyar'ın aradığı görüşme;
Erdem: “Sami orda mı" (Şekip telefonu Sami'ye veriyor), Erdem: “Ben gidiyorum yarın Ģimdi", Sami:
"Tamam git ara o zaman beni ara bekliyorum". (tape:2626)
02.05.2011 günü saat:23.06‟da Ş.Mosturoğlu‟nun telefonundan S. Dinç'in E.Konyar'ı aradığı görüşme;
Erdem: “Oteldeyim de ben seni buradan arayayım mı yoksa sen beni ara", Sami: "Senin hattın var mı
elinde…sabit varsa 30 saniye sonra ara oradan…deminki numaradan ara beni", Erdem: “Şey numarası şöyle bu
çocukların odası", Sami: "Ne demek çocukların numarası ne demek cep telefonu mu yine", Erdem: “Yok ...
kaldığı oda numarası", Sami: "Tamam ya bir şey olmaz otel odasından ara ara…o demin ki numarayı 212‟li
numarayı". (tape:2627)
03.05.2011 günü saat:11.06‟da Sami Dinç‟in Erdem Konyar‟ı aradığı görüşme(tape:1883);
Sami: “ġimdi Ģöyle bak ciddi …durumdayız Erdem…durumdayız bu… temizlememiz lazım baĢkan
ebemi ..benim sağ ol çok teĢekkür ediyorum yani” , Erdem: “Tamam,…ben dün gece konuĢtum, senden
sonra zamanım oldu konuĢtum hiç bir sıkıntı yok yani sana anlatınca herkes rahatlayacak”, Sami: “Abi
ama ben şuan anlatmadığım sürece hiç rahat değilim bir anlatamıyorum çünkü anlatacak bir …yok elimde şuan
iki Ģuan dediğiniz bir Ģey olmamıĢ durumda o yüzden güvenmiyor abi bak bu tip şeylerde çok önemlidir ben
sana son gün telefon açıyorum bu sebeple sen bir şey değiştiyse o gün sıkıntı çıktıysa bana haber vermelisin ki
ilk olay olmadan benden duysun ve sen aradaki farkı görmüyorsun yani, bunu, işi normal ilişkiler gibi
düşünüyorsun değil ..şuan da güvenmiyor”, Erdem: “Gerçekten şeyi var adam onu kullanarak çıktı ki öyle
yapsın diye”, Sami: “Abi ama değiĢiyorsa plan bana haber vereceksin abi”, Erdem: “Allah aşkına ya öyle bir
Ģey anlatınca anlayacaksın zaten” , Sami: “Abi anlat o zaman bul bir tane, al bir tane telefon kartı ara beni
ankesörlü telefondan abi yani sende Uganda‟da değilsinki Ankara‟dasın ya vallaha bak sinirleniyorum ama
Erdem yani git ..otel odası kirala gerekiyorsa otelden ara beni,… arkadaşının telefonundan değil abi sabit bir
hattan ara git .. komĢunun birinin kapısını çal ver 100 lira 5 dakika telefonla konuĢacağım de gerekiyorsa”.
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03.05.2011 günü saat:12.28‟de Sami Dinç‟in Erdem Konyar‟ı aradığı görüşme;
Sami: “Ee Ģeyi söyleyeceğim seninle demin konuĢtuğumuz hikaye ile ilgili olarak hiç bir Ģey ikna
olduğu yok..yani hiç bir ee güven vesaire kalmıĢ durumda değil,…yani çok kötü durumda yani Ģuan her
Ģey çok sinirliler tam tersi olduğunu düĢünüyorlar çünkü”, Erdem: “Ya sen merak etme”, Sami : (çok ciddi
olduğunu ve ufak tefek bir şey olmadığını belirttikten sonra) “He sen burada olmayacaksın maç
zamanı,…Erdem bir daha dönme abi çok açık söylüyorum yani bu kadar önemli bir Ģey varken ..olup
gidiyorsan abi bir daha dönme abi”. (tape:1887)
03.05.2011 günü saat:13.03‟te Sami Dinç‟i Erdem Konyar‟ın aradığı görüşme;
Erdem: “Ha yarın erkenden gidelim orada konuĢalım her Ģeyi olur mu”, Sami: “Tamam ... sıkıntı var
…abi dün ..attın bizi”, Erdem: “adamın kız arkadaĢı geliyor zaten herĢey konuĢuldu adamla ama her dakika
telefonda”, Sami: “Sen gidip onun yanında yaşayıp bunu temin etmek varken gidiyorsun ..İngiltere‟ye”, Erdem:
“Hayır daha açık konuĢamazsın bende sana anlattım mevzuyu bu” …Sami: “Bak ya iĢin içine …sonra
çözülecek hiçbir Ģey yok abi benim için bitti ben kendim aradım ben benim tarafımda bitirdim ben hiç Ģeyi
kontrol edemiyorum dedim o parayı da verecek dedim bitti benim abi,…getirin paĢa paĢa abi getirin paĢa
paĢa abi bir hafta sonra ne aldıysan ver abi tamam”, (Erdem, ismini belirtmediği şahısla anlaştığını ancak
başkanın kendisini dışarı çıkardığını söylüyor), …Sami: “Sonuç her ne olursa olsun o maç oynanırken sen
Türkiye‟de olmazsan isterse maç 5-0 bitmiĢ hiç umurumda değil tamam hiç umurumda değil”, Erdem: “Ya
adam tezgahı kurdu ya anladın mı,…ben bilirim ben adamla ben görüĢtüm bir saat sonra dedim ondan
sonra dün konuĢtum yine bir...yakalayamadım ki adamı yine bir yakaladım 1 saat konuĢtum” . (tape:1888)
03.05.2011 günü saat:16.16‟da Sami Dinç‟i Şekip Mosturoğlu‟nun aradığı görüşme;
Şekip: “İyidir Kuzey‟den bir haber var mı”, Sami: “Üç kere falan konuştum en son dediğim de Allah
belanı versin senin belanı da ananı da falan diye kayıyordum en son ağladı bu telefonda yarın sabah uçakta
karşılaşacağız zaten kendisiyle geri zekalının yani Ģey % 100 diyor bilmem ne diyor,…bu noktada mümkün
değil (gülüyor) boş bırakmaz yani çocuğun üstünü ...”, Şekip: “... İngiltere‟ye gidiyor yine”, Sami: “Ya
kalamıyorum diyor çünkü anladığım kadarıyla birazcık şey var sıkıntı var takım içinde yani baĢkan iyice ..
çıkarmıĢ, Erdem, Erdem‟i almak istemiyorlarmıĢ Ģuan yanına ben gidiyorum diyor şaka gibi diyor benle birini
hep yanımıza böyle vermeye çalıĢıyor farkındayım diyor başkan benim olmamam daha iyi diyor orda çünkü
benden iĢkilleniyorlar diyor bu iş b.u çıktı abi çok ilginç bir olay yani ben anlayamıyorum Fenerbahçe oldu mu
herkes birlik abi hiç mi hiç anlayamıyorum bunu,..ee şey bi şey daha söyleyecektim de sana hani ha Ģey
aĢağıda mısın sen”, Şekip: “Hı hı” , Sami: “Dur o zaman bürodan arıyorum abi”. (tape:1890)
03.05.2011 günü saat:21.43‟de Erdem Konyar‟ı Feridun Tankut‟un aradığı görüşme;
Feridun: “Şimdi hocayla görüştüm hoca diyor ki yani öyle diyor çok diyor bir Ģey yok”, Erdem: “Ha
anladım yani kendisi de öyle...ağrıyor diyor”, Feridun: “Şimdi şöyle bak ben hocaya da söyledim şimdi Emenike
eğer bu maçta oynamam böyle yok şuram ağrıyor buram ağrıyor diye oynamazsa ben mecburen onu Trabzon
maçında da oynatmam,..kendisi içinde bizim içinde çok büyük bir kayıp olur”, Erdem‟in futbolcu ile konuşacağını
söylediği. (tape:1218)
03.05.2011 günü saat:21.44‟de Erdem Konyar‟ın Emenike‟yi aradığı görüşme(tape:0000);
Erdem: “Bir arkadaş yanına geldi de mi”, Emenike: “Evet”, Erdem: “Ben seni daha sonra arayacağım ve
sana herşeyi yarın anlatacağım, şu an zamanı değil başkanla beraberim,…Karabük başkanı”, Emenike:
“Ankara‟da mı.?”, Erdem: “Ankaradayım, yarın sabah Londra‟ya hareket ediyorum,…Sonra konuşuruz” .
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03.05.2011 günü saat:21.45‟de Erdem Konyar‟ın Sami Dinç‟i aradığı görüşme;
Erdem: “Ee yarın bi konuşabilir miyiz”, Sami: “Hava alanında Ömer mömer tuvalete gidince konuĢuruz
abi yani o kadar”, Erdem: “Tamam”, Sami‟nin bir gelişme olup olmadığını sorduğu, Erdem: “Var yani kötü bi
gelişme yok Karabük baĢkanın yanındaydım Ģimdi,..şeyi söylediğini bana ... Ali Yıldırım girmiĢ yanına filan
onu anlattı bana”, Sami: “Biliyorum,..çok kötü yani benim tarafımdaki çok kötü s.. ağzıma,..hava alanında belki
bi dakika konuşuruz” . (tape:1219)
03.05.2011 günü saat:23.44‟de Erdem Konyar‟ın Emenike‟yi aradığı görüşme;
Erdem: “O sana merhaba diyor,…yarın Sami ile aynı uçakla Londraya uçuyorum, seni Ameoby‟nin
telefonundan arayacağım,…arkadaşın orada mı”, Emenike: “Evet”, Erdem: “Ticketrumbadaki para konusunu
halletmeye çalışıyorum”, Emenike: “Sanırım ben durdurmuştum,…onu iptal edeli uzun zaman oldu,…son
zamanlarda birşeyler söylemek istiyorum”, Erdem: “Emin misin, bilirsin biz hallettik,…sen İstanbul‟a Point otele
geldin Moby ile,…sonra Duck a gittin, nasıl biri, hatırladın mı?”, Emenike: “Erdem bir zamanlar geldim sadece
yarın harekete geçelim sonra”, Erdem: “Tamam yarın bulacağım”. (Kayıt SıraNo:0000)
04.05.2011 günü saat:12.03‟de Alaeddin Yıldırım'ın Şekip Mosturoğlu'nu aradığı görüşme;
Alaeddin: “Bi de ya birşey midemi bulandırdı yalandır da bu Emenike‟nin yok 7 yaş büyükmüş biliyor
musun gazetede yazıyordu", Şekip: "31 yaşında…İyi ya abi işte ucuza alırız o zaman 31 yaşındaysa…Kulüpte
bir …var çocuğun menajerini falan Ģey yapmıĢlar biliyor musun tesislerden çıkarmıĢlar çocuğa demiĢler
bir daha görüĢmeyeceksin cep telefonuna kadar almıĢlar elinden baĢkan almıĢ", Alaeddin: “Bizim maçta
oynamaz herhalde ya". (tape:3633)
04.05.2011 günü saat:12.40‟da Şekip Mosturoğlu'nun Sami Dinç'i aradığı görüşme;
Şekip: "…Bir de baĢkan tehdit ediyormuĢ bunu ne yaparsan aynını şeyde de yapacaksın diyor
(Karabükspor-Trabzonspor müsabakasını kastederek) diğerinde de anladın mı…öyle değilse diyor ben diyor hem
zaten iadesini sağlarım hem bu iĢi bırakırım diyor…bunu atmıĢlar oradan, ondan zaten kalmıyormuş orada
yaklaşmayacaksın demiş başkan da buna hani Ali Yıldırım hikayesini söylemiş başkan… konuştuklarını söylemiş,
10 milyon demiş galiba". (tape:2632)
04.05.2011 günü saat:22.42‟de Şekip Mosturoğlu'nu Aziz Yıldırım'ın aradığı görüşme;
Aziz: “Ne yaptı bu şey iyileĢmiĢ mi, iyileĢmemiĢ mi", Şekip: "Şuan belirsiz başkanım…yani %49 olumlu
%51 olmayacak gibi". (tape:2673)
06.05.2011 günü saat:14.18‟de Erdem Konyar‟ın Sami Dinç‟i aradığı görüşme;
Erdem: “...Mail attım aldın mı”, Sami: “Gördüm Emre‟ye gönderdim Emre bakıyor hallediyor Emenike ile
konuşuyor seni bırakıyormuĢ Emenike” , Erdem: “Yok öyle bir şey yok ya,..bu olaylar çözülmezse tabiki bırakır
ben de bırakırım yani haklı adam bu olaydan gerçekten bir dava açılsın yani ...öyle değil mi”, Sami: “Ya sonuç
olarak işte şey senin burada olman gerekiyor oralarda olmaman gerekiyor bu tip bir durumdayken”, Erdem: „ben
11-12 gibi oradayım ararım seni çünkü”, Sami: “Diğer konu ne oldu diğer konu”, Erdem: “O da tamam merak
etme yanına gelince anlatırım bir sıkıntı yok”, Sami: “Tamam Ģeyi söyle yani ona bak özellikle söyle ona
Fenerbahçe arkanda duruyor Fenerbahçe olduktan sonra hiç bir önemi yok falan filan söyle”, Erdem:
“Tamam” . (tape:1221)
07.05.2011 günü saat:13.40‟da Erdem Konyar‟ın Sami Dinç‟e mesaj attığı;
“Ofise geleyimi?” yazdığı. (tape:1222)
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07.05.2011 günü saat:13.41‟de Erdem Konyar‟a Sami Dinç‟in attığı mesajda; (tape:1223) “Bugun ofise
gitmeyeceğim, simdi bir toplantıdayım, 1 saat kadar sonra cikarken arayacagim” yazdığı.
07.05.2011 günü saat:16.59‟da Erdem Konyar‟ı Feridun Tankut‟un aradığı görüşme;
Feridun: “Bugün hocayla konuşmuş Emenike ben rahatsızım oynamayacağım gibi falan laflar etmiĢ
şimdi sen ne zaman geleceksin buraya…sen bu akşam onunla uzun uzun konuş eğer bu maçta şimdi doktorla
görüştüm doktor diyor ki herhangi bir Ģeyi yok,..ama bu oynamazsa ben bundan sonra Antalya ve Trabzon
maçında da oynatmam dolayısıyla”, (Erdem oyuncu ile görüşeceğini söylüyor) Feridun: “Görüştükten sonra
bana haber ver ki ben de görüşeceğim”. (tape:1224)
08.05.2011 günü saat:15.05‟de Erdem Konyar‟ı, Sami Dinç‟in aradığı görüşme;
Erdem‟in; Karabük‟te olduğunu söylediği, devamında “Her Ģey tamam ya,..bi sıkıntı
yok,..evindeyim”dediği, Sami‟nin; “Anladım, var mı, Ģey sabit telefon” dediği, Erdem‟in; “Yok yok şey etme
merak etme” dediği, Sami‟nin; “Zaten basın bülten... dava açacağız,..davanın girişimlerinde bulunduk”dediği,
görüşmenin devamında Sami‟nin; Emenike‟yi kastederek “Sen çocuğa açıldı de ama yani dediğim gibi bi
sıkıntı olmasın bugün” dediği. (tape:1225)
08.05.2011 günü saat:17.10‟da Aziz Yıldırım‟ın Şekip Mosturoğlu‟nu aradığı görüşme;
Aziz: “Bizde geldik...gayet güzel…Emenike oynamıyormuĢ…he kadrodan çıkarmışlar", Şekip: "Sakat
demek ki", Aziz: “Herhalde" . (tape:2397)
08.05.2011 günü saat:20.00‟da Karabükspor–Fenerbahçe müsabakasının baĢladığı.
08.05.2011 günü saat:20.59‟da Erdem Konyar‟ın Sami Dinç‟i aradığı görüşme;
Sami‟nin; maç izlediğini söylediği, devamında “Anladım dikkatli olalım, söyle .. oynuyorlar ama
demi”dediği, Erdem‟in; Emenike ile birlikte olduğunu kastederek “Beraber Ģuan maçı izliyoruz” dediği, Sami‟nin;
“Beraber mi ha o kadro değil mi ben kadroda sandım” dediği, Erdem‟in; “Yok değil değil” dediği . (tape:1227)
08.05.2011 günü saat:22.00 sıralarında müsabakanın Karabükspor:0–Fenerbahçe:1 Ģeklinde
sonuçlandığı
08.05.2011 günü saat:22.31‟de Sami Dinç‟in Erdem Konyar‟ı aradığı görüşme;
Erdem: “İyi oldu ha”, Sami (08.05.2011 günü oynanan Bucaspor:1-Trabzon:2 maçını kastederek)
“Trabzon‟da ilginç oldu çok ya 88‟de 1-1 oldu sonra bir dakika sonra 2-1 oldu gördünüz mü,…ilginç ilginç …ne
denir sakatlığının durumunu falan bilmiyorum ama bak e basında masında size bağlamaya kalkacaklardır
konuĢmayın hiç,…konuşursanız da sinirlenip konuşmayın”, Erdem: “Ben konuştum daha evvel önemli sakatlığı
var dedim”, Sami: “Kamuoyundaki şeyi ne denir e imajı bozulmasın”, Erdem‟in; bir sıkıntı olmadığını söylediği,
Sami: (Karabüksporlu futbolcu Armand Deumi‟yi kastederek) “Deyomi de mi oynamadı”, Erdem:“Oynadı o ya
stoperde”, Sami: “Oynamayacak mıydı yanlıĢ sordum oynamayacak mıydı öyle bir şeyler söyledi de Bülent
Ataman bağlandığında,…oynamayacak oynadı öyle birşey diyor anlayamadım onu”, Erdem: “Oynadı,
oynadı,…bir sıkıntı yok yani”, Sami: “iki maçı kaldı iki maçı kaldı,…ne denir lig sonuna doğru da ligin sonuna
kendisini toparlar senin oyuncular”. (tape:3278)
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09.05.2011 günü saat:00.53‟de Erdem Konyar‟ı Sait isimli klüp çalışanının aradığı görüşme;
Sait: “Emenike‟ye söyle yarın gelmesin antrenmana”, Erdem: “Başkan söyledi önümüzdeki
çarşambaya kadar gelmesin dedi,..bir kağıt alabilir miyim kulüpten buna şimdi,..sakat diye izin verildi”, Sait:
“Tamam”. (tape:1228)
10.05.2011 günü saat:16.23‟de Erdem Konyar‟ı Sami Dinç‟in aradığı görüşme;
Sami: “Çocuk gitti mi Nijerya‟ya.., çok fazla şey haber çıkıyor şeyle ilgili bu gitmesiyle ilgili ee yok işte
terk etti takımı falan filan diye... gönderildi bilmem ne diye bi basın bildirisi yapmak lazım bunun gitme sebebi
olarak ne yazalım”, Erdem: “Şey diyelim ya işte tedavi için gitti diye”, Sami: “Tamam o zaman şey yazmak lazım
yani müvekkilim takımı terk ettiği vesaire doğru değildir”. (tape:1229)
10.05.2011 günü saat:18.51‟de Erdem Konyar‟ın Sami Dinç‟e mesaj attığı;
“Otel gecince araycam. Otel numarasini yolaycam” yazdığı. (tape:1230)
10.05.2011 günü saat:19.15‟de Erdem Konyar‟ın Sami Dinç‟e attığı mesajda;
“03242415000, oda 214” yazdığı. (tape:1231)
24.05.2011 günü saat:15.23‟de Erdem Konyar‟ın, Sami Dinç‟i aradığı görüşme(tape:1232) ;
Erdem: “Geliyormusun”, Sami‟nin;geleceğini söylediği, Erdem: “Bir şey soracam sana,..şey bu çocuğun
içerdeki paraları alacak mı bunlar,..çocuğun içerde parası var ya maaşı filan”, Sami: “Karabük‟de,..dün söylediğin
şey mi dünkü”, Erdem: “Bi de maç başı bi de şeyleri işte maaşı,..17 bin euro maaşı var”, Sami: “Ben sana maç
başı diye sormuyorum ki abi yani ben sana ne kadar alacağı var diye soruyorum”, Erdem: “Tamam onları
hallederiz ama de mi”, Sami: “Kesin de mi 9, yarın 9‟da burada”, Erdem: “Tabi, tabi şimdi konuştum çocukla”.
24.05.2011 günü saat:16.33‟de Şekip Mosturoğlu'nun, Sami Dinç'i aradığı görüşme(tape:2609);
Şekip: "Serkan abiyi ara organize edecek", Sami: "Öyle mi yani şey mi kulüp" , Şekip: "Hı,hı tabi,tabi",
Sami: "Almasına gerek yok ama geliriz biz dedi istediğiniz yere istemediler öyle gene de yapalım mı…gece
kalacak bir gün sonra dönecek", Şekip: "Berrak‟ı da organize etmen lazım…fesihnameyi imzalamayacak mı",
Sami: "Yarın onu da mı bitirelim ben…o gittikten sonra kalanı hallederiz diye düşünmüştüm de iyi tamam okey",
Şekip: "Sen Serkan abiyle organize et hadi", Sami: "Bu arada bizim birkaç tane yani Erdil in daha önce
konuşulmamış ama konuşulması gereken birkaç sorusu var", Şekip: "Tamam ben müsait olunca seni arayım".
24.05.2011 günü saat:16.40‟da Erdem Konyar‟ı Sami Dinç‟in aradığı görüşme;
Sami: “Fazla telefonla konuĢma konuĢtukça iĢin içine …zaten,..çok sinirliyim sana Emrah anlatmadı
mı”, Erdem: “Ya Allah aşkına Sami ya ben bu işi bırakacam”, Sami: “Yaparsın,..yarın kalacağınız yeri
ayarlatıyorum ben şoföre gerek yok de mi,..kulübün konukevinde kalacaksınız bu tarafta”, Erdem: “Şoföre hiç
gerek yok bizim barkada işimiz var zaten”, Sami: “Fazla telefonda konuşma, iş yapma, yapınca işin içine …zaten
...orda çay kahve getirsin sana”. (tape:1233)
25.05.2011 günü saat:11.51‟de Erdem Konyar‟ın Sami Dinç‟i aradığı görüşme;
Erdem: “Ben çıkıyorum nereye gelelim”, Sami: “Benim büroya gelin ya…”, Erdem: “Tamam
geliyorum…”.(tape:2660)
25.05.2011 günü saat:12.03‟de Şekip Mosturoğlu‟nun Sami Dinç‟i aradığı görüşme;
Sami: “Şimdi geliyorlar bana bizimkiler,..gizli midir saklı mıdır ya oraya mı getireyim ne yapıyoruz”,
Mehmet: “Sen ofise al bütün evrakları hazırlayın orada ondan sonra ben seni yönlendireceğim”, Sami: “Haber
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bekliyorum o zaman senden ben yemeğe memeğe falan filan bunlarla gözükmeyeyim mi dışarıda burada mı
halledelim”, Mehmet: “Orada hallet yemeği”. (tape:1206)
25.05.2011 günü saat:17.38‟de Şekip Mosturoğlu‟nu Aziz Yıldırım‟ın aradığı görüşme;
Şekip:: “Başkanım bu Emenike geldi sabahleyin,..bütün evrakları imzalattık vekaleti de aldık, şimdi otele
gitti orada bekliyor,..bunu Karabük‟lüler de arıyorlar şuan, şuana kadar açtırtmadık telefonunu o fesihnamenin bir
tarafını da Karabük‟ün imzalaması gerekiyor,..Karabük imzalamak için ama senetleri istiyor”, Aziz: “Açmasın
telefonlarını tamam imzalayalım herşeyi bitirelim ondan sonra”. (tape:1210)
25.05.2011 günü saat:17.41‟de Erdem Konyar‟ı Sami Dinç‟in aradığı görüşme;
Sami: “Şimdi başkanla konuştu biz kulübe gidiyoruz baĢkan siz konuşmayın ben şimdi bir gelin bana bir
anlatın mevzuyu ben başkana kendim haber vereceğim demiş...başkan öyle demiş ya ben arayacağım yani
anlaştığımızı sizden değil benden duyacak demiş”, Erdem: “Seyit abiye hiç dönmeyim mi şimdi”,…Sami:
“…Erdemcim açma telefonlarını ben söyleyene kadar”. dediği(tape:2663) tespit edilmiştir.
B- OLAYA ĠLĠġKĠN YAPILAN TELEFON DETAY DÖKÜMÜ ANALĠZĠ (Kl:69, Dizi:83-89 arası)
Erdem Konyar‟ın kullandığı (5302252348) telefonun;
Sami Dinç‟in kullandığı (2122969009) telefonu, 04.05.2011 günü saat:14:41‟de aradığı, saat:16:41‟de,
09.05.2011 günü saat:13:11‟de ve saat:13:15‟de arandığı,
Sami Dinç‟in kullandığı (5324316492) telefonla, 19.04.2011 günü saat:19:35 ile 25.06.2011 günü
saat:18:09 arası toplam 80 kez karşılıklı irtibatlı oldukları, bu görüşmelerin maç günü (08.05.2011) maç günü
öncesi ve sonrası olduğu, maç gününe yakın tarihlerde yapılan görüşmelere bakıldığında; 04.05.2011 günü
saat:06:04‟de aradığı, saat:06:17 ve saat:12:24‟de arandığı, saat:18:49‟da aradığı, saat:22:32‟de arandığı,
05.05.2011 günü saat:08:13‟de, saat:08:15‟de, saat:10:13‟de ve saat:10:14‟de aradığı, 06.05.2011 günü
saat:12:19:09‟da arandığı, saat:14:37 ve saat:13:24‟de aradığı, 07.05.2011 günü saat: 13:40 ve saat:13:42‟de
mesaj aldığı, saat:15:24‟de arandığı, 08.05.2011 günü saat:15:06‟da arandığı, saat:20:59 ve saat:22:31‟de
aradığı, 09.05.2011 günü saat:12:21, saat:13:10 ve saat:17:50‟de aradığı, 10.05.2011 günü saat:16:23‟de
arandığı, saat:18:51‟de mesaj attığı, saat:18:53‟de mesaj aldığı, saat:19:15 ve saat:19:20‟de mesaj attığı,
Şekip Mosturoğlu‟nun kullandığı (5322139491) telefonla,
02.05.2011 günü saat:20:43 ve saat:20:55‟de arandığı, saat:21:05‟de mesaj attığı, saat:21:31‟de mesaj
aldığı, saat:21:37‟de mesaj attığı, saat:21:38‟de mesaj aldığı, saat:21:49‟da arandığı, saat:22:07‟de aradığı,
saat:23:05‟de mesaj attığı, saat:23:06‟da arandığı, saat:23:07‟de mesaj attığı,
Emenıke‟nin kullandığı (5495250078) telefonla, 07.04.2011 günü saat:18:00 ile 26.05.2011 günü
saat:12:07 arası toplam 123 kez karşılıklı irtibatlı oldukları,
Erdem Konyar‟ın Emenike‟yle yaptığı görüĢmelerin detaylı incelemesinde;
-01.05.2011 günü saat:23:03‟de (236 saniye) Sami Dinç(5324316492) tarafından arandıktan sonra
saat:23:08‟de (31 saniye) Emenıke‟yi (5495250078) aradığı,
-02.05.2011 günü saat:22:06‟da (84 saniye) Emenıke (5495250078) tarafından arandıktan sonra
saat:22:07‟de (17 saniye) Şekip Mosturoğlu‟nu (5322139491) aradığı,
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-03.05.2011 günü saat:12:20‟de (5 saniye) Emenıke‟yi (5495250078) aradıktan sonra saat:12:23‟de (15
saniye) Sami Dinç‟i (5324316492) aradığı, saat:12:28‟de (298 saniye) Sami Dinç (5324316492) tarafından
arandığı,
-03.05.2011 günü saat:13:04‟de (1172 saniye) Sami Dinç‟i (5324316492) aradıktan sonra saat:13:24‟de
(28 saniye) Emenıke‟yi (5495250078) aradığı,
-03.05.2011 günü saat:21:44‟de(37 saniye) Emenıke‟yi (5495250078) aradıktan sonra saat:21:45‟de (54
saniye) Sami Dinç‟i(5324316492) aradığı,
-05.05.2011 günü saat:08:15‟de (37 saniye) Sami Dinç‟i (5324316492) aradıktan sonra saat:08:16‟da
(149 saniye) Emenıke‟li (5495250078) aradığı,
-06.05.2011 günü saat:14:37‟de (42 saniye) Sami Dinç‟i (5324316492) aradıktan sonra saat:14:38‟de (11
saniye ) Emenıke‟yi (5495250078) aradığı tespit edilmiştir.
EYLEMLE ĠLGĠLĠ ġÜPHELĠ / TANIK ĠFADELERĠ
Aziz Yıldırım savcılık ifadesinde; belirtilen dönemde Emenike'nin transferi için Karabükspor kulübü ile
anlaştıklarını beyan etmiştir.
Mehmet Şekip Mosturoğlu savcılık ifadesinde; Emenike'nin transferi konusunda Mart ayında ön protokol
imzaladıklarını, bu futbolcunun karşılaşmada sakat olduğu için oynamadığını beyan etmiştir.
Sami Dinç savcılık ifadesinde;” Erdem Konyar'ın avukatı olduğunu, Erdem ile yaptığı görüşmelerin
Emenike'nin transferiyle ilgili olduğunu, sabit telefonla aramasını istediği görüĢmede Erdem Ģarjının bittiğini
söylediği için bu Ģekilde ısrar ettiğini” beyan etmiştir.
Erdem Konyar kolluk ifadesinde; Sami Dinç ile; „Emenike ağrım var deyip oynamasın‟ şeklinde ifadenin
geçtiği görüşme ile ilgili olarak; buluşup buluşmadığını hatırlamadığını, Sami'nin kendisine böyle bir şey
söylemediğini, Sami Dinç'in otel telefonundan görüşmek istemesi ile ilgili olarak; kullanımında bulunan cep
telefon hatlarına çok fazla fatura geldiği için otelden görüĢmek istediklerini, Emenike'nin sakatlığından
dolayı oynamadığını, Karabükspor başkanının kendisini Emenike ile görüştürmediği yönündeki görüşmelerin
asılsız olduğunu, Sami'ye böyle birşey söylemediğini, 24.05.2011 tarihindeki görüşmeleri ile ilgili olarak; bu
görüşmelerden bir kaç gün önce Feridun Tankut'un Emenike'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını
söylediğini, bunun üzerine Fenerbahçe ile konuşmasında sakınca olup olmadığını sorduğunu beyan etmiştir.
Emenike kolluk ifadesinde; “ kulüp doktorunun kendisini iğne ile maça çıkarmak istediğini, bunun üzerine
özel doktora gittiğini ve özel doktorun kendisine sakat raporu verdiğini bu sebeple karşılaşmada oynamadığını,
Sami Dinç‟le 03.05.2011 günü buluşmadığını beyan etmiştir.
Emenike savcılık ifadesinde; Fenerbahçe'ye transfer konusunu ilk defa sezon bitiminden sonra Erdem
Konyar aracılığıyla öğrendiğini (Öncesinde Erdem Konyar’la birlikte Sami Dinç’le buluşmaları hakkında
telefon görüşmeleri mevcuttur.) beyan etmiştir.
Alaeddin Yıldırım kolluk ifadesinde; Emenike'nin transferi için 2011 şubat ayında Feridun Tankut ile
görüşmeye başladığını, Antoni Seriç ile ilgili görüşmelari hakkında; Trabzonspor'un teşvik primi verip vermediği
hakkında Osman Murat Özaydınlı aracılığı ile araştırma yaptığını, diğer görüşmeleri hatırlamadığını beyan
etmiştir.
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Seyit İbrahim Kalender kolluk ifadesinde; “telefon görüşmelerini hatırlamadığını, Sami Dinç'ten para alıp
almadığını hatırlamadığını, fiziki takiple ilgili olarak Sami Dinç'ten aldığı poşetin içerisinde ne olduğunu
hatırlamadığını beyan etmiştir.
Seyit İbrahim Kalender savcılık ifadesinde; Sami Dinç ile buluştuğunda; para yada başka bir şey
almadığını, ara sıra Sami Dinç‟ten 2-3 milyar borç para aldığını beyan etmiştir .
Tamer Yelkovan kolluk ifadesinde; Sami Dinç ile görüĢmelerinde geçen konunun para olduğunu,
parayı Cemalettin ile Plaza otele gönderdiğini (Aynı gün Şekip Mosturoğlu ile Sami Dinç arasında Tamer'in
Plaza otele göndereceğini söyledikleri görüşmeler mevcuttur.) ancak miktarını ve kime gönderdiğini
hatırlamadığını beyan etmiştir.
Batur Altıparmak kolluk ifadesinde; “Aziz Yıldırım'ın yanına gitme sebebinin yabancı bir oyuncunun
transferini konuşmak olduğunu, burada Aziz Yıldırım‟ın Karabükspor'a teşvik pirimi duyumları aldığını, bu konuyu
İlhan Parlak'a sormasını istediğini, kendisinin de konu İlhan'a sorduğunu, İlhan'ın bu konuda kulüp başkanının
toplantı yaptığını, toplantıda teşvike şikeye karışanın futbol hayatını bitiririm şeklinde konuştuğunu aktardığını,
Aziz Yıldırım'a bu konuyu aktarırken ise aslında olmayan bir olayı Aziz'i rahatlatmak için „gerekeni konuştum‟
şeklinde aktardığını” beyan etmiştir.
Feridun Tankut kolluk ifadesinde; “Karabükspor-Fenerbahçe karşılaşmasından 5-6 hafta önce Alaeddin
Yıldırım'ın yanına geldiğini ve Emenike'yi transfer etmek istediğini söylediğini, lig bittikten sonra bu konu hakkında
tekrar Alaeddin Yıldırım ile görüştüklerini, Emenike'nin sakatlık sebebiyle Fenerbahçe karşılamasında
oynamamasıyla ilgili olarak kulüp doktoru ile görüştüğünde kısmi bir tedavi ile oynayabileceğini belirttiğini,
Emenike'nin sakat olduğu konusunda ısrar ettiğini, kendilerinin de diğer maçlarda da oynamaması yönünde
karar aldıklarını, Emenike'nin transferi konusunda sezon bitmeden anlaşma yapmadığını” beyan etmiştir.
Sinan Engin savcılık ifadesinde; “…08.05.2011 günü oynanan Karabük maçından önce Fenerbahçe
kulüp başkanı Aziz Yıldırım beni bir akşam 24:00 sıralarında aradı, bir televizyon programındaydım. Bana daha
önce Beşiktaş'ta futbol oynayıp ülkesine dönmüş, ardından Karabük'e transfer olmuş Antony Seric isimli
futbolcunun menajerinin kim olduğunu sordu. Ben 2006-2008 yılları arasında Beşiktaş'ta idari menajerdim. Bu
kulübe bu görevle ikinci gelişimdi. O dönemde bu futbolcuyu bonservis olmadan transfer etmiştik. Kendisini
şahsen tanırım. Karakterli bir futbolcudur. Iyi takımlarda futbol oynamış, para kazanmış bir futbolcudur. Aziz
Yıldırım beni arayınca hemen huylandım, bunda bir iĢ var dedim. Gündüz görüşelim gibi kararlaştırdık.
Yanılmıyorsam ertesi gün Papermoon'da birlikte yemek yedik. Aradan zaman geçti kulüpte veya ofiste de
buluşmuş olabiliriz. Bu yemekte kendisinin benden bir Ģey isteyebileceğini düĢündüm. Ancak beklediğim
gibi olmadı. Kendisi bana bu futbolcunun menajerine ulaĢıp acaba Fenerbahçe maçı için Trabzon'dan bir
teĢvik pirimi gönderilmesi giriĢimi var mı, öğrenebilir misin tarzında talepte bulundu. Kesinlikle şike amaçlı
bağlantı kurulması gibi bir talebi olmadı. Talebi düşündüğüm gibi olmayınca bende rahatladım. Ardından Lig TV
nin Karabük'teki muhabirleri vasıtasıyla sordurduk. Herhangi bir teşvik gönderilmediğini öğrendik. Ben Yücel İldiz
hocayla da konuştum. Bize kimse teşvik gönderemez, çıkar oyunumuzu oynarız tarzında cümleler söyledi. Daha
sonra ben başkana ya telefonda yada bir yemekte buluşarak bildiklerimi paylaştım. Teşvik amaçlı herhangi bir
para gönderilmediğini söyledim. Konunun sonra ne şekilde geliştiğini bilmiyorum. Ben Seric'in menajerinin İtalyan
olduğunu, ancak ismini bilmediğimi söyledim. Zaten benden kendisi ile irtibat kurmam gibi bir talebi de olmadı.
Eğer Fenerbahçe kulübünden Seric'in menajerine bir şike teklifi yapılmışsa bunu bilemem. Seric Beşiktaş'dan
ayrılırken alacakları karşılığında senet vermiştik. Beşiktaş kulübünün verdiği bu senetlerin takibini Seric'in;
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Avukatlık yapan Sami Dinç'e verdiğini, yani Sami'nin bu şahsın avukatlığını yaptığını duydum. Eğer Sami Dinç
aracılığı ile bir irtibat kurmuşlarsa bilemem. Benim zaten Seric ile bir samimiyetim yoktur.” demiştir.
EYLEMĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen tüm deliller birlikte
değerlendirildiğinde; 08.05.2011 günü Karabük‟te oynanan Karabük – Fenerbahçe futbol müsabakasında, Aziz
Yıldırım liderliğindeki suç örgütü tarafından, Karabük Spor futbolcusu Emmanuel Emenike ile; şüpheliler
Mehmet Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç aracılığıyla, menajeri Erdem Konyar üzerinden; sezon sonunda
Fenerbahçe‟ye transferi vaat edilerek şike amaçlı anlaşıldığı, futbolcunun maçta sakatlığını bahane ederek
oynamadığı, sezon sonunda Fenerbahçe‟ye transfer edildiği, ayrıca Karabük Spor camiasında etkin olan TFF
çalışanı Seyit İbrahim Kalender üzerinden de şike faaliyetlerinin yürütüldüğü, bu şahsın Karabük Spor‟da bazı
futbolculara ulaşarak (şahsın irtibat kurduğu bu futbolcular belirlenememiştir.) kendileriyle şike amaçlı görüştüğü,
Aziz Yıldırım‟ın talimatları doğrultusunda hareket eden şüpheliler Alaeddin Yıldırım ve Tamer Yelkovan‟ın da bu
eyleme iştirak ettikleri belirlenmiştir.

5-) 15.05.2011 GÜNÜ ĠSTANBUL‟DA OYNANAN FENERBAHÇE – ANKARAGÜCÜ
FUTBOL MÜSABAKASINDA ġĠKE YAPILMASI
EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
15.05.2011 günü İstanbul‟da oynanan Fenerbahçe - M.K.E. Ankaragücü futbol müsabakası öncesi Aziz
Yıldırım‟ın, İlhan Yüksel Ekşioğlu‟na Fenerbahçe‟nin Ankaragücü ile yapacağı maçta bazı Ankaragücü futbolcuları
üzerinden şike yapılması için talimat verdiği, bu çalışmalar kapsamında; İlhan Ekşioğlu‟nun Cemil Turhan, Yavuz
Ağırgöl ve Mehmet Yenice vasıtasıyla Yadigar Boğa isimli şahıs üzerinden bazı Ankaragücülü futbolcularla
irtibata geçerek müsabakada kötü oynayarak müsabakanın Fenerbahçe lehine sonlanması, bunun karşılığında da
para almaları konusunda anlaştıkları,
Bu süreçte; 22.04.2011 günü akşam saatlerinde Aziz Yıldırım‟ın; İ. Ekşioğlu‟na Ankaragücü müsabakası
ile ilgili şike çalışmalarının ne durumda olduğunu sorduğu, 23.04.2011 günü sabah saatlerinde İlhan Ekşioğlu‟nun
konuyla ilgili olarak Cemil Turhan ve Yavuz Ağırgöl ile yüzyüze görüştüğü ve aynı gün Mehmet Yenice‟ye
telefonla, konuyla ilgili çalışmalarını hızlandırması yönünde talimat verdiği, Aziz Yıldırım‟a, Cemil Turhan
aracılığıyla, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildiği, Mehmet Yenice‟nin, Cemil Turhan ve Yavuz Ağırgöl ile
birlikte hareket etmeye başladığı, çalışmalara bu şahıslar tarafından devam edildiği,
29.04.2011 ve 10.05.2011 tarihlerinde Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl‟ün bizzat Ankara‟da
çalışmalarda bulunarak Ankaragücü futbolcularına ulaşabilmek için çaba sarfettikleri, Yavuz Ağırgöl‟ün
29.04.2011 günü Ankara‟da yaptığı faaliyetleri bildirmek üzere 02.05.2011 günü İlhan Ekşioğlu‟nun ofisine giderek
yüzyüze görüştüğü, şahısların Kasımpaşa kalecisi Murat Şahin aracılığıyla bir Ankaragücü futbolcusuna ulaşmayı
hedefledikleri, Murat Şahin‟in; ilk anda bu teklife sıcak baktığı ancak daha sonra eşinin telkinleri sonucu teklifi
reddettiği,
Geçen süreç içerisinde şahısların, Yadigar Boğa üzerinden bazı Ankaragücü‟lü futbolculara ulaştıkları,
13.05.2011 günü Yavuz Ağırgöl‟ün; İlhan Ekşioğlu‟nun talimatı ile Yadigar Boğa‟nın irtibatlı olduğu futbolculara
müsabaka sonrası verilmek üzere 400.000 doları aldığı, Cemil Turhan, Yavuz Ağırgöl ve Mehmet Yenice‟nin; bu
400.000 dolardan 100.000‟inin Cemil Turhan ve Yavuz Ağırgöl‟de kalması, bundan İlhan Ekşioğlu‟nun haberinin
olmaması, geri kalan 300.000 doların Yadigar Boğa ile birlikte İstanbul‟a gelen Mehmet Yenice‟ye verilerek bu
şahıs tarafından müsabaka sonrası Ankara‟da Yadigar Boğa ve bu şahsın irtibatlı olduğu Ankaragücü
futbolcularına verilmesinin planlandığı, 300.000 doların 13.05.2011 günü Yadigar Boğa ile birlikte Ankara‟dan
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Fenerbahçe Dereağzı tesislerine gelen Mehmet Yenice‟ye, müsabaka sonrası Yadigar Boğa‟ya verilmek üzere
teslim edildiği,
İlhan Ekşioğlu‟nun bir yandan bu şahıslar aracılığıyla bazı Ankaragücü‟lü futbolcularla irtibat kurarken bir
yandan da Bülent İbrahim İşçen ve Abdullah Başak vasıtasıyla Yusuf Turanlı üzerinden Ankaragücü‟lü
futbolculara ulaşmaya çalıştığı, bu çalışmalar kapsamında; Yusuf Turanlı‟nın Ankaragücü futbolcusu Turgut
Doğan Şahin ile irtibat kurduğu, konuyla ilgili 09.05.2011 günü Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı‟nın öğlen
saatlerinde yüzyüze görüştükleri, bu buluşmada Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı‟nın; ayrıca Ankaragücülü
futbolcu Uğur Uçar‟a şahsın menajeri Ümit Aydın üzerinden müsabakada şike yapılması teklifinde bulunulması
konusunun da konuşulduğu, Yusuf Turanlı ile Ümit Aydın‟ın; aynı gün akşam saatlerinde şike teklifi ile ilgili
buluştukları, Ümit Aydın‟ın; Uğur Uçar‟a şike teklifi yapmayı kabul ettiği ve 10.05.2011 günü; Uğur Uçar ve
beraberindeki bazı Ankaragücülü futbolculara Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütünün şike teklifini ilettiği,
futbolcuların bu teklifi reddettikleri, bu durumun Yusuf Turanlı tarafından Abdullah Başak‟a "Abi olumsuz,
korkuyorlar yok diyorlar, çok mücadele oldu ama olumsuz, öbüründe problem yok hafta sonu tamam ya,
sen onu Ģey yap abi konuĢ yani… bana haber ver abi" şeklinde sözlerle iletildiği,
Ayrıca; örgüt yöneticisi M.Şekip Mosturoğlu‟nun bilgisi ve talimatı ile örgüt üyesi Sami Dinç‟in
müsabakanın oynanacağı sabah Ankaragücü takımı kalecisi Stefan Senecky‟nin menajeri Milan Lednicky isimli
şahsa şike teklifinde bulunduğu ancak şahsın teklifi kabul etmediği,
15.05.2011 günü İstanbul‟da oynanan müsabakanın Ankaragücü:0-Fenerbahçe:6 şeklinde sonuçlandığı,
Müsabaka sonrası Aziz Yıldırım‟ın, İlhan Ekşioğlu‟na; Cemil Turhan, Yavuz Ağırgöl ve Mehmet Yenice
kanadında yürütülen şike faaliyetlerinde aracı şahısların kendilerine anlaşıldığını söylediği futbolcuların yarısı ile
anlaşıldığı bilgisinin geldiğini, Cemil Turhan ve beraberindeki şahısların ulaştığı şahıslara verilecek şike parasının
yarısının verilmemesini istediği, İlhan Ekşioğlu‟nun da buna istinaden 13.05.2011 günü şahıslara verilen 400.000
doların yarısının anlaşma sağlanan futbolculara verilmesini, kalan 200.000 doların kendisine İadesini istediği,
16.05.2011 günü Mehmet Yenice‟nin; 300.000 doların 200.000 dolarını Ankara‟da müsabaka öncesi anlaşma
sağlanan futbolculara (yada aracı Yadigar Boğa‟ya) verdiği ve 17.05.2011 günü elinde kalan 100.000 doları
İstanbul‟a getirerek Yavuz Ağırgöl‟e iade ettiği, şahısların birlikte İlhan Ekşioğlu‟nun ofisine giderek bu parayı
teslim ettikleri ancak İ.Ekşioğlu‟nun kalan 100.000 doları da şahıslardan ısrarla istemesi üzerine şahısların Cemil
Turhan‟da kalan 100.000 doların 90.000‟i de 18.05.2011 günü İ.Ekşioğlu‟na teslim ettikleri,
Bu eylemde örgüt üyeleri arasında yaşanan güven bunalımının; örgüt üyelerinin birbirleri ile telefon
iletişimi kurarken kullandıkları şifreleme sistemini terk etmelerine sebep olduğu ve bu suretle örgüt üyelerinin;
yaptıkları illegal faaliyetlerin mahiyetlerini telefon iletişimleri esnasında hiç olmadığı kadar açıkça ifade ettikleri,
Sonuç olarak; 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe – Ankaragücü müsabakasında Aziz Yıldırım
liderliğindeki suç örgütünün bir çok farklı koldan şike faaliyeti içerisinde bulundukları anlaşılmıştır.
MAÇ RAPORU
TFF Resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Fenerbahçe – M.K.E. Ankaragücü müsabakasının
15.05.2011 günü saat:20.00‟da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadyumunda başladığı, Ankaragücü takımında 1
numaralı forma ile kaleci Stefan Senecky, 3 numaralı forma ile Uğur Uçar‟ın ilk 11‟de sahaya çıktıkları, 7
numaralı forma ile Turgut Doğan Şahin‟in yedekler arasında olduğu ve maçın 66. dakikasında oyundan çıkan
Stanislav Sestak‟ın yerine oyuna girdiği, müsabakanın Fenerbahçe:6 - M.K.E. Ankaragücü:0 şeklinde
sonuçlandığı anlaşılmıştır.
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A-CEMĠL TURHAN, YAVUZ AĞIRGÖL VE MEHMET YENĠCE ARACILIĞI ĠLE YÜRÜTÜLEN
ġĠKE FAALĠYETLERĠ
1- EYLEME ĠLĠġKĠN 02.05.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:239-242 arası)
İletişim tespit çalışmalarına göre; Yavuz Ağırgöl‟ün; Fenerbahçe-Ankaragücü maçıyla ilgili bazı teknik
heyet ve futbolcularla görüşerek menfaat karşılığında Fenerbahçe‟nin galip gelmesini sağlamaya çalışacağı ve
konuyla ilgili İlhan Ekşioğlu‟nun ofisinin bulunduğu Kadıköy Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. Bestekar
Dilhayat Sok. Altıyol İş Hanı No:1 Kat:4 sayılı yerdeki iş yerine gelerek görüşecekleri bilgisinin alınması üzerine;
Görevlilerce 02.05.2011 günü saat:08.30‟da İlhan Ekşioğlu‟nun ofisinin bulunduğu adrese geçilerek takip
çalışmalarına başlanıldığı, saat:08.45‟te 34 FB 9766 plakalı Audi A7 marka araçla İ.Ekşioğlu‟nun gelerek ofisinin
bulunduğu Altıyol iş hanına girdiği, saat:09.22‟de Söğütlüçeşme Cad. Boğa heykelinin bulunduğu meydan
tarafından Yavuz Ağırgöl‟ün gelerek Altıyol İş Hanına girdiği ve girişte bulunan işhanı görevlisine İlhan
Ekşioğlu‟yla görüşmek için geldiğini söylediği, görevlinin telefonla bilgi vererek 4.kata çıkması gerektiğini
söylediği, Yavuz Ağırgöl‟ün asansöre binerek 4.kata çıktığı ve İlhan Ekşioğlu‟nun ofisine girdiği, saat:09.45‟de
Yavuz Ağırgöl‟ün Altıyol işhanından çıktığı ve yaya olarak Kuşdili Cad. üzerinden Şükrü Saraçoğlu Stadına
gelerek Foto Muhabirleri Girişi yazılı kapıdan içeri girdiği görülmüş, süreç fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.
2- 13.05.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:235-238 arası)
İletişim tespit çalışmalarına göre; 12.05.2011 günü Yavuz Ağırgöl ve Cemil Turhan vasıtasıyla Ankara‟da
ikamet eden Mehmet Yenice‟yle irtibata geçildiği, Yavuz Ağırgöl‟ün Mehmet Yenice‟yi arayarak 13.05.2011 günü
İstanbul‟a gelmesini söylediği, Dereağzı tesislerinde Cemil Turhan‟la birlikte görüşecekleri ve maddi menfaat
temin edileceği bilgisinin elde edilmesi üzerine;
Görevlilerce yapılan takipte; Cemil Turhan ve Yavuz Ağırgöl‟ün; saat:13.35‟de Kadıköy Fenerbahçe Mah.
Fener Kalamış yolu üzerinde 34 CGT 08 plakalı beyaz renkli Honda marka otoda oldukları, şahısların araçla
Dereağzı Tesislerine C Kapısından giriş yaptıkları, saat: 16.00‟da ise 34 UE 0887 plakalı mavi renkli Honda
marka otoyla Mehmet Yenice ve Yadigar Boğa‟nın Rıfat Bey sokaktan gelerek Dereağzı Tesislerine B Kapısından
giriş yaptıkları, saat:16.20‟de Dereağzı Tesisleri B Kapısından 34 UE 0887 plakalı otonun çıktığı, otoyu Mehmet
Yenice‟nin kullandığı, yanında Yadigar Boğa‟nın bulunduğu ve Çamlıca Turnikelerden çıkış yaparak Ankara
istikametine doğru seyir haline geçtikleri görülmüş, süreç fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.
3- 17.05.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:228-234 arası)
15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe - Ankaragücü maçının Fenerbahçe lehine sonuçlanması için,
Mehmet Yenice, Yavuz Ağırgöl ve Cemil Turhan‟ın beraber hareket ederek, İlhan Ekşioğlu‟ndan 400.000 dolar
para temin ettikleri, bu paranın 300.000 dolarının Mehmet Yenice‟de, 100.000 dolarının ise Yavuz Ağırgöl‟de
bulunduğu, müsabakanın 6-0 Fenerbahçe lehine sonuçlandığı ancak İlhan Ekşioğlu‟nun paranın yarısının iade
edilmesini istediği, bu gelişmeler karşısında Mehmet Yenice, Yavuz Ağırgöl ve Cemil Turhan arasında istenen
paranın nasıl temin edileceğiyle ilgili tartışmalar yaşandığı, Mehmet Yenice‟nin; kendisinde bulunan 300.000
dolardan 200.000 dolarını ilgili yerlere teslim ettiğini, sadece 100.000 doları verebileceğini ilettiği ve 17.05.2011
günü saat 09:00 sıralarında Ankara‟dan İstanbul‟a gelerek 100.000 doları iade edeceği bilgisinin alınması
üzerine;
Görevlilerce saat:14.30‟da Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı kavşağına geçilerek takip çalışmalarına
başlandığı, Mehmet Yenice‟nin kullandığı 34 UE 0887 plakalı mavi renkli Honda Cıvıc marka aracın
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Havalimanı kavşağından geçerek İstanbul istikametine doğru devam ettiği ve saat:14.45‟de Mehmet Yenice‟nin
araçla Ümraniye Dudullu mevkiinde bulunan Çamlıca Turnikelerden Kartlı Geçiş Sistemi ile (KGS) geçtiği
görülmüş, araca turnikeleri geçtikten sonra Motosikletli resmi ekipler ve asayiş ekipleri tarafından asayiş
uygulaması yapılmış, şahsın kimlik bilgileri sorularak aracı aranmış, aracın bagaj kısmında Sarı Çizgili Siyah
renkli bir poşetin olduğu, içerisinde bantlanmış ve paketlenmiş halde Dolar olduğu görülmüş, Mehmet
Yenice görevlilere hitaben; poşetin içerisinde 100.000 dolar olduğunu, Cemil Turhan ile Ataşehir’de ev
alacağını, poşet içerisindeki parayı Ataşehir’de ev almak için yanında bulundurduğunu ve Fenerbahçe
Dereağzı Tesislerine Cemil Turhan’ın yanına gideceğini ifade etmiş, yapılan uygulama sonrasında Mehmet
Yenice -kendi beyanına göre- içerisinde 100.000 dolar olan poşeti tekrardan aracın bagaj kısmına bırakmış,
araçla Kadıköy istikametine doğru hareket ettiği görülmüş,
İletişim tespit çalişmalarına göre Mehmet Yenice‟nin Kadıköy‟de bulunan Fenerbahçe Dereağzı
Tesislerine geçerek paranın teslimi için Yavuz Ağırgöl ve Cemil Turhan‟la buluşacağı bilgisinin alınması üzerine;
Yapılan takipte; saat:15.10‟da Mehmet Yenice'nin 34 UE 0887 plakalı araçla Dereağzı Tesisleri B
kapısından giriş yaptığı ve aracı tesislerin otoparkına park ettiği, Cemil Turhan ve Yavuz Ağırgöl‟ün Mehmet
Yenice‟yi tesislerin içerisinde karĢıladıkları, Yavuz Ağırgöl‟ün aracın bagaj kapağını açarak sarı çizgili
siyah renkli poşeti aldığı, Cemil Turhan ve Mehmet Yenice ile beraber tesislere doğru yürüdükleri görülmüş,
İletişim tespit çalışmalarına göre Mehmet Yenice‟nin Yavuz Ağırgöl ile birlikte İlhan Ekşioğlu‟nun Kadıköy
Osmanağa Mah. Söğütlü çeşme Cad. Bestekar Dil Hayat Sok No:l sayılı adreste bulunan ofisine geçerek parayı
teslim edecekleri bilgisinin alınması üzerine;
Görevlilerce yapılan takipte; saat:15.24‟te Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl‟ün; Dereağzı Tesislerinden
yaya olarak çıktıkları ve tesislerin karşısında ayaküstü bekleme yaptıkları, bu sırada Yavuz Ağırgöl‟ün elinde sarı
çizgili siyah renkli poşetin olduğu, bir süre sonra şahısların 34 TFM 36 plaka sayılı ticari taksiye binerek Kadıköy
istikametine doğru gittikleri, saat:15.34‟te Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl‟ün, Kadıköy Osmanağa Mah.
SöğütlüçeĢme Caddesi üzerinde ticari taksiden indikleri ve Ġlhan EkĢioğlu‟na ait aynı cadde üzerinde
bulunan Bestekar Dil Hayat Sok No:0l sayılı adrese girdikleri, bu sırada Yavuz Ağırgöl‟ün sol elinde sarı
çizgili siyah renkli poşetin olduğu, saat: 15.44‟te İlhan Ekşioğlu‟nun kendi ofisinin bulunduğu adrese geldiği ve
binaya girdiği, saat: 15.56‟da Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl‟ün adresten çıkarak Söğütlüçeşme Caddesi
üzerinden Boğanın bulunduğu meydana doğru yürüdükleri, buradan Kuşdili Caddesi üzerine çıktıkları, bu sırada
Yavuz Ağırgöl‟ün elinde sarı çizgili siyah renkli poşetin olmadığı, daha sonra şahısların cadde üzerinde 34
TES 49 plakalı ticari taksiye binerek Fenerbahçe istikametine doğru ayrıldıkları görülmüş, süreç fotoğraflanarak
kayıt altına alınmıştır.
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4- 18.05.2011 GÜNLÜ MOBESE KAMERALARI ĠNCELEME TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:216-219 arası)
18.05.2011 gününe ait Kadıköy ilçesinde bulunan 193 ve 203 nolu Mobese kameralarına ait görüntülerin
temin edildiği, kamera kayıtlarının incelemesinde;
1-“Kadıköy 193 - 01 - 18.05.2011 10 45 55 906” isimli görüntü dosyası açıldığında, (01:41) dakikalık
caddeyi gösteren kamera görüntüsü olduğu,
(01:41) dakikalık görüntünün 00:55:ci saniyesinde (1) numara ile numaralandırılan siyah takım elbiseli,
kel, gri gömlekli, siyah ayakkabılı, elinde beyaz renkli poşet olan Yavuz Ağırgöl‟ün (İlhan Ekşioğlu‟nun ofisinin
bulunduğu binanın giriş kapısı yönüne doğru) kameraya doğru yürüdüğü, şahsın aynı dakikalarda görüntünün
sağında kalan yangın merdivenin yanından içeriye girerek gözden kaybolduğu, görüntünün devamında 01:27:ci
dakikalarda belirtilen yerden çıkarak caddeye doğru yürüdüğü ve elinde bulunan beyaz poşetin şahsın elinde
olmadığı, caddenin köşesinde bulunan simitçi olduğu görülen yere doğru yürüdüğü, mobese görüntüsünün
01:31:ci dakikasında caddeye doğru yürüyerek gözden kaybolduğu belirlenmiştir.
5- EYLEME ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
22.04.2011 günü saat:22.58‟de Aziz Yıldırım‟ın Ġlhan EkĢioğlu‟nu aradığı görüşme;
Aziz: “O Ankara‟daki ee ne yaptı acaba”, İlhan: “BaĢkanım onunla ee yarın burada o beraber Ģey
yapacağız seyredeceğiz maçı…ondan sonra hemen giriĢ Ģey yapacağız yani yani onun için onunlayım
yani yarın”, Aziz: “Sabah mı görüşürüz seninle akşam mı görüşelim”, İlhan: “İstediğiniz zaman”, Aziz: “O zaman
ee 9 u çeyrek geçe bizim ev eve gelir misin”, İlhan: “Gelirim başkanım”. (tape:2137)
23.04.2011 günü saat:09.24‟te Cemil Turhan‟ın Mehmet Yenice‟yi aradığı görüşme;
Cemil‟in; şahsa yanına uğramasını söylediği ve “Para” dediği, Mehmet‟in; “Biliyorum biliyorum yani
onunla konuĢacağım Ģey yapacağım da,…gidiyorum ben diyeceğim öğle uğrarım” dediği, Cemil‟in, çok önemli
birşey diyeceğini söylediği. (tape:1608)
23.04.2011 günü saat:09.40‟da Cemil Turhan'ın Yavuz Ağırgöl'ü aradığı görüşme;
Cemil: “Dereağzına gel", Yavuz: “Vallaha mı,..tamam geliyorum". (tape:2582)
23.04.2011 günü saat:10.46‟da İlhan Ekşioğlu‟nun Mehmet Yenice‟yi aradığı görüşme(tape:3078);
İlhan: “Seninle konuĢtuğumuz önümüzdeki haftalarla ilgili sen ne gerekiyorsa yap,…önümüzdeki
hafta arasında birgün tesise gel sen bize aktar bilgileri”, Mehmet: “…öbürü de zaten Ģeyde oynamıyor
biliyorsun”, İlhan: “…bunu boĢver sen o, öbürlerine bak,..ne gerekiyorsa yap çalıĢmaları ondan sonra
konuĢalım”, Mehmet: “Abi şimdi biz NTV deyiz...tamam abi sen merak etme... ben sana bilgi vereceğim” .
23.04.2011 günü saat:17.54‟de Aziz Yıldırım‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Aziz: “Geldik biz sende ne var ne yok”, İlhan: “Gayet iyi şey ettiniz konuştunuz herhalde Cemil abiyle”,
Aziz: “Cemil ile konuşmadık Cemil yanımda”, İlhan: “O bir Ģeyler var o anlatacak size”, ( Aziz‟in yanında bulunan
Cemil Turhan‟a: “Sen bir şeyler anlatacakmışsın bana”dediği, Cemil‟in; “He şey he söyleyeceğim” dediği, ardından Aziz
Yıldırım ile İlhan Ekşioğlu„nun görüşmeye devam ettikleri), , Aziz: “ Ee ne oldu Mehmet gelmedi mi (Mehmet Yenice

kastediliyor)”, İlhan: “BaĢkanım ee bu Mehmet‟ten bu Ģey yok yani bu bir Ģey yok ama Cemil abi size bir Ģey
anlatacak…o çok önemli” dediği. (tape:2138)
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25.04.2011 günü saat:14.13‟te Cemil Turhan‟ın Mehmet Yenice‟yi aradığı görüşme;
Mehmet‟in; “KonuĢtuk Ģeyle bana telefon edecek,…ona göre gideceğim işte ben buradan çıkacağım o
da oradan gelecek,…ben yoldan telefon ettim Ģeye,…abiye konuştuk,…dedi ki böyle böyle ben zaten şeyde
buluştum çıktım Ataşehir‟de buluştum öbür oğlanla,…ondan sonra o dedi ki bakayım dedi eğer şey yapabilirsem
dedi ben sana haber vereceğim dedi dün de Yavuz abiyle yoldan konuĢtum dedi ki” dediği, Cemil‟in; sonra
arayacağını ve daha rahat konuşacaklarını söylediği. (tape:1611)
25.04.2011 günü saat:14.29‟da Cemil Turhan‟ın Mehmet Yenice‟yi aradığı görüşme;
Cemil‟in; “Sen perĢembe günü burada olacakmıĢ gibi gel,…olacak ama dersini iyi çalıĢarak gel
yani”dediği, Mehmet‟in onayladığı. (tape:1612)
25.04.2011 günü saat:15.02‟de Cemil Turhan‟ı Yavuz Ağırgöl‟ün aradığı görüşme(tape:1613);
Cemil‟in (İlhan‟ı Kadıköy‟e bıraktığını ve kendisinin Dereağzına geldiğini söyleyip, devamında Mehmet Yenice‟yi
kastederek): “he konuĢtum sen dedim iyi bir dersini çalıĢ dedim” dediği, Yavuz‟un; “Kim hıı imtihana girecek
doğru,…ben gideceğim de orada tanıdık Ģeyim vardı da ders çalışmak için okula götürecekti bir iki başka”.
27.04.2011 günü saat:13.34‟de İlhan Ekşioğlu‟nu Cemil Turhan‟ın aradığı görüşme;
Cemil (hasta olduğunu ve evde yattığını belirtip programının çok yoğun olduğundan dert yandığı, devamında): “…
yav yarın ..için ...saat 6‟da buluĢuyorum,…yarın ikisi de varda biri 6‟da biri 8‟de”, İlhan: “…Mehmet mi”, Cemil:
“Evet,…6‟da o zaten 6 gelecek ya 5 buçuk 6‟ya doğru gelecek,…gelecek eve gelirken bana gelecek”, Ġlhan: “O
da gelsin çünkü Ģey öbürünü göndermemiz lazım hemen ya”, Cemil: “…Mehmet‟i yarın sabah
göndereceğim ya”. (tape:3089)
28.04.2011 günü saat:23.49‟da Mehmet Yenice‟nin Yavuz Ağırgöl‟ü aradığı görüşme;
Mehmet: “Abi kaçta gelecen belli oldu mu”, Yavuz: “11, 12‟de Ankaradayım”, Mehmet: “Ne diyo o
baĢkan yöneticinin otelinde mi kalacan,..oraya nasıl adam madam çağrılacağı zaman nasıl çağıracan
oraya,..Stad oteline gel iĢte”, Yavuz: “oraya da çağırsak ne olur ki”, Mehmet: “orada öbür tarafta yöneticinin
oteli, gelir mi ya”, Yavuz: “Zaten biz gideceğiz o nereye gelecek ya,..onların dediğine gideceğiz nereye
gideceğiz”. (tape:2913)
29.04.2011 günü saat:11.17‟de Mehmet Yenice‟yi, Yavuz Ağırgöl‟ün aradığı görüşme(tape:2914);
Mehmet (Yavuz‟a Stad oteline gitmesini söyleyip): “Parasını veriyor nasıl olsa demi fatura matura
alırız,..Ģeylerde baĢla faaliyetlere benimki şeyden öbür taraftan” , Yavuz: “Öbür taraftan başladın mı onu söyle
bana”, Mehmet: “Öbür taraftan dediğin benimki şey diyorum ya Murat‟tan, Murat‟tan gelince konuşurum”.
29.04.2011 günü saat:11.23‟te Cemil Turhan‟ı İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan: “Peki gitti değil mi bizimkiler”, Cemil: “Gittiler gittiler anam”, İlhan: “Her Ģey iyi mi”, Cemil: “Onla
herĢey iyi,…bugün, bugün de dünküleri tehir ettim bugüne”. (tape:1615)
29.04.2011 günü saat:11.24‟de Mehmet Yenice‟yi İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan: “HerĢey yolunda mı ne yapıyorsun”, Mehmet: “Şimdi işte Yavuz abiyle buluşacağım o geliyor” ,
İlhan: “Hadi halledin ha” . (tape:2915)
29.04.2011 günü saat:16.19‟da Mehmet Yenice/Yavuz Ağırgöl‟ün İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan: “Ne yaptınız”, Yavuz: “Bakıyoruz iĢte”, İlhan: “Ġyi tamam bakında yani ince eleyin sık
dokuyun”, Yavuz: “Ben ince eliyorum sen onun için merak etme bi Ģey yarın Ģey alacağım galiba”, İlhan:
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“Tamam yani o temeli at”, Yavuz: “Alacağım masayı”, İlhan: “He, temeli bi de atalım betonu
dökelim,..ĠĢçiler…”, Yavuz: “Sen onun için merak etme,..Ben sana iletirim hepsini”. (tape:2916)
29.04.2011 günü saat:17.05‟de Mehmet Yenice'nin Murat Şahin‟i aradığı (tape:2947), Murat'ın telefona
cevap vermediği .
30.04.2011 günü saat:10.20‟da İlhan Ekşioğlu‟nun Cemil Turhan‟ı aradığı görüşmede;
İlhan‟ın; “Cemil abi sen uzunla, uzunla hallettin değil mi” dediği, Cemil‟in onayladığı, İlhan‟ın; “tamam
öbürleri” dediği, Cemil‟in; “Öbürleri şimdi geliyor çocuklar dün 6‟da şey yaptılar işte şimdi o şey bize yakın olan
geliyor bana” dediği, İlhan‟ın; “İyi iyi geliyor herhalde” dediği, Cemil‟in; “Ġyi iyi he” dediği. (tape:3093)
01.05.2011 günü saat:12.58‟de Mehmet Yenice‟yi Yavuz Ağırgöl‟ün aradığı görüşme;
Mehmet: “Bende ne yapayım öbür taraftan yine görüĢemedim orayı ya”, Yavuz: “O iş gerdırdi ya ben
sana söyleyeyim”, Mehmet: “Aynen öyle herhalde de bilmiyorum yine arayacağım bir,..devamlı arıyorum öbür
tarafı merak etme sen,.., ben sana haber vereceğim”. (tape:2917)
01.05.2011 günü saat:14.34‟de Mehmet Yenice'nin Murat Şahin‟i aradığı görüşme;
Mehmet: “2 günden beri yoktun nerdeydin sen, mahsus mu bakmadın", Murat: "Ya yok diyorum sen
hala uzatıyorsun ya", Mehmet: “Bende dedim başına bir şey mi geldi bir Ģey mi var ne oluyor ne ediyor dedim
ya", Murat: “Korktun mu?", Mehmet: “Adam der ki yani bu kadar işte", Murat: "Dedik anlamıyor ki…abi evin
yani o alangirli bir Ģey yani…biliyorsun öbür türlü olsa Ģey yapardık", Mehmet: “Yok ben sana şeyini
söyledim canım gerekenini de…istersen geleyim de bi konuşalım", Murat: "Yok yok hiç uzatma", Mehmet:
“Tamam o zaman… o iĢ kapandı artık". (tape:2948)
01.05.2011 günü saat:15.16‟da Mehmet Yenice‟nin Yavuz Ağırgöl‟ü aradığı görüşme;
Mehmet: “GörüĢemediğim var ya,..O aradı,..durum iyi çarşamba görüşürüz senle”. (tape:2918)
01.05.2011 günü saat:21.03‟de Mehmet Yenice‟yi İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan: “İyi mi geliĢmeler nedir durum”, Mehmet: “İyi abi iyi,..ben Yavuz abiyle konuştum,..O iletmedi bize
ben bütün Ģeyleri konuĢtum,..İlet dedim o herhalde maçtan bugün maçtaydı,..hepsini iletecek”, İlhan:
“tamam”, Mehmet: “Birde ikinci bir Ģey var onun bilmediği ben gerçi bugün şey yaptım da ona ilettim de başka bir
olay vardı o biliyor o beni aradı onla konuĢtuk biz,..öğrenirim ben şimdi tamam”, Mehmet: “O biliyor bugün
ilettim ona”. (tape:2919)
01.05.2011 günü saat:21.05‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Yavuz Ağırgöl‟ü aradığı görüşme;
İlhan: “..madem geldin bize bir haber versene ya”, Yavuz: “Ben dedim yarın görüĢürüz seninle merak
etme”, İlhan: “İyi tamam iyi değil mi her Ģey” , Yavuz: “Her Ģey iyi” . (tape:3095)
02.05.2011 günü saat:08.59‟da Yavuz Ağırgöl‟ün İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan: ”Geldin mi”, Yavuz: “Az kaldı geliyorum”, İlhan: “Şeye geliyorsun biliyorsun benim yeri,.. Altıyolda
Mc Donalds var ya,..onun 4.katı Altıyol iş hanı” . (tape:3249)
02.05.2011 günü saat:09.46‟da İlhan Ekşioğlu‟nu Aziz Yıldırım‟ın aradığı görüşme(tape:3098);
Aziz: “Neredesiniz,…he geldi mi”, İlhan: “Geldi Ģimdi onu baĢka bir iĢ için gönderdim”, Aziz:
“…nerede buluĢalım”, İlhan: “Nerede isterseniz”, Aziz: “Biz o zaman kulübe geliyoruz Semih‟le tamam mı”.
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02.05.2011 günü saat:09.50‟da İlhan Ekşioğlu‟nun Yavuz Ağırgöl‟ü aradığı görüşme;
İlhan‟ın; “…Tamam kulübe gel de BaĢkan geliyor kulübe bir konuĢalım dedi bir daha orada sende
gel stada” dediği, Yavuz‟un; stat içerisinde olduğunu belirttiği, İlhan‟ın; “…Bende geliyorum odaya gel odada
konuĢuruz” dediği . (tape:3099)
02.05.2011 günü saat:10.03‟de Mehmet Yenice‟yi Yavuz Ağırgöl‟ün aradığı görüşme;
Yavuz: “Dinle Ģimdi ben Ģeyi 100 bin lira söyledim hemen verecekler Ģimdi bana,..yalnız Ģey ile
konuĢmamız lazım,..o Murat‟la”, Mehmet: “Ben anladım da yani şey söyleme beni aradı zaten,.. sen mi
konuşacan”, Yavuz: “Ben konuĢacağım ondan sonra da onla bir Ģey edeceğim parayı ona vereyim mi”,
Mehmet: “Yok daha sen nerdesin”, Yavuz: “Ben şimdi Kulüpteyim başkan çağırdı onun yanına gidiyorum şimdi
ben senden cevap bekliyorum sen Murat‟a telefonumu ver beni arasın”, Mehmet: “Aramaz zaten korkuyor
hanımınla Ģeyi hanımı kızıyormuĢ anladın mı”, Yavuz: “Ee ne yapacağız”, Mehmet: “Bilmiyorum bunu böyle
nasıl konuşalım ya ben seni arayayım dur”, Yavuz: “Ha tamam”. (tape:2920)
(Tarafların önce, Kasımpaşa kalecisi Murat Şahin üzerinden, şike amaçlı, Ankaragücü‟lü futbolculara
ulaşmaya çalıştıkları, şahsın kabul etmemesi üzerine başka arayışlara girdikleri açıkça anlaşılmaktadır.)
02.05.2011 günü saat:11.29‟da Mehmet Yenice‟nin Yavuz Ağırgöl‟ü aradığı görüşme; (tape:2921)
Mehmet: “Abi ben Ģimdi Ģeye gidiyorum,..hani yemek yediklerimiz var ya,..oraya gidiyorum
akĢamda maça gideceğim seni gece ararım ben”, Yavuz: “ġimdi ben baĢkanla beraberdim,..her Ģeyi
konuĢtum onla Ģeyi baĢkaları girmek istiyordu yok dedim,..onu bıraksa o zaman biz bakmayız dedim
ondan sonra dedi peki sana bıraktım dedi haberin olsun anladın mı onla muhakkak konuĢmamız lazım
adamın beni arasın bir kere ya bu parayı alması için biliyorsun değil mi”, Mehmet: “Tamam zaten bitti
ora,..orada bir tane bilet var,..eğer geç olmazsa gece ararım”.
02.05.2011 günü saat:14.00‟de Mehmet Yenice‟nin Cemil Turhan‟ı aradığı görüşme;
Mehmet‟in; kampta olduğunu söylediği, Cemil‟in; “bizim Mura.. Murat‟ın telefonunu bana bir verebilir
misin” dediği, Mehmet‟in; “Abi ben sana sonra konuşurum” dediği. (tape:2922)
( Murat Şahin kastediliyor, bu futbolcu daha önce Fenerbahçe‟de de oynadığı için C.Turhan tarafından „bizim Murat
olarak nitelendiriliyor.)

02.05.2011 günü saat:16.41‟de Mehmet Yenice‟yi Cemil Turhan‟ın aradığı görüşme;
Cemil:“Çıktın mı”, Mehmet:“Tamam çıktımda ben seni arayacağım abi tamam”. (tape:2923)
02.05.2011 günü saat:16.50‟de Mehmet Yenice‟nin Cemil Turhan‟ı aradığı görüşme;
Mehmet: “Öbürü reddedildi diyor aradığı numara,..ben seni gece arayacağım gece”, Cemil: “Şey olursa
şeyin bana numarasını bir mesajla atsana”, Mehmet: “Söyleyeceğim ben sana durumu,..yani baĢka Ģey var,..bu
konuda herhalde hanımı ile kavga etmiĢ tamam mı” . (tape:2924)
03.05.2011 günü saat:00.26‟da Cemil Turhan‟ı Mehmet Yenice‟nin aradığı görüşme;
Mehmet: “Şimdi bizim Ersin var ya,…o eski şeylerden dolayı hanımıyla kavga etmiş”, Cemil: “He he he
Ersin”, Mehmet: “Ondan sonra böyle bir şey yaparsan demiş boşanırım demiş Yavuz abi ile beraberken en az 20
defa aradım mağazadan bakmamış anladın mı,…aynen öyle, şimdi hanımı demiĢ ki neler geldi baĢımıza daha
onlardan demiĢ daha da Ģeye mi giriyorsun demiĢ,…zaten bir tane adamı vardı onun orada”, Cemil: “Ama
önemli adam”, Mehmet; yarın zorlayacağını söylüyor. (tape:2580)
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03.05.2011 günü saat:00.38‟de Mehmet Yenice‟nin Murat Şahin‟e mesaj attığı;
“aylık.maaĢı.vereceklermiĢ.gideyimmi.cevap.bekliyorum” yazdığı. (tape:2925)
03.05.2011 günü saat:00.39‟da Mehmet Yenice‟ye Murat Şahin‟in mesaj attığı;
“Ben ılgılenmıyorum” yazdığı. (tape:2926)
03.05.2011 günü saat:00.43‟de Cemil Turhan‟ı Mehmet Yenice‟nin aradığı görüşme;
Mehmet‟in; mesaj çektiğini söylediği ve “Vallah yani kayıtlı Ģeyde telefonumda,…tamam mı çünkü öbür
tarafta büyük şey yemiş abi” dediği. (tape:2581)
03.05.2011 günü saat:13.58‟de Yavuz Ağırgöl‟ün Mehmet Yenice‟yi aradığı görüşme;
Mehmet: “Şeyi bildirdim Cemil abiyle konuştuk da,..hani aradık da bulamadık ya birisi vardı,..onun
durumunu”, Yavuz: “Ne oldu”, Mehmet: “Yok abi olmuyor,.. bildirdim sen nerdesin,..Cemil abiyle konuşmadın
mı bi konuş bi benim konuştuklarımı,..bir Cemil abi arıyor bi sen arıyorsun bir öbürü arıyor yani ben
söyleyemiyorum ki bunları birisine söylüyorum o iletsin diye,..ben öbür telefonla Ģey yaptım onu şeyi
söyledim gece saat yarımda…bunu sana söylemedi mi öbür tarafın iĢini”, Yavuz: “Yok,..iyi ben de diyorumki bir
kere randevu al deki filan yerde buluşacağız saat filan saatte burda ol”, Mehmet: “Dediler ki daha baĢka Ģey
varsa onu bildireceğiz dediler”, Yavuz: “Başka şey yok ya ne var o biri olmuyor de mi öbürü”, Mehmet (
olmadığını söyleyip devamında): “ġeyle hanımıyla kavga etmiĢ o,..sana şeyde anlatır biliyor Cemil abi anladın
mı,..yüzünden kavga etmiş karı demiş ki eğer demiş herhangi böyle baĢımıza gelmeyen kalmadı demiĢ eğer bir
daha gidersen ben çeker giderim çocukları alır giderim demiş,..onu bi ara ilk hatırlıyorsan aradık hanımı çıktı
ya,..o Ģeye gitmiĢ gelmiĢ anla bunları konuĢamıyorum ben sana Ģimdi,..anladın mı gitmiĢ hani bizim Ģeyi
öbür bir hattı daha var dedim o kapalı dedim ya,..o öbür tarafla konuĢmuĢ” . (tape:3250)
(Cemil Turhan, Yavuz Ağırgöl ve Mehmet Yenice‟nin,Kasımpaşa kalecisi Murat Şahin aracılığıyla
Ankaragücü takımında bir futbolcuya ulaşarak şike girişiminde bulundukları, ancak Murat Şahin‟in eşinin şahsa bu
konulara karışmaması gerektiği yönünde tepki göstermesi üzerine şahsın teklifi reddettiği anlaşılmaktadır.)
03.05.2011 günü saat:15.47‟de Yavuz Ağırgöl‟ü Mehmet Yenice‟nin aradığı görüşme;
Yavuz:“…Bana ne diyorsun sen ben anlamadım ne dediğini Cemil‟i açtım yatıyor hasta evde”, Mehmet:
“Şey yapamıyorum ki yani konuĢamıyorum söyle bilmiyormusun”, Yavuz: “(Murat Şahin ile yürütülecek
faaliyetleri kastederek) o geberdi diyorum o öyle değil mi”, Mehmet: “ Evet…abicim konuĢmuĢ işte o Ģeyle zaten
ordan haberi olmuş hanımının da ordan haberi olmuş”, Yavuz: “O Ģeyi buğdayı verecekler ona o zaman ben
sana söylemedim mi ya,..aldı o parayı o zaman aldı” , Mehmet: “Yok ya nerden ne alacak ya”,Yavuz: “Bu bir iĢi
ne diyorsun bu bir işi ne zaman geleyim onu bana söyle geleyim mi gelmeyim mi”, Mehmet: “...Bir sefer
görüĢeceksin ne zaman istiyorsan gel”. (tape:3251)
03.05.2011 günü saat:19.06‟da Mehmet Yenice‟yi X Şahsın aradığı görüşme;
X Şahıs: “Ne yaptın çalıştın mı,..o iĢleri,..Otele falan gideceğim diyorsun” , Mehmet: “Öyle çalışma
malışma yok ya,..öyle gidiyorum işte, öbür… kabul etmedi ismini söyleyeyim mi, Murat”, X Şahıs: “Ben sana
dedim boşa görüşüyorsun abi sakat iĢ,..Ankara‟ya bak ya…sağlam”, Mehmet: “Ankara‟ya bakta Ģey yok ki sen
neredesin”. (tape:2627)
04.05.2011 günü saat:10.20‟de Mehmet Yenice‟nin Yavuz Ağırgöl‟ü aradığı görüşme(tape:2928);
Mehmet‟in; “Ne diyeceğim bu yedekle de konuĢtun mu alo” dediği ve görüşmenin kesildiği .
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