04.05.2011 günü saat:10.21‟de Mehmet Yenice‟nin Yavuz Ağırgöl‟ü aradığı görüşme;
Mehmet: “Yedekle konuĢtun mu yedekle”, Yavuz: “Yedekle konuĢtum,..sen ne yapıyorsun”, Mehmet:
“Garanti değil onun Ģey yapacağı girip çıkacağı garanti değil yani girip çıkıyor” . (tape:2929)
04.05.2011 günü saat:10.23‟de Mehmet Yenice‟yi Yavuz Ağırgöl‟ün aradığı görüşme;
Yavuz: “Ben sana dediğim adamla konuĢtum bitirdim ben iĢi seninki tamam mı”, Mehmet: “
Tamam…sen cuma mı geleceksin buraya pazartesi mi”, Yavuz: “Bugün de, bugün geleyim”, Mehmet: “Ben sana
konuşacağım haber vereceğim o zaman tamam mı ne zaman geleceğini”, Yavuz: “İstiyorsan evin telefonunu yaz
(0212 852 6968) istiyorsan aç iyice konuĢalım seninle”, Mehmet: “Tamam”. (tape:2930)
09.05.2011 günü saat:11.23‟te Alaeddin Yıldırım‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Alaeddin‟in: Ankaragücü maçının önemli olduğunu söylediği, Ġlhan‟ın; “Abi bence bu hafta full
mesai verelim” dediği, Alaeddin‟in; “Evet verelim” dediği, Ġlhan‟ın; “Verelim bir sürü Ģeyler var” dediği,
Alaeddin‟in; “Tamam tamam konuĢuruz, sen gelecekmisin yönetime bugün” dediği. (tape:2668)
09.05.2011 günü saat:11.49‟da İlhan Ekşioğlu'nu Yavuz Ağırgöl'ün aradığı görüşme;
Yavuz: “ġeye gidiyim mi ben temel atmaya", İlhan:“E varsa bi ee çağırıyorlarsa git", Yavuz: “Yarın
sabah burda ol dediler ben de gideyim bakayım…ne derece doğru ne derece yanlıĢ…onu sana soruyum
da onun için", İlhan: “Git git… tamam oldu" . (tape:2962)
09.05.2011 günü saat:12.17‟de İlhan Ekşioğlu'nu Aziz Yıldırım'ın aradığı görüşme;
Aziz: "Nasıl gidiyor ne yapıyorsun", İlhan: "Ġyi baĢkanım bir Ģeyler var konuĢmamız lazım", Aziz:
"Onun için ben de dedim hep beraber konuĢalım…bana göre zoru baĢardık gibi geliyor", İlhan: "Öyle
başkanım ama çok zor oldu ya…ama bu sanki bu hakikaten beklediğimiz kadar oldu yani", Aziz: "En zor maçtı",
İlhan: "Asıl Ģu bitse de rahatlasak başkanım ya…siz kaçta geçersiniz kulübe başkanım", Aziz: "Ben saat 3‟ten
sonra falan geçerim herhalde".(tape:2963)
09.05.2011 günü saat:12.23‟de İlhan Ekşioğlu'nun Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme;
İlhan: “O da geliyormuĢ yarın sana öyle dedi bana", Mehmet: “Ben sabahleyin konuştumda…şimdi öbür
şeye gidiyorum taraftarlar toplanacakmış onlara forma falan dağıtacaklarmış imza günüymüĢ oraya gidiyorum
... uğra dedi". (tape:2964)
09.05.2011 günü saat:12.25‟de İlhan Ekşioğlu'nu Aziz Yıldırım'ın aradığı görüşme;
Aziz: "Yav sana şirkette buluşalım dedim mi?", İlhan: "Dedin başkanım" , Aziz: "Hadi
bekliyorum".(tape:2965)
09.05.2011 günü saat:17.34‟de Yavuz Ağırgöl'ün Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme;
Yavuz: “Yarın geleyim ben yoksa sen", Mehmet: “Tabi canım", Yavuz: “ġimdi sen iĢi bitirdin mi
randevuyu falan aldın mı", Mehmet: “Sen gel yarın…öğleden önce gel ya…aldım ben bugün Ģeye gittim
söylemedi mi Ġlhan bey…o beni aradı…ondan sonra ondan da bi not ilettim…ben Ģeye gittim iĢte ney o
sana söylesin", Yavuz: “Ahmet mi söyledi", Mehmet: “Ben ona söyledim…aradı dedi ki arkadaĢın geliyormuĢ
dedi…evet dedim…ondan sonra tekrar aradım dedim ki o, o arada bana haber geldi… Hasan abinin yanına
gidiyorum dedim…ilacı ver dedim Ģeye dedim… ee benim arkadaĢa dedim…saat 5‟e 6‟ya kadar aramasın
dedim…anladın mı", Yavuz: “Anladım tamam". (tape:3232)
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10.05.2011 günü saat:12.45‟de (Mehmet Yenice'nin telefonundan) Yavuz Ağırgöl'ün İlhan Ekşioğlu'nu
aradığı görüşme;
İlhan: “Nedir durumlar", Yavuz: “Durumlar iyi, ben şimdi geliyorum…akşama dönecem", İlhan: “İyi tamam
dön de buluşuruz tamam", Yavuz: “Tamam abi haberin olsun". (tape:2931)
11.05.2011 günü saat:11.20‟de Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün aradığı görüşme;
Yavuz: “Biraz evvel başka arkadaşla konuştum… tamam", Mehmet: “Tamam, nerdesin sen", Yavuz:
“Şimdi ben Ġlhan EkĢioğlu‟nu bekliyorum…Kulüpteyim". (tape:2932)
11.05.2011 günü saat:12.41‟de Yavuz Ağırgöl'ü Cemil Turhan'ın aradığı görüşme;
Yavuz: “Nerdesin", Cemil: “Klupte", Yavuz: “Ne yaptınız ne ettiniz", Cemil: “nasıl böyle mi konuĢacağız",
Yavuz: “Yok yok", Cemil: “Konuşuruz". (tape:3233)
11.05.2011 günü saat:12.43‟de İlhan Ekşioğlu'nu Yavuz Ağırgöl'ün aradığı görüşme(tape:2979);
Yavuz: “Gelecen mi", İlhan: “Sen neredesin", Yavuz: “Kulüpte", İlhan: “Sen gel bana istersen 5 dakikaya",
Yavuz: “Başkan beni çağırdı da bir tarafa ayrılma dedi senle görüşeceğim dedi onun için", İlhan: “Gelirim tamam" .
11.05.2011 günü saat:15.01‟de Yavuz Ağırgöl'ün Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme;
Yavuz: “Beni akşam evden arıyorsun demi", Mehmet: “He he…nasıl gidiyor işler", Yavuz: “İĢ bitti…akşam
o hepsini sana söyleyeceğim…0 212, neyse akşam konuşuruz".(tape:3234)
11.05.2011 günü saat:23.06‟da Mehmet Yenice'nin Yavuz Ağırgöl'ü aradığı (sabit telefonlardan
görüştükleri) görüşme; (tape:2666)
Mehmet: “Var mı bir Ģey yok demi", Yavuz: “Var var, cuma günü buğdayı alıyorum…bende
kalıyor…dediğim gibi 4 tane adam gönderiyoruz öyle…yani cuma günü verecek…artık onu sen nasıl
ayarlayacaksın", Mehmet: “Tamam hallederiz onu sonra", Yavuz: “Adamlarına söyle bir Ģey yapsınlar
yani…yoksa yeriz".
12.05.2011 günü saat:10.21‟de Mehmet Yenice'nin Yavuz Ağırgöl'ü aradığı görüşme;
Mehmet: “Bilet benim elime geçecek mi ona göre söz verecem Belediye başkanına falan", Yavuz: “Bak
öğleden sonra bana bileti verecek…sen de gelip alacaksın benden", Mehmet: “Biliyorsun şeyde genel müdür
muavinine istedim bileti", Yavuz: “Yalnız o Ģeyi nasıl söyleyecem sen bana bir şey demiştin bileti yükselttik ya
bi ara", Mehmet: “Ha dört", Yavuz: “Onla sen öbür taraftan da bir Ģey yontacaksın de mi söyledim çünkü
sana", Mehmet: “Yani üçü diyelim ki biletler her şeyi alacam ya", Yavuz: “Onu ben söyledim…Cemil‟e konuştum
tamam". (tape:2933)
12.05.2011 günü saat:17.38‟de Mehmet Yenice'nin Yavuz Ağırgöl'ü aradığı görüşme;
Mehmet: “Yarın şimdi ben alır almaz…sana telefon ediyorum…yanına da birisi al yani ben dedim
birisine ödeyeceğiz çünkü…anladın de mi", Yavuz: “Biletin bir tanesi sende kalsın", Mehmet: “O senin dediğin
şeyi verecem sana", Yavuz: “Ben birisiyle gelirim tamam sen merak etme", Mehmet: “Nereye geleceğini de
söylerim ben". (tape:2934)
12.05.2011 günü saat:20.01‟de Mehmet Yenice'nin Yadigar Boğa‟yı aradığı görüşme;
Mehmet: “Yarın seninle bi yere gidip geleceğiz büyük ihtimalle…anladın mı? sabah gene dükkana
gel de ondan sonra öbür çocuk Ģey yapacak gelecek Hakkıyla öbür o kürt var ya…biz seninle gideceğiz
yalnız gece geç dönebiliriz", Yadigar: “Tamam oldu abi". (tape:2667)
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13.05.2011 günü saat:10.12‟de Mehmet Yenice'nin Yavuz Ağırgöl'ü aradığı görüşme;
Mehmet: “Ben amcayı alacam çıkayım mı yola…çünkü anca gelirim beş saat sürer", Yavuz:
“Tamam…çünkü öğle de verecekler işi", Mehmet: “Yoldan ararım şey yapınca ara beni o zaman", Yavuz: “Sen
merak etme nerde buluşacağımızı da söylerim ya".(tape:2935)
13.05.2011 günü saat:11.56‟da Yavuz Ağırgöl'ü Cemil Turhan'ın aradığı görüşme;
Cemil: “Nerdesin", Yavuz: “Yemeğe geleceğim sana". (tape:3235)
13.05.2011 günü saat:13.27‟de Yavuz Ağırgöl'ün Cemil Turhan'ı aradığı görüşme(tape:3236);
Yavuz: “Geliyim mi senin oraya mı geleyim", Cemil: “Benim oraya gel ya bırak orayı orda ya benim
oraya gel ya", Yavuz: “Dur Ģey da burdan parayı alayımda öyle geleyim çünki oraya gelecekler" .
13.05.2011 günü saat:13.35‟de Yavuz Ağırgöl'ün İlhan Ekşioğlu'nu aradığı görüşme;
Yavuz: “Ne yapıyoruz", İlhan: “Gitmedin mi daha", Yavuz: “Eee Ģey adamları ben buraya çağırdım
mahsus geliyorlar oraya…biletleri vereceğim Ģimdi geliyorlar onun için seni aradım…alıyım mı yukarıdan
hazırlayıyım mı", İlhan: “Al, al o seni bekliyor zaten Ģey bizimki seni bekliyor…yalnız bak gene diyorum…iyi
emin ol bak son sözü biliyorsun yani kim söyleyecek", Yavuz: “Onun için buraya getirttirdim zaten…millete
Cemil‟in yanında bileti vereceğim…yani herkes görsün diye Ģey yapıyorum ya" . (tape:3237)
13.05.2011 günü saat:13.50‟de Yavuz Ağırgöl'ün Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme;
Mehmet: “Adapazarına geldim", Yavuz: “Ben Dereağzındayım ha…burdayım hemen aldım herĢeyi
bende", Mehmet: “Ataşehir‟de buluşalım ya…ben orda görünmeyim ya", Yavuz: “Sen geldiğin yaklaştığın
zaman telefon et ben… Cemil‟in yanındayım konuşurum… "(tape:3238)
13.05.2011 günü saat:14.50‟de Yavuz Ağırgöl'ün Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme;
Mehmet: “Gebzedeyim", Yavuz: “Gel bu Dereağzına gel yav", Mehmet: “Abi amca gelmiyor yav amca
amca…o zaman bırakıyım mı, amcayı Ģeye AtaĢehir‟e", Yavuz: “Ataşehir‟e bırak sen gel ya", Mehmet: “Niye
ordan oraya gelmiyorsunuz ya", Yavuz: “O gelsin diyor ya… Cemil… bilmiyormusun niye getirdiğimizi hadi
konuĢma be" . (tape:3239)
13.05.2011 günü saat:14.51‟de Yavuz Ağırgöl'ün Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme;
Yavuz: “Burda 5 dakikada araba bahçeye girecek ondan sonra çıkıp gidecek adam da arabada
beklesin ne fark eder ya", Mehmet: “Çekiniyor da onun için diyorum", Yavuz: “Çekinmez ne çekinecek ne
var ki ya ne yapacağız ki ona silah mı çeke.. Cemil var ben varım baĢka yok ki".(tape:3240)
13.05.2011 günü saat:15.00‟de Yavuz Ağırgöl'ü, Taner isimli şahsın aradığı görüşme;
Taner: “Taner ben kapıdaki güvenlik, Cemalettin dedi ki Ġlhan bey giriĢ yapmıĢ sen söylemişsin kapıya
da İlhan bey gelince bana", Yavuz: “Tamam he biliyorum" . (tape:3241)
(15.05.2011 günü oynanan maç Ankaragücü: 0 - Fenerbahçe: 6 Ģeklinde sonuçlanmıĢtır.)
16.05.2011 günü saat:09.35‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Yavuz Ağırgöl‟ü aradığı görüşme;
İlhan: “Neredesin,…bana bir uğra ofise he” , Yavuz: “Tamam efendim”. (tape:2999)
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16.05.2011 günü saat:09.54‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Mehmet Yenice‟yi aradığı görüşme;
İlhan:“Bir uğra bana neredesin”, Mehmet: “Orada değilim ki ben Ankara‟dayım,” İlhan: “Onu bir
konuĢacağız diyorum,…onun yarısı olmadı,…olmadı Mehmet olmadı yarısı”, Mehmet: “Nasıl olmadı Ġlhan
abi ya böyle geliyoruz ondan sonra bak”, İlhan: “Mehmet yarısı olmadı diyorum sana ben sana ne dedim
bizim 1 Numara‟dan haber gelmeden bir Ģey yapmayacağız”, Mehmet: “Herhalde yapmadık ya iĢte 3-4 defa
telefon ettiler bende bekliyorum,…telefon ettiler oradan ben sizi ararım onların yanında”, İlhan: “Cemil abi
ile de konuĢtuk dün yarısı oldu yarısı olmadı aynen söyle,…sana bu verildiği zaman ne dendi”, Mehmet: “Ben
şimdi bunu Ģeyde konuĢamıyorum bundan da,… amcanın yanına gidiyorum”, İlhan: “Gitme şimdi amcanın
yanına,…bekle gitme”. (tape:3000)
16.05.2011 günü saat:10.39‟da Mehmet Yenice'yi Cemil Turhan'ın aradığı görüşme;
Cemil: “Seni aramıĢ", Mehmet: “Verme diyor yarını diyor giriyorum böyle Ģeylere durumlara
düĢünüyorum ya…söylemiyormusun sen abi", Cemil: “Söyledim ya onlarda kardeşim neyse şimdi telefonda
bunlar konuĢulacak Ģeyler değil ya", Mehmet: “Ne yapacam ben şimdi şeyde bekliyorum…telefon etti dedi ki
böyle böyle dedi o şeyde aşağı yukarı üç yüz dört yüz metre ilerdeyim", Cemil: “Ha onların orda" , Mehmet:
“Onun yanından arayım da sen konuĢ bari dedim o…Ġlhan beyle…o yarısını ver dedi anladın mı ben üçü
vereyim ordan hiç olmazsa kendimin Ģeyini alırım onu da pay ederiz…ne diyeyim ben Ģimdi adama böyle
böyle olmamıĢ mı diyeyim", Cemil: “Sen öyle diyeceksin baĢka bir diyecek halin yok", Mehmet: “Ah abi ah
konuĢamıyoruz iĢte telefonda da bazı… içimdekilerini söylemiyorum işte anladın mı". (tape:2936)
16.05.2011 günü saat:10.49‟da Mehmet Yenice'yi Cemil Turhan'ın aradığı görüşme;
Cemil: “ġimdi Yavuz abiyi Ģeyi gönderdim...hemen git dedim konuĢ kardeĢim ondan sonra da
hemen bana gel…talimat verecem dedim", Mehmet: “Yedinci telefon edişleri yemin ediyorum geliyorum",
Cemil: “Şimdi bir kişi gitti gönderdim onu şimdi Erdal‟la beraber ta şeye Kadıköy‟e gitti 10 dakika içinde şeye 15
dakika içinde gelir buraya", (tape:2937)
16.05.2011 günü saat:10.51‟de Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün aradığı görüşme;
Mehmet: “Sizden haber bekliyorum yedinci telefon ediĢleri", Yavuz: “Ben Ģimdi Ġlhan‟a gidiyorum
Ġlhan telefon etti mi sana", Mehmet: “Etti yarısını dedi bilmem ne yap diyor…benim aklım sarmıyor ya
bununla mı uğraĢacaz…ben dedim öyle kabul etmezler dedim, bizden dedi telefon bekle".(tape:2938)
16.05.2011 günü saat:10.53‟de Mehmet Yenice'nin Yavuz Ağırgöl'ü aradığı görüşme;
Mehmet: “Ben konuştum de, söz verdim de anladın mı", Yavuz: “Tabi canım öyle şey mi olur ya dedim
ne yaparsanız yapın verirler mi arkadaĢlar ya…öyle şey mi olur ya", Mehmet: “Gözünü seveyim onu şey yap
ya adamı", Yavuz: “Sen de yanlış konuşuyorsun ya biz ne konuĢmuĢsak o dur diyeceksin ya…ben gidiyorum
ona şimdi ben söylerim gerekeni". (tape:2939)
16.05.2011 günü saat:11.08‟de Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün aradığı görüşme;
Mehmet: “Ne yapayım dolaĢıp duruyorum iĢte durmadan telefon ediyorlar" , Yavuz: “Evet parayı
vermeyin diyor", Mehmet: “Ne yapacaz ya", Yavuz: “Sen geleceksin senin hakkını alacaksın gerisini
verecez bunlara", Mehmet: “Hepsini", Yavuz: “Ben sana birĢey söylüyorum kardeĢim…kavga ettim Ģimdi
ya…sen bak abi hiçbir Ģey vermiyorsun alıyorsun geliyorsun 200‟ünü veriyoruz geri kalanı bizde kalıyor",
Mehmet: “Yarısı veriliyor yani öyle mi", Yavuz: “Verme yarısını nasıl vereceksin adama…sen Ģimdi 300 yok
mu…100‟ünü sen al 200‟ü de getirelim bunlara geri verelim bitsin bu iĢ al yok diyelim…biz buna verelim
bitsin", Mehmet: “Üç olsun da bari hiç olmazsa Ģeyimi alayım ya", Yavuz: “Hiçbir Ģey vermiyoruz ordakilere
bir Ģey verme", Mehmet: “Abi ordakilere bir Ģey vermiyor muyuz…200 verecem oraya öyle söylediniz ya
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Ģimdi", Yavuz: “Ben söyledim 200 verdin 200‟de bunlara geri verecez…bizdekini de üçe bölecez o zaman
baĢka çaresi var mı", Mehmet: “3 vereceğin yere 1 ver diyorsun öyle mi", Yavuz: “Ya, ha…şimdi Cemil geldi
yanıma bir dakika Cemil yanıma geldi". (tape:2940)
16.05.2011 günü saat:11.13‟de Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün aradığı görüşme;
Yavuz: “Cemil‟de yanımda o çocuğa 100 vereceksin", Mehmet: “Ben veremem gelin siz verin o
zaman ben 3‟de..100‟ü nasıl vereyim ben yapamam onu", Yavuz: “Hiç verme o zaman", Mehmet: “Olur mu
ya nasıl verme diyorsun ya… ben 200‟ü veriyorum o zaman öbür tarafında yanında telefon açarım bu
kadar veriyorum derim çeker gelirim ben…gidiyorum Ģimdi 200‟ü veriyorum 100‟le de dönüyorum… Ben
giremem öyle Ģeylere", (Yavuz telefonu Cemil Turhan'a veriyor), Cemil: “Ya abi bak ya hiçbir Ģey
ödenilmeyecek ya bu ne birine vereceksin birine vermeyeceksin…sen Yavuz abiyi bekle", Mehmet: “Nasıl
bekleteyim adamları…sizin için o kadar kolay".(tape:2941)
16.05.2011 günü saat:11.18‟de Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün aradığı görüşme;
Yavuz: “Ben geleyim mi oraya", Mehmet: “Gel abi sen hallet yani ben nasıl o 100‟ü Ģey yapayım ya",
Yavuz: “150‟yi buraya getir 150‟nin üstüne de bizdeki ellinin birin beĢini koyup verecez, diğerini geri kalanı
da oraya verdik diyecez… adam beni tehdit etti ya sen ne konuĢuyorsun ya…ben gelirsem hiç vermem
bak", Mehmet: “O zaman bizi silahla vur sen…vermeyecekmisin gelsen", Yavuz: “Gelsem vermeyecem"
Mehmet: “Ben ne olacam o zaman", Yavuz: “Ben gelecem diyecem biz sizi Ģeyle olmadı siz
yapmadınız…ben diyorum ki 150‟yi ver 150‟yi de geri getir aynısını söylüyorum…beni dinle beni Ģimdi
Ġlhan bey bekliyor git uçakla bilet al git dedi ben diyecem ki Mehmet alıp geliyor parayı bak sana
söylüyorum Mehmet hangisini diyorsam onu yap", Mehmet: “Ben sana haber verecem şimdi" . (tape:2942)
16.05.2011 günü saat:11.24‟de Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl/Cemil Turhan'ın aradığı görüşme;
Yavuz: “Bak Cemil istiyor veriyorum onu", Cemil: “Yavuz abin gelsin oraya kardeşim", Mehmet: “Hiç
vermem derse ne olacak", Cemil: “ġimdi hiç vermem dediği zaman tabi onlar karĢı karĢıya gelecek oturup
konuĢsunlar abi eğer sen hiç yani vermeden buraya geliyorsan gel", Mehmet: “Ben onların yanına şimdi
girmek üzereyim…orda... şeyi yaparım sizi ararım".(tape:2943)
16.05.2011 günü saat:11.33‟de İlhan Ekşioğlu‟nu, Mehmet Yenice‟nin aradığı görüşme(tape:3001);
Mehmet: “Ben Ģimdi Ģeylerle beraberimde, senin ismini bilmiyorlar ben 2 verilecek değil mi”, İlhan:
“2 verilecek 2‟yi de al gel,…yarın sabah bende ol”, Mehmet: “Arabayla geliyorum saat 1‟de 2‟de orada
olurum,…yine şeye mi geleyim Alt yola mı”, İlhan: “Alt yola gel he alt yola sen de gel seninle iĢim var”.
16.05.2011 günü saat:11.49‟da Mehmet Yenice'nin Yavuz Ağırgöl/Cemil Turhan'ı aradığı görüşme;
Mehmet: “Yöneticiyle görüĢtü 2 ver dedi onların yanında…2‟yi verdim ben çıkıyorum Ģimdi", Yavuz:
“Bizi hiç dinlemiyorsun ya…nasıl gelince parayı verdikten sonra ne konuĢacaksın ya", Mehmet: “Onların
yanında öyle söyledi", (Yavuz telefonu Cemil'e veriyor), Mehmet: “2‟yi de al getir dedi bu kadar", Cemil:
“Kardeşim sen hasta mısın ya", Mehmet: “Abi onların yanında öyle söyleyince ben ne yapayım", Cemil: “Sen niye
onla konuĢuyorsun kardeşim ya", Mehmet: “Konuştur dedi al bizde böyle şey mi olur dedi Hasanım dedim
böyle böyle dedim sonra dedim bana şey yapmayın", Cemil: “Ben sana ne dedim, açma, verme kimseye para",
Mehmet: “100 bende 100 de Ģeyde 200 de ona verecez", (Cemil telefonu Yavuz'a veriyor), Yavuz: “Para mara
verme", Mehmet: “Verdim ben bitti iĢ…adam öyle söyledi onların yanında söyledi ver 2‟yi dedi…adamlar
dediler ki böyle böyle illa bizi görüĢtür…bende açtım", Yavuz: “Mehmet bize nağme yapma…parayı getiren
kimdi sana parayı kim verdi ben vermedim mi", Mehmet: “Şunu bi yani bu telefonda bunu Ģey yapma",
Yavuz: “Ben sana söylüyorum 200 getireceksin buraya…başka türlü olmaz bu iş…bana Ġlhan bey dedi ki 200‟ü
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geri getir…bize yanlıĢ yapma sen daha parayı marayı da vermemişsin ben biliyorum", Mehmet: “Adamla
konuşuldu adam dedi ki 200 vereceksin onların yanında senle gidelim diyorum yarın şeyin yanına", Yavuz: “Altı
yol dedi (Altı yol‟da ofisi bulunan Ġ.EkĢioğlu kastediliyor) bana dedi aynı Ģeyi Ģimdi sana ben giderken
dedim ki…verme bu kadar paranın gerisini buraya getir", Mehmet: “Allah ben adamın ismini vermedim yönetici
diye", Yavuz: “Bana da dedi ki git söyle 200‟ü getirin 200 de onun olsun…yani futbolcunun olsun ya beni
niye konuĢturuyorsun ya", (Yavuz telefonu Cemil'e veriyor), Mehmet: “Yavuz abiyle gideriz oraya Altı yola sen
bunlara böyle böyle söyledin mi söylemedin mi…bizi görüĢtür dedi hatta dedi baĢkanla dedi…Başkan yok
dedim bu şeyde dedim bir tane şey var dedim yahu gelince konuşsak olmaz mı bi de beni içeri attırmayın Allah
aĢkına ya", Cemil: “Orayı aramadan diyorum niye bizi aramadın". (tape:2944)
16.05.2011 günü saat:12.11‟de Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün aradığı görüşme;
Yavuz: “Bu adamlara biz, 200‟ü geri verecez de mi…bizdeki yüzü gitti…sen o zaman Ġlhan‟a
diyeceksin ki ben 300 kağıt verdim kardeĢim ancak razı ettim…bu adamlara gene 50‟yi sen gene
diyeceksin 50‟yi o 50‟yi getireceksin üstüne de biz 50‟yi koyacaz 25‟e benle Cemil alacaz…Ģimdi sen 150
getireceksin…onlardan geri alacaksın 50‟yi…sen diyeceksin ben kötü duruma düĢtüm 50 kağıdı ben
baĢkasına verdim diyeceksin adamlardan alacaksın", Mehmet: “Gelince bak ne derim biliyor musun…böyle
bunları zor ikna ettim sen de böyle söylemene rağmen Ģey olmadı ben 50 daha verdim derim senin yanında
ona, öbürüne…abicim bundan içeri attırma yarın gelecem oturalım konuşalım beraber gidecez diyorum ya",
Yavuz: “Zaten mecburi benle gideceksin ki para bende çünkü… adamlardan 50‟yi geri alsak 50 de biz üstüne
koyacağız hiç olmazsa 25‟er bizde kalır". (tape:2945)
16.05.2011 günü saat:12.17‟de Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün aradığı görüşme;
Yavuz: “Sen Ġlhan‟a gitmeden bize gel…Dereağzı‟na gel ki çünkü burdan gidecez", Mehmet:
“Beraber gidecez oraya geliyorum direk ben seni yoldayken ararım", Yavuz: “Çünkü Ģey emanet bizde
da…Cemil diyor ki ben 50‟yi vermem diyor", Mehmet: “Direk senin oraya geliyorum vermesin", Yavuz: “O 50‟yi
de sen ordan nasıl yap".(tape:2946)
17.05.2011 günü saat:13.51‟de Mehmet Yenice'yi İlhan Ekşioğlu'nun aradığı (tape:2949) Mehmet
Yenice'nin telefona cevap vermediği.
17.05.2011 günü saat:13.52‟de Cemil Turhan'ın, İlhan Ekşioğlu'nu aradığı görüşme;
İlhan: “Cemil abi bu Mehmet nerde ya", Cemil: “Yola çıktı geliyor…geldiği zaman ben sana alo
diyeceğim merak etme".(tape:2583)
17.05.2011 günü saat:13.54‟de Cemil Turhan'ı Mehmet Yenice'nin aradığı görüşme;
Cemil: “Biliyor he biliyorum", Mehmet: “Bakmadım yani", Cemil: “Hiç bakma hiç", Mehmet:
“Bakmayacağım hiç değilmi" . (tape:2584)
17.05.2011 günü saat:15.32‟de İlhan Ekşioğlu‟nu Mehmet Yenice‟nin aradığı görüşme;
Mehmet: “Geldim işyerindeyim”, İlhan: “Benim iş yerimde misin,…iyi bekle geliyorum bekle sen
orada,…şey benim kattasın demi”, Mehmet: “Güvenliğin oradayım da senin kata çıkıyorum”, İlhan: “Çık ben içeri
haber vereceğim şimdi” . (tape:3011)
17.05.2011 günü saat:16.02‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Yavuz Ağırgöl‟ü aradığı görüşme;
İlhan: “Bak bugün bu iĢi halledin ha”, Yavuz: “Kendini ben..dönüşte bekliyorum burdan gideyim
Ankara‟ya başka sen ne diyorsan ben onu yapıyorum başka birşey yapacak halim yok”, İlhan: “Bak bugün
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hallet yarın dön gel uçakla,…Bu iĢi hallet” , Yavuz: “ben gideceğim işte bununla beraber gideceğim ne
yapayım abi”. (tape:3012)
17.05.2011 günü saat:16.37‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Faruk Yaşar‟ı aradığı görüşme;
İlhan: “Canım sıkkın ya,…bizim bu Ģantiye var ya Ankara‟daki ,…o Ģantiye iĢte iĢçilerin Ģeyini
gönderdik”, Faruk: “GöndermiĢtin ma…(maçtan) Ģeyden evvel değil mi”, İlhan: “Gönderdik ama Ģartı dedik
ki yani dedik ki iĢte kalıpları iyi yapacaksın betonu iyi olacak”, Faruk: “ġimdi de yapılıp yapılmadığı belli
değil”, İlhan: “Benim anlaĢtığım ustabaĢılarıyla biriyle bizim arkadaĢlardan biri daha anlaĢmıĢ…dolasıyla
bu iĢi yapamayacağını açıkca beyan etmiĢ dedim ki bizimkine Dereye,…dedim söyle onun avansın yarısını
geri getirsin,…bugün bir geliyor ki o yarısının yarısı da yok”, Faruk: “Yarısının yarısı da yok hiç yok”, İlhan:
“Dörtün üçü yok biri var,…birisi yani yüzü gitti,…yarısını ver yarısını bana getir dedim”, Faruk: “Evet ne
oldu peki”, İlhan: “iĢte gece yarısı iĢçinin biri geldi eve …hiç olmazsa bir 100 ünü daha bana ver bende Ģeyi
aradım Dere‟yi aradım,…Dere‟de iyi dedi bende verdim”, Faruk: “Dördün üçü gitti birimi kaldı”, İlhan:
“Senin..kimse alamaz seni elimden dedim …sen dedim lan benim paramı mı yiyecen lan dedim,…sen dedim
Dere‟yi Dere‟yi Dere‟yi niye arıyorsun,… sen Dere‟ye mi tabisin bana mı tabisin dedim,…Yavuz‟a dedim ki…
sen şimdi bunla atlıyorsun…100 alıyorsun dedim yarın bana getiriyorsun dedim,…bunun altından ne sen
kalkabilirsin ne ben kalkabilirim ne de Cemil abi kalkabilir,…çünkü dedim ben bizim bir numaraya dedim ki
200 bende onu da bana ...yene diye yönlendirtti,…bende onu bekliyorum acil bende kendim koymayım da
Ģirketten onu bekliyorum bir bakarım ki 100 ben Ģimdi ne diyeceğim ona ee 200‟dü de 100 ünü ben
bilmiyorumda vermiĢler,…denir mi bu Faruk,…bana dün diyor ki abi Ģimdi geldim iĢçinin yanına
duysunlar ee o 200‟ü veriyorum tamam dedim 200‟ü ver öyle de atla gel….kabahat bende abi bir kere
denemiĢim bunu bu bir i.ne çıkmıĢ zaten geçen sene sen bir daha niye deniyorsun abi,…kötü oldum abi
ben bu beni çok sarstı baba,…getirse de önemli değil getirmese de, getirecek eşek gibi de yani öyle bir şey yani
üç yani ..ele Yavuz tamam ikisinin zaten o kalanı bana verirken elleri titremeye baĢladı ikisininde sonra
diyor ..konuşsana diyor o ona diyor dur kardeşim diyor Cemil abiyi aradık ya bende Cemil abiyle konuşurken
kapadım hiç yüz rengi vermedim inkar mı ediyor diyor Cemil abi bana söylediklerini diyor” . (tape:3013)
(17.05.2011 günü saat:14.30-saat:16.00 sıralarında görevlilerce yapılan fiziki takipte Mehmet Yenice‟nin
100.000 dolarla İstanbul‟a gelerek saat:15.10 sıralarında parayı Fenerbahçe Dereağzı tesislerinde Yavuz
Ağırgöl‟e verdiği, saat:15.30‟da Yavuz Ağırgöl‟ün parayı alıp Mehmet Yenice‟yle birlikte İlhan Ekşioğlu‟nun ofisine
gittiği, saat:15.44‟te İlhan Ekşioğlu‟nun ofisine geldiği, saat: 15.56‟da Yavuz Ağırgöl ve Mehmet Yenice‟nin
içerisinde 100.000 $ bulunan poşet olmadan İlhan Ekşioğlu‟nun ofisinden ayrıldıkları görüllmüştür.)
17.05.2011 günü saat:16.49‟da İlhan Ekşioğlu‟nun Yavuz Ağırgöl‟ü aradığı görüşmede;
Yavuz‟un; soru üzerine Cemil‟in yanında beklediklerini söylediği, İlhan‟ın: “Gözünü seveyim hallet bak bu
işin altından ne Cemil abi ne sen ne ben kalkabiliriz ha,…bak bu iĢi para, parada değilim ben, tamam mı işin
şekli son derece,yanlış,… tamam o parayı almadan,…gelme buraya yani bak söyle”dediği,Yavuz‟un
onayladığı. (tape:3014)
18.05.2011 günü saat:09.49‟da Yavuz Ağırgöl'ü Mehmet Yenice'nin aradığı görüşme;
Yavuz: “Şimdi ben konuştum… Ağayla, alıyorum…Ģimdi ben gidiyorum şeye oraya doğru…oradan alıp
götürüp hemen vereceğim…Ģimdi dersin ben verdim o Yavuz geldi geliyor verdik yani", Mehmet: “Ama biraz
geç geç git de ver adama ya" , Yavuz: “Sen dersin ben dersin… 9 buçukta ben aldım beraber gittik Yavuz adamla
birde münakaşa etti aldı de…ben sana birşey söyleyeyim mi…bu 5 kuruĢ alayım mı üstünden", Mehmet: “Abi
hiç alma bak ne diyorum…benim paramı ver diyeceğim onu da sen alacaksın…ben verdim ki o zaman aldı
diyeceğim şeyi öyle mi", Yavuz: “O kadar sen aldı diyeceksinki sen başka birşey demeyeceksin ya…öbürünü
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yapacaksın artık bilmem nasıl yapacaksın bilmem", Mehmet: “Ankara‟ya mı…burayı bitireyim ondan sonra
Ankara‟ya da gideriz gelirsin…ben seninle buluĢtururum konuşursun halledebilirsen halledersin".(tape:3242)
18.05.2011 günü saat:09.58‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Fatma isimli şahsı aradığı görüşme;
İlhan:“Yanlız bi 200 000 dolar alacaz bugün,…onu da, ha bankadan çekecez”. (tape:3018)
18.05.2011 günü saat:10.03‟de Yavuz Ağırgöl'ü İlhan Ekşioğlu'nun aradığı görüşme;
İlhan: “Ne yaptın", Yavuz: “Geliyorum geliyorum…senin yazıhaneye geleceğim geldim mi", İlhan: “İyi
hallettin mi", Yavuz: “bitti bitti" . (tape:3243)
18.05.2011 günü saat:10.05‟te İlhan Ekşioğlu‟nun Sibel isimli şahsı aradığı görüşme;
İlhan: “Şimdi Yavuz Ağırgöl diye biri gelecek Yavuz bey diye,…aşağıya da tembih et alsınlar seni
görecek,…para bırakacak sana,…93 000 dolar”. (tape:3019)
18.05.2011 günü saat:10.04‟de Yavuz Ağırgöl'ü İlhan Ekşioğlu'nun aradığı görüşme;
Yavuz: “Yalnız o aldığımdan 5 kuruĢ kesti i.ne…bu değil o adam…adamdan aldım ya…ne diyeyim artık
ona da birşey diyemedim", İlhan: “Sen ofise geç…5‟i şeyde benim sekreter var…ben söylüyorum ona sen ona
ver…95‟mi var", Yavuz: “Evet", İlhan: “Onun 2‟ sini de al içinden o da benden sana…bak aramızda hiç kimse
bilmeyecek heh…93‟ü teslim et Ģeye Sibel var sekreter Sibel". (tape:3244)
18.05.2011 günü saat:10.11‟de Yavuz Ağırgöl'ün Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme;
Yavuz: “Aradı beni seni aradı mı…ben geliyorum dedim yoldayım…aldım dedim…ama dedim bir ufak 5
kağıt birisine vermem lazımdı vereyim mi dedim…ver dedi", Mehmet: “Şimdi şeyi de sıkıştır…Cemil abiyi benim
şeyi halletsin", Yavuz: “Onu artık sende telefonla ara söyle kardeşim ya…bundan sonra sen benden
kurtulamazsın ben sana söyleyeyim he…onu da ara öbürüne de ara ikisini de ara de benimkini ver". (tape:3245)
18.05.2011 günü saat:11.51‟de Mehmet Yenice'yi Yavuz Ağırgöl'ün aradığı görüşme(tape:2950);
Yavuz: “Geldin mi sende İstanbul‟a…verdim bak kardeşim…teşekkür etti" , Mehmet: “Hani bir şeyinde
olduğunu", Yavuz: “Hiçbir şey yok bu senin dediğin gibi aynısını söyledim ona…ne geldiyse öyle gitti".
18.05.2011 günü saat:11.55‟de Mehmet Yenice'nin Yavuz Ağırgöl'ü aradığı görüşme;
Mehmet: “Cemil abiyi aradım bakmadı cevap vermedi de…Cemil abiyi görürsen söyle benim Ģu parayı
alsın, aldırsın söylesin ben burdayken", Yavuz: “Sen gelirsin buraya ben söyledim Cemil‟e
söyleyeceğim…sende onunla beraber gider söylersiniz beraber". (tape:2951)
18.05.2011 günü saat:11.57‟de Yavuz Ağırgöl'ü İlhan Ekşioğlu'nun aradığı görüşme;
İlhan: “Sen ne kadar bıraktın buraya ya", Yavuz: “93", İlhan: “90 var burada…9 tane banknot var",
Yavuz: “Kızlar saydı verdi hatta 2, 2 milyar 2000‟i sorsana", İlhan: “90 var…o da eksik", Yavuz: “Torbayı da
bıraktım orda bak canım", İlhan: “88 var burada…sen bütün banknottan 2 bin almıĢsın yüzlük banknottan",
Yavuz: “Şimdi ben aldım… 95 bin para, 95…verdim kıza da buyrun dedim sayın saydılar", İlhan: “Sen buraya
tam 9 tane banknot getirmişsin…9 tane yüzlük, e o zaman 90 eder o 9 tane yüzlük zaten…ikisini de geri aldım
mı 88 yapar ne konuĢturuyorsun beni…ben bu parayı götürüp bir yere vereceğim dolayısıyla sen 2000‟i
aldın…o 2000‟i getir sekretere bırak bir…sen Mehmet‟ten alırsın 5000 daha o 5 binin 2 binini sen alıp 3 ünü de
bana getirirsin". (tape:3246)
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18.05.2011 günü saat:12.32‟de Yavuz Ağırgöl'ün Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme;
Yavuz: “Şimdi ben İlhan beye gittim…dedim Mehmet sana gelecek…siz dedi bana i.nelik yaptınız…valla
şimdi bak dinle beni dinle", Mehmet: “Bunlara vermeyecek mi şimdi", Yavuz: “E dedim adam sana zaten dedim o
da geliyor dedim arabayla…yav seninle bir işi varmış hakkını alacak galiba dedim", Mehmet: “Cemil abi bu işi
düzeltsin o zaman", Yavuz: “O aracıya dedim buraya gelip gitmiş adama dedim verdim dedim…Mehmet de
gelecek senden dedim hakkını alacak.. ", Mehmet: “10 000 dolar parası gitmiĢ…hayret birşey la", Yavuz: “Ben
şimdi Cemil abiyi arayayım bir daha dur".(tape:3247)
18.05.2011 günü saat:12.37‟de Yavuz Ağırgöl'ün Mehmet Yenice'yi aradığı görüşme;
Yavuz: “Yavuz onunla konuşuyordu işte adam diyordu ya beni böyle ettiniz öyle ettiniz o konuşuyordu de
ben bilmiyorum de anladın mı… çünkü parayı ona saydı verdi de…çünkü seni öyle dedim ki kurtarasın diye",
Mehmet: “Tamam". (tape:3248)
18.05.2011 günü saat:15.12‟de Mehmet Yenice'yi Cemil Turhan'ın aradığı görüşmede;
Mehmet: “Yavuz abi halletmiş herhalde…sen görüĢtün mü Ģeyle Ġlhan beyle" , Cemil: “Telefonla
görüştüm…emanet geldi dedi", Mehmet: “Bana salladı tabi demi" , Cemil: “Yanlışlık yapıldı bak abicim bak
şuanda bak…bu bizim Yavuz abi var ya… sabah telefon açıyor emanet bende…gittim aldım... o tabi ki alındı
olayı tamam mı… şey olarak para yani burda olduğunu", Mehmet: “Bende olduğunu", Cemil: “Tabi tabi
ya…gelecek, şimdi bazı konular var onları konuşacağım onunla", Mehmet: “Ġlhan bey mi", Cemil: “Hı hı tabi tabi",
Mehmet: “Tamam abi ben senden haber bekliyorum" dediği (tape:2952) tesbit edilmiştir.

B- B.ĠBRAHĠM ĠġCEN, ABDULLAH BAġAK VE YUSUF TURANLI ARACILIĞI ĠLE
YÜRÜTÜLEN ġĠKE FAALĠYETLERĠ
1- 11.05.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:227)
Yapılan iletişim tespitlerinde; 15.05.2011 günü oynanacak Fenerbahçe-Ankaragücü ve Trabzonsporİ.B.B.Spor maçlarının Fenerbahçe lehine sonuçlanması için faaliyetlerde bulunmak üzere İlhan Ekşioğlu‟nun tek
yetkili olarak Abdullah Başak‟ı görevlendirildiği, A.Başak‟ın bu işi Yusuf Turanlı ile halletmeye çalıştığı,
Y.Turanlı‟nın; Ankaragücü‟lü futbolculara yönelik girişimlerinin olumsuz sonuçlandığı, futbolcuların korktuklarını
A.Başak‟a bildirdiği, A.Başak‟ın bu bilgiyi aktarmak üzere 11.05.2011 günü saat:14.00‟te İ.Ekşioğlu ile
görüşeceğinin belirlenmesi üzerine;
Görevlilerce saat:13.30‟da İlhan Ekşioğlu‟nun Kadıköy Söğütlüçeşme Cad. Bestekar Dilhayat Sok. No:1
sayılı yerde ofisinin bulunduğu Altıyol İşhanı civarına geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı, saat:14.05‟te
Abdullah Başak‟ın ofisin bulunduğu Altıyol İşhanına geldiği, saat:14.35‟te işhanından çıkarak Söğütlüçeşme
Caddesine doğru yaya olarak ilerlediği görülmüş, fiziki takip kaydedilmiştir.
2- EYLEME ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
03.05.2011 günü saat:15.40‟da İlhan Ekşioğlu'nun Abdullah Başak'ı aradığı görüşme;
İlhan: “Pazara kadarda değilim yerimde", Abdullah: “O zaman artık pazartesi görüşürüz hep
beraber…rahat ol abi", İlhan: “Apo en önemli maçımız ha". (tape:2960)
05.05.2011 günü saat:20.44‟de Bülent İbrahim İşçen'in Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme (tape:3608);
Bülent: “KonuĢacağız önümüzdeki hafta", Yusuf: “Her Ģey yolunda mı" , Bülent: “Yolunda yolunda".
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06.05.2011 günü saat:15.19‟da Abdullah Başak'ın Bülent İ.İşçen'i aradığı görüşme;
Bülent: “Bi şey duydum ben basında…Sonra sonra yüzyüze söylerim", Abdullah: “Neyle ilgili benlen mi",
Bülent: “Sen bir yere gidiyosun ya Kadıköy‟de hani bi yazıhaneye gidiyosun (İlhan Ekşioğlu‟nu
kastederek)…benim eski arkadaşım…(Yusuf Turanlı‟yı kastederek) Yusuf‟la ilgili ona bişey dedin mi sen",
Abdullah: “Ben ne gitmişim oraya ne bişey ne o konuyu konuĢmuĢum", Bülent: “O konu değil oğlum ya hadi
tamam hadi sonra konuĢuruz", Abdullah: “Dayım burda selam söylüyor Yusuf burda selam söylüyor…oranın
normal telefonu kaç…bu direk hat var özel hat 443 65 98". (tape:3177)
08.05.2011 günü saat:17.01‟de Abdullah Başak'ın Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme;
Abdullah: "Yarın görüĢelim mutlaka ha", Yusuf: “Yarın tamam helikopter havalanmadı mı abi", Abdullah:
“İndik bile Karabük‟teyiz…o konuyu çalıĢıyor musun o konu için", Yusuf: “Evet o yüzden diyorum
iĢte…buluĢalım yarın, tamam hadi" (tape:3180)
08.05.2011 günü saat:18.34‟de Yusuf Turanlı'nın Abdullah Başak'a gönderdiği mesajda;
"Turgut dogan sahın.forwet" yazdığı. (tape:3394)
(Turgut Doğan Şahin‟in; Ankaragücü‟nün forvet oyuncusu olduğu, 15.05.2011 günü oynanan maçta
yedekler arasında olduğu ve 66. dakikada oyuna girdiği .)
08.05.2011 günü saat:18.37‟de Abdullah Başak‟ın Yusuf Turanlı‟ya mesaj gönderdiği;
“in(Yarın) mutlaka saskina dukkana gel dayimda bilmesin” yazdığı. (tape:3126)
09.05.2011 günü saat:10.55‟de Abdullah Başak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
Abdullah: “2‟de seni Şaşkın‟da dükkanda bekliyorum”, Yusuf: “Bir yere mi gideceğiz, …2‟de oradayım abi
tamam”. (tape:3127)
09.05.2011 günü saat:14.12‟de Abdullah Başak'ın Bülent İbrahim İşçen'i aradığı görüşme;
Abdullah: "Bende Şaşkın‟a doğru gidiyorum abi…bi arkadaşım gelecekte", Bülent: “Kim arkadaşın",
Abdullah: “Ya sende ne kadar hafızan Ģey ya", Bülent: “Anladım tamam". (tape:3181)
09.05.2011 günü saat:14.12‟de Abdullah Başak'ı Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme;
Abdullah: "Geliyorum çıktım Yusuf", Yusuf: “Tamam…dükkana geçiyorum ben", Abdullah: “Bak bir tek
Bülent abi biliyor ha bi de o sabah seni aradığım abi". (tape:3182)
09.05.2011 günü saat:14.41‟de İlhan Ekşioğlu'nu Abdullah Başak'ın aradığı görüşme;
İlhan: “Geldi mi misafirin", Abdullah: “Misafirim yanımda da abi saat 4, şimdi gene gidiyor abi o arkadaşı
gelmişte buraya…şuan onun yanına gidiyor abi…abi diyor garanti olmadan ben bişey söylemeyim…”, İlhan:
“Sen gel klube tamam mı... arabanı dışarı bırak o Derağzı tarafından gel", Abdullah: "Tamam arkadaĢla
geliyorum o zaman abi". (tape:2970)
09.05.2011 günü saat:15.07‟de Yusuf Turanlı'yı Ümit Aydın'ın aradığı görüşme;
Yusuf: “AkĢam üzeri geçecekmisin Etiler tarafına", Ümit: “Geçerim", Yusuf: “Gel bir görüĢeyim
seninle ya birĢey görüĢeceğim". (tape:3400)
(Yusuf Turanlı‟nın menajer Ümit Aydın‟dan şike konusunda olur aldıktan sonra görüşme yapacağı
anlaşılmıştır.)
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09.05.2011 günü saat:15.51‟de Yusuf Turanlı'nın Ümit Aydın'ı aradığı görüşme;
Yusuf: “Etiler‟deyim ama biraz sonra bir işim olacak", Ümit: “Akşam dönüşte uğrayayım sana", Yusuf:
“Ama akşam muhakkak görüĢelim tamam…7 gibi falan yani", Ümit: “Tamam". (tape:3403)
09.05.2011 günü saat:20.45‟de Ümit Aydın‟ı Uğur Uçar‟ın aradığı görüşme;
Uğur‟un nerede olduğunu sorması üzerine Ümit‟in; “Şuan Etiler‟deyim yarım saat sonra çıkıyorum burdan”
dediği, Uğur‟un; “Biz geldik Kordon‟da oturuyoruz ya” dediği, Ümit‟in; “Aradın mı Başak ablanı” dediği, Uğur‟un;
“aradım söyledim” dediği . (tape:3260)
09.05.2011 günü saat:22.24‟de Abdullah Başak'ı Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme; (tape:3183)
Abdullah:"Bir alo de yeter…inşallah iyi yöndedir", Yusuf: “Haber gelecek bana yarın haber vereceğim
sana ben", Abdullah: “Sen konuĢtun mu ki", Yusuf: “He konuĢtum", Abdullah: “O şey diyor bana ha…o bir Ģekil
söyledi ya hani", Yusuf: “Ya öyle olmaz abi", Abdullah: “Öyle olsun diyor ne olursa olsun diyor", Yusuf: “Sen
merak etme o tarafını anlatırım…o o sıkıntı ben sana anlatırım".
(09.05.2011 günü saat:20.00 sıralarında Yusuf Turanlı‟nın Ankaragücü futbolcusu Uğur Uçar ile irtibatlı
Ümit Aydın ile Etiler semtinde buluşarak şahsa Uğur Uçar‟a şike teklifi yapması için teklifte bulunduğu, Ümit
Aydın‟ın da Uğur Uçar‟la görüştükten sonra cevabı Yusuf Turanlı‟ya ileteceği anlaşılmaktadır.)
10.05.2011 günü saat:10.56‟da Abdullah Başak'ı İlhan Ekşioğlu'nun aradığı görüşme;
İlhan: “Nedir durumlar iyi mi", Abdullah: "İyi abi gelecek öğleden sonra yanıma abi", İlhan: “İyi seninle
şimdi görüşmemize lüzum var mı… gözünü seveyim hallet… her Ģekil hallet ful yetkilisin öğleden sonra
buluşalım seninle", Abdullah: “Öğleden sonra bir cenaze var abi başkana da söyle istersen…Mecnun abinin
dayısı… Taşdelen‟de ikindi namazında abi" . (tape:3184)
10.05.2011 günü saat:12.19‟da Abdullah Başak'ın Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme;
Abdullah: "Kulübe çağırdılar beni…Büyüğü de en büyük de oradaydı…tek yetkili sensin…o
kardeĢimizi de söyle dedi halletsin", Yusuf: “Haber bekliyorum arayacağım seni".(tape:3185)
10.05.2011 günü saat:12.20‟de Yusuf Turanlı'nın Ümit Aydın'ı aradığı görüşme;
Ümit: “Dün biraz konuĢtum da çok kalabalıktı ortam…çok Ģey olmadı belirleyici birĢey olmadı daha
yani bugün haber vereceğim sana ama biraz sıkıntılı görüyorum" Yusuf: “Bir haber ver ama bekliyor",
Ümit: “Bak ben açmadan o açtı çünkü konuyu… o tip konuları böyle bir Ģeyler falan iĢte var…BaĢkan
Ģöyle dedi böyle dedi anlatırım ya", Yusuf: “Bir bak sen yine ya bir sen zorla". (tape:3422)
10.05.2011 günü saat:13.38‟de Ümit Aydın‟ı Serdar Özkan‟ın aradığı görüşme;
Ümit: “Oğuz burda, Uğur Demirok burda, Sezer Sezgin burda şimdi çıkacaklar, oturuyoruz”, Serdar: “....
gelicem bende 15 dakikaya”, Ümit: “İyi hadi gel” . (tape:3261)
(Müsabakada Serdar Özkan‟ın oynamadığı belirlenmiştir.)
10.05.2011 günü saat:16.58‟de Abdullah Başak'ı Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme;
Yusuf: “Abi olumsuz… korkuyorlar yok diyorlar...çok mücadele oldu ama olumsuz", Abdullah: “Hiç
oluru yok mu", Yusuf: “Yok hiç yok olsa söylerim abi", Abdullah:"Öbür taraf demek iyi Ģey yaptı", Yusuf: “Bu
kendilerin ordaki çevresinden korkularından Ģey yapamıyorlar yani", Abdullah: “O senin dediğin Ģekilde
olmuyor değil mi", Yusuf: “Yok yok", Abdullah: "Tamam öbürü peki", Yusuf: “Öbüründe problem yok hafta
sonu tamam ya…sen onu Ģey yap abi konuĢ yani…bana haber ver abi". (tape:3187)
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(Ankaragücü futbolcusu Uğur Uçar‟ın şike teklifini kabul etmediği ancak daha önce anlaşılan bir futbolcu
ile ilgili bir sıkıntı olmadığının anlaşıldığı,)
10.05.2011 günü saat:18.31‟de Yusuf Turanlı'yı Abdullah Başak'ın aradığı görüşme;
Abdullah: “Ġyi değilim", Yusuf: “Ne yapayım abi her Ģeyi denedim vallahi ya, yani", Abdullah:
“Söyledim de iĢte bir Ģekilde halletsin diyor nasıl olursa olsun" . (tape:3425)
10.05.2011 günü saat:19.05‟de İlhan Ekşioğlu'nu Abdullah Başak'ın aradığı görüşme;
Abdullah: “Cenazedeydik işte çıktık Başkan‟da oradaydı abi…Yarın yanına gelceğim ha", İlhan: “He işte
buluşalım yarın", Abdullah: “Tamam abi zaten Ģart" , İlhan: “Sabah ara beni randevulaşalım".(tape:2976)
11.05.2011 günü saat:11.05‟de Abdullah Başak'ı Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme;
Abdullah: "Bizim de moralimiz bozuk sen bizi hiç umutsuzlandırdın ya", Yusuf: “Valla öyle, baksana
bugün Fanatik‟teki habere… Melih Gökçek demiĢ ki Fener‟den puan alırsa bütün ee alacaklarını ödeyecek
futbolcularının artı 2 milyonda prim veriyormuş", Abdullah: “E topçu öyle bir Ģey diyor mu", Yusuf:
“Söylüyordular zaten canım yani... bakacak diye". (tape:3188)
11.05.2011 günü saat:12.00‟de Ümit Aydın‟ı Uğur Uçar‟ın aradığı görüşme;
Uğur: “Söyle abi ya”, Ümit: “1-2 tane çekim var bunlarla ilgili bir işlem yapabilir misin”, Uğur: “Nasıl çek”,
Ümit: “Geçen seferki gibi şu Semih‟in çeki gibi”, Uğur: “Konuşuruz abi tamam kalkayım”, Ümit: “Aslında direk
zengin olma yolu da var da gerek yok ona”, Uğur: “Hiç duymayayım bile abi boĢ ver”, Ümit: “Çok ciddi
Ģeyler konuĢuluyor dikkat et diyorum bak,…maçtan sonra bir kaç gözlemim olacak sayesinde,…yakacağım
onları ondan sonra,…kulağıma bir şeyler geliyor yani” . (tape:3265)
11.05.2011 günü saat:12.12‟de Abdullah Başak‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme(tape:3128);
İlhan: “…2‟de buluşalım mı,…2‟de benim ofiste rahat rahat konuşuruz”, Abdullah: “Tamam abi tamam”.
11.05.2011 günü saat:12.15‟de Abdullah Başak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
Abdullah: “…ġimdi beni çağırdı da saat 2‟de kulübe,…aynı dediğin Ģekilde diyorum demi”, Yusuf:
“ġey yani adamı görmüyor musun bugün ġeref...çok korkmuĢlar yani” . (tape:3129)
11.05.2011 günü saat:13.48‟de Abdullah Başak‟ı Bülent İbrahim İşçen‟in aradığı görüşme;
Bülent: “Şu ... takip et bakalım nerdeymiş”, Abdullah: “Demin aradım başka bir şey sordum abi,…evdeyim
dedi, aldı abi o…sabah 10‟da çağırdı beni dedi” , Abdullah: “Beni de demin aradı,…o vatandaĢ,…ofise
çağırdı,…2‟de burada ol dedi”. (tape:3130)
11.05.2011 günü saat:13.58‟de Ümit Aydın‟ı Uğur Uçar‟ın aradığı görüşme;
Ümit: “Yemek yiyoruz Eriş Özkan ile”, Uğur: “Eriş Özkan ile mi çok takılıyor Etiler‟de bu aralar ha”, Ümit:
“... Oğlum para burada,…bu arsanın bir tane sahibiyle görüşeceğim”, Uğur: “Senin çekin ne kadar”, Ümit: “3-4
tane var, 30-30-30 yine ya” , Uğur: “Çekler kimin”, Ümit: “Onlar bizim hafriyatçının çok iyi bir müşterinin,…tamam,
sıkıntısız yani,…sen bir ararsan Ģeyi,…ben de irtibata geçerim yarın gideriz ...veya bugün müsait ise bugün
giderim bugün bu taraftayım nasıl olsa”, Uğur: “Yarın şey yaparız hallederiz okey”, Ümit: “Ben de bugün arayayım
çünkü onu para ayarlasın”. (tape:3266)
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11.05.2011 günü saat:14.09‟da Abdullah Başak‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Abdullah: “Abi Ofiste misin,…3-5 dakika sonra oradayım abi”, İlhan: “Onu bir 15 dakika yap,…hadi 15
dakika oyalan 15 dakika sonra bekliyorum bir yerdeyim”. (tape:3131)
11.05.2011 günü saat:14.16‟da Abdullah Başak‟ı İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan: “Geldim ben”, Abdullah: “Tamam abi geliyorum”. (tape:3133)
(Görevlilerce 11.05.2011 günü yapılan fiziki takipte saat:14.05 sıralarında Abdullah Başak‟ın İlhan
Ekşioğlu‟nun ofisinin bulunduğu işhanına geldiği ve saat:14.35 sıralarında aynı binadan çıktığı belirlenmiştir.)
11.05.2011 günü saat:23.36‟da Ümit Aydın‟ın Serdar Özkan‟ı aradığı görüşme;
Ümit: “Ne yaptın nerdesin oğlum”, Serdar: “Şu an Floryadan çıktım abi”, Ümit: “İyi tamam yarın gel bu
taraflara da”, Serdar: “Tamam yarın kahvaltıda buluşalım” dediği (tape:3268)tespit edilmiştir.

C- M.ġEKĠP MOSTUROĞLU VE SAMĠ DĠNÇ ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLEN ġĠKE
FAALĠYETLERĠ
ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
14.05.2011 günü saat:15.27‟de Sami Dinç‟i, Milan Lednicky‟in aradığı görüşme;
Milan: “Şu anda arkadaşımla birlikte kapalı çarşıdayım,…ne dersin nerede buluşalım, yarın maça gidecek
misin?”, Sami: “Hayır maça gitmiyorum ama bugun biraz işim var”, Milan: “Hangi günü tercih edersin yarın mı ya
da pazartesi de olabilir”, Sami: “....Nerede kalıyorsun”, Milan: “Asya tarafında Sorbit hotel,…Üsküdar‟da”, Sami:
“Anladım Üsküdar‟da otel,…tamam yarın sabah otelin orada buluşabilirz”, Milan: “Yarın sabah biraz geç
olabilir,…yarın kaç civarında,…9.30,…benim otelime geleceksin değil mi?”, Sami: “Ok lütfen bana adresini
yazarmısın müsait olduğunda, 9 30‟da otelde olurum”, Milan: “Tamam yazıcağım yarın 9 30‟da seni
bekliyeceğim” . (tape:0000)
14.05.2011 günü saat:20.03‟de Sami Dinç‟in, Milan Lednicky‟a gönderdiği mesajda;
“Hi Milan, please don t forgettosend me thedetailedaddressand name of the hotel youarestaying” (bana
kaldığın otelin adresini göndermeyi unutma) yazdığı. (tape:3679)
14.05.2011 günü saat:20.42‟de Sami Dinç‟e, Milan‟ın gönderdiği mesajda;
“Sozbirroyalresidence hotel pasalimani caddesi no 4 uskudar” yazdığı. (tape:3680)
14.05.2011 günü saat:20.43‟de Sami Dinç‟in, Milan‟a gönderdiği mesajda;
“Ok then, I will be there at around 9.30. Have a goodbosphorusnight :)” (yarın 9 30 da orada olurum iyi
geceler) yazdığı. (tape:3681)
15.05.2011 günü saat:12.10‟da Şekip Mosturoğlu'nu Sami Dinç'in aradığı görüşmede;
Sami‟nin; "Sabah 9:30 da.. gittim de, Slovak‟a… bizimkine gittim…yok diyor yani zaten hiçbir Ģey
yapamam diyor yani çok yabancı karĢıladı olayı yani… söylediğime de piĢman oldum yani…biraz Ģey
yaptı böyle ya nasıl falan dedi bende sonra yok yanlıĢ anladın falan dedim yani biraz salakça oldu yani
bizimki de…o kadar abi" dediği, Şekip‟in; "İyi güzel hayatını yaşa" dediği (tape:2646) tespit edilmiştir.
(Örgüt üyesi Sami Dinç; Ankaragücü-Fenerbahçe maçının olduğu günün sabahı Slovakya uyruklu
Ankaragücü kalecisi Stefan Senecky’nin menajeri Milan isimli şahsa Senecky’nin bahse konu
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müsabakada Fenerbahçe lehine olacak şekilde oynaması için teklifte bulunduğu ancak menajerin tepki
göstererek teklifi reddettiği, sürecin şüpheli Şekip Mosturoğlu’nun bilgi ve gözetiminde geliştiği
anlaşılmaktadır.)
OLAYA ĠLĠġKĠN TANIK / ġÜPHELĠ ĠFADELERĠ
Murat Şahin savcılıkta tanık sıfatıyla alınan beyanında; “ …Mehmet Yenice'yi tanırım. Fenerbahçe‟de
oynadığım dönemde bu şahıs kulüplerde masörlük yapıyordu...Bu Ģahıs 3-4 ay kadar önce beni aradı. Ben o
sırada Ġstanbul'daydım. Bana Ankaragücü kulübünde oynayan futbolculardan kimseyi tanıyıp
tanımadığımı sordu. KonuĢma tarzından benden Ģike amaçlı olarak bunu sorduğunu anladım. Ankaragücü
kulübünde tanıdığım futbolcular olmasına rağmen kimseyi tanımadığımı söyledim. Muhtemelen tanıdığım
kimse olduğunu söylesem aracılık yapmamı isteyecekti. Bu görüĢmeler Fenerbahçe - Ankaragücü
maçının öncesinde oldu. Bir iki aramasında cevap vermedim. Bir defasında aradığında konuĢtum.
Ardından bu görüşme sırasında evde olduğum için, eşim, Mehmet Yenice'yi tanıdığı için beni neden aradığını
sordu. Genelde bu tür aracılar masörler ve futbol camiasındaki bazı şahıslar para istemek için aradıklarından
bundan huylandı, sordu. Ben, Mehmet Yenice'nin Ģike amaçlı aracılık yapmamı istediğini söyledim. EĢimde
bundan rahatsız oldu. Benim daha önce herhangi bir şike veya teşvik olayına karışmışlığım yoktur. Bu Ģahıs
benim dıĢımda baĢkalarını da aracılık yapması için aradı mı onu bilemem, benden böyle bir talebi
oldu….29.04.2011 günlü..aramadan önce beni arayıp Ģike için aracılık yapmam teklifinde bulunmuĢtu. Ben
bu nedenle rahatsız olduğum için daha sonra aramalarında telefonuna çıkmamıĢtım. 01.05.2011
günlü…görüşmede beni aramasından rahatsız olduğumu kendisine hissettirdim. Zaten söyledim de. Kendisi de
görüşmede benim bundan rahatsız olduğumu anladığını bana hissettirdi. "ya yok diyorum, sen hala uzatıyorsun
ya" derken ben bunu vurguladım. "o alangirli bir şey yani, biliyorsun öbür türlü olsa şey yapardım" derken, bazen
futbolcu transferlerinde yaşımız ve tecrübemiz itibariyle bizden aracılık yapmamızın istendiği olmuştur. Eğer bu
tarz bir talebi olsa. bunu seve seve yapabileceğimi, ancak talebinin Ģike amaçlı aracılık yapmam olması
nedeniyle bunu kabul edemeyeceğimi kastettim. Yine "yok yok hiç uzatma" derken bu mevzuyu artık
konuşmak istemediğimi kastettim. 03.05.2011 günü bana geceyarısı çektiği mesajda "aylık.maaşı.vereceklermiş.
Gideyimmi.cevap.bekliyorum" yazmış, bu mesajda aynı talebini içermektedir. Ben aylık maaşı vereceklermiş
derken bana ne kadar para teklifinde bulunduğunu bilmiyorum. Ilgilenmediğim için sormadım. Zaten mesajımda
ilgilenmediğimi kendisine yazdım.Mehmet Yenice benden Ankargücü spor kulübünde oynayan futbolcularla
irtibat kurmamı istemiĢti. Benden sonra birileri aracılığı ile irtibat kurdu mu bilmiyorum…17.05.2011 tarihli
tutanak içeriği hakkında bilgiye sahip değilim. O tarihte kendisinin Ankara'ya niye gittiğini, kimle görüştüğünü, ne
kadar para götürdüğünü, kime dağıttığını bilmiyorum. Ben bu konuyla ilgilenmedim…” demiştir.
Aziz Yıldırım savcılık ifadesinde; Yavuz Ağırgöl ve Cemil Turhan'ın ortak Fenerium mağazası açtıklarını,
şahıslarla görüşmelesinin bu konuyla ilgili olduğunu, Mehmet Yenice'de yakalanan parayı bilmediğini beyan
etmiştir.
İlhan Yüksel Ekşioğlu savcılık ifadesinde; söz konusu eylem hakkında bilgisi olmadığını, bu eylemde yer
almadığını beyan etmiştir.
Mehmet Şekip Mosturoğlu savcılık ifadesinde; Sami Dinç ile Milan'ın hangi sebeple buluştuğunu
bilmediğini, bildiği kadarıyla Sami'nin menajerin alacağını takip ettiğini beyan etmiştir.
Sami Dinç savcılık ifadesinde; Milan ile görüşme sebebinin menajerliğini yaptığı Holosko'nun alacak
meselesi olduğunu beyan etmiştir.
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Cemil Turhan kolluk ifadesinde; Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl ile kulüpte buluşmalarına dair fiziki
takip hakkında; şahısların tesislere geldiğini gördüğünü, Mehmet Yenice'nin Yadigar Boğa'yı amcası olarak
tanıttığını, bu sırada yanlarında Yavuz Ağırgöl'ün de bulunduğunu daha sonra şahısların yanından ayrılarak
odasına gittiğini, şahısların sonrasında kiminle görüştüğünü bilmediğini, konuyla ilgili yaptığı telefon görüşmelerini
hatırlamadığını beyan etmiştir.
Cemil Turhan savcılık ifadesinde; Mehmet Yenice'de polis kontrolünde yakalanan paranın Mehmet
ile Ġlhan'ın ev alıĢveriĢi ile ilgili olduğunu beyan etmiĢtir.
Yavuz Ağırgöl kolluk ifadesinde; Mehmet Yenice'den alacağı olduğunu, bu nedenle Ankara‟ya
gittiğinde yanına uğradığını ancak parayı alamadığını, İlhan ile yaptığı görüşmede geçen inşaat ve işçiler
sözleri ile ilgili olarak; Ġlhan ile herhangi bir inĢaat iĢi olmadığını, Mehmet Yenice ile yaptığı telefon
görüĢmelerinin alacağı ile ilgili olduğunu, İlhan'dan daire almak için borç para istediğini ancak para olmadığı
için alamadığını, bu buluşmadan sonra stada giderek protokol müdürü ile kendi odasında oturduğunu, 02.05.2011
tarihli para konusunun geçtiği Mehmet Yenice ile yapmış olduğu telefon görüşmesi hakkında Mehmet Yenice'nin
kendisinde iki tane bilet istediğini, kendisinin de bir tane bilet olduğunu, görüşmedeki konunun bu olduğunu,
Mehmet Yenice'nin Yadigar Boğa ile stada gelmesi ile ilgili fiziki takip tutunanağı hakkında; Mehmet Yenice'nin
kendisine olan 2.500 tl borcunu ödemek için geldiğini, geldiğinde sadece kendisine maç bileti verdiğini, bu
biletleri Cemil Turhan'ın yanında verdiğini, Mehmet Yenice ile bu tarihten sonra herhangi bir yüzyüze
görüşmesinin olmadığını, 2.500 TL alacağını tahsil edemediğini, Mehmet Yenice ile yaptığı paranın iade edilmesi
hakkındaki görüşmelerin kendisine ait olmadığını, İlhan'a 100.000 dolar geri verilmesi olayını bilmediğini, bu
parayı teslim etmediğini, paranın İlhan Yüksel'e teslim edilmesi ile ilgili fiziki takip hakkında paradan bilgisi
olmadığını, parayı kendisinin vermediğini, Mehmet Yenice‟nin ev almak maksadıyla İlhan'ın yanına gittiğini,
beyan etmiştir.
Mehmet Yenice kolluk ifadesinde; Yadigar Boğa ile birlikte Yavuz Ağırgöl ve Cemil Turhan'la Fenerbahçe
stadında buluşmasına yönelik fiziki takip hakkında; stada gitme sebebinin Hakan Tecimer ile buluşmak olduğunu
(Yavuz Ağırgöl'ün buluşmadan önce Cemil Turhan ile görüşmek için Mehmet Yenice'yi çağırdığı iletişim tespit
tutanakları mevcuttur), İlhan Yüksel'den 300.000 dolar almadığını, aracında bulunan 100.000 doların kendisine
ait olduğunu, bu para ile ev almak istediğini beyan etmiştir.
Mehmet Yenice savcılık ifadesinde; ev almak istediği için Yavuz Ağırgöl ile birlikte Ġlhan Yüksel'in
ofisine gittiğini ve Ġlhan Yüksel'e 100.000 dolar verdiğini beyan etmiştir.
Yadigar Boğa kolluk ifadesinde; Mehmet Yenice'ye eşlik etmek için İstanbul'a geldiğini, Mehmet
Yenice'nin ne amaçla geldiğini bilmediğini, stada girdiklerinde araçtan inmediğini, kısa süre sonra Mehmet
Yenice'nin geri geldiğini ve Ankara'ya geri döndüklerini beyan etmiştir.
Abdullah Başak savcılık ifadesinde; Yusuf Turanlı'nın futbolcu transfer etmek için kendisini Aziz Yıldırım
ile tanıştırmasını istediğini, karşılaşma öncesinde Ankaragücü‟lü futbolcularla görüşmediğini, şike teklifi hakkında
bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.
Yusuf Turanlı kolluk ifadesinde; konu hakkındaki tüm iletişim tespit tutanaklarını hatırlamadığını beyan
etmiştir.
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Tuğrul Doğan Şahin kolluk ifadesinde; kendisine herhangi bir şike teklifinin yapılmadığını beyan etmiştir.
Uğur Uçar kolluk ifadesinde; 11.05.2011 günü saat : 12:00‟de Ümit Aydın ile yaptığı 3265 kayıt numaralı
görüşmeyle ilgili olarak; “Ümit Aydın‟ın „aslında direk zengin olma yolu da var‟ sözü ile neyi kastettiğini
bilmediğini, bu kelimeden kendisinin maçta kötü oynaması için, Ümit Aydın‟a teklif geldiğini anladığını,
ancak Ümit Aydın‟ın bu görüĢmede „gerek yok ona‟ diyerek baĢtan teklifi reddettiğini, Ümit Aydın‟ın
kendisine kısa yoldan zengin olma yolunun olduğunu söylemesi üzerine, kendisinin de „hiç duymayayım
bile‟ diyerek Ümit Aydın‟a gelen Ģike teklifini kendisine söylememesini, böyle bir teklifi duymak dahi
istemediğini belirttiğini” beyan etmiştir (Kl:66, Dizi:244).
EYLEMĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Soruşturma kapsamında elde edilen tüm deliller birlikte ele alındığında; 15.05.2011 günü İstanbul‟da
oynanan Fenerbahçe – Ankaragücü karşılaşmasının, Fenerbahçe'nin lehine sonuçlanması amacıyla; Aziz
Yıldırım'ın, birkaç koldan faaliyet yürüttüğü,
Bir yandan Ġlhan Yüksel EkĢioğlu ve Cemil Turhan‟ın; Yavuz Ağırgöl ve Mehmet Yenice üzerinden
faaliyet yürüttükleri, bu kapsamda Mehmet Yenice‟nin önce Kasımpaşa Spor kalecisi Murat Şahin aracılığıyla
Ankaragücü‟nde oynayan bir futbolcuyla irtibat kurmaya çalıştığı, Murat Şahin‟in şike için aracılık yapma teklifini
kabul etmediği, bunun üzerine Mehmet Yenice‟nin Yadigar Boğa üzerinden bazı Ankaragücü‟lü futbolcularla
görüşerek şike amaçlı anlaştığı, (bu futbolcular belirlenemiştir), şahsın şikeye aracılık yapma karşılığında İlhan
Yüksel Ekşioğlu‟ndan aldığı 400.000 dolar paranın bir kısmını Ankara‟da irtibat kurduğu şahıslara verdiği, 100.000
doları iade etmek için geri getirdiği esnada yapılan asayiş uygulamasında paranın araçta bulunduğu ( durum
yapılan iletişim dinlemeleri ile tespit edilmiş, operasyonun deşifre olmaması açısından olay tarihinde şahsın aracı asayiş
uygulaması yapılarak aranmış, şikeye konu paranın araçta bulunduğu belirlenmiştir. ),

Aziz Yıldırım‟ın talimatlarıyla diğer yandan Bülent Ġbrahim ĠĢcen ve Abdullah BaĢak‟ın Yusuf Turanlı
üzerinden Ankaragücü‟lü futbolculara ulaşmaya çalıştıkları, Yusuf Turanlı‟nın önce Ankaragücü‟nde futbol
oynayan Turgut Doğan Şahin ile irtibat kurduğu, bu şahsın şike teklifini kabul etmediği, ardından menajerlik yapan
Ümit Aydın‟a teklifin iletildiği, şahsın şikeye aracılık yapma teklifini kabul ettiği ve menajerliğini yaptığı Uğur Uçar
isimli futbolcuya şike teklifinde bulunulduğu, bu şahsın da teklifi kabul etmediği,
Aziz Yıldırım‟ın talimatlarıyla üçüncü koldan; Mehmet ġekip Mosturoğlu‟nun bilgisi ve talimatları
doğrultusunda Sami Dinç‟in; Ankaragücü takım kalecisi Stefan Senecky‟nin menajeri Milan isimli şahsa şikeye
aracılık yapması için teklifte bulunulduğu, bu teklifinde menajer tarafından kabul edilmediği belirlenmiştir.

6-) 15.05.2011 GÜNÜ TRABZON‟DA OYNANAN TRABZONSPOR – Ġ.B.B. SPOR
MAÇINDA TEġVĠK PRĠMĠ VERĠLMESĠ
EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
Süper Ligin 32. hafta maçları sonunda Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 76 puanda olduğu, ikili averaj
sistemine göre Fenerbahçe'nin lig lideri olduğu, 3. sırada bulunan Bursaspor‟un şampiyonluk ihtimalinin
kalmadığı, Fenerbahçe ve Trabzonspor‟un şampiyonluk yarışında yalnız kaldıkları, geriye kalan 2 karşılaşmada
Fenerbahçe'nin olası puan kaybı ve Trabzonspor'un maçlarını kazanması durumunda Trabzonspor'un şampiyon
olma ihtimalinin bulunduğu, bu nedenle; Aziz Yıldırım liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, ligin 33.
haftasında 15.05.2011 günü oynanacak Trabzonspor - İ.B. B.Spor maçının Fenerbahçe lehine sonuçlanması için
bazı İ.B.B.Spor‟lu futbolculara iyi oynamaları karşılığında teşvik pirimi verme girişiminde bulundukları,
Bu amaçla 10.05.2011 günü Aziz Yıldırım'ın, İlhan Ekşioğlu ve Abdullah Başak'ı yanına çağırdığı,
yapılacak teşvik girişimi hakkında talimat verdiği, bu buluşmanın ardından Abdullah Başak'ın, önceki haftalarda

16

oynanan Fenerbahçe-İ.B.B. karşılaşmasında İbrahim Akın'ı şike yapması için azmettiren Yusuf Turanlı'yı aradığı
ve İ.B.B.spor‟lu futbolcularla irtibata geçerek teşvik pirimi almaları için görüşmesini istediği, bu arada aynı konuyu
Bülent İbrahim İşçen'in de takip ettiği ve durum hakkında Abdullah Başak'ı ve Yusuf Turanlı'yı arayarak bilgi
aldığı,
İlhan Ekşioğlu'nun talimatıyla hareket eden Abdullah Başak'ın yönlendirdiği Yusuf Turanlı'nın; Büyükşehir
Belediyesporlu futbolcular İbrahim Akın ve İskender Alın ile irtibata geçtiği ve şahıslarla buluşmak için
randevulaştığı, bu buluşmaya Abdullah Başak'ın da gelmek istediği ancak adı geçen futbolcularla birlikte
görünmek istemediği, bu nedenle 12.05.2011 günü Yusuf Turanlı'yı aradığı ve İbrahim Akın ve İskender Alın'la
buluşmasını, konuyu aktararak diğer takım oyuncularıyla görüşmelerini istediği, aynı gün Yusuf Turanlı'nın
İbrahim Akın ve İskender Alın‟la Akmerkez'de bulunan S Cafe isimli işyerinde buluştuğu, görüşmeden sonra,
İbrahim Akın ve İskender Alın'ın ayrılmasının ardından Abdullah Başak'ın Akmerkezin önüne geldiği ve Yusuf
Turanlı ile kısa süre görüştükten sonra ayrıldıkları, bu durumun yapılan fiziki takip çalışması neticesinde tespit
edildiği,
Buluşmanın ardından Abdullah Başak'ın İlhan Ekşioğlu'nu arayarak bilgilendirdiği, şahısların; İskender ve
İbrahim'in; takım arkadaşlarıyla görüşmelerini "7 tane uçak biletini aldın de mi" şeklinde şifreli sözlerle
aktardıkları,
İlerleyen süreçte Yusuf Turanlı'nın; gerek İbrahim Akın gerekse İskender Alın ile yaptığı telefon
görüşmelerinde; hem maç kadrosunda oynayacak futbolcuların kimler olduğu, hem de teşvik pirimi konusunda
kimlerle görüşme yaptıklarına dönük bilgiler aldığı, İskender Alın'ın "Cihan, Holmen, Mahmut, Metin, bunlarla
konuştuk" diyerek bilgi verdiği, Yusuf Turanlı'nın kaleci için girişimde bulunup bulunmadıklarını sorması üzerine
İbrahim Akın'ın; "O şey bizim o Oğuzhan Trabzon‟lu" diyerek kaleciye teşvik priminden bahsetmelerinin
sakıncalı olacağını söylediği,
Bunların yanı sıra Bülent İbrahim İşçen'in de teşvik girişimini takip ettiği, Abdullah Başak'ın bu durumdan
rahatsız olduğu ve iki kişi tarafından takip edilmesinin iyi olmayacağını belirttiği, İskender Alın'ın kadroya
alınmayacağını öğrenmeleri üzerine teşvik konusunda anlaştıkları bu futbolcunun oynaması için Yusuf Turanlı'nın
yardımcı antrenör Arif'i aradığı ve İskender'i oynatmalarını istediği,
15.05.2011 günü söz konusu müsabakanın oynandığı, karşılaşmanın Trabzonspor'un 3-1‟lik galibiyeti ile
sonuçlandığı, İ.B.B. takımında Yusuf Turanlı ile teşvik pirimi anlaşması yapan İbrahim Akın ve İskender Alın'ın
yanı sıra Yusuf Turanlı'nın isteği doğrultusunda İbrahim ve İskender'in görüştüklerini söyledikleri Cihan Haspolatlı,
Metin Depe, Mahmut Tekdemir, Samuel Tobias Holmen isimli futbolcuların da oynadıkları, İ.B.B. takımının
golünü Holmen'in attığı,
Sonuç olarak Aziz Yıldırım liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün Fenerbahçe takımının şampiyon
olabilmesi amacıyla, Trabzonspor karşısında iyi oynamaları ve Fenerbahçe takımının lehine sonuç almaları için
adı geçen şahıslar aracılığı ile İ.B.B.Spor futbolcularına teşvik pirimi verdikleri anlaşılmaktadır.
EYLEME ĠLĠġKĠN 12.05.2011 TARĠHLĠ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:208-214 arası)
İletişim tespit çalışmalarına göre; 15.05.2011 günü oynanacak Fenerbahçe-Ankaragücü ve Trabzonsporİ.B.B.Spor müsabakalarının Fenerbahçe lehine sonuçlanması için Aziz Yıldırım‟ın talimat ve direktifleriyle hareket
eden İlhan Ekşioğlu‟nun Abdullah Başak‟ı görevlendirdiği, Abdullah Başak‟ın bu faaliyetleri Yusuf Turanlı
üzerinden halletmeye çalıştığı, Yusuf Turanlı‟nın Ankaragücü‟lü futbolculara yönelik girişimlerinin akim
kalmasından dolayı İ.B.B.Spor-Trabzonspor maçının önem kazandığı, bu nedenle Yusuf Turanlı‟nın İ.B.B.Spor‟lu
futbolcular İbrahim Akın ve İskender Alın‟la 12.05.2011 günü saat:16.30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Cad.
üzerinde bulunan Akmerkez alışveriş merkezinde faaliyet gösteren S Cafe kafeteryada bir araya geleceği, bu
buluşmaya Abdullah Başak‟ın da katılacağı ancak Abdullah Başak‟ın futbolcuların kendisini görmesini istemediği
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için Akmerkez alışveriş merkezinin Ulus Kapısı tarafında Yusuf Turanlı‟yla kısa bir görüşme gerçekleştireceğinin
belirlenmesi üzerine;
Görevlilerce 12.05.2011 günü saat:15.00‟de Akmerkez AVM civarına geçilerek fiziki takip çalışmalarına
başlanıldığı; saat:16.10‟da Yusuf Turanlı‟nın ofis olarak kullandığı Nispetiye Caddesi Ece apt. no:29 sayılı
adresten bir şahısla birlikte çıktığı, caddenin karşısına geçerek Akmerkez AVM‟ne birlikte girdikleri ve zemin katta
bulunan S Cafe isimli kafeteryaya oturdukları, saat:16.30‟da İbrahim Akın‟ın, kafeteryada yemek yiyen Yusuf
Turanlı‟nın yanına geldiği ve selamlaşarak yanlarına oturduğu, saat:16.45‟de İskender Alın‟ın bir arkadaşıyla
birlikte gelerek masadakilerle selamlaşıp oturtuğu ve sohbet etmeye başladı, saat:17.00‟de Yusuf Turanlı ile
arkadaşının, alışveriş merkezinin Ulus kapısına çıkarak sigara içtikleri, ayaküstü sohbet ettikleri ve kısa bir süre
sonra aynı masaya geri döndükleri ve oturdukları, saat:17.09‟da Yusuf‟un arkadaşının, saat:17.40‟ta da
İskender‟in arkadaşının kalkarak kafeteryadan ayrıldıkları, saat:17.50‟de Yusuf Turanlı, İbrahim Akın ve İskender
Alın‟ın kafeteryadan çıkarak, alışveriş merkezinin 1.katına çıktıkları ve burada İskender Alın‟ın vedalaşarak
alışveriş merkezinin Ulus kapısından ayrıldığı, Yusuf Turanlı ile İbrahim Akın‟ın ise aynı kapıdan çıktıkları ve kapı
önünde ayaküstü konuştukları, bu sırada 34 EA 701 plakalı beyaz renkli Audi marka aracın alışveriş merkezinin
önüne geldiği ve İbrahim Akın‟ın Yusuf Turanlı ile vedalaşıp araca binerek Levent istikametine doğru gittiği,
saat:18.05‟de Yusuf Turanlı‟nın telefon görüşmesi yaparak alışveriş merkezi önünden Ahmet Adnan Saygun
caddesinin karşısına geçtiği, bu sırada 34 YC 442 plakalı beyaz renkli Porsche Cayenne marka aracın geldiği,
aracın sağ ön tarafından Abdullah Başak‟ın indiği ve Yusuf Turanlı‟yla cadde üzerinde ayaküstü konuştukları,
saat:18.15‟te de ayrıldıkları, A.Başak‟ın araca tekrar bindiği, Yusuf Turanlı‟nın ise Nispetiye caddesi üzerinden
Zincirlikuyu istikametine doğru yaya olarak gittiği görülmüş süreç fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.
EYLEME ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
09.05.2011 günü saat:14.41‟de İlhan Ekşioğlu'nu Abdullah Başak'ın aradığı görüşme;
Abdullah: “Öbür iĢ için garanti diyor abi…evet ikincisi için…dışarda olsaydın abi bi çay içerdik", İlhan:
“Sen gel klube tamam mı...arabanı dıĢarı bırak o Dereağzı tarafından gel", Abdullah: “Tamam arkadaĢla
geliyorum o zaman abi", (tape:2970)
(Abdullah Başak, Yusuf Turanlı ile yaptığı görüşmeyi kastederek; Trabzon maçına yönelik yapılan teşvik
girişimlerinde bir sorun olmadığını bildiriyor.)
10.05.2011 günü saat:12.19‟da Abdullah Başak'ın Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme;
Abdullah: "Kulübe çağırdılar beni…Büyüğü de en büyük de oradaydı…tek yetkili sensin…o
kardeĢimizi de söyle dedi halletsin", Yusuf: “Haber bekliyorum arayacağım seni",(tape:3185)
10.05.2011 günü saat:16.58‟de Abdullah Başak'ı Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme;
Ankaragücü müsabakası hakkında konuştuktan sonra Abdullah‟ın; “Tamam öbürü peki" dediği,
Yusuf‟un; “Öbüründe problem yok hafta sonu tamam ya… sen onu Ģey yap abi konuĢ yani…bana haber ver
abi" dediği, (tape:3187)
10.05.2011 günü saat:18.31‟de Yusuf Turanlı'yı Abdullah Başak'ın aradığı görüşmede;
Ankaragücü müsabakası hakkında konuştuktan sonra, Yusuf‟un; “Öbür tarafa Ģey yapacağız abi pazar
Ģey hafta sonu için…Ģey olsa abi dün bütün gün onunla uğraĢtım…öbür taraf yani…o öbür tabi canım
orada sıkıntı yok…" dediği. (tape:3425)
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11.05.2011 günü saat:12.12‟de Abdullah Başak‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ġlhan: “…2‟de buluĢalım mı,…2‟de benim ofiste rahat rahat konuĢuruz”, Abdullah: “Tamam abi
tamam”. (tape:3128)
11.05.2011 günü saat:12.15‟de Abdullah Başak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
Abdullah: “…ġimdi beni çağırdı da saat 2‟de kulübe,…aynı dediğin şekilde diyorum demi”, Yusuf: “Şey
yani adamı görmüyor musun bugün Şeref ...çok korkmuĢlar yani”, Abdullah: “ama ikincisi tamam demi”, Yusuf:
“…Tabi tabi hafta sonu da öbürü tamam yani ha ikincisi dediğin abi bunlarla ilgili bir Ģey yok yani,… bizim
takımla ilgili hiç bir Ģey yok yani,…tamam hani o vardı ya maç beraber falan seyrettik ha,…onlarda rahat
olun yani evet…ama oraya tam bir Ģey belirle abi…”.(tape:3129)
(Şahısların hem Fenerbahçe- Ankaragücü, hem de Trabzon-İBB müsabakası hakkında konuştukları,
Yusuf Turanlı‟nın Ankaragücü‟lü futbolculara yönelik şike girişimlerinde sonuç alınamadığını ancak İ.B.B.Sporlu
bazı futbolculara teşvik primi verilmesinde bir sorun olmadığını aktardığı, Abdullah Başak‟ın da; görüşmeden 2
dakika önce İ.Ekşioğlu ile yaptığı görüşmeye atıf yaparak İlhan‟la buluşmak üzere kulübe geçtiğini, bu bilgileri
aktaracağını söylediği belirlenmiştir. Yusuf Turanlı‟nın süreçte kendi başına hareket etmesi, bazı ayarlamalar
yapıp futbolcularla anlaştığını beyan edip tarafları dolandırmaya kalkması halinde Ankaragücü‟lü futbolculara
dönük girişimlerinin sonuçsuz kaldığını söylemeyeceği, bu maça dönük girişimlerini de amaca ulaşmış gibi
göstererek maddi menfaat sağlamaya çalışacağı değerlendirilmiş olup, örgüt adına hareket eden şahıslara tutarlı,
oluşa uygun, faaliyetlerini gösterir bilgiler aktardığı anlaşılmaktadır .)
11.05.2011 günü saat:13.48‟de Abdullah Başak‟ı Bülent İbrahim İşçen‟in aradığı görüşme;
Bülent: “Şu ... takip et bakalım nerdeymiş”, Abdullah: “Demin aradım başka bir şey sordum abi,…evdeyim
dedi, aldı abi o…sabah 10‟da çağırdı beni dedi,…beni de demin aradı,…o vatandaĢ,…ofise çağırdı,…2‟de
burada ol dedi”. (tape:3130)
11.05.2011 günü saat:14.09‟da Abdullah Başak‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Abdullah: “Abi Ofiste misin,…3-5 dakika sonra oradayım abi”, İlhan: “Onu bir 15 dakika yap,…hadi 15
dakika oyalan 15 dakika sonra bekliyorum bir yerdeyim” . (tape:3131)
11.05.2011 günü saat:14.16‟da Abdullah Başak‟ı İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan: “Geldim ben”, Abdullah: “Tamam abi geliyorum”. (tape:3133)
11.05.2011 günü saat:15.53‟de İlhan Ekşioğlu'nu Aziz Yıldırım'ın aradığı görüşme;
Aziz: “Sen ne yaptın", İlhan: “Ben iyiyim gayet iyi", Aziz: “Ben 5 buçuktan sonra kulübe geleceğim", İlhan:
“Tamam bende orada olurum başkanım".(tape:2980)
12.05.2011 günü saat:10.23‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Abdullah Başak‟ı aradığı görüşme;
İlhan: “Döndü mü senin misafirin”, Abdullah: “Dönmek üzere abi”, Ġlhan: “Ġyi bana Ģey lazım bu gün
acil bu belediyede çalıĢan kiĢilerin isimleri,…tamam mı onları hallet yanına gelmen lazım mutlaka ”,
Abdullah: “Tamam abi ne demek”. (tape:2983)
12.05.2011 günü saat:10.26‟da Abdullah BaĢak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
Beşiktaş ile İ.B.B.Spor arasında oynanan Türkiye kupası finaliyle ilgili konuştukları, Yusuf‟un; “Bizimkileri
görmedin mi nasıl oynadılar” dediği, …Abdullah‟ın; “Bu tarafa gelmen lazım” dediği, Yusuf‟un misafiri olduğunu
belirterek öğleden sonra gelebileceğini söylediği, Abdullah‟ın; “Ama erken saatte gel ki beraber ofisine
gideceğiz” dediği, (tape:3135)
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12.05.2011 günü saat:12.43‟de Abdullah Başak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşmede;
Abdullah: “Ben Beylikdüzü‟ndeyim,…Buradan Maslak‟a doğru geçeceğiz” , Yusuf: “Etiler Etiler‟e gel abi
Etiler‟e” . (tape:3137)
12.05.2011 günü saat:14.12‟de Yusuf Turanlı'yı İskender Alın'ın aradığı görüşme;
İskender: “Etiler‟e girdim şimdi…2-3 dakika sonra", Yusuf: “Gel ofise gel ya gideriz sonra gel…arabayı
bırak şeye ..leye…ana kapının önüne bırak ...leye gel" . (tape:3434)
12.05.2011 günü saat:16.17‟de Yusuf Turanlı'nın İskender Alın'ı aradığı görüşme(tape:3436);
Yusuf: “Ben S Cafedeyim he yemek yiyeceksen gel yani", İskender: “Tamam geliyorum birazdan".
12.05.2011 günü saat:14.51‟de Yusuf Turanlı'ya İbrahim Akın'ın gönderdiği mesajda;
"Geliyom etilere :)" yazdığı. (tape:3435)
12.05.2011 günü saat:15.30‟da İlhan Ekşioğlu‟nu Abdullah Başak‟ın aradığı görüşme;
Abdullah:“KarĢıdayım da abi,…arkadaĢ Ģimdi yanıma gelecek abi oturacağız”, İlhan: “tamam gelsin
o isimleri al ,…o 7 kiĢinin uçak biletini alalım”, Abdullah: “tamam anladım”, (tape:2986)
(Abdullah Başak, Yusuf Turanlı ile yapacağı görüşmeden bahsediyor, İ.Ekşioğlu da teşvik primi verilmesi
amacıyla anlaşılan futbolcuların isimlerini öğrenmesini istiyor.)
12.05.2011 günü saat:15.36‟da İbrahim Akın‟ın X Şahsı aradığı görüşme;
İbrahim: “…Bu pazar günü güzel bir maç var hocam…iyi de bir primimiz var onu da söyleyeyim
sana… Trabzon‟la oynayacağız".(tape:3556)
12.05.2011 günü saat:15.56‟da Abdullah Başak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
Abdullah: “o iĢ tamam ha”, Yusuf: “Biz karşıya mı geçeceğiz abi,..tamam gelince ara beni abi sen
Akmerkez‟e gelince”. (tape:3138)
12.05.2011 günü saat:16.28‟de Yusuf Turanlı'yı İbrahim Akın'ın aradığı görüşme;
İbrahim: “Neredesiniz abi", Yusuf: “S Cafede gel".(tape:3437)
12.05.2011 günü saat:17.37‟de Abdullah Başak'ın Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme;
Yusuf: “ Akmerkez‟deyim abi", Abdullah:"Ben kapının önüne gelince dışarı çıkar", Yusuf: “He dışarı
çıkarım gelince ara beni", Abdullah: “Sen bugün çeldiğin arkadaĢlarla konuĢtun mu", Yusuf: “Hee
oturuyoruz biz beraber oturuyoruz arkadaĢlarla", Abdullah: “Beni hiç görmesinler dışarıda",(tape:3189)
(Yusuf Turanlı; İbrahim Akın ve İskender Alın‟la yaptığı görüşmeden bahsediyor.)
12.05.2011 günü saat:18.09‟da Abdullah Başak'ın İlhan Ekşioğlu'nu aradığı görüşme;
Abdullah: “Bende şimdi Akmerkez‟deydim abi…arkadaĢlarım vardı oturuyordum da…Cemil abi biraz
şey yapmış aramıĢ galiba abi…dedi abi bizi yüz göz etmeyin abi onlarla", İlhan: “O onu her zaman halini
hatırını sorar ya", Abdullah "AnlamıĢ çocuk abi halini hatırını soruyor da ya beni oraya çağırdı diyor abi ben
gitmeyeceğim haberiniz olsun dedi", İlhan: “Gitmesin bana ne benim haberim yok zaten… şimdi ee sen 7 tane
uçak biletini aldın demi", Abdullah: “Aldım abi şey sana yüz yüze konuĢuruz abi", İlhan: “Ama senin şeye
gelmen lazım ee Kandilli ye gelicen".(tape:3190)
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13.05.2011 günü saat:09.13‟de İlhan Ekşioğlu‟nu Abdullah Başak‟ın aradığı görüşme;
Abdullah: “E-5‟ten Kadıköy‟e doğru gidiyorum”, İlhan: “Ben 5 dakika sonra ofisteyim”, Abdullah: “Ben de
rahatsız etmezsem gelirim yanına”, İlhan: “gel gel oğlum bekliyorum uyuyamadım gece”. (tape:2987)
13.05.2011 günü saat:10.09‟da Abdullah Başak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
Abdullah: “… bende Kadıköy‟deyim iĢte oturuyorum”, Yusuf: “Tamamdır yani” , Abdullah: “Tamamdır
tamam”. (tape:3139)
(Abdullah Başak‟ın, İlhan Ekşioğlu‟yla ofisinde görüştüğü, çıkışta Yusuf Turanlı‟yı aradığı
anlaşılmaktadır.)
13.05.2011 günü saat:13.36‟da İbrahim Akın‟ı Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme;
Yusuf: “Pazara kadar at…tamam yani o iĢ tamam…telefonda fazla Ģey yap... tamam yani… ben pazar
günü oradayım zaten yanımda olacak her Ģey ona göre" , İbrahim: “Sağ ol abi",(tape:3559)
(Yusuf Turanlı‟nın 15.05.2011 günü İbrahim Akın‟a teşvik primini vereceği değerlendirilmiştir.)
13.05.2011 günü saat:16.51‟de İbrahim Akın‟ın Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme;
…Yusuf: “Öbür iĢ tamam mı…herkes tamam değil mi", İbrahim: “Yani 5 kiĢi ama Yusuf abi…çünkü
oynamayacaklar var söyleyemeyiz onlara".(tape:3560)
13.05.2011 günü saat:16.53‟de İbrahim Akın‟ın Metin Depe'yi aradığı görüşme;
İbrahim: “Geçeceğim saat 6 buçukta orada olacağım", Metin: “Tamam o zaman he tamam ben oraya
gelirim".(tape:3561)
13.05.2011 günü saat:18.16‟da Aziz Yıldırım‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan: “Bir işte o fikslemeye gittim…söylediğiniz Ģeyi…herĢey tamam", Aziz: “Karşıda mısın bu tarafta
mı…senin programın ne", İlhan: “Ben hallederim geleyim isterseniz", Aziz: “Sen şuradan bir çık gel
Samandıra‟ya".(tape:2408)
(Sabah saatlerinde Abdullah Başak‟la yaptığı görüşmeyi kastediyor.)
14.05.2011 günü saat:12.19‟da Yusuf Turanlı'nın İbrahim Akın'ı aradığı görüşme;
Yusuf: “1‟de havalimanında oluyorsunuz zannettim", İbrahim: “Yok ya tesiste olacağız", Yusuf: “Kaçta
uçak", İbrahim: “6‟da galiba", Yusuf: “Şey yapıyorsun değil mi oraya…orada konuĢtun değil mi", İbrahim:
“Evet".(tape:3438)
14.05.2011 günü saat:14.57‟de Yusuf Turanlı'nın İskender Alın'ı aradığı görüşme;
Yusuf: “Nasıl durum", İskender: “Şey onları oynatacak gibi görünüyor…Ġbo, Thum, Holosko gibi
yani…abi …sen konuştun mu hiç", Yusuf: “Dün konuşmadım", İskender: “Şey bir yoklasana sen bi", Yusuf:
“Arif‟i aradım o da yurt dışındaymış ben konuşayım bir hocayla dedi e İbo da söylesin ya ... sende git söyle ya
ya...ben kendimi bulmuĢum de maçta de yani ben kendimi ben yorgun falan değilim de…ununla
konuştuğun hayır konuştuğun zaman anlarlar yani", İskender: “Birine söylerim şey yapayım yani konuşacağım
öteki türlü oynatırsa ayıp ya", (tape:3439)
14.05.2011 günü saat:17.01‟de Yusuf Turanlı'yı Bülent İbrahim İşçen'in aradığı (tape:3440) telefona
cevap verilmediği.
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14.05.2011 günü saat:17.18‟de Yusuf Turanlı'nın Bülent İbrahim İşçen'i aradığı görüşme;
Bülent: “Neredesin", Yusuf: “Hastanedeyim abi", Bülent: “Tamam bizim tarafa geçiyorsun değil mi…geç
hemen beni ara", Yusuf: “Tamam okey".(tape:3441)
14.05.2011 günü saat:17.21‟de Abdullah Başak‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Abdullah: “..o benim kardeĢim aradı da şimdi beni,…bu Bülent abi arayıp duruyormuĢ”, İlhan: “Ya
ilgilenmesin…bizim bir numara bu iĢ olsun da nasıl olsun istediği için…dedi ki ben Bülent ile beraberim dedi
o sana söylediğini sen bi Bülent ile konuş dedim ya baĢkanım sen bırak dedim Ģu Bülent‟i dedim yarın dedim
adam bana geliyor beraber maç seyredeceğiz dedim ben yarın halledeceğim dedim…”,(tape:3148)
14.05.2011 günü saat:17.23‟de Yusuf Turanlı'nın Bülent İbrahim İşçen'i aradığı görüşme;
Yusuf: “Bülent abi ben hastanedeyim şimdi odadan çıkıyorum çocuğun yanında tam
konuĢamadım…ben geçeceğim o tarafa yarın öğlen falan ararım seni" , Bülent: “Öğlen ara beni tamam
mı...telefonunu kapa heh .. beni ara”. (tape:3442)
14.05.2011 günü saat:18.25‟de Yusuf Turanlı'nın Abdullah Başak'ı aradığı görüşme;
Yusuf: “Bu 1 numaranın yanında mıydı beni aradığında", Abdullah: “Değildi" , Yusuf: “Kimin yanındaydı
öbürün yanındaydı", Abdullah: “Yok kendineydi abi kulüpteydi o bizim görüĢtüğümüz 1 numaranın yanındaydı
abi", Yusuf: “Söyledi mi sen böyle böyle Yusuf‟u arıyorlar diye", Abdullah: “Ona söyledi galiba o dedi ki kimseyle
görüşmesin kardeşim…dedi bir kişiyle muhatap olması daha iyi…hiç değilse öbür tarafta kesik olabiliyor burada
olmuyor direk adamı görüyorsun konuĢuyorsun…herşey açık değil mi…ben ilerisi için yarın öbür gün
Fenerbahçe‟nin bir şeyi olsun diye…sonuçta sen bu işe yardımcı oluyorsun", Yusuf: “Yalnız yarın 6‟dan önce
benim görmem lazım onları abi…okey diyeceğim… bizimkine", Abdullah: “4 buçuk 5 gibi buluşalım
abiciğim…bak kesinlikle Bülent abi ile görüşme…2 kiĢiynen aynı iĢi konuĢulur mu…Ben Bülent abiyi aradım
dedim ki aynı sularda geziyoruz abi havuz denizi niye bulandırıyorsun ki dedim konuşuruz konuşuruz dedi
geleceğim yanına…yarında götüreceğim yanına…direk yüzyüze konuşacaksınız…bütün o iĢlere maddi iĢlere o
bakıyor he".(tape:3443)
14.05.2011 günü saat:19.31‟de İskender Alın‟ı Yusuf Turanlı‟nın aradığı görüşme;
Yusuf: “…konuĢtun mu bir Ģey”, İskender: “Ne yok konuşmadım Arif geldi ya” , Yusuf: “İyi tamam bende
arayacağım sende konuĢ,…konuş harbiden konuĢ çekinme yani ben de konuşacağım tamam”. (tape:3118)
14.05.2011 günü saat:19.42‟de Yusuf Turanlı'nın Arif Erdem'i aradığı görüşme;
Yusuf: “E sende gitmişsin", Arif: “Oradan oraya geldim hemen", Yusuf: “Bu çocuğun harbi morali çok
bozuk Arif ya…oynatmıyormuĢ çocuğu…bak bir konuş hocayla valla morali bozuk çocuk diyorki kendimi
buldum diyor iki maçtır yani bunlar hep şey maçları yani vizyon maçları", Arif: “Şeyden ötürüdür o yani", Yusuf:
“Konuş hocayla Yusuf de aradı de üzülmüş de".(tape:3444)
14.05.2011 günü saat:19.58‟de Yusuf Turanlı'ya İbrahim Akın'ın gönderdiği mesajda;
"O gelmedi" yazdığı. (tape:3445)
14.05.2011 günü saat:20.00‟de Yusuf Turanlı'nın İbrahim Akın'a gönderdiği mesajda;
"Napcaz yenısını halletcez ozaman kardesım:) dıgerlerı taamam dımı:) bende karsıda olcam cunku.
bıttınde cıkar sızı havaalnına karsılam" yazdığı. (tape:3446)
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14.05.2011 günü saat:20.22‟de İskender Alın‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme(tape:3119);
Yusuf (Arif‟i aradığını belirterek): “Bende konuşacağım hocayla dedi ya konuş dedim kardeşim…sende
konuĢ Arif‟le abicim niye konuĢmuyorsun ya”, İskender: “…ben şimdi yeni geldim yemekteyiz daha”, Yusuf:
“Hayır yani sen konuĢmayacaksan bu iĢler olmaz yani birazda kendin de konuş yani artık”, …yarın çünkü
karĢıya gideceğim bak ne diyorum sana git Arif‟len konuĢ,…ne diyeceğinizi biliyorsun artık yani”.
14.05.2011 günü saat:21.01‟de Yusuf Turanlı'ya İskender Alın'ın gönderdiği mesajda;
"Kral musait olmadi konusamadm birazdn yakalarsam konuscam" yazdığı. (tape:3447)
14.05.2011 günü saat:21.19‟da Yusuf Turanlı'nın İskender Alın'a gönderdiği mesajda;
"Kımlerle konustunuz sımdıye kadar" yazdığı. (tape:3448)
14.05.2011 günü saat:21.21‟de Yusuf Turanlı'ya İskender Alın'ın gönderdiği mesajda;
"Cihan holmen mahmut metin bunlarla konustuk" yazdığı. (tape:3449)
(Mesajda isimleri geçen şahısların Cihan Haspolatlı, Samuel Tobias Holmen, Mahmut Tekdemir ve Metin
Depe isimli İ.B.B.Sporlu futbolcular oldukları, İskender Alın‟ın bu futbolcularla teşvik primi için görüşüp anlaştığını
beyan ettiği anlaşılmıştır.)
14.05.2011 günü saat:21.22‟de İskender Alın‟a Yusuf Turanlı‟nın gönderdiği mesajda;
“Ok super kalecıde cok onemlı. olmadı baskasıylada konusun yane” yazdığı, (tape:3120)
(İ.B.B. Sporun kalesini 61 numaralı forma ile Oğuzhan Bahadır‟ın koruduğu tespit edilmiştir.)
14.05.2011 günü saat:21.32‟de Yusuf Turanlı'ya İskender Alın'ın gönderdiği mesajda;
“Tmm abi ama bu ibneler beni oynatmazsa varya dalcam bunlara:))Sen garanti versen s.. koyarm
hepsinede garanti vermiosn:))" yazdığı, (tape:3450)
14.05.2011 günü saat:21.35'de Yusuf Turanlı'nın İskender Alın'a gönderdiği mesajda;
"Demın hocayla gene konustum garantı alıcam ben dıo valla:) ama sen gıt arıfın odaya konus yane"
yazdığı, (tape:3451)
14.05.2011 günü saat:21.40‟da Yusuf Turanlı'ya İskender Alın'ın gönderdiği mesajda;
"Abi hepsi beraber dolanio bos birakmiolr arifi:)) sana demedi oynuo veya oynamio die:) garantiyse
a..belediyenin:)" yazdığı, (tape:3452)
14.05.2011 günü saat:21.40'da Yusuf Turanlı'nın İskender Alın'a gönderdiği mesajda(tape:3453);
"Ya gene guzel konusda .ben arıyım arıfı solıyım ıskender senle konusmak ıstıo dıye" yazdığı,
14.05.2011 günü saat:23.53‟de İskender Alın‟nın Yusuf Turanlı‟a mesaj gönderdiği;
“tam kadroyu bilmioz ogrenince solicz” yazdığı. (tape:3121)
14.05.2011 günü saat:23.55‟de İskender Alın‟nın Yusuf Turanlı‟a mesaj gönderdiği;
“oynarsam rahat ol abi:))” yazdığı. (tape:3122)
14.05.2011 günü saat:23.56‟da İskender Alın‟a Yusuf Turanlı‟nın mesaj gönderdiği;
“Insallah oynaman lazım valla:) hala konusmadınmı arıffle” yazdığı, (tape:3123)
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14.05.2011 günü saat:23.57‟de İskender Alın‟nın Yusuf Turanlı‟a mesaj gönderdiği;
“emedm ki onlar oturuodur hepsi asagada” yazdığı, (tape:3124)
14.05.2011 günü saat:23.57‟de İskender Alın‟a Yusuf Turanlı‟nın mesaj gönderdiği;
“Okk” yazdığı, (tape:3125)
15.05.2011 günü saat:11.10‟da Abdullah Başak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
Yusuf: “…sen konuştunmu ne yaptın Bülent abiyle”, Abdullah: “…Bülent abiye dedim abi boş ver,…sen
hiç şey yapma görüşme abi bırak sen gel yüzyüze konuĢuruz ya”, Abdullah: “…tamam gel Kalamış‟a gel
Dereağzı‟nın oraya”. (tape:3155)
15.05.2011 günü saat:11.55‟de Abdullah Başak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
Abdullah:“…orayı da geç sahil yoluna doğru hemen köşede 200 metre ilerde ışıkların sağında,…Saray
Muhallebicisi”, Yusuf: “Tamam 5 dakikaya oradayım”. (Yusuf, Saray Muhallebicisinde bekleyen Abdullah Başak‟tan
yerin tarifini alıyor) (tape:3157)
15.05.2011 günü saat:14.07‟de İbrahim Akın‟ı Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme;
Yusuf: “Top sende ha", İbrahim: “Tamam ben hallettim ya, şey yaptım yani…o şeyi hallettim yani",
Yusuf: “Ġsko oynamıyormuĢ ya Ġsko", İbrahim: “O da oynamıyor yapacak bir Ģey yok abi…yani Cihan abiye
de şey yaptım o da diyor aynısını ne yapayım diyor yani", Yusuf: “Yani top sende abiciğim yani sen ne
diyorsan odur…sen sazı eline alırsan anasını ağlatırsın zaten…hadi İbo bitir işini", İbrahim: “Tamam
hallediyorum ben abi inşallah”, Yusuf: “ĠnĢallah, kalecimiz nasıl iyi mi”, Ġbrahim: “Ya o Ģey bizim o Oğuzhan
Trabzon‟lu”, Yusuf: “Ha ona yanaĢmayın o zaman ya”, Ġbrahim: “Yok yok”, Yusuf: “Can‟a yanaĢamayız
Can‟a, Can‟a”, Ġbrahim: “O tamam ya”, Yusuf: “He Can tamam okey top sende öpüyorum seni”, İbrahim:
“Tamam”. (tape:3565)
16.05.2011 günü saat:20.33‟de İbrahim Akın‟ın hocasını aradığı görüşmede;
Hoca‟nın: "O maçta bir sıkıntı vardı biliyorsun…yani o Trabzon maçını…onun öyle olması gerekiyordu
biliyorsun" dediği, İbrahim‟in: “Öyle bir şey var ben hissettim zaten hocam ya" dediği, Hoca‟nın: "Golü kim attı"
dediği, İbrahim‟in: “Holmen attı hocam…yani orada hem ben gol atsam hem ekstra gol paramı alacaktım
hemde birde iĢte prim vardı pirim gelmiĢti hocam bayağı yüklü bir pirim gelmiĢti" dediği, Hoca‟nın: "O
takımın öyle olması gerekiyordu haberin olsun" dediği, İbrahim‟in: “O zaman yapacak birşey yok hocam" dediği
(tape:3566)tespit edilmiştir.
EYLEME ĠLĠġKĠN ġÜPHELĠ ĠFADELERĠ
İbrahim Akın savcılıkta müdafi eşliğinde alınan ifadesinde; …15.05.2011 günü oynanan Trabzon-İBB
maçından önce bazı Fenerli yöneticilerin teşvik konusunda Yusuf Turanlı‟ya ulaştıkları, kendisinin Yusuf Turanlı
ile bu amaçla buluştuğu, ardından bazı takım oyuncularıyla teşvik konusunu konuştuğu, maçta yenilmeleri
nedeniyle kendisine para ödemesi yapılmadığı iddiasıyla ilgili olarak; “..Bu maçtan önce de Yusuf Turanlı
tarafından Trabzon maçında iyi oynamamız için para teklifinde bulunuldu. Bana bazı takım oyuncularıyla
bu amaçla görüĢmem istendi. Ben kimseyle görüĢmedim. Ama görüĢmediğimi söyleyemedim. Kendisine
bazı isimler vererek onlara ulaĢtığımı söyledim. Net bir para miktarı konuĢulmadı. Ancak teklif yapıldı. Bu
hususta emniyette de aynı ifademi vermiĢtim. Benim Ġskender‟le birlikte Yusuf Turanlı ile buluĢma
nedenim bu değildir. Yusuf ikimizinde menajeriydi. BeĢiktaĢ bizi aynı anda istiyordu. Bu amaçla kendisi
ile görüĢtük. 12.05.2011 günü Abdullah Başak ile Yusuf Turanlı ve kendisinin Yusuf Turanlı ile yaptığı
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görüşmelerden teşvik amaçlı kendisi ile birlikte toplam 7 futbolcuyla Yusuf Turanlı'nın görüştüğü ve aynı gün
yapılan fiziki takiplerde kendisinin futbolcu İskender ile birlikte aynı kafede buluştukları iddiasıyla ilgili olarak; o
gün Ġskender ile birlikte.., BeĢiktaĢ'la transfer iĢimiz olduğu için görüĢtük. Ġkimizden baĢka bir futbolcu
yoktu. Ben Yusuf Turanlı‟ya bazı futbolcuların isimlerini görüĢtüğümü söyleyerek ifade ettim. Ancak bu
isimleri Ģuan hatırlamıyorum. BaĢımdan savmak için söyledim. Yoksa bu Ģahıslarla görüĢmedim. Trabzon
maçı öncesi bana teĢvik pirimi vaadinde bulundu. Ancak biz Trabzon‟u yenemedik.
13.05.2011 günü Yusuf Turanlı ile yaptığım görüĢmeler teĢvik pirimi amaçlı görüĢmelerdir. Kendisi
bana "öbür iĢ tamam mı, herkes tamam değil mi" diye sorarken irtibat kurmamı istediği futbolcuları
kastediyordu. Ben takımda en çok Metin Depe ve Ġskender Alın ile muhabbet ederdim. Yusuf Turanlı'nın
teĢvik teklifini Metin Depe'ye söyledim. Kendisine "Yusuf Turanlı aracılığı ile Fenerbahçe‟den teĢvik pirimi
teklifi geldiğini, kabul edip edemeyeceğini " sordum, kabul edemeyeceğini söyledi. Bu teklifi zaten
Ġskender'de bana yaptı. Yusuf Turanlı kendisine de bu teklifi yapmıĢ. Ġskender'de gelip bana kendisine
böyle bir teklif geldiğini söyleyip ne yapalım dedi. Bende Yusuf'un menajerimiz olduğu kendisini
kıramadığımız için teklifi kabul eder gözükelim dedim. Nasıl olsa yenemesek parayı vermezlerdi. Zaten
parada konuĢulmadı. Ġskender ile bu iĢi kabul etmiĢsek, bu Ģekilde gözükmek ve Yusuf Turanlı'yı
baĢımızdan savmak içindi…Biz Ġskender‟le birlikte kendi aramızda takımda oynayan bazı oyuncuların
isimlerini kararlaĢtırdık ve bunlarla görüĢmüĢüz gibi Yusuf Turanlı'ya bilgi verdik. Aslında ikimiz kimseyle
görüĢmemiĢtik. Daha doğrusu ben sadece Metin ile görüĢtüm o da kabul etmedi. Bana okuduğunuz içinde
futbolcuların isimlerinin geçtiği görüĢme buna iliĢkindir.” demiştir.
Aziz Yıldırım savcılık ifadesinde; iddiaları kabul etmemiştir.
İlhan Ekşioğlu savcılık ifadesinde; eylem hakkında bilgisinin olmadığını, bu eylemde yer almadığını beyan
etmiştir.
Yusuf Turanlı kolluk ifadesinde; Fiziki takiple ilgili olarak; İbrahim ve İskender ile sürekli bir araya
geldiklerini, bu şahıslardan ayrıldıktan sonra Abdullah Başak ile görüşmesinin tamamen tesadüf olduğunu, o gün
Abdullah Başak'ın kendisini aradığında nerede olduğunu sorduğunu, Etiler‟de olduğunu söylemesi üzerine
görüştüklerini (Futbolcularla buluşmadan önce Abdullah Başak'ın bu futbolcularla buluşmasını istediği ve
görüşmeden sonra tekrar kendisi ile Akmerkezin orada görüşmek istediği yönünde iletişim tespit tutanakları
mevcuttur.), İskender Alın'dan takım kadrosunu istediğini beyan etmiştir.
Abdullah Başak savcılık ifadesinde; teşvik girişiminden bilgisinin olmadığını, fiziki takip hakkında; o gün
Etiler‟de galeriye gittiğini, bu sırada Yusuf Turanlı'nın kendisini aradığını, Etiler‟de olduğunu söylediği için
görüşmeye gittiğini, telefon görüşmesinde geçen bir numarının Aziz Yıldırım olduğunu, Mehmet Besim ile
görüşmesinde; Kıbrıs‟ta yapacakları işi kastettiklerini beyan etmiştir.
Bülent İbrahim İşçen kolluk ifadesinde; söz konusu karşılaşmada teşvik pirimi verilmesi hakkında bilgisinin
olmadığını beyan etmiştir.
Metin Depe kolluk ifadesinde; kendisine teşvik pirimi teklifinin gelmediğini, söz konusu karşılaşmada
kulübü tarafından önceki maçlara göre daha fazla pirim verilmediğini beyan etmiştir.
Cihan Haspolatlı, Mahmut Tekdemir ve Holmen isimli futbolcular kolluk ifadelerinde; herhangi bir teşvik
pirimi gelmediğini, karşılaşma için kendilerine ekstra bir teşvik ödemesi vaat edilmediğini beyan etmişlerdir.
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İskender Alın müdafi eşliğinde alınan savcılık beyanında; 15.05.2011 günü oynanan Trabzon-İBB
maçından önce bazı Fenerli yöneticilerin teşvik konusunda Yusuf Turanlı’ya ulaştıkları, kendisinin Yusuf
Turanlı ile bu amaçla buluştuğu, ardından bazı takım oyuncularıyla teşvik konusunu konuştuğu, maçta
yenilmeleri nedeniyle kendisine para ödemesi yapılmadığı iddiasıyla ilgili olarak, “Yusuf Turanlı bu
maçtan önce bana Fenerbahçe’nin teşvik göndereceğini söyledi. Bir fiyat konuşulmadı. Takım
arkadaşlarınızla konuşun dedi. Ibrahim’le aynı odada kalıyoruz. Kendisine de zaten bu teklif götürülmüştü.
Ben kimseye söylemedim. Ibrahim’de kimseye söylemedi. Yusuf Turanlı’ya ise bize baskı yapmaması için
tamam dedik. Şuan hatırlamadığım bazı isimleri kendisine söyledim. Bu şahıslara ulaştığımı, anlaştığımı
söyledim. Ancak böyle birşey olmadı. Peşimizi bıraksın düşüncesiyle yapmışız gibi kendisine söyledik.
Bu hususta İbrahim’le de aynı şekilde karar verip davrandık. Olay bu şekilde olmuştur…14.05.2011 günü
saat 21.00 sıralarında yapılan mesajlaşmalarda Yusuf bana teşvik amaçlı kimlerle irtibat kurduğumu
soruyordu. Bende takım arkadaşlarım Cihan Haspolatlı, Mahmut Tekdemir, Metin Depe ve Holmen'in
isimlerini vermiştim. Ancak bu şahıslarla benim bir görüşmem olmadı. Sadece arkadaşlarımla irtibat
kurduğuma inanmasını istiyordum. Ben o haftaki Trabzon maçında oynamak istiyordum. Bunun amacı
büyük maç olmasından kaynaklıydı. Ayrıca kupa maçında iyi oynamıştım. Bu maçta oynamak
hususundaki ısrarım iddia edildiği gibi teşvik anlaşmasından kaynaklı değildir…Üzerime atılı şike
eylemlerine konu maçlardan… Trabzon maçında teşvik pirimi verme vaadinde bulunuldu. Menajerim
Yusuf Turanlı’ya bunu kabul ettiğimi ve bu amaçla bazı takım arkadaşlarımla görüştüğümü söyledim.
Fakat bunu söylerken amacım kendisini inandırıp başımdan savmaktı. Bu maçı da kaybettik. Ben çok az
oynadım. Bu süreçte hiçbir maddi menfaat temin etmedim.” demiştir.
EYLEMĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Soruşturma kapsamında yapılan iletişim tespitleri, 12.05.2011 günlü fiziki takip tutanağı ve bazı
şüphelilerin ikrarı havi beyanlarından; Aziz Yıldırım‟ın talimatlarıyla hareket eden Ġlhan Yüksel EkĢioğlu,
Abdullah BaĢak ve Bülent Ġbrahim ĠĢcen‟in; menajerlik yapan Yusuf Turanlı üzerinden; Ġbrahim Akın ve
Ġskender Alın isimli İ.B.B.Sporlu futbolcularla; 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor - İ.B.B. Spor müsabakası
öncesinde; teşvik pirimi verilmesi amaçlı anlaşma yaptıkları, maçın Trabzonsporun galibiyetiyle neticelenmesi
nedeniyle futbolculara teşvik pirimi ödemesi yapılmadığı ( Her ne kadar yapılan iletişim tespitlerinde; Metin Depe,
Cihan Haspolatlı, Mahmut Tekdemir, Samuel Tobias Holmen isimli İ.B.B.Spor‟lu futbolcularla teşvik primi verilmesi amaçlı
irtibat kurulduğuna dair bazı deliller elde edilmiş ise de; bu futbolcularla anlaşıldığına, futbolcuların anılan maçtan dolayı
teşvik primi alarak menfaat temin ettiklerine dair somut delil elde edilemediğinden haklarında işlem yapılmamıştır.)

belirlenmiştir.

7-) 22.05.2011 GÜNÜ SĠVAS‟TA OYNANAN SĠVASSPOR - FENERBAHÇE FUTBOL
MÜSABAKASINDA ġĠKE YAPILMASI
EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
Süper Lig 2010-2011 sezonunun 34. (son) haftasına gelindiğinde; Fenerbahçe‟nin; 79 puan ve averaj
üstünlüğü ile lig birincisi olduğu, Trabzonspor‟un 79 puanla lig ikincisi olduğu, her iki takımın da ligi şampiyonlukla
bitirme ihtimalinin olduğu,
Fenerbahçe‟nin; lig birinciliğini koruyarak lig şampiyonluğunu kazanabilmesi için son hafta Sivasspor‟a
karşı oynadığı müsabakayı kazanmasının hayati önem arzettiği, bu nedenle Aziz Yıldırım liderliğindeki suç
örgütünün ligin son haftasında Fenerbahçe‟nin yapacağı Sivasspor müsabakasının sonucunu Fenerbahçe lehine
etkilemeye yönelik şike faaliyetlerinde bulunduğu,
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Bu bağlamda; 22.05.2011 günü Sivas‟ta oynanacak Sivasspor – Fenerbahçe futbol müsabakası öncesi
örgüt lideri Aziz Yıldırım‟ın, İlhan Ekşioğlu‟na; bazı Sivasspor futbolcuları üzerinden şike yapılması için talimat
verdiği, kendisinin de Sivasspor kulübü başkanı ve yöneticileri ile şike amaçlı görüşerek Sivasspor futbol
takımının müsabakanın Fenerbahçe lehine sonuçlanabileceği şekilde oynamaları karşılığında anlaştığı,
Örgütün müsabakalarda yaptığı şike faaliyetlerinin en önemli aktörü durumundaki İlhan Ekşioğlu‟nun bir
telefon görüşmesinde sarfettiği; “İyi 3 dikiĢ, yani her koldan spor yapacağız, çok sağlam” ve bir başka
görüşmede Aziz Yıldırım‟ın; “Sen Sapancalıyla mı ġekerliyle mi yapıyorsun" sorusuna verdiği "Üçüyle yaptım
BaĢkanım” sözlerinden de anlaşılacağı üzere; Sivasspor müsabakasına yönelik şike faaliyetlerinin üç farklı
koldan yürütüldüğü (Ahmet Çelebi, Abdullah Başak ve Ali Kıratlı üzerinden),
Müsabakada örgütün yürüttüğü şike faaliyetleri bu bağlamda incelendiğinde;
Örgüt lideri Aziz Yıldırım‟ın; müsabakadan haftalar önce muhtemelen son hafta şampiyonluk maçına
çıkacakları Sivasspor takımının ligde düşme hattından kurtulması, bu sayede Fenerbahçe ile yapacağı
müsabakada Sivasspor takımının rahat bir oyun sergilemesini amaçladığı, bu amaçla Sivasspor‟un düşme
hattından kurtulabilmesi için Sivasspor ile birlikte düşme hattında bulunan Bucaspor‟un ligden düşmesinin
kesinleşmesi amacıyla da bir takım faaliyetlerde bulunduğu, Bucaspor - Fenerbahçe müsabakasında örgüt
tarafından yürütülen şike faaliyetleri ile ilgili çalışmalarda da bu stratejinin yansımalarının görüldüğü, ligin 25.
haftasına girilirken Aziz Yıldırım‟ın; bir telefon görüşmesinde Mecnun Otyakmaz‟a söylediği; “Biz tamam
rakiplerini yeneceğiz hiç ondan rahat ol sen kesin yeneceğiz de ama sen bir 3 puan alabilsen” sözlerinin de
bu durumu açıkça ortaya koyduğu, bu süreçte örgüt lideri Aziz Yıldırım‟ın Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz
ile 11.05.2011 günü yüzyüze bir görüşme yaptığı, görüşmenin ayarlanma sürecinde Aziz Yıldırım ve Mecnun
Otyakmaz‟ın birbirleriyle doğrudan irtibat kurmayarak aracı kullandıkları ve birbirlerinden bahsederken de isim
kullanmadıkları ve çevrelerindeki bazı şahısların bu buluşmayı öğrenmesini istemedikleri, aynı gün bu
görüşmeden kısa süre önce Fenerium isimli şirketten Fenerbahçe kulübü ile birlikte örgütün şike faaliyetlerinin de
finansmanını kontrol altında tutan muhasebeci Tamer Yelkovan‟a 400.000 TL aktarıldığı, bu durumun dikkat çekici
olduğu,
Devam eden süreçte; 13.05.2011 günü Bülent İbrahim İşçen‟in ilk olarak Aziz Yıldırım‟la, ardından
Mecnun Otyakmaz‟la, akabinde de Sivasspor yöneticisi Ahmet Çelebi ile yüzyüze görüşmeler gerçekleştirdiği,
Bülent İbrahim İşçen‟in görüşmek için Ahmet Çelebi ile buluşmaya çalıştığı sırada Aziz Yıldırım‟ın Bülent İbrahim
İşçen‟e hitaben sarfettiği “Sen bak o ...söyle bize yardım etsinler tamam mı, yani belli etmeden yardım
etsinler” ve B.İşçen‟in; Ahmet Çelebi‟yle yüzyüze görüşmesinin akabinde Aziz Yıldırım‟ı arayarak şifreli olarak
sarfettiği "O arkadaĢ ile görüĢtüm o hale gelmiĢ mallar abi o gidecek fiyat konuĢacak, gereken neyse iĢte
onları sordu etti ben dedi direk onları kendim görüĢeceğim bizzat dedi” şeklindeki söylemlerin Aziz Yıldırım –
B.İşçen – Mecnun Otyakmaz – B.İşçen - Ahmet Çelebi şeklinde cereyan eden görüşme trafiğinin içeriğinin
Sivasspor – Fenerbahçe müsabakasında şike yapılması amacıyla anlaşma olduğu, bu görüşme trafiğinde
B.İşçen‟in, Mecnun Otyakmaz‟a; Aziz Yıldırım‟ın şike teklifini ilettiği, Mecnun Otyakmaz‟ın da bu teklifi kabul
ederek gerekli şike çalışmaları ile ilgili Ahmet Çelebi‟yi görevlendirdiği, ardından Ahmet Çelebi‟nin Sivas‟a
gönderilerek Sivassporlu futbolcular ve diğer yetkililerle fiyat konusunda görüşmesinin kararlaştırıldığı, Ahmet
Çelebi‟nin de müsabakada yapılacak şikeyle ilgili çalışmalarda bulunduğu,
Aziz Yıldırım‟ın ayrıca müsabaka öncesi Mecnun Otyakmaz‟la bizzat görüşmeyi planladığı, bu buluşma
öncesi bir telefon görüşmesinde İlhan Ekşioğlu‟na sarfettiği “Şimdi o bizim, bizim arkadaĢla konuĢacağımda
onla nasıl konuĢayım diye şey yapıyordum yani, olmazsa senin oradan geçerim konuşurum” sözlerinden de
anlaşılacağı gibi yapacağı şike amaçlı görüşmenin içeriğiyle ilgili İlhan Ekşioğlu‟yla fikir alışverişinde bulunduğu,
Ahmet Çelebi‟nin Bülent İşçen‟le yaptığı görüşmede şike anlaşmasına vardığı, aynı gece Sivassporlu
futbolcu Mehmet Yıldız‟la irtibata geçerek görüşmek istediğini söyleyip İstanbul‟a gelmesini istediği, şahsın eşinin
doğum yapması nedeniyle kararlaştırılan 15.05.2011 günü İstanbul‟a gelememesi üzerine Ahmet Çelebi‟nin ertesi
gün Sivasspor yöneticisi Faruk Taşseten‟le sabit telefon üzerinden irtibat kurduğu, görüşmeden sonra B.İşçen‟i
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arayarak; “Abicim Ģimdi ben bizimkiyle görüĢmeye gideceğimde, anladın mı yani senle konuĢtuklarımızda
mutabık mıyız” dediği, Bülent‟in onaylaması üzerine “Tamam ben yani operasyona baĢladım haberin olsun”
diyerek şike faaliyetlerine başladığını haber verdiği,
Bu süreçte; 17.05.2011 günü Aziz Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz‟ın başbaşa bir görüşme daha
gerçekleştirdikleri, görüşme sonrası M.Otyakmaz‟ın Fenerbahçe kulübünden ayrıldığı esnada, şahısların civarda
bulunan bir araç içerisinden görüntülendiklerinden şüphelendikleri, bunun üzerine Mecnun Otyakmaz‟ın muhtemel
bir teknik ve fiziki takip çalışmasını hesaba katarak, görüşmenin Sivasspor–Fenerbahçe maçında Fenerbahçe
taraftarına satılacak biletler ile ilgili olduğunu belirtir bir görüşme yaptığı, Aziz Yıldırım‟ın bu görüşmede Mecnun
Otyakmaz‟ın kastını ilk anda anlamayarak “Tabi, tabi bir Ģey olursa öyle, biletlerle ilgili konuĢtuk” şeklinde
karşılık verdiği,
20.05.2011 günü Ahmet Çelebi‟nin bizzat Sivas‟a giderek şike faaliyetlerini yürüttüğü, Sivas‟ta ilk olarak
Mecnun Otyakmaz, Faruk Taşseten ve Mehmet Oflaz ile buluştuğu ve bir süre sonra Mecnun Otyakmaz, Ahmet
Çelebi ve Faruk Taşseten‟in birlikte Sivasspor tesislerine gittikleri, Ahmet Çelebi‟nin aynı gün akşam saatlerinde
Büyük Otel‟de Mehmet Yıldız‟la buluşarak bir süre başbaşa konuştuğu, ( Sivasspor:3 – Fenerbahçe:4 şeklinde
sonuçlanan müsabaka sonrası Ahmet Çelebi‟nin daha önce şike amaçlı anlaştığı Mehmet Yıldız‟ın yaptığı bir telefon
görüşmesinde “Ne yapayım Fenerbahçeyi Ģampiyon yaptık gidiyorum" ve bir pozisyonda kafa ile vurup golü atabileceğine
dair yapılan bir yoruma karşılık ise “ne golü atacağım ya ben oraya gol atmaya gitmedim ki, ben oraya bulunmaya
gittim” şeklindeki sözlerinin müsabakada Mecnun Otyakmaz‟ın bilgisi dâhilinde Ahmet Çelebi aracılığı ile kendisine yapılan
şike anlaşmasına uygun şekilde oynadığını göstermiştir.)

21.05.2011 günü sabah saatlerinde yine Mecnun Otyakmaz, Ahmet Çelebi ve Faruk Taşseten‟in buluşup
kahvaltı yaptıktan sonra Büyük Otel‟e gittikleri, saat: 13.15‟de Mecnun ve Faruk‟un otelden ayrıldıkları,
saat:18.00‟de Ahmet Çelebi‟nin Sivas Havaalanında Abdullah Başak ve Bülent İbrahim İşçen‟i karşıladığı, birlikte
saat: 18.50„de Büyük Otel‟e gittikleri, bu sırada Abdullah Başak‟ta bir çantanın olduğu; ( A.Başak‟ın, çantayı teslim
ettiği A.Çelebi‟yle irtibatlı Nüvit isimli şahsa “O çantayı unutursan beni ömür boyu unut, o, hem senin
geleceğin, hem benim, Ġlhan EkĢioğlu‟nun” diyerek tembihte bulunduğu,) çanta içerisinde şike amaçlı
Sivasspor yetkililerine verilecek para bulunduğunun değerlendirildiği, şahısların otele girişinin ardından Aziz
Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve beraberindeki şahısların da aynı otele gelerek otele giriş yaptıkları, aynı otele
Fenerbahçe takımı otobüsünün de geldiği, aynı gün saat:20.29‟da otele Mecnun Otyakmaz ve Faruk Taşseten‟in
birlikte geldikleri, otele geldikleri esnada M.Otyakmaz‟ın, Faruk‟a çantasını almasını söylediği, Faruk‟un da çantayı
aldığını söylediği, bu esnada İlhan Ekşioğlu, Ahmet Çelebi, Bülent İbrahim İşçen ve Abdullah Başak‟ın birlikte
otelden çıktıkları, saat:21.44‟de Faruk‟un otelden çıkarak Mecnun Otyakmaz‟la birlikte otele geldikleri araçtan
siyah renkli bir spor çanta alarak tekrar otele döndüğü, saat:22.05‟te İlhan Ekşioğlu, Ahmet Çelebi, Bülent İşçen
ve Abdullah Başak‟ın tekrar otele döndükleri, 22.05.2011 günü saat:01.00‟de; Aziz Yıldırım ve beraberindeki
şahısların Mecnun Otyakmaz ve beraberindeki şahısları uğurlamak için bahse konu otelin giriş kapısına çıkıp
şahısları uğurladıktan sonra tekrar otele girdikleri, bu esnada Mecnun Otyakmaz‟ın yanından ayrılan Faruk
Taşseten‟in spor çantayı götürerek araca bıraktığı, ardından Faruk Taşseten, Mecnun Otyakmaz ve Mehmet
Oflaz‟ın birlikte yaya olarak Sivas meydan istikametine gittikleri, müsabakadan bir gün önce Büyük Otel‟de iki
kulubün yetkililerinin bu buluşması esnasında bir yandan da aracı şahıslar üzerinden şike parasının Sivasspor
yetkililerine verildiğinin değerlendirildiği, İlhan Ekşioğlu‟nun Abdullah Başak‟a emanet ettiği çanta içerisinde
bulunduğu değerlendirilen şike parasının önceden Aziz Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz arasında gerçekleşen
anlaşmaya istinaden Mecnun Otyakmaz‟ın, Faruk Taşseten‟e taşıttığı siyah renkli spor çantaya aktarılmış
olabileceğinin değerlendirildiği,
Aziz Yıldırım‟ın talimatıyla İlhan Ekşioğlu tarafından üç farklı koldan yürütülen şike faaliyetlerinin diğer
ayağının Abdullah Başak aracılığıyla menajer Yusuf Turanlı üzerinden Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay‟a
ulaşılarak şahısla müsabakada para karşılığı Fenerbahçe lehine olacak şekilde oynaması için anlaşılması olduğu,
bu bağlamda; İlhan Ekşioğlu‟nun Abdullah Başak‟la irtibata geçerek Korcan Çelikay‟ın menajeri Yusuf Turanlı‟yla
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irtibata geçip Korcan‟la anlaşmasını istediği, Abdullah Başak‟ın da Y.Turanlı‟yla görüşerek teklifi ilettiği,
Y.Turanlı‟nın Korcan Çelikay‟a şike teklifini iletmeyi kabul ettiği, 13.05.2011 günü akşamı Aziz Yıldırım‟la yüzyüze
görüşen İlhan Ekşioğlu‟nun görüşme sonrası Abdullah Başak‟a söylediği “Ben Ģimdi bizim 1 numara ile
buluĢtum, ben Ģimdi bütün olup bitenleri anlattım, olayın kilit adamlarının bizim seninkiyle sen olduğunu
söyledim” ifadesinden de anlaşılacağı üzere tüm gelişmelerin Aziz Yıldırım‟ın gözetiminde ve bilgisi dahilinde
gerçekleştiği, A.Başak‟ın faaliyetleri sürerken Bülent İşçen‟in Y.Turanlı‟yı arayarak kendisini Aziz Yıldırım‟la
görüştürmek istediğini söylemesi üzerine yaptığı şike faaliyetinin çok fazla kişi tarafından bilinmesini istemeyen
Y.Turanlı‟nın A.Başak‟ı arayarak durumdan rahatsızlığını dile getirdiği, A. Başak‟ın da önce İlhan Ekşioğlu‟nu
arayarak Bülent İşçen‟i şikayet ettiği,ardından Bülent İşçen‟i arayarak “Aynı sularda gezmeyelim Bülentçiğim”
deyip şahsı uyardığı, konuyla ilgili şahısların 15.05.2011 gecesi tartıştıkları, ardından Bülent İşçen‟in,Y.Turanlı‟yla
irtibat kurmaktan vazgeçtiği, 16.05.2011 günü sabahı A.Başak ve İ.Ekşioğlu‟nun yüzyüze görüştükleri, görüşme
sonrası Yusuf Turanlı‟yı arayan Abdullah Başak‟ın; “Çıktım Ģimdi, Ġlhan abi de Ģeyi diyor, 300‟ü dedi o kardeĢe
versin 200‟ü kendine alsın dedi, ona söyle mutlaka da halletsin diyor” dediği, görüşmenin akabinde Yusuf
Turanlı‟nın Korcan Çelikay‟la Etiler‟de buluştuğu, Korcan‟a müsabakada Fenerbahçe lehine olacak şekilde
oynaması için 300.000 dolar teklif edildiği, Korcan‟ın da teklifi kabul ettiği, bu durumu İlhan Ekşioğlu‟na bildiren
A.Başak‟ın, Y.Turanlı‟nın bu anlaşmadan Bülent İşçen‟in bilgisinin olmasını istemediğini söylediği, Sivasspor
kalecisi Korcan‟la yapılan anlaşma gereği kalecinin etkisiz olacağını bilen İlhan Ekşioğlu‟nun müsabakaya az bir
zaman kala Alaeddin Yıldırım‟ı arayarak “Bol Ģut ha” diyerek kaleye bol şut çekilmesini istemesinin de bu
durumun bir göstergesi olduğu, 22.05.2011 günü saat: 20.00‟da başlayan müsabakada Korcan Çelikay yapılan
anlaşmaya sadık kalarak Fenerbahçe lehine olacak şekilde kalede başarısız bir oyun sergilediği, müsabaka
sonrası Korcan‟ın İstanbul‟a gelerek Y.Turanlı ile buluştuğu, 31.05.2011 günü ise Abdullah Başak ve Yusuf
Turanlı‟nın İlhan Ekşioğlu ile ofisinde buluştukları, şahıslar buluşmadan ayrılırken Yusuf Turanlı‟nın ceket cebinde
dışarıdan fark edilecek derecede kabarık beyaz bir zarfın olduğunun görüldüğü, buluşmadan birkaç saat sonra
Yusuf Turanlı‟nın Korcan‟la buluştuğu, yine 07.06.2011 günü saat:14.40‟ta Yusuf ile Abdullah‟ın, İlhan
Ekşioğlu‟nun ofisine giderek buluştukları, saat:14.51‟de ofisten ayrıldıkları, şahıslar binadan ayrılırken Abdullah
Başak‟ın sağ kolu ile göğsü arasında tuttuğu ve üzerinde Güllüoğlu yazılı, içerisinde destelenmiş şekilde para
olduğu değerlendirilen beyaz renkli naylon poşetin, Yusuf Turanlı‟nın sol kolu ile göğsü arasında bükülmüş
vaziyette içi boş beyaz ve yeşil renkli karton çanta olduğunun görüldüğü, bu buluşmalarda Sivasspor –
Fenerbahçe müsabakası öncesi varılan şike anlaşması gereği Korcan Çelikay ve Yusuf Turanlı‟ya ödenmesi
gereken paranın verildiğinin anlaşıldığı, bu süreçte Korcan Çelikay‟ın kardeşi İlhan Çelikay‟ın yapılan bu
görüşmeler sırasında Yusuf Turanlı ile Korcan arasındaki bağlantı ve irtibatı sağladığı, kendileriyle birlikte hareket
ettiği,
Aziz Yıldırım‟ın talimatıyla İlhan Ekşioğlu tarafından üç farklı koldan yürütülen şike faaliyetlerinin üçüncü
ayağının ise; Ali Kıratlı aracılığıyla Bülent Uygun ve şahsın yardımcısı Fatih Akbaba üzerinden bazı Sivasspor
futbolcularına ulaşılarak, Sivasspor‟un Fenerbahçe ile yapacağı müsabakada, para karşılığı Fenerbahçe lehine
olacak şekilde oynamaları için anlaşılması olduğu,
Bu bağlamda; İlhan Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı‟ya şike amaçlı anlaşılabilecek bazı şahıslara ulaşılmasını
istediği, Ali Kıratlı‟nın da Sivasspor eski teknik direktörü Bülent Uygun‟un yardımcısı Fatih Akbaba ile irtibata
geçerek şike amaçlı anlaşılabilecek bazı Sivasspor‟lu futbolcu yada yetkililere ulaşılarak şike teklifinde
bulunulmasını istediği, 17.05.2011 günü Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu ile yüzyüze görüşerek bilgi aktardığı,
görüşmenin ardından İlhan Ekşioğlu‟nun Aziz Yıldırım‟la görüşerek bu bilgileri kendisine aktardığı ve “olur” aldığı,
bu hususla ilgili Ali Kıratlı‟yla yaptığı bir telefon görüşmesinde İlhan Ekşioğlu‟nun sarfettiği “Beni Ģimdi ne kadar
rahat götürecen oraya biliyormusun, maça,…hayır konuĢmamızı anlatsam amuda kalkar, yani sen bana
bir Ģey getirki bende deyimki tamam kardeĢim yaptık bak böyle böyle,…Fenerbahçe için ne diyorlar
yapmadığın zamanda, yap o zaman yap ki bari desinler” ifadesi, buna karşılık Ali Kıratlı‟nın “Son altın vuruĢu
da yapalım bitsin gitsin bu iĢte artık” şeklindeki beyanının da şahısların şike faaliyetleri içerisinde
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bulunduklarını net bir şekilde ortaya koyduğu, bu görüşmeden bir gün sonra İlhan Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı‟ya
300.000 dolar verdiği, Ali Kırtalı‟nın ise bu parayı 19.05.2011 günü Adapazarı‟nda Fatih Akbaba‟ya verdiği, Fatih
Akbaba‟nın ise şike konusunda anlaşma sağlanan Sivassporla bağlantılı bir şahsa bu parayı 20.05.2011 günü
verdiği (Ali Kıratlı: “Bir aksilik yok değil mi”, Fatih Akbaba: “Yok ben görüĢtüm onunla tamam her Ģey, hiçbir
Ģey yok zaten alınca gevĢedi”), aynı gün Fatih Akbaba‟nın Ali Kıratlı ile yüzyüze görüşerek konuyla ilgili bilgileri
aktardığı, A.Kıratlı‟nın bu bilgileri yine yüzyüze İlhan Ekşioğlu‟na aktardığı, İ.Ekşioğlu‟nun da Ali Kıratlı ile
buluşmasının akabinde Aziz Yıldırım ile yine yüzyüze görüşerek aldığı bilgileri aktardığı, 22.05.2011 günü yapılan
müsabakanın ardından Fatih Akbaba‟nın yapılan şike faaliyeti ile ilgili ödemeyi alabilmek için Ali Kıratlı‟yı aradığı,
Ali Kıratlı‟nın İ.Ekşioğlu‟yla yaptığı görüşmede paranın 27.05.2011 günü verilmesine karar verildiği, karar
doğrultusunda 27.05.2011 günü Ali Kıratlı‟nın İ.Ekşioğlu‟nun ofisinden 300.000 doları aldığı,paranın bir kısmının
(veya tamamının) 29.05.2011 günü Ali Kıratlı tarafından Sivassporla bağlantılı şahsa ulaştırılmak üzere Fatih
Akbaba‟ya verildiği,
Sonuç olarak; 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor – Fenerbahçe müsabakasında Aziz Yıldırım
liderliğindeki örgütün faaliyeti çerçevesinde İlhan Ekşioğlu tarafından üç koldan yürütülen şike
faaliyetleri kapsamında;
Sivasspor Kulübü başkanı Mecnun Otyakmaz‟ın daha önce Aziz Yıldırım‟la yaptığı anlaşmaya dayalı
olarak Sivasspor yöneticisi Ahmet Çelebi üzerinden futbolcu Mehmet Yıldız‟a; müsabakada Fenerbahçe lehine
olacak şekilde oynaması için girişimlerde bulunulduğu ve kendisiyle şike amaçlı anlaşıldığı,
Abdullah Başak aracılığı ile Yusuf Turanlı üzerinden Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay ile müsabakada
Fenerbahçe lehine olacak şekilde oynaması, karşılığında para alması için şike anlaşmasına varıldığı,
Ali Kıratlı aracılığı ile Fatih Akbaba üzerinden bazı Sivassporlu futbolcularla anlaşılarak müsabakada
Fenerbahçe lehine olacak şekilde oynamaları, karşılığında para almaları için şike anlaşması yapıldığı
anlaşılmaktadır.
DERNEKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞINCA HAZIRLANAN 23.09.2011 GÜNLÜ ARAġTIRMA RAPORU;
11.05.2011 günü Fenerium adlı şirketten Fenerbahçe SK hesabına toplam 222.650 TL ödeme kombine
bilet geliri aktarıldığı tespit edilmiş, telefon görüşmelerinde şike amaçlı kullanmak üzere Aziz Yıldırım‟ın talimatı ile
Fenerium şirketinden Fenerbehçe SK‟ne 400.000 TL aktarılması konusu ile ilgili olarak para havalesinin tarih
olarak örtüştüğü ancak para miktarının 400.000 TL değil, 222.650 TL olduğu anlaşılmıştır.
MAÇ RAPORU
TFF Resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre; Sivasspor – Fenerbahçe müsabakasının 22.05.2011
günü saat:20.00‟da Sivas 4 Eylül stadyumunda başladığı, Sivasspor takımında 1 numaralı forma ile kaleci Korcan
Çelikay‟ın, 14 numaralı forma ile Michael Eneramo‟nun ilk 11‟de sahaya çıktığı, 9 numaralı forma ile Mehmet
Yıldız‟ın; yedekler arasında sahaya çıktığı, müsabakanın 82. dakikasında oyundan çıkan Michael Eneramo‟nun
yerine oyuna girdiği, müsabakanın Sivaspor:3 – Fenerbahçe:4 şeklinde sonuçlandığı anlaşılmıştır.
TELEFON DETAY DÖKÜM ANALĠZĠ (Kl:69, Dizi:90-96 arası)
Fatih Akbaba‟nın kullandığı (5327347331) telefonun;
Fenerbahçe Kongre Üyesi Ali Kıratlı‟nın kullandığı (5322569535) telefonla karşılıklı olarak maç günü,
maç günü öncesi ve sonrası sık irtibatının bulunduğu,
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Sivasspor futbolcusu Mehmet Yıldız‟ın kullandığı (5416262626) telefonla maç gününden yaklaşık 1 ay
sonra tek kez irtibat kurduğu,
Bülent Uygun‟a ait (5467845454-5303265454) telefonlarla ortak irtibatının bulunduğu, B.Uygun adına
kayıtlı (5326068788) telefon kullanıcısı ile sık irtibatlı olduğu,
Faruk TaĢseten‟in kullandığı (5326767067) telefonun;
Ali Kıratlı‟nın kullandığı (5322569535) telefonla karşılıklı irtibatlı olduğu, maç günü ve maç haftasında
irtibatlarının olduğu,
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Müdürü Ayhan Bak adına kayıtlı (5324353100) telefonla maç öncesi ve
maç sonrası irtibatlarının olduğu,
Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya‟nın kullandığı (5336224580)telefonla maç gününden önce
ve sonra irtibatının olduğu,
Sivasspor futbolcusu Mehmet Yıldız‟ın kullandığı (5416262626) telefonla sık irtibatının olduğu,
belirlenmiştir.
Yapılan iletişim tespitlerinde elde edilen bilgilerden; İlhan Ekşioğlu’nun Ali Kıratlı’ya 300.000 dolar
verdiği, Ali Kıratlı’nın bu parayı 19.05.2011 günü Adapazarı’nda Fatih Akbaba’ya verdiği, Fatih Akbaba’nın
ise şike konusunda anlaşma sağlanan (kimlikleri tespit edilemeyen) Sivassporla bağlantılı bir şahsa bu
paranın bir kısmını yada tamamını 20.05.2011 günü verdiğinin anlaşılması üzerine yapılan çalışmalarda;
-19.05.2011 günü Fatih Akbaba ve Ali Kıratlı‟nın birbirleriyle irtibat kurduğu, Fatih Akbaba‟nın bu
görüşmelerde Sakarya‟nın Sapanca ve Arifiye bölgelerinde bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, Ali
Kıratlı‟nın saat:12:34‟teki görüşmede İstanbul‟da sinyal verdikten sonra Sakarya Arifiye bölgesinde sinyal verdiği,
-Fatih Akbaba‟nın kullandığı (5327347331) telefonun 19.05.2011 günü ilerleyen saatlerde Eskişehir‟de
bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, bu süreç içerisinde Eskişehir Spor Kulübü adına kayıtlı (5339679696)
telefon kullanıcısı tarafından arandığı,
-20.05.2011 günü Fatih Akbaba‟nın İstanbul‟a geldiği, tespit edilmiştir.
Yapılan iletişim tespitlerinde elde edilen bilgilerden; Ali Kıratlı’nın yürüttüğü şike faaliyetleri
kapsamında, 2. kez, 27.05.2011 günü, İlhan Ekşioğlu’nun şirket çalışanı Fatma isimli bayandan, 300.000
dolar aldığı, parayı teslim almak için Fatih Akbaba’nın 29.05.2011 günü saat:22.00 sıralarında Ali Kıratlı ile
bir araya geleceği, ayrıca Fatih Akbaba’nın Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile sıkı irtibatlı
olduğundan daha önce varılan anlaşmalarla ilgili olabileceğinin anlaşılması üzerine yapılan çalıĢmalarda;
Fatih Akbaba‟nın kullandığı (5327347331) telefonun 29.05.2011 günü Sakarya‟da sinyal verdikten sonra
İstanbul‟a geldiği ve burada bulunan baz istasyonlarından sinyal verdiği, bu süre zarfında Ali Kıratlı ile irtibat
kurduğu ve saat:22:09‟da Bağdat Cad.Bostancı Kadıköy adresinde sinyal verdiği, Ali Kıratlı‟nın Bostancı Sahil
Yolu Suadiye Kadıköy adresinde sinyal verdiği, Fatih Akbaba‟nın İstanbul‟da saat:22:59‟da sinyal verdikten sonra
saat:23:06‟da Bülent Uygun adına kayıtlı (5326068788) telefon kullanıcısı ile irtibat kurduğu, görüşme esnasında
Fatih Akbaba‟nın bazının Gençlik Cd. İnönü Mh. Gebze Kocaeli adresinde sinyal verdiği, Bülent Uygun‟un ise
K.E.V Sefa Sirmen Tesisleri Derince Kocaeli adresinde sinyal verdiği tespit edilmiştir.
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A- EYLEME ĠLĠġKĠN GENEL MAHĠYETTEKĠ ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
17.05.2011 günü saat:16.37‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Faruk Yaşar‟ı aradığı görüşme;
Faruk: “2, 3 günümüz kaldı valla Ģampiyon olacağız,… peki varmı Ģey”, İlhan: “iyi 3 dikiĢ,…yani her
koldan spor yapacağız”, Faruk: “Yüzde 90”, İlhan: “100, 100” , Faruk: “Ha sağlam mı kaynaklar”, İlhan: “Çok
sağlam”, Faruk: “Öbürküler gibi değil yani”, İlhan: “Hayır hayır”. (tape:3013)
17.05.2011 günü saat:17.53‟de Aziz Yıldırım'ı İlhan Ekşioğlu'nun aradığı görüşme;
Aziz: “Sabit hatta mısın", İlhan: “Evet", Aziz: “ġimdi bi sen bi aĢağıdaki o 550 kaldı demi
göndereceğimiz…öbürünün hepsini verdiniz demi", İlhan: “Verdik", Aziz: “Ha orda bir sıkıntı varda senle
konuşmam lazım benim", İlhan: “Nerde orda", Aziz: “Neyse yarın konuĢuruz önemli değil yani…ben sana bir
uyarayım orda bir sıkıntı var…bunu da beraber Ģey yapıp öyle konuĢalım…sen Sapancalıyla mı Ģekerliyle
mi yapıyorsun", İlhan: “Üçüyle yaptım baĢkanım", Aziz: “Üçüyle yaptın neyse ben seninle yarın
konuĢurum".(tape:2427)
(Şekerci olarak kastedilen şahsın şeker hastalığı olan Ali Kıratlı olduğu, Sapancalı olarak kastedilenin
Adapazarı‟nda ikamet eden Fatih Akbaba olduğu,İlhan Ekşioğlu‟nun “üçüyle yaptım” diyerek Ahmet Çelebi
üzerinden Mehmet Yıldız isimli futbolcuya, Abdullah Başak üzerinden Korcan Çelikay‟a, Ali Kıratlı-Fatih Akbaba
aracılığı ile bazı Sivassporlu futbolculara ulaşarak şike yaptığını ifade ettiği anlaşılmaktadır.)
22.05.2011 günü saat:15.00‟da İlhan Ekşioğlu‟nu Faruk Yaşar‟ın aradığı görüşme;
Faruk‟un; “Şimdi rahat rahat seyredebilirmiyiz ne yapacağız” dediği, İlhan‟ın; “Kadıköy‟deyiz şuan biz
zaten anasını satayım” dediği,, Faruk‟un tribünlerin %75‟inin Fenerbahçeli olacağını belirttiği ve “Tamam abi onu
anladık tamam onlar zaten öyle olacağı belliydi öbür türlü falan rahat olacak mıyız yani” dediği, İlhan‟ın; “Evet
evet” dediği, Faruk‟un: “Sen bu yani Ģantiyedeki bağlantıları garantiledin değil mi” dediği, İlhan‟ın: “Ya rahat
seyret diyorum ya” dediği(tape:3037) tespit edilmiştir.

B- AZĠZ YILDIRIM - MECNUN OTYAKMAZ - AHMET ÇELEBĠ ÜZERĠNDEN YÜRÜTÜLEN ġĠKE
FAALĠYETLERĠ
1- 20-21-22.05.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAKLARI (Kl:28, Dizi:186-202 arası)
22.05.2011 günü Sivas Stadyumunda oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe futbol müsabakası ile ilgili
olarak; iletişimi tespit dinleme ve kayıt altında bulunan Ahmet Çelebi‟nin Sivassporlu futbolcu Mehmet Yıldız‟la
görüşerek şike girişimlerinde bulunacağı, 13.05.2011 günü Ahmet Çelebi ile Mehmet Yıldız‟ın yaptığı görüşmede;
Ahmet Çelebi‟nin; çok acil ve önemli bir konudan dolayı M.Yıldız‟ı İstanbul‟a çağırdığı, 15.05.2011 günü yapılan
görüşmede Mehmet Yıldız‟ın; eşi hamile olduğu için gelemeyeceğini belirttiği, bunun üzerine Ahmet Çelebi‟nin,
maçtan önce Sivas‟a gelebileceğini söylediği, aynı gün Ahmet Çelebi‟nin; Faruk Taşseten‟le yaptığı görüşmede
“Sivas‟tan bir havadis var mı” diye sorduğu ve daha sonra kendisini sabit numaradan aramasını istediği,
17.05.2011 günü Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile yaptığı görüşmede Sivas‟a geleceğini belirtmesi
üzerine, Ahmet Çelebi„nin irtibatlı olduğu bu şahıslarla Sivas‟ta temasa geçeceği ve 20.05.2011 günü havayoluyla
Sivas‟a gideceği, 20.05.2011 günü saat:16.00 sıralarında Sivas Nuri Demirağ Havalimanına geleceği bilgisinin
alınması üzerine;
Görevlilerce 20.05.2011 günü saat:16.00 sıralarında bahse konu yere geçilerek fiziki takip çalışmalarına
başlanıldığı, saat:16.32‟de A.Çelebi‟nin elinde bulunan valizle beraber A şahıs ile birlikte havalimanı gelen yolcu
kapısından çıkış yaptığı, bu sırada orada bulunan 5-6 kişilik bir grupla selamlaşarak ayaküstü konuştuğu, daha
sonra vedalaşarak kendisini karşılamaya gelen şahısla birlikte 58 FN 294 plakalı beyaz renkli Megane marka
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araca bindiği, birlikte geldikleri A şahsın ise 58 TD 986 plakalı füme renkli Volkswagen Passat marka araca bindiği
ve her iki aracında şehir merkezine doğru hareket ettiği, 58 FN 294 plakalı aracın Erzincan yolu üzerinde bulunan
Peugeot bayiine geldiği ve durduğu, burada Ahmet Çelebi‟nin araçtan inerek içeri girdiği, saat:17.05‟de bayii
içerisinde 2. katta ofislerin bulunduğu bölümde cep telefonuyla görüşme yaptığı, bu esnada Sivasspor Kulübü
Başkanı Mecnun Otyakmaz ile, beraberinde bulunan Sivasspor Kulübü İdari Menajeri Faruk Taşseten, Mehmet
Oflaz ve B şahsın ofislerin bulunduğu kattan aşağı inerek dışarı çıktıkları, Ahmet Çelebi‟nin arkalarından çıktığı,
dışarıda bir süre ayaküstü sohbet ettikten sonra Mecnun, Ahmet ve Faruk‟un 34 MLH 94 plakalı siyah renkli
Honda CR-V marka araca binerek hareket ettikleri ve Erzincan yolu üzerinde bulunan Sivasspor Kulübü
tesislerine girdikleri,
Yapılan iletişim tespitlerinde; Ahmet Çelebi ile futbolcu Mehmet Yıldız‟ın saat: 20.25 sıralarında
görüşecekleri bilgisinin alınması üzerine, görevlilerce saat:20.00 sıralarında Büyük Otele geçildiği, Mehmet
Yıldız‟ın; Büyük Otel‟e gelerek içeri girdiği, otelin lobi bölümünde dolaştığı, bir ara cep telefonuyla görüşme
yaptığı, daha sonra Ahmet Çelebi‟nin gelerek Mehmet Yıldız‟la tokalaştığı, asansörlerin karşısında bulunan
koltuklara oturarak bir süre konuştukları, daha sonra oturdukları yerden kalkarak birlikte dışarı çıktıkları,
arkasından Ahmet Çelebi‟nin otele geri döndüğü, Mehmet Yıldız‟ının ise ayrıldığı,
21.05.2011 günü Mecnun Otyakmaz, Ahmet Çelebi, Faruk Taşseten ve Mehmet Oflaz‟ın buluşarak
kahvaltı yaptıkları, ardından Mecnun, Ahmet ve Faruk‟un İnönü caddesi üzerinde bulunan Burger King‟e geçtikleri
bilgisinin öğrenilmesi üzerine; görevlilerce saat:12.00 sıralarında bahse konu yere geçildiğinde 34 MLH 94 plakalı
aracın cadde üzerinde park halinde olduğu, Burger King‟e girildiğinde Mecnun, Ahmet ve Faruk‟un kendi
aralarında konuştukları, bir süre sonra hep beraber dışarı çıkarak park halindeki araca bindikleri, Büyük Otel‟e
geçtikleri ve içeri girdikleri, saat: 13.15‟de otelden çıkarak araca bindikleri ve ayrıldıkları,
Ahmet Çelebi‟nin saat:18.00 sıralarında İstanbul‟dan gelecek Abdullah Başak ve Bülent İşçen‟i
karşılamak için havalimanını gideceği bilgisinin elde edilmesi üzerine; görevlilerce Büyük Otel önünde
beklenmeye başlandığı, saat:17.27‟de Ahmet Çelebi‟nin otelden çıktığı, 34 VIP 20 plakalı siyah renkli Mercedes
marka minibüse binerek hareket ettiği, Nuri Demirağ havalimanına gelerek VIP yolcularının giriş çıkış yaptığı kapı
önünde beklemeye başladığı, saat:18.28‟de gelen yolcuları karşıladığı ve Abdullah Başak ve Bülent İşcen‟le
araca bindiği, Aziz Yıldırım ve beraberindeki diğer şahısların ise yolcu otobüsüne bindikleri ve şehir merkezine
doğru hareket ettikleri, saat:18.50‟de minibüsün gelerek Büyük Otel karşısında durduğu, içerisinden A.Çelebi,
A.Başak ve B.İşcen‟in inerek otele girdikleri, arkasından da Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerini taşıyan
otobüsün geldiği, Aziz Yıldırım ve beraberindeki şahıslarında otele giriş yaptıkları, daha sonra da Fenerbahçeli
futbolcuları taşıyan takım otobüsünün geldiği,
Saat:20.29‟da 34 MLH 94 plakalı araçla Mecnun Otyakmaz ile Faruk Taşseten‟in gelerek otele girdikleri,
bu arada Ahmet Çelebi, Abdullah Başak, İlhan Ekşioğlu, Bülent İşçen ve C şahsın ise otelden çıkarak 34 VIP 20
plakalı araca bindikleri ve Sivas Ticaret Odası sosyal tesislerine gelerek içeri girdikleri, daha sonra aynı araçla
saat:22.05‟de Büyük Otel‟e giriş yaptıkları, saat:21.44‟de Faruk Taşseten‟in otelden çıkarak 34 MLH 94 plakalı
araç içerisinden not defteri aldığı ve otele döndüğü, bir süre sonra tekrar çıkarak aynı araç içerisinden bu sefer
siyah spor çanta aldığı ve otele döndüğü, saat:21.58‟de Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay‟ın da Büyük
Otel‟de olduğu, saat:00.26‟da Aziz Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz ile her iki kulüp yöneticilerinin bir ara dışarı
çıktıkları, daha sonra hep birlikte tekrar içeri girdikleri, yaklaşık yarım saat sonra Aziz Yıldırım ile diğer şahısların
Mecnun Otyakmaz ve yanında bulunan şahısları uğurlayarak otele girdiği, bu sırada Faruk Taşseten‟in elinde
bulunan siyah spor çantayı 34 MLH 94 plakalı araca koyduğu, arkasından Mecnun Otyakmaz, Mehmet Oflaz ve D
şahıs ile birlikte İnönü caddesi üzerinden meydan istikametine doğru yaya olarak gittikleri görülmüş, süreç
fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.
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2- EYLEME ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
09.03.2011 günü saat:13.03‟de Aziz Yıldırım‟ın Mecnun Otyakmaz‟ı aradığı görüşme;
Aziz: “Şimdi bu toplantıya erteliyoruz”, Mecnun: “Ben sokaktayım abi bir şey olursa benlik
ararsın,…istediğin zaman istediğin yere gelirim”, Aziz: “Salıya açıklama yapıyoruz yani tamam…sen kimle
oynuyordun bu hafta”, Mecnun: “Kayseri geliyor” , Aziz: “Ya bir puan kazan ha,…biz tamam rakiplerini
yeneceğiz hiç ondan rahat ol sen, kesin yeneceğiz de ama sen bir 3 puan alabilsen”, Mecnun: “İşte bir
Manisa‟yı aldık gittik Antep‟te gene yenildik,…bu Kayseri‟yle oynadıktan sonra Buca‟ya gidiyorum,…Buca‟ya
yenilmeden veya yenmem lazım”, Aziz: “Berabere kalın en kötü,…o hocaya söyle …o Mehmet Yılmaz‟ı yani
sokuyor bozuyor”, Mecnun: “Antep‟ten gelirken dedim hoca korkma ya o korkuyor tamam mı Mehmet‟i keserim o
da içeride çete yapar bilmem ne yapar”. (tape:1511)
26.04.2011 günü saat:21.31‟de Aziz Yıldırım‟ı Mecnun Otyakmaz‟ın aradığı görüşme;
Aziz: “…senin maçın Cuma günümü niye,…abi kazan ha aman ha”, Mecnun: “Artık bir galibiyete işimizi
bitiriyoruz 3‟ü de küme düşüyor,…bakalım hayırlısı abi”, Aziz: “Tamam artık dönüĢünde konuĢuruz tamam
oldu”. (tape:1650)
09.05.2011 günü saat:14.42‟de Bülent İbrahim İşçen'in Mecnun Otyakmaz'ın aradığı görüşme;
Bülent: “Yarın burdasın demi dayı", Mecnun: “Burdayım evet ordayım yani" , Bülent: “Ben seni yarın
ararım…beraber bi çay içeriz yemek yeriz...anladın mı dayıcım arkadaĢımızla beraber hep beraber", Mecnun:
“Muhammet .. falan söyleme o kapar", Bülent: “Ona ben çıtlarmıyım bilmiyorumki yok ki... o tereyağlı yiyor onlar
abi çok, çok kilo almıĢlar", Mecnun: “Ondan sonra Apo mapo hepsi beraber grup", Bülent: “O Güneydoğu
teşkilatı abi o çok yağlı yiyorlar abi".(tape:3613)
(Mecnun Otyakmaz, Aziz Yıldırım ile yapacağı görüşmenin ağzı sıkı olmayan şahıslar tarafından
duyulmamasını istiyor.)
10.05.2011 günü saat:21.27‟de Bülent İşçen'i Mecnun Otyakmaz'ın aradığı görüşme;
Mecnun: “Aramadın birader", Bülent: “Dayıcım O ( Aziz Yıldırım‟ı kastediyor) Sultanahmet‟te bir yere
gitti yarın işte arayacak beni sabah ona göre ben seni arayacam", Mecnun: “Tamam yarın burdayız".(tape:3615)
11.05.2011 günü saat:13.07‟de Aziz Yıldırım‟ın Bülent İşçen‟i aradığı görüşme;
Aziz: “Saat 5 buçukta (Mecnun Otyakmaz‟ı kastederek) bizimkine söyle kulüpte buluşalım", Bülent:
“Tamam abi" . (tape:2403)
11.05.2011 günü saat:13.17‟de Bülent İşçen'in Mecnun Otyakmaz'ı aradığı görüşme;
Bülent: “Biz senle beşte telefonlaşalım…buluşalım gidelim tamam mı dayıcım beş buçuk da", Mecnun:
“Tamam cigerim". (tape:3616)
(Aziz Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz‟ın doğrudan görüşmekten kaçındıkları, Bülent İbrahim İşçen‟i aracı
olarak kullandıkları ve telefonda birdiğerini kastederken isim kullanmadan “Arkadaş”, ”O” ve “Bizimki” gibi şifreli
kelimeler kullandıkları.)
11.05.2011 günü saat:15.57‟de Aziz Yıldırım‟ın Abdullah Kiğılı‟yı aradığı görüşme;
Aziz: “Fenerıum nasıl gidiyor satıĢlar varmı bu ara", Abdullah: “Para mı istiyorsun başkan", Aziz: “Para
istemiyorum para varmı, para varsa ver ama…varsa Tamer ile konuĢsunlar tamam", Abdullah: "Bakayım
bakayım…derhal derhal". (tape:2404)
(Sivasspor maçında şike amaçlı kullanmak üzere para ayarlamaya çalıştığı)
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11.05.2011 günü saat:16.58‟de Bülent İbrahim İşçen'in Mecnun Otyakmaz'ı aradığı görüşme(tape:3617);
Bülent: “Ben geldim dayı sen gelince beni ara ben kapıya çıkıyorum", Mecnun: “Nerdesin ki aynı yer mi",
11.05.2011 günü saat:17.22‟de Aziz Yıldırım'ı Abdullah Kiğılı'nın aradığı görüşme;
Abdullah: "400 TL Tamer‟e gönderiyoruz Ģimdi", Aziz: “Tamam peki". (tape:2352)
11.05.2011 günü saat:17.24‟de Aziz Yıldırım‟ın Tamer Yelkovan‟ı aradığı görüşme;
Aziz: “Abdullah Kiğılı 400.000 Fenerıumdan aktarma yapıyor Ģuan", Tamer: “ġimdi telefon geldi
bende ĢaĢırdım", Aziz: “Ben telefon ettim…Tamer beye varsa gönder Ģimdi 400 gönderiyoruz
dediler…görüyorsun her yerden çalıĢıyorum", Tamer: “Bir de Ģu futbolcular Ģu iĢi ateĢlerse iĢ biter
vallahi".(tape:2405)
11.05.2011 günü saat:17.32‟de Bülent İbrahim İşçen'i Mecnun Otyakmaz'ın aradığı görüşme;
Mecnun: “Bağlarbaşı demi", Bülent: “Yok dayı şey aşağıya", Mecnun: “Nurgül‟ün yanına geliyorum ben
şimdi".(tape:3618)
(Nurgül isimli bayanın Aziz Yıldırım‟ın sekreteri olduğu, Aziz Yıldırım ve Mecnun Otyakmaz‟ın; bir gün
önce sözleştikleri gibi saat:17.00 sıralarında buluştukları, bu buluşma için şahısların sadece Bülent İbrahim İşçen
üzerinden haberleştikleri anlaşılmıştır.)
12.05.2011 günü saat:12.39‟da Abdullah Başak‟ın Bülent İbrahim İşçen‟i aradığı görüşme;
Bülent: “…bugün ben o hani senin gittiğin Kadıköy‟deki çocukla konuĢtum Apo,…kulüpte o, o
şeyler...”, Abdullah: “Biliyorum haberim ha hayır anladım dün bir mevsim gelmişte birde pazartesi bir mevsim
son mevsimmiĢ,…hatta dün bir mevsim gelince o Kozyatağına baklavacıya gitmiş Güllüoğlu‟na”, Bülent: “Onun
hani onun onu hemşerisi varya orada... ee çaycı çay çay çay çıkarıyorlar hani,…onada bana sordu ee şey ...o o
da yer mi dedi o şeyden dedi fındıktan dedi,…öyle bir şey söylüyorlar bana dedi iyi dedim al ona da fındık
ver”, Abdullah: “…senle konuştuğunu söyledi bana” . (tape:3136)
(Mevsim olarak bahsedilen kişinin Mecnun Otyakmaz olduğu, 11.05.2011 günü Aziz Yıldırım‟la
görüşmesinden bahsettikleri, pazartesi günü tekrar görüşeceklerini söyledikleri anlaşılmaktadır.)
13.05.2011 günü saat:13.26‟da Bülent İbrahim İşçen'in Aziz Yıldırım‟ı aradığı görüşme;
Aziz: “Gel burdayım", Bülent: “Cuma gel demiştin abi ...ilgili", Aziz: “Ha onla ilgili lan unuttuk onu ha dur
peki gel". (tape:3619)
13.05.2011 günü saat:16.12‟de Mecnun Otyakmaz‟ın Bülent İşçen‟i aradığı görüşme;
Bülent‟in; “Nerdesin dayıcım” dediği, Mecnun‟un ofiste olduğunu söylediği, Bülent‟in;: “Geleceğim yanına
dayı,.. yetişirim 5‟e kadar ya dayı” dediği. (tape:1176)
13.05.2011 günü saat:18.15‟de Bülent İşçen'in Ahmet Çelebi'yi aradığı görüşme;
Bülent: “Nerdesin", Ahmet: “Mitpoint", Bülent: “Tamam ben şimdi Samandıra‟ dayım burdan çıkacam
yanına gelecem…görüĢmemiz lazım senle…özel görüĢmemiz lazım", Ahmet: “Tamam görüşelim".(tape:3620)
13.05.2011 günü saat:18.25‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Osman Murat Özaydınlı/ Aziz Yıldırım‟ı aradığı
görüşme;
İlhan‟ın; “Başkan ile berabermisin” diye sorması üzerine Murat‟ın; “Evet vereyim mi” dedikten sonra
telefonu Aziz Yıldırım‟a verdiği, İlhan‟ın; “Başkanım şimdi tam aradığınızda Kandilli‟ye giriyordum döndüm ama
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manyak bir trafik var yani” dediği, Aziz‟in; “Gelme o zaman yarın konuĢalım tamam,…Ģimdi o bizim bizim
arkadaĢla konuĢacağımda onla nasıl konuĢayım diye şey yapıyordum yani,… olmazsa ben seni ararım sen
evde misin”, İlhan: “Ben evde olacağım”, Aziz: “Olmazsa senin oradan geçerim konuşurum”. (tape:2989)
13.05.2011 günü saat:19.02‟de Abdullah Başak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
(Abdullah‟ın, Bülent‟in arayıp aramadığını sorduğu, Yusuf‟un aramadığını belirttiği,) Abdullah: “Sana bir
bomba diyeceğim de sonra tamam,…o gitmiĢ Ģeyle Mecnun abiyle görüĢmüĢ de,…Ġlhan abi dediki sakın
onlara şey yapmayın benle muhatap olun bende dedim abi Yusuf o işe girmez artık”, Yusuf: “…olmaz yani abi
bu işler çok dolanıyor ediliyor...”. (tape:3141)
(Bülent İbrahim İşçen‟in; Mecnun Otyakmaz ile görüşmesinden bahsettikleri ve bu görüşmeden rahatsız
oldukları anlaşılmıştır.)
13.05.2011 günü saat:19.02‟de Bülent İbrahim İşçen'in Ahmet Çelebi'yi aradığı görüşme;
Bülent: “Ben stadın oraya geçiyorum stadın oraya bir geçsene", Ahmet: “Beni de alsana burdan geçerken
ya", Bülent: “Arabam yok arabam stadda", Ahmet: “Gel buraya caddedeyiz ya". (tape:3621)
13.05.2011 günü saat:19.05‟de İlhan Ekşioğlu‟nu Aziz Yıldırım‟ın aradığı görüşme;
Aziz: “Kavacık‟a doğru geliyorum senden rica etsem Migros‟a gelsen o aşağıdaki Migros‟a orada
buluşsak”, İlhan: “Olur tamam”, Aziz: “Karşıya gideceğim tekrar tamam mı,…yalnız bir 5 dakika içinde çık yani
erken çıkma 5 dakika sonra çık”, (tape:2992)
13.05.2011 günü saat:19.35‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Abdullah Başak‟ı aradığı görüşme;
İlhan: “Senle çok önemli bir görüĢme yapmam lazım sabahleyin”, Abdullah: “Çok moralim bozuk,…o
benim Bülent abim varya,…o yine birşeyler karıştırıyor abi,…seninki ona söylemiĢ abi ama sen bilmiyorsun”,
İlhan: “Ben şimdi oradan geliyorum ben Ģimdi (Aziz Yıldırım‟ı kastederek) bizim 1 numara ile buluĢtum”.
13.05.2011 günü saat:19.32‟de Bülent İbrahim İşçen'i Aziz Yıldırım'ın aradığı görüşme; (tape:3622)
Bülent: “Caddeye gitmeye çalıĢıyorum da orda beni bekliyor bir arkadaĢım var onla buluĢacam da",
Aziz: “Sen bak o ... söyle bize yardım etsinler tamam mı…yani belli etmeden yardım etsinler tamam mı",
Bülent: “Tabi abicim tabi sen rahat ol ben konuĢmasını bilirim"., (tape:2993)
(13.05.2011 günü Bülent İbrahim İşçen’in ilk olarak Aziz Yıldırım’la, akabinde Mecnun Odyakmaz’la
yüzyüze görüştüğü, bu görüşmenin de ardından yine yüzyüze Ahmet Çelebi ile görüştüğü, görüşme
silsilesinden Bülent’in tüm bu görüşmeleri Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasında şike yapmak için
gerçekleştirdiği, Aziz Yıldırım’ın da bu durumu ortaya koyacak şekilde Ahmet Çelebi ile görüşecek
Bülent’e; “Belli etmeden yardım etsinler” şeklinde talimat verdiği anlaşılmıştır.)
13.05.2011 günü saat:20.02‟de Ahmet Çelebi'yi Abdullah Başak'ın aradığı görüşme(tape:2887);
Abdullah: "Bitmek üzere benimkini çok şey oldu…senin yanında Ali Kıratlı var mı", Ahmet: “Kimse yok",
Abdullah: “Bülent ile Ali Kıratlı beraber mi gitti", Ahmet: “Hayır tek", Abdullah: “Bülent abi geldi mi oraya",
Ahmet: “Geldi .. usta ya ben sana söyleyeceğim şimdi gelince yüz yüze…belirli bir yerde otururuz yine".
13.05.2011 günü saat:21.54‟de Aziz Yıldırım‟ın Bülent İbrahim İşçen‟i aradığı görüşme(tape:2409);
Bülent: “O arkadaĢ ile görüĢtüm o hale gelmiĢ mallar abi o gidecek fiyat konuĢacak abi…gereken
neyse iĢte onları sordu etti ben dedi direk onları kendim görüĢeceğim bizzat dedi…Ģeyleri sen hiç merak
etme abi gereğini...o da yalnız diyor abi hani (Trabzonspor‟u kastederek) o hamsi tarafı varya abi…onlarda
Ģey yapıyorlarmıĢ çok baskı yapıyorlarmıĢ, dedim biz bunu engelleyeceğiz dedim bizzat kendin görüşeceksin
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çağıracaksın yani bu işin şakası makası yok bir de dedim adamın şeyi gider ondan buna ondan buna dedi şeyleri
konuşmaları gerek yok, az öz temiz net bir Ģekilde görüĢ, bugünün yarını da var hani her şey bilinsin öyle fazla
gevezelik fazla konuĢma da b.k getirir az konuĢup öz konuĢup herkes bilecek ne yapacağını", Aziz: “Bence
Ģeyi (Ahmet Çelebi‟yi kastederek) Ahmet‟i mahmeti de gönder sen", Bülent: “Abi tabi gidiyor…bizim maçtan
sonra pazartesi, salı günü direk 5 gün orda kalacak kampta…arkadaş abi söylediğin ismini söylediğin
kiĢi…dedik yüzüne bakmam senin bak Aziz abiye bir daha selam verme bunu yapmazsan", Aziz: “Yarın gel
konuşalım tamam", Bülent: “Bırakacaksın dedim gideceksin 5 gün orada kalacaksın…engelleyeceksin herşeyi".
(Bülent İbrahim İşçen; Ahmet Çelebi ile yaptığı görüşmeyi aktararak şahsın bizzat Sivas’a giderek
futbolcularla Fenerbahçe maçında yapılacak şike ile ilgili fiyat konuşacağını, Trabzonspor’un da
Sivasspor’lu futbolculara Fenerbahçe müsabakası ile ilgili teşvik girişimleri içerisinde bulunduğunu
anlattığı, Aziz Yıldırım’ın; bizzat Ahmet Çelebi’nin; Sivas’a gitmesini istediği, Bülent İbrahim İşçen’in; 16
yada 17 Mayıs’ta Ahmet Çelebi’nin Sivas’a gideceğini söylediği anlaşılmıştır.)
13.05.2011 günü saat:21.57‟de Bülent İbrahim İşçen'in Ahmet Çelebi'yi aradığı görüşme;
Bülent: “Bak Ģimdi telefon açtı sordu Ahmet…gittinmi dedi görüĢtünmü, konuĢtuk dedim, abi sen
merak etme dedim, bizim maçtan 3 gün önce gidecek kampta kalacak dedim o dedim herĢeye muaffak
olacak sen hiç merak etme ondan baĢka kimsenin dediğine de bakma o herĢeyi orda tek baĢına engeller
dedim bak senin namına böyle söyledim yani Ahmet", Ahmet: “Neyse konuşuruz tamam mı" . (tape:3623)
(Ahmet Çelebi‟nin, Aziz Yıldırım‟ın talimatıyla bizzat şike faaliyetlerini yürüteceği anlaşılmaktadır.)
13.05.2011 günü saat:22.18‟de Ahmet Çelebi'yi Mehmet Yıldız'ın aradığı görüşme;
Ahmet: “Yarın maçtan sonra gelsene bi Ġstanbul‟a…işim var seninle…önemli senin gelmen lazım",
Mehmet: “Pazar sabah uçakla geleyim", Ahmet: “Pazar günü sabah uçağıyla gel".(tape:2888)
14.05.2011 günü saat:19.25‟de Aziz Yıldırım‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan: “Başkanım buradayım şeydeyim evdeyim", Aziz: “O zaman bana bir gelir misin…eve gel bir Ģey
söyleyeceğim".(tape:2413)
14.05.2011 günü saat:19.44‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Cemil Turhan‟ı aradığı görüşme;
İlhan: “Senin Rıza ile aran nasıl”, Cemil: “İyidir”, İlhan: “Sen yarın Dereağzı‟ndasın zaten,…sabah ben
konuĢacağım senle”, Cemil: tamam. (tape:2996)
15.05.2011 günü saat:11.01‟de Ahmet Çelebi'nin Mehmet Yıldız'ı aradığı görüşme;
Ahmet: “Kaçta geliyorsun", Mehmet: “Abi ben gelemeyeceğim hanım hastanede…hayırdır abi", Ahmet:
“Yok birşey yok ya konuĢuruz sonra", Mehmet: “Çok acilse bu hafta içi izin olursa gelirim yanına", Ahmet:
“Tamam paşa". (tape:2889)
15.05.2011 günü saat:11.15‟de Ahmet Çelebi'nin Mehmet Yıldız'ı aradığı görüşme;
Ahmet: “Diyorumki keĢke sabah uçağıyla gelsende öğlen uçağıyla geri giderdin buradan", Mehmet:
“Ne için geleceğim abi anlamadımki ben bu kadar acele", Ahmet: “Yav gelmen lazım…olmazsa salı günü sabah
ben gelirim…benle görüĢtüğünü kimse söyleme ha millet başka türlü anlar".(tape:2890)
15.05.2011 günü saat:11.45‟de Ahmet Çelebi'nin Faruk Taşseten'i aradığı görüşme;
Ahmet: “Başkan ne yapıyor döndümü İstanbul‟a", Faruk: “Akşam döndü tekrarda bişey yaptık yani
görüştük…iyi diyor", Ahmet: “Varmı bir havadis Sivas‟ta" , Faruk: “Bütün internete falan düşmüştü", Ahmet: “Eve
çıksana bir evden telefonla senle konuĢalım…normal telefondan ara ben seni dönüp ararım".(tape:2891)
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15.05.2011 günü saat:11.49‟da Ahmet Çelebi'nin Abdullah Başak'ı aradığı görüşme(tape:2892);
Ahmet: “Gel eve gel", Abdullah:"Biriyle buluşacağım da…Çiftehavuzlara gidiyorum…Saray
Muhallebicisine, ne Bülent‟i abi", Ahmet: “Ben geleyim mi", Abdullah: "Gel… Saray Muhallebicisi yokmu oradayız".
15.05.2011 günü saat:17.55‟de Abdullah Başak‟ı Ahmet Çelebi‟nin aradığı görüşme;
Abdullah: “Ġyi nasıl geçti”,Ahmet:“Valla herhalde yani 200 milyara bağlıyacağız”, Abdullah: “Herhalde
değil değil Ģimdi geliyor buraya”, Ahmet: “…gelme ben kalktım ordan…Ģimdi yarın akĢam sizi arayacağım
yemeğe gideceğiz yemekte daha iyi olur..” Abdullah: “Sen çaktırmada ben hani sabah biri uçaktan
geliyordu ya buraya… (Sivassporlu futbolcu Mehmet Yıldız‟ı kastederek), yarın gelebilir mi,…onun
gelmesi lazım”, Ahmet: “Olmaz,…ve ayrıca herkes rahat olsun o kadar”. (tape:3159)
15.05.2011 günü saat:22.45‟de Ahmet Çelebi'yi Mecnun Otyakmaz'ın aradığı görüşme;
Ahmet: “Yandık biliyorsun demi", Mecnun: “Hemde nasıl ya dedim ya şu Belediye‟ye güveniyordum bir
berabere kalsa", Ahmet: “En azından bizi kurtarırdı… Yarın he yarın şey ee evden çıkınca istiyorsan uğra ben
yazıhanedeyim". (tape:2897)
(Trabzonspor‟un İ.B.B.Spor ile berabere kalması durumunda Fenerbahçe‟nin şampiyon olacağı, bu
durumda Fenerbahçenin Sivasspor maçında rahat oynayacağı konusunda konuştukları anlaşılmıştır.)
16.05.2011 günü saat:12.37‟de Ahmet Çelebi'nin Faruk Taşseten'i aradığı görüşme;
Faruk: “Şu bilet şeylerini halledip ondan sonra Erdal‟ın yanında gideceğim abi", Ahmet: “Sana bir
numara versem beni kulüpten arama ama baĢka bir yerden ara bak seninle konuşmam lazım Faruk…0216 443
65 98". (tape:2898)
16.05.2011 günü saat:13.53‟te Ahmet Çelebi‟yi Bülent İbrahim İşçen‟nin aradığı görüşme;
Ahmet: “Abicim Ģimdi ben bizimkiyle görüĢmeye gideceğimde,…anladın mı yani senle
konuĢtuklarımızda mutabıkmıyız”, (Bülent‟in onaylaması üzerine) Ahmet: “Tamam ben yani operasyona
baĢladım haberin olsun”, Bülent: “ Ya ben uyanmıyor muyum Ahmet ya ben dikkat ediyorum iĢi gücü abi para
dini imanı para olmuĢ onun o para için babasını keser o,…gidiyor Ġlhan‟a sıcak yapacak ona sıcak yapacak o
... yolunu bulacak bilmem ne yapacak len sen kimsin len,…ben şimdi giderim Aziz abiye söylerim bu derim bu
tereyağlı bunun ağzında laf durmuyor”. (tape:2669)
16.05.2011 günü saat:18.39‟da Ahmet Çelebi'nin Mehmet Yıldız'ı aradığı görüşme;
Mehmet: “Ne zaman geleceksin", Ahmet: “Perşembe falan gelirim herhalde büyük ihtimal", Mehmet:
“Tamam gelince görüşürüz abi",(tape:2899)
16.05.2011 günü saat:21.59‟da Aziz Yıldırım‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Aziz: “Biletler gelmiş Bülent getirdi…4-5 bin tane bilet geldi…150 - 300 tamam mı” , (tape:2417)
17.05.2011 günü saat:10.50‟de İlhan Ekşioğlu‟nu Rıza isimli şahsın aradığı görüşme;
İlhan: “3700 tane bir, kale arkasının biletini verecek 800 tane,...Vip‟in biletini getirtik buraya”, Rıza:
“Harika burdan satacaksınız onları”, İlhan: “Bunları biz burdan taraftara ucuz olarak satacaz yani,...ortalama
bir on bin tane olur en azından oradan da gelenler olur falan yani stad bizden olur”. (tape:3004)
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17.05.2011 günü saat:13.27‟de Tamer Yelkovan‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Tamer: “İlhan bey,…nerelerdesiniz”, İlhan: “Bir yarım saat sonra kulüpte olacağım”, Tamer: “BaĢkanım
sordu yarım saat sonra kulüptesiniz tamam”, (tape:3254)
17.05.2011 günü saat:13.54‟de Mecnun Otyakmaz‟ın Bülent İbrahim İşçen‟i aradığı görüşme;
Mecnun: “Paramı gönderin kardeĢim,..çabuk çabuk paramı gönderim”, Bülent: “Tamam dayıcım emrin
olur”, Mecnun: “Herşeye tamam emrin olur,..hiç hayır yok”, … Bülent: “…Hesabı çıkarttın mı dayı”, Mecnun:
“Hesap sende işte,..3480, 1480 daha, bin daha, 1080 daha, evet”, Bülent: “Tamam dayı hemen arıyorum sana
dönüyorum dayıcım,..dayı en geç yarın elinde olur ya”, (tape:3630)
17.05.2011 günü saat:13.57‟de İlhan Ekşioğlu‟nu Aziz Yıldırım‟ın sekreteri Nurgül‟ün aradığı görüşme;
Nurgül:“Başkanımız bir soralım İlhan bey nerelerde demişti….siz yakınlarda mısınız”, İlhan: “10 dakika
sonra kulüpte olacağım”, Nurgül: “Peki buyrun bekliyoruz o zaman”, (tape:3005)
17.05.2011 günü saat:14.53‟de Mecnun Otyakmaz‟ın Aziz Yıldırım‟ı aradığı görüşmede;
Aziz‟in; “Sen ne zaman, yarın burada mısın” dediği, Mecnun‟un: “Yarın akşam Sivas‟a geçeceğim” dediği,
Aziz‟in: “Şimdi biletler ile ilgili operasyon yapıyorum yarın sen nerelerdesin bugün,..nereye takılacaksın ben
nereye gelebilirim senin yanına” dediği, Mecnun‟un Kozyatağında olacağını söylediği, Aziz‟in: “Başka nereye
gidersin sen, sen yalnız ben seninle yalnız,.. sen benim evi biliyor musun,..Kandilli,..Sevda tepesinde,..orada
mesela saat 5‟de, beş buçukta buluşalım mı beş buçukta” dediği, Mecnun‟un onayladığı devamında “Millet de bir
Ģey sanmasın telefonda melefonda bizim abi kardeĢliğimizi bilmeyip de baĢka baĢka yorumlara Ģey
yapmasın bu telefonda da Ģey yapıyoruz” dediği, Aziz‟in: “Hayır hayır Ģu biletlerle ilgili konuĢacaktım
seninle de,..sen söyle bana Nurgül‟ü ara söyle deki burada buluşalım tamam, ben gelirim sen nereye
istiyorsan senin istediğin yere gelirim” dediği, Mecnun‟un: “Ben ofise geçeceğim abi ofis uygun ofiste kimse
yok” dediği, Aziz‟in: ofisin yerini sorduğu, Mecnun‟un: “Optimumun karşısında E-5 üzerinde Golden Plaza C Blok
3. Kat,.., Aydın biliyordur” dediği, (tape:1179)
(Mecnun Otyakmaz‟ın, geçmiş tecrübelerinden, hakkında yürütülebilecek bir soruşturma kapsamında
telefonlarının dinlenebileceği bilincini taşıdığı ve telefon konuşmalarında bu bilinçle konuştuğu anlaşılmaktadır.)
17.05.2011 günü saat:16.21‟de Mecnun Otyakmaz‟ın Nurgül‟‟ü aradığı görüşme;
Mecnun: “Yer ve saat söyleyin ben ona göre geleyim, siz söyleyin tamam mı” , Nurgül: “Ben rica etsem
beni sabit hattan ararmısınız baĢkan konuĢmak yani sabit hattan konuĢ..”, Mecnun: “Bağlayamıyorsunuz
anladım şey yapacağım arayacağım ”. (tape:1180)
17.05.2011 günü saat:19.05‟de Aziz Yıldırım‟ın Aydın isimli şahsı aradığı görüşme;
Aziz: “Söyledin mi", Aydın: “Başkanım plakayı sorguluyoruz şuanda", Aziz: “Peki daha önce aynı araba
mıydı", Aydın: "Aynı yerde bekliyordu başkanım…o gazetelerde çıkmıştı ama yani aynı yerden çekilmişti gene
fotoğraf başkanım", Aziz: “Peki ne zaman uyandınız", Aydın:"Mecnun baĢkan geldiğinde dışarı çıkma
esnasında baktık biz varmı herhangi birisi falan diye çıkmadan…tam o çıkarken de karşıda bekliyordu o araba
yönü bu tarafa dönük camlar filmli Mecnun başkanla çıktıktan sonra o da hemen ayrıldı", Aziz: “Buraya gelip bana
söyleseydiniz kardeşim ya…arayın sorun bakalım".(tape:2418)
17.05.2011 günü saat:19.13‟de Mecnun Otyakmaz‟ı Aydın isimli şahsın aradığı görüşme;
Aydın: “Başkanım şimdi siz çıkma esnasında bir tane araç vardı karĢıda Ģüpheli de,.Aziz bey‟de söyledi
bilgisi olsun dedi her ihtimale karşı, şimdi şahsa ulaşamadık tam biz o tarafa yönelince araba yürüdü gitti karşıda
durdu, camları falan filmliydi karşıdan o önceki senelerde bayrak açtı diye tam o yerden çekim yaptılar biz yine
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her ihtimale karşı aynı bir şey olmasın yani,..sıkıntı olmasın diye bilgi vermek istedik, plakaları da sorguluyoruz
ama dedi belki plakalar büyük bir ihtimal arabalar şeydir şahıs kiralıktır,..yakalayamadık kim olduğunu şey
yapamadık”. (tape:1181)
17.05.2011 günü saat:20.00‟de Mecnun Otyakmaz‟ın Erdal isimli şahsı aradığı görüşme;
Mecnun: “Şey görüştüm Aziz başkanla,.biletlerin yarın parasını gönderecekler” , Erdal: “Tamamını
gönderiyor o zaman”, Mecnun: “İşte 350 mi ne yapıyor işte onu gönderecek yani,..bugün de illa gel illa gel illa gel
..nerdesin ofiste, gittim ofise orada görüştük Göksel‟de geldi,..biz oyunu çirkinleştirmeyiz Çanakkale geçilmez
yapmayız çıkarız Feneri yenmek için elimizden gelen herşeyi yaparız şaibeye meydan vermeyiz teşvik primi
olursa bunu engellemek için elimizden geleni yaparız ondan sonra çıkarız topumuzu aslanlar gibi oynarız dedim”,
Erdal: “Tamam başkanım en güzeli”, (tape:1182)
17.05.2011 günü saat:22.09‟da Aziz Yıldırım‟ın Mecnun Otyakmaz‟I aradığı görüşme;
Mecnun: “..kapıya bir Ģeyler gelmiĢte bende diyorumki ya ne haldeyiz şu kalan VIP biletleri sana getirdik
buyur başımıza iş aldık”, Aziz: “Tabi, tabi bir Ģey olursa öyle,..biletlerle ilgili konuĢtuk”, Mecnun: “O götürdüm
ben Ebru‟ya bıraktım oraya haberin olsun abi,…VIP biletleri,…o kale arkalarını zaten daha önceden şeye
vermiştim Bülent‟e,…o götürmüştü ekstradan sen bilet isteyince bende o VIP‟leri getirdim oraya koydum Ebrunun
oraya”. (tape:2432)
(Aziz Yıldırım‟ın,“tabi, tabi bir Ģey olursa öyle,..biletlerle ilgili konuĢtuk” diyerek buluşmada aslında
farklı bir mevzunun konuşulduğunu ancak kendilerine sorulması halinde; Sivasspor müsabakasında Fenerbahçe
taraftarlarına satılacak biletlerle ilgili konuştuklarını ifade edeceklerini beyan etmektedir.)
18.05.2011 günü saat:14.08‟de Tamer Yelkovan‟ın Mecnun Otyakmaz‟ı aradığı görüşme;
Tamer: “Size bu bilet parasını göndereceğizde kimle konuşayım”, Mecnun: “Gülseren hanım”, Tamer:
“Gülseren hanım, onun telefonunu bulma şansı var mı” , Mecnun: “Vereyim bir dakika ,…0505 6308018,…ben
şimdi arıyorum abi Tamer bey seni arıyor bilet fiyat bilet paralarını sana...”, Tamer: “Para paralarını
gönderiyorum” , Mecnun: “Hesap numarası ver diyorum tamam” , (tape:3255)
18.05.2011 günü saat:14.13‟de Tamer Yelkovan‟ın Gülseren‟i aradığı görüşme;
Tamer: “Ben Tamer, Fenerbahçe Kulübü ,…bana hesap numarası verirseniz ben size bu bilet paralarını
göndereceğim”, Gülseren: “Tabiki ne kadar göndereceksiniz Tamer bey”, Tamer: “ĠĢte 350 bir 450 imiĢ”,
Gülseren: “Akbank TR 600004600086888000164704,…Sivas Spor Kulübü Derneği,…şimdi tutar olarak çok belli
değil dimi 350-400 mü dediniz ne kadar”, Tamer: “350 bin 400 bin lira 450 lira ,… bin 400 tam o kadar tutuyor bilet
parası onu gönderiyoruz”, (tape:3256)
20.05.2011 günü saat:13.07‟de İlhan Ekşioğlu‟nu Abdullah Başak‟ın aradığı görüşme;
Abdullah‟ın dayı diye bahsettiği Ahmet Çelebi‟nin Sivas‟a gittiğini belirttiği, İlhan‟ın: “HerĢey iyi demi”
dediği, Abdullah‟ın: “çok iyi abi” dediği, (tape:3026)
20.05.2011 günü saat:13.08‟de Abdullah Başak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
Abdullah: “Dayım gitti”, Yusuf: “…daha bugün mü gidiyor hani dün gidiyordu o,…halletmeye mi
gidiyor,…bilet işlerini”, Abdullah: “He iĢ, bilet yok,…sayem iĢte olacaksınız falan filan”, Yusuf: “Hayırlısı olsun”,
Abdullah: “Beni de Kadıköy‟deki abim ... çağırdı,…dedi senin biletlerde bi problem var mı…”.(tape:3171)
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20.05.2011 günü saat:20.25‟de Ahmet Çelebi‟yi Sivasspor futbolcusu Mehmet Yıldız‟ın aradığı görüşme;
Ahmet‟in; nerede olduğunu sorması üzerine Mehmet‟in: “Otelde aşağıdayım sen nerdesin”dediği,
Ahmet‟in: “Dur geleceğim şimdi” dediği. (tape:2880)
(Ahmet Çelebi‟nin: 22.05.2011 günü maçtan önce Mehmet Yıldız ile görüştüğü.)
21.05.2011 günü saat:11.51‟de Ahmet Çelebi'nin Abdullah Başak'ı aradığı görüşme(tape:2900);
Abdullah: “Mehmet abi geldi Ģimdi arabasının direksiyonuna ben geçtim şimdi bir caddede tur atacağız",
Ahmet:“Tamam arabayı da havaalanına park et", Abdullah: "Kadro belli oldu mu dayı", Ahmet: “Korcan, Navraci,
Sedat, Uğur Kavuk, Ziya, Erman,Kamil, Eneramo, Sedia", Abdullah: “İyi ne güzel işte Mehmet Yıldız yok" ,
21.05.2011 günü saat:12.42‟de Faruk Taşseten'i Ali Kıratlı'nın aradığı görüşme;
Faruk: “Ahmet abi geldi Ahmet Çelebi", Ali: "Ahmet yöneticiniz oğlum zaten sattık biz onu", Faruk: “Peki
ondan sonra baĢkada kimse gelmedi", Ali: "Gece sana bide söylerim Apo nun numarasını alında Mustafa
oralarda mı", Faruk: “Buralarda buralarda", Ali'nin "İyi gece konuşuruz",(tape:3219)
21.05.2011 günü saat:14.48‟de Ahmet Çelebi'nin Ali Kıratlı'yı aradığı görüşme;
Ahmet: “Geliyorsun İstanbul‟a", Ali: "Sabah geliyoruz…Uçak 7 buçukta binerken ararız seni mesaj atarız
biniyoruz diye araba maraba ayarlarsın var mı bir problem yok değil mi", Ahmet: “Yok yok",(tape:2901)
21.05.2011 günü saat:15.01'de Tamer Yelkovan'ı Aziz Yıldırım'ın aradığı görüşme;
Aziz: “Bu artan biletleride gönderdinmi yoksa sendemi", Tamer: “Gönderdim başkanım hepsini
Mustafa‟ya verdim…şey dedim hani orda hani yüz ellilikleri biz iki yüze veriyoruz ya…orda baĢımız ağrıyabilir
dedim yüz elliyi belki yüz elliden vermek zorunda kalırız", Aziz: “Tamam birşey olmaz" , Tamer: “Birileri birşey der
filan hani basına masına düĢer".(tape:3638)
21.05.2011 günü saat:18.31‟de Abdullah Başak‟ı İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
Abdullah: “Evet ben önden gidiyorum kapıda seni bekleyeceğim”, İlhan: “Tamam Ģeyi aldın demi Apo”,
Abdullah: “Aldım abi aldım, aldım”, (tape:3173)
21.05.2011 günü saat:18.56‟da Abdullah Başak‟ın Nüvit isimli şahsı aradığı görüşme;
Nüvit: “Efendim Apo abi”, Abdullah: “O çantayı unutursan beni ömür boyu unut, o, hem senin
geleceğin, hem benim, Ġlhan EkĢioğlu‟nun”, Nüvit: “…öyle diyorsun da dur şimdi arabayı park etmeye
çalışıyorum kapıyı niye kapatmıyorsun Apo abi geliyorum şimdi bekle geliyorum oraya” . (tape:3174)
21.05.2011 günü saat:20.29‟da Ahmet Çelebi'yi Abdullah Başak'ın aradığı görüşme;
Abdullah: "Kapının önünde seni bekliyoruz arabada", Ahmet: “Tamam geliyorum dur",(tape:2902)
21.05.2011 günü saat:20.29‟da Mecnun Otyakmaz‟ın Faruk Taşseten‟i aradığı görüşme;
Mecnun: “Çantamı al”, Faruk: “Aldım”, (tape:1194)
21.05.2011 günü saat:21.07‟de Ahmet Çelebi'yi Reşit isimli bir şahsın aradığı görüşme;
Reşit: “Erdal İstanbul‟da…2 milyar para lazım ona bir Erşan‟a söyle ona uğrayıp alacak pazartesi geri
gönderecek sana…sen Sivas‟ta maçtasın", Ahmet: “He niye hayırdır", Reşit: “Parayı aldın yoksa sonra mı
verecek", Ahmet: “Hadi görüĢürüz sen beni yakmanın derdindesin hayırdır", Reşit: “Hele bir vermeyin maçı
görün, bence siz para alın, o para bizde karda kalır, yoksa sıkıysa vermeyin maçı, sizi Ġstanbul‟da
görürüm".(tape:2903)
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21.05.2011 günü saat:23.35‟de Ahmet Çelebi'nin Nüvit'i aradığı görüşme;
Ahmet: “Çantam nerede", Nüvit: “Arabada", Ahmet: “Getirsene onu yukarıya bir",(tape:2904)
22.05.2011 günü saat:22.34‟de Mehmet Yıldız'ın X ġahsı aradığı görüĢme;
Mehmet: “Ne yapayım Fenerbahçe‟yi Ģampiyon yaptık gidiyorum", X Şahıs: "Oğlum orada kafayı
çakıp atsana golü ya ayakla vuruyorsun sen ayakla vuramazsın ya", Mehmet: “Nereye gidecekmiĢ ne golü
atacağım ya ben oraya gol atmaya gitmedim ki…ben oraya bulunmaya gittim o da tesadüf oradan
adam…Santos boĢuna geldi, ben Ģey baĢkana söyledim ben ayrılacağım diye haberin olsun ha" , X Şahıs:
"Şeyle orada iyi geçin konuş yeni Sportif direktörümüzle…Ümit Karan", Mehmet: “Ümit abiyle konuşurum ya", X
Şahıs: "Bıraktı futbolu zaten…şimdi o gelecek herşeyle o ilgileniyor", Mehmet:“Transferlerle mi", X Şahıs: "Fenerle
anlaşmış güya Sezer yöneticilerle dedim şampiyon olsunda barı moral bozukluğu olmasın", (tape:3310)
23.05.2011 günü saat:10.57‟de Cemil Turhan'ı X Şahsın aradığı görüşme;
X Şahıs: "2 tane hakemle sizin ben var ya…görmedinmi şeyi 1-1 iken maç bir tane o şeyi heriflerin
ofsaytını kesti", Cemil: “Görmedinmi len Sivaslılar nasıl oynuyor" X Şahıs: "Ne yapacak adamlar yatacaklar mı",
Cemil: “O zaman diyecekki ben, oynayacak, diyecek, ben dostuz mostuz merak etmeyin demeyecek abi", X
Şahıs: "Siz o zaman öyle konuştunuz öyle mi dediler sana…kendi ağzınla düşüyorsun bak…gittin demek
orada görüĢme yaptın hiç utanmadan bunu söylüyorsun he bana…gazetelere vereceğim", Cemil: “O açıdan
demiyorum…dostlarım arkadaşlarımız ya" dediği(tape:2585) tespit edilmiştir.

C- ABDULLAH BAġAK VE YUSUF TURANLI ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLEN ġĠKE
FAALĠYETLERĠ
1- 17.05.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:185)
Yapılan iletişim tespitlerinde; Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı‟nın 17.05.2011 günü, İlhan Ekşioğlu‟yla;
şahsın ofisinde bir araya geleceklerinin, Yusuf Turanlı‟nın Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay ile irtibatlı olduğunun
belirlenmesi üzerine;
Görevlilerce aynı gün saat:12.00 sıralarında ofisin bulunduğu Kadıköy Osmanağa Mh. Bestekar Dilhayat
Sk.No:1 sayılı yere geçilerek fiziki takibe başlanmış, saat:12.29‟da Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı‟nın ofisten
çıkarak Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde yaya olarak yürüdükleri, saat: 12.35‟de Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde
bir ticari taksiye binerek Kuşdili Caddesi istikametine doğru ayrıldıkları görülmüş, süreç kayıt altına alınmıştır.
2- 29.05.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:179-183 arası)
İletişim tespitlerinde; Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay‟ın 22.05.2011 günü oynanan SivassporFenerbahçe futbol müsabakasında şike yaparak menfaat temin ettiğinin, bu amaçla 29.05.2011 günü -şikede
aracılık yapan- Yusuf Turanlı‟yla Home Store isimli kafeteryada görüşeceğinin belirlenmesi üzerine;
Görevlilerce aynı gün saat:13.20 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Cad.No:192 sayılı adreste bulunan Home
Store isimli kafeteryaya geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanıldığı, kafeteryanın ön kısmında girişe göre sağ
taraftaki masada Yusuf Turanlı, Korcan Çelikay, ağabeyi İlkay Çelikay ve X Şahsın oturup sohbet ettiklerinin
görüldüğü, saat:14.14‟de şahısların masadan kalkarak kafeterya önünde park halindeki 38 UK 038 plakalı mavi
renkli BMW marka araca bindikleri, Yusuf Turanlı‟nın kullandığı aracın aynı cadde üzerinde durduğu ve X Şahsın
indiği, aracın devam ettiği, şahısların saat:15.10‟da Büyükdere Caddesi üzerinden İstinye Park AVM otoparkına
girdikleri ve araçtan inerek Masa Cafe–Restaurant isimli restaurantta oturdukları ve yemek yedikleri,
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saat:17.10‟da restauranttan ayrılarak otoparkta bulunan araçla Etiler istikametine gittikleri ve Etiler Mh. Ahular Sk.
içerisinde bulunan Yüksel Arslan isimli pasaj önünde durarak pasaja girdikleri, saat:17.40‟da pasajdan çıkarak
araçla Nispetiye Caddesinde bulunan Big Chefs isimli kafeterya önünde durdukları ve bahse konu kafeteryaya
girdikleri görülmüş, süreç fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.
3- 30.05.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:177)
İletişim tespitlerinde; Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı‟nın 30.05.2011 günü İlhan Ekşioğlu‟yla bir araya
gelmek üzere randevulaştıklarının, İ.Ekşioğlu‟nun buluşma öncesi yaptığı bir görüşmede sarfettiği “spor çantasını
alsın gelsin” ifadesinden paranın İlhan Ekşioğlu‟ndan temin edileceğinin, buluşma öncesinde Y.Turanlı ve
A.Başak‟ın Kadıköy Şaşkın Bakkal‟da bir araya geleceklerinin belirlenmesi üzerine;
Görevlilerce 30.05.2011 günü saat:15.00 sıralarında Kadıköy Altıntepe Mah. Bağdat Cad. civarına
geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanılmış, saat:16.06‟da Bağdat Caddesi No:354 sayılı Midpoint RestaurantCafe isimli yer önüne gelindiğinde A.Başak ve Y.Turanlı‟nın bahse konu yerin bahçe bölümünde oturdukları
görülmüş,
İletişim tespitlerinde; İlhan Ekşioğlu‟nun buluşmaya gelmeyerek Fenerbahçe Spor Kulübüne geçeceği ve
Abdullah Başak‟a bilgi vereceği, A.Başak‟ın ise beklemekten rahatsız olduğu ve İlhan Ekşioğlu‟na mesaj çektiği,
İlhan Ekşioğlu‟nun da para bulmaya çalıştığı, daha sonra buluşma için tarih ve saat vereceği anlaşılmış, bu
bilginin fiziki takibi yapan görevlilere bildirilmesi üzerine takip çalışmasına son verilmiştir.
4- 31.05.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:169-176 arası)
İletişim tespitlerinde; İlhan Ekşioğlu‟nun parayı temin edemediği için 30.05.2011 günlü buluşmaya
gitmediğinin, 31.05.2011 günü saat:10.00‟da ofisinde buluşmak üzere Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı ile
sözleştiğinin belirlenmesi üzerine;
Görevlilerce aynı gün saat:10.30 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mah. Dilhayat Sk. No:1 sayılı yerde
bulunan EkĢioğlu Muhasebenin bulunduğu Altıyol ĠĢ Hanına geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış,
saat:11.00‟de Yusuf Turanlı ve Abdullah BaĢak‟ın Altıyol İş Hanından çıktıkları, Yusuf Turanlı‟nın sol ceket
cebinde dıĢarıdan belli olabilecek Ģekilde dolu beyaz bir zarfın olduğu, şahısların Söğütlü çeşme Caddesine
çıktıktan sonra ayrıldıkları görülmüş,
Devam eden çalışmalarda; Yusuf Turanlı‟nın, Abdullah Başak ve İ.Ekşioğlu‟yla görüştükten sonra ofisine
geçtiği, Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay‟la saat 13:45‟de buluşacakları, bu buluşmadan önce Mustafa Koray
Avcı‟nın Yusuf Turanlı‟nın ofisine geçeceği bilgisinin alınması üzerine;
Görevlilerce saat:12.50‟de Beşiktaş Nispetiye Caddesi civarına geçilerek fiziki takip çalışmalarına
başlanmış, saat:13.15‟de Mustafa Koray Avcı‟nın 34 AK 3947 plakalı gri renkli Audı Q7 marka araçla Beşiktaş
Nispetiye Cad.Ece Apt. B Blok No:49 sayılı adrese geldiği, burada bulunan Yusuf Turanlı‟nın ofisine girdiği,
saat:13.30‟da Yusuf Turanlı‟nın ofisinden çıkarak Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan Ak Merkez isimli işyerinin
önünde beklemeye başladığı, saat:13.40‟ta Korcan Çelikay‟ın kullandığı 34 AY 8735 plakalı siyah renkli Kia
Sorento marka aracın geldiği, araca Yusuf Turanlı‟nın binmesinden sonra şahısların birlikte ayrıldıkları,
saat:14.00‟te 34 AY 8735 plakalı aracın Beşiktaş Nispetiye Caddesinde bulunan Big Şeff Restaurant‟ın karşısında
park halinde olduğu, Yusuf Turanlı ve Korcan Çelikay‟ın restauranta girdikleri ve restaurantın bahçe kısmında
bulunan girişe göre sağ taraftaki masada oturup sohbet ettikleri görülmüş, süreç kayıt altına alınmıştır.
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5- 07.06.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:166-168 arası)
İletişim tespitlerinde; 07.06.2011 günü saat:14.03‟de Fenerbahçe Mali İşler Koordinatörü Tamer
Yelkovan‟ın „İlhan Ekşioğlu‟nun 400.000 dolar emanetini hazırladığını‟ Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım‟a bildirdiği,
aynı gün saat:13.49‟da İlhan Ekşioğlu‟nun Abdullah Başak‟la yaptığı görüşmede, para konusunu ima ederek şifreli
biçimde “Spor yapacağız, çantanız var değil mi?” diyerek şahsı ofisine davet ettiği, Abdullah Başak ve Yusuf
Turanlı‟nın birlikte İlhan Ekşioğlu‟nun Söğütlüçeşme Cd. Dilhayat Sk. Altıyol İşhanı No:1 Kat:4 Kadıköy adresinde
bulunan işyerine gidecekleri bilgisinin alınması üzerine;
Görevlilerce 07.06.2011 günü saat:14.25‟de İlhan Ekşioğlu‟nun ofisinin bulunduğu yere geçilerek fiziki
takip çalışmalarına başlanmış, saat:14.40‟da Söğütlü Çeşme Cad. üzerinden Yusuf Turanlı‟nın gelerek Altıyol İş
Hanına girdiği, hemen arkasından da Abdullah Başak‟ın aynı adrese girdiği görülmüş, saat:14.51‟de Yusuf
Turanlı ve Abdullah BaĢak‟ın iĢhanından çıktıkları, Abdullah BaĢak‟ın; sağ kolu ile göğsü arasında tuttuğu
ve üzerinde Güllüoğlu yazılı, içerisinde destelenmiĢ Ģekilde para olduğu değerlendirilen beyaz renkli
naylon poĢetin bulunduğu, Yusuf Turanlı‟nın ise sol kolu ile göğsü arasında bükülmüĢ vaziyette içi boĢ
beyaz ve yeĢil renkli karton çanta olduğu, şahısların Söğütlüçeşme Caddesine geçerek Boğanın olduğu Altıyol
Meydanına çıktıkları, aynı cadde üzerinden geçen 34 TCL 52 plakalı ticari taksiyi durdurdukları ve araca binerek
Kuşdili Caddesi üzerinden stad istikametine gittikleri görülmüş, süreç fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.
6- 15.06.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:158-165 arası)
İletişim tespitlerinde; 14.06.2011 günü Tamer Yelkovan‟ın; İlhan Ekşioğlu‟na paranın hazır olduğunu
bildirdiği, akabinde İlhan Ekşioğlu‟nun Abdullah Başak‟la yaptığı görüşmede şifreli konuşarak Yusuf Turanlı ile
birlikte spor yapmaya çağırdığı, şahısların Sivasspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili İlhan Ekşioğlu‟ndan maddi menfaat
temin edecekleri, 15.06.2011 günü saat:10.00‟da Abdullah Başak ve Yusuf Turanlı‟nın birlikte İlhan Ekşioğlu‟nun
Altıyol İşhanı Kadıköy adresinde bulunan işyerine gidecekleri bilgisinin alınması üzerine;
Görevlilerce 15.06.2011 günü saat:10.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa Mh. Söğütlüçeşme Cd. Bestekâr
Dilhayat Sk. No:1 sayılı adres civarına geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanılmış; Abdullah Başak‟ın
kullandığı 34 TY 8602 plakalı siyah renkli Mini Cooper marka aracın Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde park halinde
olduğu, Abdullah Başak‟ın aynı cadde üzerinde faaliyet gösteren Bambi Cafe isimli kafeteryada oturduğu,
saat:10.48‟de kafeteryadan çıkarak Söğütlüçeşme Caddesi üzerinden Boğa meydanına yaya olarak geldiği ve
meydanda Yusuf Turanlı ile buluşarak İlhan Ekşioğlu‟nun işyerinin olduğu Altıyol İş Hanına birlikte girdikleri,
saat:11.44‟de Abdullah Başak ile elinde sarı çizgili siyah poşet bulunan Yusuf Turanlı‟nın adresten birlikte çıkarak,
Boğa heykelinin bulunduğu meydana yaya olarak geldikleri, içerisinde bir şahsın beklediği 34 Y 7121 plakalı siyah
renkli BMW marka araca binerek hareket ettikleri, saat:12.00‟de aracın tekrar Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde
park halinde bulunan 34 TY 8602 plaka sayılı Mini Cooper marka aracın yanına gelerek Abdullah Başak‟ı
bıraktığı, Yusuf Turanlı ile diğer şahsın ise aynı araçla devam edip Rıhtım Caddesi üzerinden Çevreyolu ile Boğaz
köprüsünü kullanmak suretiyle Beşiktaş Nispetiye Cad. Akmerkez AVM önüne geldiği ve burada Yusuf Turanlı‟nın
sarı çizgili siyah renkli poşeti, şahsın elindeki siyah renkli evrak çantasına koyarak araçtan indikleri, A şahsın
Yusuf Turanlı ile tokalaştıktan sonra ayrıldığı, Yusuf Turanlı‟nın ise Akmerkez AVM içerisinde bulunan Turkcell
bayiine girdiği ve buradan çıktıktan sonra yine Akmerkez AVM içerisinde Sinan Engin‟le ayaküstü konuşarak,
Akmerkez AVM karşısında bulunan Ece Apt. No:29 sayılı adreste bulunan ofisine girdiği görülmüş, süreç
fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.
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7- EYLEME ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
27.04.2011 günü saat:13.54‟de Yusuf Turanlı'yı Korcan Çelikay'ın aradığı görüşme;
Korcan: “Ne yapalım abi antrenman yaptık", Yusuf: “Varmı isteğin benden", Korcan: "Herhangi birşey yok
ne oldu başkanla konuştun mu daha sonra", Yusuf: “Öyle konuştuk konuyu kapattık yani".(tape:3371)
07.05.2011 günü saat:15.55‟de Yusuf Turanlı'yı Korcan Çelikay'ın aradığı görüşme;
Korcan: "Şimdi baktım da abi 50 bin euro ile 60 bin euro arasında değişiyor… boşluğuna göre ee yani
bir şey yok…evet normal canım 52", Yusuf: “İstiyorsan opsiyonlayım arabayı da ne zaman geleceksin sen",
Korcan: "Ben haftaya geleceğim de ben, karar versek sorun değil ya", Yusuf: “Kararını ver okey dedikten sonra
arabayı aldırabilirsin yani".(tape:3392)
12.05.2011 günü saat:10.23‟de İlhan Ekşioğlu‟nun, Abdullah Başak‟ı aradığı görüşme;
Şahısların bir süre Belediyedeki işçiler diye Trabzon-İ.B.B. müsabakası hakkında konuştukları, daha
sonra İlhan‟ın; “O öbür iĢin de (Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasını kastederek) okeyini al gel ha bana”
dediği, Abdullah‟ın: “Zaten onun için önemli olan o”dediği, (tape:2983)
12.05.2011 günü saat:15.30‟da İlhan Ekşioğlu‟nu Abdullah Başak‟ın aradığı görüşme;
Şahısların 7 kişinin uçak biletinin alınmasından bahisle Trabzon-İ.B.B. müsabakası hakkında
konuştukları, daha sonra İlhan‟ın: “Öbürleriyle ilgili de senden haber bekliyorum” dediği, Abdullah‟ın: “Öbürü
önemli abi benim için,…ben mutlaka yanına geleceğim” dediği, İlhan‟ın: “Beni ara neredeysem orada buluşuruz”
dediği, (tape:2986)
13.05.2011 günü saat:10.13‟da Abdullah Başak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
Abdullah: “Bir de bir şey diyor,…kesinlikle diyor o dediğin gibi şey yaptım hani sana dedim ya bir düz
dedim,…öyle dedim tamam mı haberin olsun tamam mı,…bir de kesinlikle diyor kimsenin haberi Bülent
abinin falan filan,…Bülent abi bayağı b.k etmiş işi biliyormusun”, Yusuf: “O yani yanımızda ..yanımızda olacak
demi .. ikimizin” Abdullah: “…evet seni götüreceğim,…locada beraber seyredeceksiniz…”. (tape:3140)
13.05.2011 günü saat:19.39‟da Abdullah BaĢak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
Abdullah: “Yarın sabah 9 buçukta KalamıĢ‟ta buluĢmamız lazım,…(A. Yıldırım‟ı kastederek) Bir
numara seninle görüĢecek,…ama kimse bilmesin Dereağzı var ya”. (tape:3142)
13.05.2011 günü saat:19.46‟da Abdullah Başak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
Abdullah‟ın; bir önceki görüşmede geçen buluşma konusunun Pazar gününe kaldığını belirttiği, Yusuf‟un:
“(Aziz Yıldırım‟ı kastederek) Ġmparator çağırıyorsa gideriz ayıp ediyorsun,…alacakmı beni kanatlarının
altına” dediği, Abdullah‟ın: “Abi dedim tek yetkili bu arkadaĢı kılalım,…tamam dedi o artık kardeĢimiz dedi”
dediği, (tape:3143)
14.05.2011 günü saat:15.56‟da Aziz Yıldırım‟ın Bülent İbrahim İşçen‟i aradığı görüşme;
Bülent: “Tuzla‟dan geliyorum oraya abi o hani abi var ya orta anadolu arkadaĢı abi…onu yarın
buraya getiriyoruz abi…gelicem ben televizyona", Aziz: “Hadi".(tape:2411) (Yusuf Turanlı‟yı kastettiği .)
14.05.2011 günü saat:15.56‟da Bülent İşçen'i Aziz Yıldırım'ın aradığı görüşme;
Aziz: “Ben televizyondayım", Bülent: “O hani abi var ya o tanıdığımız arkadaĢ abi… onu yarın buraya
getiriyoruz abi".(tape:3624)
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14.05.2011 günü saat:17.01‟de Aziz Yıldırım‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Aziz: “Biz Bülent‟le beraberiz de sen o söylediğini Bülent‟le konuĢsaydın yani halletseydin", İlhan:
“ġeyi dün konuĢtunuz değil mi…yarın yapacağız o Ģey yarın geliyor…benim locaya geliyor", Aziz: “Tamam
tamam oldu", İlhan: “Ben yarın halledip size bilgi vereceğim",(tape:2412)
14.05.2011 günü saat:17.19‟da Abdullah Başak‟ı Yusuf Turanlı‟nın aradığı görüşme;
Yusuf‟un Bülent adlı Ģahsın aradığını ve karĢıya çağırdığını belirterek “…Ģey için mi çağırıyor oraya
mı götürecek beni” dediği, Abdullah‟ın: “Yok ora için değil abi,…iĢi var” dediği, Yusuf‟un: “..abi benle
onunla ilgili konuĢmasınlar abi ya...” dediği, Abdullah‟ın: “…yarın seni bir numaranın yanına
götürecek,…Bir numara bile ona dedi ki,…sizi baĢkası çağırırsa gidip görüĢmeyin,…ben bu iĢlere
girmiyorum deyip konuyu kapatıp atın” dediği, (tape:3147)
14.05.2011 günü saat:17.21‟de Abdullah Başak‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme(tape:3148);
Abdullah: “..o benim kardeĢim aradı da Ģimdi beni,…bu Bülent abi arayıp duruyormuĢ”, Ġlhan: “Ya
ilgilenmesin…bizim bir numara bu iĢ olsunda nasıl olsun istediği için…dediki ben Bülent ile beraberim
dedi o sana söylediğini sen bi Bülent ile konuĢ dedim ya baĢkanım sen bırak dedim Ģu Bülent‟i dedim
yarın dedim adam bana geliyor beraber maç seyredeceğiz dedim ben yarın halledeceğim dedim…”,
(Aziz Yıldırım‟ın; Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay‟ın menajeri Yusuf Turanlı ile şike amaçlı görüşmesi için
Bülent İbrahim İşçen‟e talimat verdiği, şike faaliyetini İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Abdullah Başak ile yürüten Yusuf
Turanlı‟nın bu durumdan rahatsız olduğu ve Abdullah Başak‟a ilettiği, Abdullah‟ın durumu İlhan Ekşioğlu‟na
aktardığı, İlhan Ekşioğlu‟nun da; Aziz Yıldırım‟la görüşerek durumun kendisinin kontrolü altında olduğunu, Bülent
İbrahim İşçen‟ın olaya karışmamasını söylediğini, Abdullah Başak‟a aktarmaktadır.)
14.05.2011 günü saat:17.24‟de Abdullah Başak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme; (tape:3149)
Abdullah: “O Ģeyin yanındaymıĢ tamam mı bir numaranın Ģuan,…Ġlhan abi…”, Yusuf:“…bu yarınki
bizim görüĢmemizden bunun haberi olmaz demi patlamayalım sonra dedi bana diyor ki aman kimseyle
görüĢme bir tek benle görüĢ diyor…”,
14.05.2011 günü saat:17.29‟da Abdullah Başak‟ın Bülent İbrahim İşçen‟i aradığı görüşme(tape:3150);
Bülent: “Kulüpteyim Apo, Aziz abiyle...çıkacağım şimdi”, Abdullah: “Aynı sularda gezmeyelim
Bülentçiğim (gülüyor) anladın sen” , Bülent: “O o o senin o sular derin gelir hadi bak burada suyun baĢı hadi”.
(Abdullah Başak birlikte şike faaliyetleri yürüttüğü Yusuf Turanlı ile; şike amaçlı görüşmeye çalışan Bülent
İbrahim İşçen‟e “aynı sularda gezmeyelim” diyerek tepki gösterdiği, Bülent İbrahim İşçen‟in de “bak burada
suyun baĢı hadi” diyerek Aziz Yıldırım‟la birlikte olduğunu söyleyip yakınlığını ön plana çıkarttığı anlaşılmıştır.)
14.05.2011 günü saat:17.30‟da Abdullah Başak‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Abdullah: (Bülent İbrahim İşçen‟i aradığını belirterek) “Dedim abi suları bulandırmaya gerek yokki
dedim,…tamam mı dedim bana dedi ki çeşmenin başı yanımda oturuyor baĢkanın sesi geliyor ben ne dedim
ona…ben kralını tanımam bir tek kişiyle muhatabım dedim”. (tape:3151)
14.05.2011 günü saat:17.32‟de Abdullah Başak‟ın Ahmet Çelebi‟yi aradığı görüşme;
Abdullah: “… dayı sana bir Ģey diyeceğim ya,…ya bu Bülent abi neyin peĢinde abi ya,…ya iĢleri
bozuyor orayı burayı arıyor abi neyin peĢinde yani,…5 bin dolar avanta gördü diye yani saldırıya
geçmiĢ…”.(tape:3152)
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14.05.2011 günü saat:17.53‟de Abdullah Başak‟ı Cahit isimli şahsın aradığı görüşmede;
Abdullah: “..Bülent abi gene pislik yapıyor da çok ayıp ediyor…bu ona 5 bin verdi o da paranın kokusunu
aldı ne yapıyor ortalığı karıştırıyor… iĢimizi bozuyor”. (tape:3153)
15.05.2011 günü saat:18.12'de Yusuf Turanlı'nın Korcan Çelikay'ı aradığı görüşme;
Korcan: “İstanbul‟dayım ya dün geldim", Yusuf: “Niye oynatmadı Korcan" , Korcan:"Bütün oynamayanları
oynattı", Yusuf: “Fener maçı da öyle mi yapacak" , Korcan: “Yok canım Fener maçına tam kadro çıkarız", Yusuf:
“Fener maçında sen mi oynuyorsun", Korcan: "Evet inşallah…yani bir Ģey yok", Yusuf: “Ne zaman yarın mı
dönüyorsun", Korcan: "Şey salı", Yusuf: “İyi yarın görüşürüz o zaman". (tape:3454)
15.05.2011 günü saat:18.14‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Cemil Turhan‟ı aradığı görüşme;
İlhan: “Nerdesin ya”, Cemil: “Çıktım geliyorum,…şuanda kapıda Faruk ile geliyoruz ”, İlhan: “Şimdi bu
Apoyla Ģey burda,…o sana söyledim çocuk vardı ya neydi,…hiç bu olaylardan konuĢmayacaz ha,…onlar
bilinmesini istemiyor o çocuk senin yani sen hiç birĢeyden haberin yok”, Cemil: “Tamam”. (tape:2998)
15.05.2011 günü saat:22.41‟de Abdullah Başak‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan: “Neyse biz işimize bakalım sen yarın bana bir uğra bir kahve içelim” , Abdullah: “…abi bak Bülent
abi bizi gördü yüzümüze bile bakmadı…”, İlhan: “Bunun ne yapmaya çalıştığını söylüyeyim mi sana,…para
yemeğe çalıĢıyor”, (tape:3161)
16.05.2011 günü saat:10.21'de Yusuf Turanlı'yı Ahmet Çelebi'nin aradığı görüşme(tape:3455);
Yusuf: “Hayırdır abi ne oldu ki", Ahmet: “Yok yeğen benim bir işim mişim kalmadı artık bundan sonra
hayatımda onun başarılar diliyorum", Yusuf: “Dün akşam mı oldu", Ahmet: “Gece senden sonra yani ama neticede
ben onun büyüğüm yarın öbür gün anamızı ağlatır... öldürmek zorunda kalırız veya o biz öldürür…bizim işimiz
kalmadı bazı şeylerde de seni uyarıyorum çok vıdı vıdı var…bir şey söylemene gerek yok uzak dur bak ben
ben kardeşimi uyarıyorum…ben vicdan azabı çekerim", Yusuf: “Yok ben uzağım abi benim işim olmaz", Ahmet:
“Her ne yaşanırsa yaşansın ama uzak dur", Yusuf: “Benim bu en son olayda ilgim de olmaz zaten girmem",
(Kendisi de aynı müsabakaya dönük şike faaliyeti yürüten Ahmet Çelebi‟nin; tartışma yaşadığı Abdullah
Başak‟la şike faaliyeti yürüten Yusuf Turanlı‟yı şike konularına bulaşmaması için uyararak; Abdullah Başak‟ın işini
bozmaya çalışıyor .)
16.05.2011 günü saat:10.39‟da Abdullah Başak‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme(tape:3163);
İlhan: “…kaçta gelecen”, Abdullah: “Ben şimdi o tarafa yakın bir yerdeyim”, İlhan: “Ġyi gel”.
16.05.2011 günü saat:10.40‟da Abdullah Başak‟ı Yusuf Turanlı‟nın aradığı görüşme(tape:3164);
Yusuf: “…hepsi sanki bu işi karıştırıyor gibi… öbür iĢi,…o konuĢtuğumuz iĢi” , Abdullah: “..onlar
kendilerine göre karıştırmaya çalışıyorlar da kendi işte o dediğim şeyi hani orada 2 kiĢi söylemiĢtim ya,…dün o
kadar zarfladı beni dedim Yusuf o iĢe girmiyor karıĢmıyor”, Yusuf: “…harbiden o iĢ dallandı budaklandı
yani…benim midem bulandı şeye söyle abi ya Ġlhan abiye…”, Abdullah: “sen yine konuĢta o çocukla” .
16.05.2011 günü saat:11.20'de Yusuf Turanlı'nın Korcan Çelikay'ı aradığı görüşme;
Yusuf: “Ben Es-Es deyim sen", Korcan: "Ben de Okmeydanındayım gelirim gel diyorsan", Yusuf: “Gel
bekliyorum ben seni hadi",(tape:3456)
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16.05.2011 günü saat:11.22‟de Abdullah Başak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
Abdullah: “İyi çıktım Ģimdi,…Ġlhan abi de Ģeyi diyor,…20 bin doları bana,…diyor onların hayatını..
ikisininde,…sen nasıl istiyorsan abi dedim ben,…ben şey yapmadım diyor…300‟ü dedi o kardeĢe versin 200‟ü
kendine alsın dedi,…ona söyle mutlaka da halletsin diyor…”.(tape:3165)
16.05.2011 günü saat:12.00'de Yusuf Turanlı'yı Korcan Çelikay'ın aradığı görüşme;
Yusuf Turanlı'nın telefonunun Akmerkez Etıler Beşıktaş İstanbul adresinden sinyal verdiği, Korcan‟ın:
“Arabayı nereye çekecem…Merkez otoparka mı gideyim" dediği, Yusuf‟un: “Yok önünde dursana dur geliyorum"
dediği, (tape:3458)
16.05.2011 günü saat:14.30‟da Abdullah Başak‟ı İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
Abdullah: “Abi o bizim kardeşinki öğleden sonrada şey nedir adı öbürüne gitmek lazım abi yüzyüze”,
İlhan: “ġeye senin dediğine”, Abdullah: “Ya oraya kadar gitmek lazım,…e sırf (Yusuf Turanlı‟yı kastederek)
bizim o kardeĢinki ile olmuyor mu abi”, İlhan: “İstersen bi daha senle yarın konuşalım seninde gitmem doğru
olurmu oralarda gözükmen”, Abdullah: “Oraya gitmeyecem zaten abi,…Kayseri‟ye abi,… oraya gidermiyim
abi ben”, İlhan: “Ġyi sen gel ikisi için mi yoksa o biri için mi”, Abdullah: “Ġkisi için abi,…senin dediğin gibi
söyledim abi”, İlhan: “…öbürünü de yapsın ha bi tane daha var dün söylediği”, (tape:3166)
16.05.2011 günü saat:15.16‟da Abdullah Başak‟ı İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
Abdullah:“…şimdi BBM‟den yazıştım da BBM‟im varya artık”, İlhan: “Kullanabiliyor musun onu”, Abdullah:
“…ben medeniyete uygunum abi yemek iĢi tamam yemeğe gidebiliriz,…dünkü gibi 3 porsiyon döner
yemeyelim de bir porsiyon yiyelim de bi porsiyon olsun”, (tape:3167)
16.05.2011 günü saat:17.51‟de İlhan Ekşioğlu‟nu Abdullah Başak‟ın aradığı görüşme(tape:3002);
Abdullah: “O Ģimdi benim kardeşimi ara bana bir Ģey yazdı da mesajda,…o arkadaş bilmesin ama dedi
abi yemek yiyeceğimizi yani yarın”, İlhan: “Yok kimse bildiği yok” , Abdullah: “Ben sabah yanına gelirim abi
yine”,
16.05.2011 günü saat:21.59‟da Aziz Yıldırım‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme(tape:2417);
Aziz: “Sen ne yapıyorsun", İlhan: “Ġyi baĢkanım iĢte yarın… onunla birebir bi konuĢmamız olacak…
öbürleriyle de gidip birisi konuĢacak… iyi yani her Ģey yolunda yani", Aziz: “Aslında seninle ben ikimiz bi
özel konuĢsak iyi olur ama…ben sen Ali bu Ali‟nin de dişini yaptırmış", İlhan: “Bütün gün oradaymış evet…ben
buralardayım siz nere şey yaparsanız ben atlar gelirim", Aziz: “ĠĢte senin o konuĢmalarından sonra olmazsa
ben bi konuĢayım…sana anlatayım da sana bil yani ama söylemeyelim kimseye… ben, sen, Ali bilelim".
17.05.2011 günü saat:10.47‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Abdullah Başak‟ı aradığı görüşme;
İlhan:“Aramadın gelmedin”, Abdullah: “O kardeĢimde geliyo da yanıma Ģimdi,…o dedi abimle 1 dakka 2
dakika görüşeyim ben dedim onu alıp geleyim abi” , İlhan: “İyi tamam tamam”, Abdullah: “O şimdi çıktı abi
Maslak‟tan,…sen ofistesin demi abi”, (tape:3003)
17.05.2011 günü saat:10.57'de Yusuf Turanlı'yı Korcan Çelikay'ın aradığı görüşme;
Korcan: “Dün görmemişim abi ya gece yazmışsın da", Yusuf: “Hoca dedim ne düşünüyorsun şu Hakan‟ın
işi netleşsin dedi ona göre dedi getirteceğiz yani…. dediğim gibi ha (gülüyor) rahat ol ameliyatı
düĢün…hayırlısıyla ameliyatı da bitirelim ondan sonra tatil yaparsın", Korcan: "Öyle kolay değil abi zam gelsin
zam", Yusuf: “Zam mı harika orası sen rahat ol.. gerisine karışma ... para…ben kimle görüşeyim burada (İlhan
Çelikay‟ı kastederek) kardeĢinle mi", Korcan: “Abi sen ..kimseyle görüşmene gerek yokki niye görüşeceksin
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yani…dönüĢte görüĢürüz abi", Yusuf: “Çünkü hediyeyi pazar öğlene alacağım ben yani tamam", Korcan:
"Fark etmez abi sende ya da bende durması çok önemli değil yani" dediği, (tape:3461)
17.05.2011 günü saat:11.03‟de Abdullah Başak‟ı Yusuf Turanlı‟nın aradığı görüşme(tape:3169);
Yusuf: “Ben çıktım abi”, Abdullah: “Tamam sen Ģeye git Kadıköy‟e bu Altıyol varya boğanın orası”,
17.05.2011 günü saat:11.36‟da Abdullah Başak‟ı Yusuf Turanlı‟nın aradığı görüşme;
Abdullah: “Tam boğanın ordayım boynuzunda” (tape:3170)
(17.05.2011 günü 12.00 ile 12.35 saatleri arasında görevlilerce yapılan fiziki takipte Abdullah Başak ve
Yusuf Turanlı‟nın saat:12.29‟da İlhan Ekşioğlu‟nun ofisinin bulunduğu işhanından çıktıkları görülmüştür.)
17.05.2011 günü saat:12.32‟de Bülent İbrahim İşçen'i Abdullah Başak'ın aradığı görüşme;
Abdullah: "Bak o dalyanın hatırı için seni arıyorum biliyormusun", Bülent: “Ben sana yapacamı
biliyorum…ben seni arıyorum yok telefona bakmıyorsun yok orda birşey anlatıyorum…sonra ha bak görürsün ..",
Abdullah: “Zor o Bülent", Bülent: “Görürüz bakalım hadi yapabiliyormuyum yapamıyormuyum…", Abdullah: “Ama
bak Ali, Yusuf", Bülent: “Yusuf kim lan Ġlhan kim lan gittin Ġlhan iki dakikada Ġlhan‟la konuştum diyeyim",
Abdullah: “Ben İlhan‟dan dolayı mı senle konuşmuyorum bi gece ben Mustafa‟ya dedim ki şakadan ara
şunu..sonra telefon et adam değilsin o ne demek ya", Bülent: “Kızdım o gidiyorsun orda Ġlhan‟ın orayada 2
dakikada 2 kuruĢ için Ģey için", Abdullah: “İyiki de gitmişim o Ali rüzgarı var ya o Ali Kıratlı…orda deli numarası
yaptı …sesimi çıkarmadım…sayenizde Yusuf‟da benle görüşmüyor".(tape:3629)
18.05.2011 günü saat:17.36'da Yusuf Turanlı'nın Abdullah Başak'ı aradığı görüşme;
Yusuf: “Dayınla mı beraber", Abdullah: "O içerde", Yusuf: “Tek mi", Abdullah onaylıyor, Yusuf: “Ne var ne
yok gitmiyor mu", Abdullah: “Yarın", Yusuf: “Güzel hallettin, hallettin", Abdullah: “HerĢey çok iyi yani", Yusuf:
“Şimdi aç kurtlar bize saldırmasın anladın mı mevzu o…karnı tok olursa bize saldırmazlar". (tape:3463)
18.05.2011 günü saat:19.03'de Yusuf Turanlı'yı Korcan Çelikay'ın aradığı görüşme;
Korcan: “Aldın mı abi mesajımı", Yusuf: “Aldım da niye değiĢtirdin ya numarayı da", Korcan: "Niye
değiĢtirmeyim abi…iyi abi yeneceğiz inşallah Fener‟i…öyle abi biz elimizden geleni yapacağız bilgin olsun",
Yusuf: “Sonuçta siz topunuzu oynayacaksınız iyi oynayan kazansın", Korcan: "Hiç gerek yok baĢka Ģeylere",
Yusuf: “Senin BBM açık ama", Korcan: “BBM‟i de kapatacağım abi", Yusuf: “Tamam var mı bana söyleyeceğin bir
şey…sen mi oynuyorsun şey gene sen oynuyorsun demi" , Korcan: "ĠnĢallah evet" . (tape:3464)
(Şahısların muhtemel iletişim dinleme ve kayıt altına alma çalışmalarına karşı önlem olarak
görüşmelerinde söylemlerine dikkat ettikleri anlaşılmaktadır.)
19.05.2011 günü saat:12.24'de Yusuf Turanlı'nın İlhan Çelikay'ı aradığı görüşme;
İlhan: "Hiç zorlamayacağım maçı sen gidecek misin abi", Yusuf: “Yok ya ne işim var…Korcan Ģimdi
ağlardan Ģey 90‟lardan çıkaracak sonra Fener bilmem ne üzerimize yüklenecek bak ulan mahvettiniz bizi
şampiyonluktan ettiniz bana ne televizyondan izleyim", İlhan: "Hiç bir şey olmaz abi", Yusuf: “Kaç olur 4‟mü olur
(gülüyor)", İlhan: “Ben 3‟e razıyım abi", Yusuf: “Şey Fanatik‟i gördün mü sen… Pedriel‟e bende mesajla yazımki
Pedriel gol atsın adımı dedim Fatma diye değiştireceğim dedim şeyde…olmayacak duaya amin demek ...gel
otururuz ya" , (tape:3465)
19.05.2011 günü saat:13.49'da Yusuf Turanlı'nın İlhan Çelikay'a gönderdiği mesajda;
"Bıgcefteyım kardesım ogunku oturdumuz yerde gel" yazdığı, (tape:3466)
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20.05.2011 günü saat:10.39‟da İlhan Ekşioğlu‟nun Abdullah Başak‟ı aradığı görüşme;
İlhan: “HerĢey yolunda mı”, Abdullah: “Evet abi”, İlhan: “Tamam, tamam sen misafirinle konuĢ bi
daha son”, Abdullah: “Tamam abi”, (tape:3025)
20.05.2011 günü saat:14.30'da Yusuf Turanlı'yı Korcan Çelikay'ın aradığı görüşme;
Korcan: “Hemen arabayı sattırdın hı", Yusuf: “Geldim ben Ġlhan gelecek diye sorayım dedim araba
gitmiĢ 1 gün önce valla satılmıĢ…başka 5.20 bakarız”, Korcan: "Gelecekmiş abi evet", Yusuf: “Başka bir şey
buluruz yani…audi‟de güzel 5.20 de güzel yani", Korcan: "Exculisev var ya galeri…A5 vardı orada da…59 bin
euro demiş, …işte birine karar verdik alacaktık Ģey yok ağırlığımız olmadığı için", Yusuf: “Ama ne kadar
bekledik da baksana yani söyledik de", Korcan: "Bırak ... bırak biliyorum abi ya (gülüyor)", Yusuf: “Anca o kadar
oldu (gülüyor) olmadı gider o ... şeye bakarız o senin söylediğin arabaya bakarız… (İlhan Çelikay‟ı kastederek)
Ġlhan da gelsin" , (tape:3467)
21.05.2011 günü saat:11.56‟da Abdullah Başak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
Abdullah: “Tüm kadroyu öğrendim de kadro açıklanmıĢ”, Yusuf: “…benimki oynuyordur da”,
Abdullah: “Evet,…, Mehmet Yıldız‟ı kesmiĢ,…Pedriel ile Eneramo‟yu koymuş”, Yusuf: “Daha iyi olmuş,..sert
olanları oynatıyor ya”, (tape:3172)
21.05.2011 günü saat:12.01‟de İlhan Ekşioğlu‟nu Abdullah Başak‟ın aradığı görüşme;
Abdullah: “Şimdi kadroyu açıkladılar abi,…kalede Ramoviç,…yok şey pardon yanlış dedim kalede
Korcan”, İlhan: “HI”, Abdullah: “(gülüyor) Şey yalnız ilerde abi şeyi oynatıyor Eneramo, Pedriel 2 forvet
oynatıyor,…gene defansta Hayrettin var Kadir var,…Sedat var,…öbürlerini de söyledi ama şimdi dayım aradım da
Sivas‟ı,… alacağız yeneceğiz,…çok rahatım, hatta yani ne biliyim yani çok çok rahatım ben Ģeyi düĢünüyorum
acaba Mini Cooper mı alsam Peugeot 508 mi alsam(gülüyor)”, İlhan: “Ya sen Ģu maçı alalım varya”,
Abdullah: “Vallahi yemin ediyorum İlhan abi bunu kalben söylüyorum yani Ģu çektiğimiz streslere yani bi kaç kişi
o klupte zaten stresi yaşayan başkanla beraber cidden yani,…alnımızın akıyla abi”. (tape:3033)
(Abdullah Başak‟ın; Ahmet Çelebi‟den aldığı Sivasspor takım kadrosunu İlhan Ekşioğlu‟na aktarırken
“Kalede Ramoviç,yok şey pardon yanlış dedim kalede Korcan” diyerek daha önce kendisi ile şike anlaşması
sağlanan Korcan Çelikay‟ın kalede olmaması ile ilgili İlhan Ekşioğlu‟na espri yaparak güldüğü anlaşılmaktadır.)
22.05.2011 günü saat:18.36'da Yusuf Turanlı'nın Abdullah Başak'ı aradığı görüşme;
Yusuf: “Statta mısınız", Abdullah: "Yönetim otobüsündeyiz…sen bugün görüĢtün mü", Yusuf: “evet" ,
Abdullah: “Hı tamam sağol kardeşim", (tape:3472)
22.05.2011 günü saat:18.55‟de Alaeddin Yıldırım'ın İlhan Ekşioğlu'nu aradığı görüşme;
İlhan: “Abi…aşağıdasın demi", Alaeddin: “Ne oldu", İlhan: “Şeyi düzeni bozmayım ama şey bol Ģut ha",
Alaeddin: “Tamam konuĢuruz tamam", (tape:3636)
(İlhan Ekşioğlu; müsabaka öncesi Sivasspor kalecisi Korcan Çelikay‟la şike konusunda anlaşıldığını
bildiğinden birkez daha Abdullah Başak ile Yusuf Turanlı‟yı görüştürerek teyit aldıktan sonra müsabakada bol şut
atılmasını isteyerek Sivasspor kalecisinin müsabakada etkisiz olacağını kastettiği anlaşılmaktadır.)
22.05.2011 günü saat:20.42‟de Ahmet Ateş'i İbrahim isimli şahsın aradığı görüşme;
İbrahim: “Bu Korcan‟a sorsana ya kaç para almıĢ ", Ahmet: “Bilmiyorum abi hiç…bizim oyuncumuz bir
sene daha Sivas‟ta", İbrahim: “Bi bak bakalım ya bu iki tane manyak manyak gol yedi ya…ilkinde de elini
kaldırmadı topa ya", Ahmet: “Değil mi", İbrahim: “Aklında olsun kardeş haberleĢelim".(tape:3497)
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22.05.2011 günü saat:20.53'de Yusuf Turanlı'nın Abdullah Başak'ı aradığı görüşme;
Yusuf: “Nasıl gol yedi ya çocuğa bak", Abdullah: “Sonu iyi bitsin de", Yusuf: “Daha ne olacak daha ne
bitsin abi Fener kazanır ya daha Ģeyi mi var abi kaleye gitmiyor Fener ya… Ama yani sonuçta…çok kötü yedik
o çocuğa üzüldüm",(tape:3473)
22.05.2011 günü saat:23.39'da Yusuf Turanlı'yı İlhan Çelikay'ın aradığı görüşme(tape:3474);
İlhan: "10 dakikadır görüştük…iyi abi ya bir şey yok", Yusuf: “İyi tamam oh be rahatladım ya şey oldum
ya ulaşamadım da mesaj attım ona aradım telefonu kapalı…öbürüde yedi başkaları da yedi lig başından beri her
gol normal gol mü sanki", İlhan: "Aynen öyle abi olabilir tabi ki yani…benim tek şeyim Stoch‟unkini yeseydi
bari", Yusuf: “İşte yani abi orada kurtarıyor burada yiyor bu kısmetsizlik olabilir yani…herşey her kaleci",
İlhan: "Niyang‟ınkine refleks yaptı mesela ... çıkarmadı", Yusuf: “Normal hatasız gol de yesen diyecekti zaten",
23.05.2011 günü saat:12.28‟de Abdullah Başak'ın Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme;
Abdullah: "Yarın görüşürüz", Yusuf: “Öğlen mi demiştin", Abdullah: “Gideceğim birazdan Kadaıköy‟e
doğru…haber veririm ben sana kardeşim…çok mutluydu ama biliyormusun bizim abimiz", Yusuf: “Adam gibi
adam", Abdullah: “Dedim 5 dakika daha uzasa maç 4-4 bitiyordu…ama Fenerbahçe…top oynamadı Yusuf ya,
ulan sen şampiyonluk..maçına çıkıyorsun", Yusuf: “Çok kötü abi öyle böyle değil yani",(tape:3191)
24.05.2011 günü saat:10.11‟de Abdullah Başak'ı Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme;
Abdullah: "ġimdi aradı beni çağırdı da…gel dedi bakayım da eğer o Ģey içinse senin ararım gelirsin
oraya", Yusuf: “BaĢka ne için olacak be abi", (tape:3192)
24.05.2011 günü saat:10.38‟de Abdullah Başak'ın Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme;
Abdullah: "Evde normal numaran varmı kardeşim", Yusuf: “Şimdi bir yere geldim de 0212 352 42 53133", Abdullah: “Dur bir dakika da biz pek tıklayamıyoruz da,evet", Yusuf: “133 yap abi (arka planda telefon çalma
sesinin geldiği)”, (tape:3194)
24.05.2011 günü saat:11.18‟de Abdullah Başak'ı Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme;
Abdullah: “(Aziz Yıldırım‟ı kastederek) o 1 numara Azerbaycan‟a gitti…dedi ki Yusuf kardeĢime
söyle… pazartesi sabah dedi spor yapmaya gidecez dedi yanına bi tane spor çantası alsın öyle gelsin
buraya hiç biĢey sormadan cuma da olabilir… aynı teleffuz ettiği kelime…ben saat 3‟te Etiler‟de iĢim var
nerdeysen bi yüzyüze konuĢalım", Yusuf: “Tamam okey", (tape:3197)
25.05.2011 günü saat:13.54‟de Abdullah Başak‟ı Fatih Mehmet Bucak isimli şahsın aradığı görüşme;
Fatih: “…yok abi maç verilmişti ya yediği goller tam onun dangalak kale, alıp eliyle içeri atıyordu kaleci
yav Sivas‟ın,...iĢte abim anlaĢmalı maç diye ben diyorum” , Abdullah: “Yok ağa öyle bir şey vallahi yok ya”,
Fatih: “..yok yok tamam telefonda konuĢuyoruz yok tamam yok yok”, (tape:3206)
26.05.2011 günü saat:14.56‟da Abdullah Başak‟ı Yusuf Turanlı‟nın aradığı görüşme;
Abdullah: “Dün oğlum M abi gelmiĢti istasyona,…hiçbir şey demiyor”, Yusuf: “İyi abi sen bi ara abi ...ben
sana söyleyeyim…”, Abdullah: “Sana döneceğim dedi kulüpteyim,…ama dediki konuĢacağımda dedi yarın
Ģey olursa inĢallah da dedi pazartesi dedi hiç aramanıza bile gerek yok spor ça, aynı kelimesi spor
çantanızı alın 2‟de gelin beraber spora gidelim”, Yusuf: “…iyi olur yani yarın olursa iyi olur”, (tape:3211)
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26.05.2011 günü saat:17.19‟da Korcan Çelikay‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
Korcan: “…abi sen ararmıydın ya”, Yusuf: “Ameliyat olunca öyle oluyor”, Korcan: “Yaptığın işlerin zamanı
gelir hoca abi,…keser döner sap döner yani”. (tape:2658)
29.05.2011 günü saat:12.36‟da Korcan Çelikay‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme;
Yusuf: “Şeydeyim Efesteyim istersen şeye gidelim neydi Big Chef‟e”, Korcan: “Big Chef çok kalabalık
abi,…şimdi geldimde”, Yusuf: “…olsun canım ne olacak ya, …kalabalık olsun daha iyi işte”, Korcan: “…girilmiyor
kapıda sıra var,…Home Store boş ya Home Store‟a gidelim,…tam karşı çaprazda”, (tape:2659)
29.05.2011 günü saat:15.06'da İlhan Çelikay'ı X Bayan'ın aradığı görüşme(tape:3307);
İlhan: "İstinyepark‟tayım…3 erkek oturuyoruz da bir tane abimiz var yanımda bir görüĢme yapıyoruz…
Burada işim bitince arayım mı", X Bayan: “Eğer görüşmek istiyorsan oradan çıkma diyorum…Yakınım çünkü" ,
(29.05.2011 günü yapılan fiziki takipte Yusuf Turanlı, Korcan Çelikay ve İlhan Çelikay‟ın saat:13.20‟den
saat:17.40‟a kadar birlikte oldukları görülmüştür.)
29.05.2011 günü saat:20.50‟de Abdullah Başak‟ı Yusuf Turanlı‟nın aradığı görüşme;
Abdullah: “Yarın gel öğlen Şaşkın‟da bekliyorum seni,…ġaĢkın‟a gel ordan gideriz”, Yusuf: “…sen
konuşmadın demi gerek yok konuşmaya”, Abdullah: “…gerek yok direk”, (tape:3213)
31.05.2011 günü saat:10.00‟da Abdullah Başak‟ın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşmede;
Abdullah‟ın: “Ne yapıyorsun abi ofiste misin”dediği, İlhan‟ın: “Ofisteyim” dediği, Abdullah‟ın: “İyi tamam abi
geliyorum”, dediği(tape:3214) tespit edilmiştir.
(31.05.2011 günü yapılan fiziki takipte saat:11.00 sıralarında Yusuf Turanlı ve Abdullah Başak‟ın, İlhan
Ekşioğlu‟nun işyerinin bulunduğu işhanından çıktıkları, Yusuf Turanlı‟nın sol ceket cebinde dışarıdan belli
olabilecek şekilde dolu beyaz bir zarfın olduğu, burada şahısların ayrıldıkları, Yusuf Turanlı‟nın ilk önce ofisine
gittiği, saat: 13.40‟da Korcan Çelikay ile buluştukları görülmüştür.)

D- ALĠ KIRATLI ARACILIĞIYLA YAPILAN ġĠKE FAALĠYETLERĠ
1- 20.05.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:151-157 arası)
İletişim tespitlerinde; Ali Kıratlı‟nın, 20.05.2011 günü, Fatih Akbaba ile görüştüğü, şahsın Ali Kıratlı‟ya bir
takım bilgiler getirdiği ve bu bilgilerin 22.05.2011 günü oynanacak Sivasspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili
olabileceği, Ali Kıratlı‟nın bu görüşmenin akabinde, İlhan Ekşioğlu‟na aldığı bilgileri aktarmak üzere Fenerbahçe
Şükrü Saraçoğlu Stadına geçeceği bilgisinin alınması üzerine;
Görevlilerce 20.05.2011 günü saat:17.40 sıralarında Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresine
geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış, saat:18.00‟da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadının bulunduğu
Recep Peker Caddesine bağlanan Kördere Sokakta kırmızı ışıkta beklemekte olan 34 GM 442 plakalı siyah renkli
Mercedes marka aracın ön sağ koltuğunda Ali Kıratlı‟nın, şoför mahallinde ise X şahsın oturduğu,aracın yeşil
ışığın yanmasıyla harekete geçip Vip Kapısı girişi önünde durduğu, Ali Kıratlı‟nın araçtan indiği ve stada girdiği, X
şahsın ise Bağdat Caddesi istikametine gittiği görülmüş,
Devam eden teknik takiplerde; İlhan Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı‟dan elde ettiği bilgiyi aktarmak üzere Aziz
Yıldırım‟la Etiler‟de bulunan Paper Moon Restaurantta bir araya geleceği, bu görüşmeye Şekip Mosturoğlu‟nun da
katılacağı, ayrıca Eskişehirspor Kulüp Başkanı Halil Ünal‟la; Eskişehirsporlu futbolcu Sezer Öztürk‟ün
Fenerbahçe‟ye transferiyle ilgili toplantı yapacakları bilgisinin alınması üzerine;
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Görevlilerce saat:20.00 sıralarında Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi Akmerkez altında bulunan
Papermoon Restoran Cafe Bar isimli yere geçildiğinde restaurant önünde Şekip Mosturoğlu‟nun kullandığı 34 TH
9606 plakalı siyah renkli BMW marka araçla Aziz Yıldırım‟ın kullandığı 34 GHA 50 plakalı siyah renkli Range
Rover marka aracın park halinde olduğu, Papermoon Restoran Cafe Bar‟ın bahçe kısmında bulunan masada Aziz
Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu ve Halil Ünal‟ın oturarak sohbet ettiklerinin görülmüştür.
2- 27.05.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:147-150 arası)
Yapılan iletişim tespitlerinde, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesinde Ali
Kıratlı‟nın, Bülent Uygun‟la sıkı irtibatı olan Fatih Akbaba ile bazı şike faaliyetleri içerisinde olduğu, 27.05.2011
günü İlhan Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı ile telefonla irtibata geçerek; “3‟ü” teslim etmek için Tamer Yelkovan‟dan haber
beklediğini, “1‟i” ise pazartesi günü teslim edebileceğini şifreli şekilde ifade ettiği, “3 ve 1” tabirinin 300.000 ve
100.000 dolar olabileceği, aynı gün saat:14.42‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı‟dan; ofisine gitmesini istediği ve
çalışanı Fatma isimli bayandan parayı alabileceğini söylediği bilgisinin edinilmesi üzerine,
27.05.2011 günü saat:16.00‟da İlhan Ekşioğlu‟nun ofisinin bulunduğu Altıyol işhanı civarına geçilerek fiziki
takip çalışmalarına başlanmış, saat:16.18‟de Ali Kıratlı‟nın Söğütlü Çeşme Caddesi üzerinden Dilhayat Sokağa
giriş yaparak ofisin bulunduğu Altıyol İşhanına girdiği, saat:16.22‟de işhanından elinde kırmızı renkli karton çanta
ile çıkarak Kuşdili Caddesi üzerinde yaya vaziyette stad istikametine doğru gittiği, Kuşdili Caddesinin sonunda yol
kenarında bekleyen 34 GM 442 siyah renkli BMW marka aracın arka kapısını açarak araca bindiği ve hareket
ederek ayrıldıkları görülmüş, süreç kayıt altına alınmıştır (devam eden iletişim tespitlerinde, buluşma sonrasında Fatma
isimli çalışanla Ali Kıratlı‟nın ayrı ayrı paranın teslimatıyla ilgili İlhan Ekşioğlu‟na bilgi verdikleri, yine Fatih Akbaba‟nın Ali
Kıratlı'dan yemek ısmarlamasını istediğini, Ali Kıratlı‟nın ise görüşmenin sonunda “Tamam yeriz şey bende zaten” dediği, Ali
Kıratlı‟nın Kıbrıs‟a gideceği ve döndükten sonra Fatih Akbaba ile buluşacağı belirlenmiştir.).

3- 29.05.2011 GÜNLÜ FĠZĠKĠ TAKĠP TUTANAĞI (Kl:28, Dizi:143-146 arası)
İletişim tespitlerinde, Ali Kıratlı‟nın 27.05.2011 günü İlhan Ekşioğlu‟nun şirket çalışanı Fatma isimli
bayandan aldığı 300.000 dolar paranın teslimatı için Fatih Akbaba ile 29.05.2011 günü saat:22.00 sıralarında bir
araya geleceği bilgisinin alınması üzerine;
Görevlilerce saat:22.00 sıralarında Ali Kıratlı‟nın Kadıköy Suadiye Mah. Selvili Sokak No:5 sayılı yerde
bulunan ikameti civarına geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış, saat:22.25‟te adresten Ali Kıratlı‟nın elinde
krem renkli karton çanta ile çıktığı, Bağdat Caddesi istikametine yaya olarak yürüdüğü, caddede Fatih Akbaba ile
buluştuğu, yürüyerek sohbet ettikleri,şahısların cadde üzerinde karşı tarafa geçtiklerinde Ali Kıratlı‟nın karton
çantayı Fatih Akbaba‟ya verdiği, Ayşeçavuş Kozyatağı tabelası altına geldiklerinde bir süre burada sohbet
ettikleri, daha sonra ayrıldıkları, Ali Kıratlı‟nın ikametinin bulunduğu Selvili Sokağa doğru gittiği, Fatih Akbaba‟nın
ise cadde üzerinde park halinde olan 34 NVT 34 plakalı mavi renkli BMW marka otonun yanına gittiği, karton
çantayı otonun sağ ön koltuk altına koyduğu ve burada araç yanında bekleyen şahıslarla otoya binerek ayrıldıkları
görülmüş,süreç fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır.
4- EYLEME ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
13.05.2011 günü saat:23.18‟de Ali Kıratlı'nın Mecnun Otyakmaz'ı aradığı görüşme;
Ali: "Başkan dün gece evlenmiş", Mecnun: “Dedikleri doğru o zaman ha ben duymuştum Sivaslı biriyle
evlenmiş", Ali. "Bombamız patlamasaydı biz gelirdik bombamız da patladı rezil ettiler…bir de bu maça
gelirsek mahvoluruz baĢkan… bırakmazdım seni". (tape:2539)
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(Eskişehir Trabzon müsabakasında teşvik girişimlerinde bulunurken fotoğrafının çekilerek basına
verilmesi nedeniyle Ali Kıratlı‟nın bu müsabakaya gitmekten çekindiği anlaşılmaktadır.)
17.05.2011 günü saat:18.28‟de İlhan Ekşioğlu‟nu Ali Kıratlı‟nın aradığı görüşmede;
Ali‟nin, “İyi vallahi ya bir Ģey bir görseydim seni ya” dediği, İlhan‟ın; Kandilli‟ye gelmesini söylediği,
şahısların buluşmak için anlaştıkları, (tape:3015)
17.05.2011 günü saat:19.05‟te İlhan Ekşioğlu‟nu Ali Kıratlı‟nın aradığı görüşmede;
Ali‟nin; yokuşun başında olduğunu belirttiği, İlhan‟ın;“Devam et gördüm” dediği, (tape:3016)
17.05.2011 günü saat:19.19‟da Aziz Yıldırım‟ı İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşmede;
İlhan‟ın: “Bugün bir ara bir görüşebilir miyiz ya bi bir Ģey anlatmam lazım size" dediği, Aziz‟in: “Şeyin
oraya geliyorum kordona… He, dön gel" dediği, (tape:2419)
(İlhan Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı‟yla yaptığı görüşmeyle ilgili Aziz Yıldırım‟a bilgi vereceği anlaşılmaktadır.)
17.05.2011 günü saat:19.35‟te İlhan Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı‟yı aradığı görüşme;
Ali: “Ben seni seviyorum sen beni anlamıyorsun”, İlhan: “Seni varya şimdi bana bak beni Ģimdi ne kadar
rahat götürecen oraya biliyormusun,…şeye,…maça maça”, Ali: “Herhalde canım”, İlhan: “(Aziz Yıldırım‟ı
kastederek) Şimdi çağırdı ama hiç üzerim müsait değil, senden indim o aradı”, Ali: “Bence gitsene anlatsana”,
İlhan: “Yok anlatmayayımki niye biliyormusun sen bana yarın bir haber getirki”, Ali: “Ben varya beynimden
vurulmuşa döndüm bizimki böyle…ben dünyalar gitti benim cebimden bu iĢ için dedim ben dedim
manyakmısınız siz hemen dedim gel abi bin lan dedim ne abisi…”, İlhan: “Hayır hayır konuĢmamızı anlatsam
amuda kalkar biliyorsun demi,…yani sen bana bir Ģey getirki ben de deyimki tamam kardeĢim yaptık bak
böyle böyle…yapsamda gelir bunu unutma yapmasamda gelir nasıl Fenerbahçe için ne diyorlar yapmadığın
zamanda yap…o zaman yapki bari desinler anasını satayım,…bu bizden haber ... heh bizden habersiz bir
şeyler yapıldı o bu bu diye lanse edildi buna 1 numaraya,…ya neyse söylerim yarın sana”, Ali: “Şimdi
konuĢturacağım çağırıp konuĢturacağım ben onu,…tamam son altın vuruĢu da yapalım bitsin gitsin bu işte
artık kendimizde bir”, İlhan: “Ulan getirdik bari son noktayı da koyalım be”, (tape:3017)
17.05.2011 günü saat:22.13‟de Ali Kıratlı'nın Mecnun Otyakmaz'ı aradığı görüşme;
Ali: "Başkan tamam konu gittik görüĢtün mü sen…aynı benim dediğim gibi duydun demi", Mecnun:
“Tamam duydum he", Ali:"Biliyorsun baĢkan aman ha", Mecnun: “Ama işte benim tahmin ettiğim de doğru
yani", Ali: "Yo aptalın biri o ya geri zekalı ya orada öyle konuşuyor da yani başı.. belli olmayan iş mi olur ya…ben
kötü oldum yani ne alakası var…başkan biletleri unutma ha kurban olayım", (tape:2543)
18.05.2011 günü saat:12.57‟de Ali Kıratlı'yı Mecnun Otyakmaz'ın aradığı görüşme;
Ali: "Sen bana bir şey diyor…benim seni görmem gereken bir şey yok o zaman, hayırlı yolculuklar",
Mecnun: “Sağol", Ali: “Tamam dediğimiz gibi”, (tape:2544)
18.05.2011 günü saat:13.55‟te İlhan Ekşioğlu‟nun Halil Köntek‟i aradığı görüşme;
İlhan: “Halil sen mi gittin karşıya”, Halil: “Ben gittim İlhan bey karşıda iş vardı ben teslim ettim
geliyorum”, İlhan: “Yani ben bir paket bıraktım Fatma‟ya,…Ali seni arayacak Ali Kıratlı…gelecek Ģeyin
önüne ofisin onu ona verirsin 300 var içinde onun”. (tape:3021)
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18.05.2011 günü saat:15.00‟de Ali Kıratlı'yı Halil Köntek'in aradığı görüşme;
Halil: “Ben Halil ee siz gelecek misiniz Ali bey yoksa ben şey yapayım mı ulaĢtırayım mı size", Ali:
"İlhan aramadı beni", Halil: “Ben geleceksiniz diye biliyorum ama", (tape:2547)
18.05.2011 günü saat:15.05‟te İlhan Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı‟yı aradığı görüşmede(tape:3022);
İlhan‟ın: “Var mı bir haber” dediği, Ali‟nin: “Görmem lazım seni” dediği, İlhan‟ın stada geçtiğini söylediği.
18.05.2011 günü saat:15.20‟de Ali Kıratlı'nın İlhan Ekşioğlu'nu aradığı görüşme;
Ali: "Odanda mısın", İlhan: “Ben aşağı iniyorum buralarda barutlar dolaĢıyor" , Ali: "İyi aşağıya gel
şey...oraya doğru gel işte ben giriş yapıyorum…alt kapıya",(tape:2548)
18.05.2011 günü saat:15.28‟de Halil Köntek'i Fatma isimli çalışanın aradığı görüşme;
Fatma: "Şimdi eve gönderdik İlhan Beyi…nerdesiniz şu anda", Halil: “Asansöre biniyorum", Fatma: "Ali
Murat nerde", Halil:“ Mcdonalds‟ın karşısındaydı Fatma hanım herhalde otoparka gidiyor", Fatma: "Şey Ġlhan bey
seni bir yere gönderecekti bana para bıraktı bayağı yüklü bir para Ali Murat", Halil: “Biliyorum biliyorum yok
yok biliyorum Fatma hanım…konuĢtum hallettim geliyor Ģimdi", Fatma: "Biliyorsan daha ne gönderdin çocuğu",
Halil: “Ya onluk bir şey değil Fatma hanım burdan gelip alıyor ya adam", (tape:2689)
18.05.2011 günü saat:15.36‟da Halil Köntek'i Ali Kıratlı'nın aradığı görüşme;
Ali: "Geldin mi Halil", Halil: “Geldim Ali bey ben", Ali: "Ben de o zaman stadtan çıktım…boğaya doğru
geliyorum…gelince ararım ben seni yaklaşınca", Halil: “Tamam oldu Ali bey".(tape:2690)
18.05.2011 günü saat:15.41‟de Halil Köntek'i Ali Kıratlı'nın aradığı görüşme;
Halil: “Geldim Ali bey", Ali'nin "ġeydeyim Halkbank‟ın önündeyim stada doğru" Halil: “Tamam oldu
tamam". (tape:2691)
(Ali Kıratlı‟nın 18.05.2011 günü akşam saatlerinde şike amaçlı faaliyetler yürütmek üzere Sivas‟a gidecek
bazı şahıslarla buluşmayı planladığı, bu durumu bilen İlhan Ekşioğlu‟nun şahsa şike amaçlı 300.000 dolar verdiği
anlaşılmaktadır.)
18.05.2011 günü saat:21.09‟da Ali Kıratlı‟nın Faruk Taşseten‟i aradığı görüşme;
Ali (Bir isteği olduğunu söyleyip): “Öyle onlara biraz öyle fazla çok ciğerden yapma tamam mı o Ayhan‟a
özellikle,…dersin Ali abi bizim için çok önemlidir ona bir mesaj ver lafın arasında, geçen hafta beni biraz üzdü o
biliyormusun” dediği, Faruk‟un onayladığı. (tape:2562)
19.05.2011 günü saat:12.18‟de Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali‟nin; ne yaptığını sorduğu, İlhan‟ın; “İyi, senden haber bekliyorum” dediği, Ali‟nin; “Tamam
geleceğim ben sen geçerken ararım sen ev ne akşam” dediği, İlhan‟ın; Dereağzı‟nda olduğunu, Ali‟nin;
arayacağını belirttiği. (tape:2563)
19.05.2011 günü saat:14.20‟de Ali Kıratlı‟yı İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
Ali‟nin; Adapazarı‟nda olduğunu, çıktığını ve şahsı bulacağını söylediği, İlhan‟ın onayladığı. (tape:2565)
19.05.2011 günü saat:17.21‟de Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “Yarın söyleyecek gelecek ama ona Ģey, şimdi bugün gelecekmiĢ oraya,…hee, mektup
getireceğim sana”. (tape:2566)
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19.05.2011 günü saat:21.23‟te İlhan Ekşioğlu‟nu Aziz Yıldırım‟ın aradığı görüşme;
Aziz: “Ne yaptın aramadın”, İlhan: “Ya yarına kaldı baĢkanım ya,…yarın gelecekmiĢ iĢte adamı yarın
gönderiyor benim yanıma,…birini gönderiyor benim yanıma yarın öğlen dedi sende olacak telefonda
konuĢmadı,…gayet iyi dedi bütün teferruatları anlatacak dedi sana” , Aziz‟in onayladığı. (tape:3024)
20.05.2011 günü saat:10.46‟da Aziz Yıldırım'ın İlhan Ekşioğlu'nu aradığı görüşme;
Aziz: “Programın ne", İlhan: “Program iĢte birini bekliyorum o gelir gelmez size geleceğim
neredesiniz", Aziz: “Gel gidelim diyecektim Samandıra‟ya bir 10 dakika gidip gelelim…hadi buluşalım orada",
İlhan: “Tamam oldu başkanım", (tape:2374)
(İlhan Ekşioğlu‟nun Ali Kıratlı ve Fatih Akbaba‟dan haber geldikten sonra Aziz Yıldırım‟a bilgi vermek
istediği anlaşılmaktadır.)
20.05.2011 günü saat:12.30‟da Ali Kıratlı‟yı Fatih Akbaba‟nın aradığı görüşme;
Ali: “İyi tamam kardeşim ne yapıyorsun bir yaramazlık yok”, Fatih: “Yok yok her Ģey çok güzel tamam”,
Ali: “Tamam ayakkabı alırsan getir yanıma ama,…tamam 2-3 tane,…ya ben haber geldi mi seni arayacağım
canım merak etme biletler geldi mi bana,…tamam alacağım Ģey bir aksilik yok değil mi”, Fatih: “Yok yok
ben görüĢtüm onunla tamam her Ģey,…hiç bir Ģey yok zaten alınca gevĢedi”, Ali: “Öyle tabi öpüyorum seni
kardeşim sen ... ayakkabıları da kurtar iki üç tane haydi”, (tape:2568)
20.05.2011 günü saat:13.34‟de Ali Kıratlı‟yı İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme(tape:2569);
İlhan: “Var mı bir Ģey”, Ali: “Vallaha daha buradalar da bana haber gelmedi gelince geleceğim ben
sana, sen de var mı bir Ģey”, İlhan: “Yok”, Ali: “Ġyi tamam banan gelir gelmez döneceğim sana gelmiĢler”,
20.05.2011 günü saat:15.32‟de İlhan Ekşioğlu‟nu Aziz Yıldırım‟ın aradığı görüşme;
Aziz: “Ha geldi mi kimse”, İlhan: “Ee Semih burda Şekip burda, Ģey gelmedi,… gelecek baĢkanım
gelecek o yoldaymıĢ haberi geldi”. (tape:3029)
20.05.2011 günü saat:15.34‟de Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşmede;
Ali‟nin: (Beklediği şahısları kastederek) Yarım saat içerisinde yanında olacaklarını, Ģahıslarla
konuĢup kendisine ileteceğini söylediği. (tape:2570)
20.05.2011 günü saat:17.08‟de Ali Kıratlı‟nın Fatih Akbaba‟yı aradığı görüşmede;
Fatih‟in; kramponları beklediğini ve aldığını belirttiği, Ali‟nin; bildiği bir yere gelmesini, kendisini
aldıracağını söylediği. (tape:2571)
(Ali Kıratlı‟nın beklediği şahsın Fatih Akbaba olduğu, şahsın Sivasspor maçında şike anlaşması yapılan
şahıslarla ilgili bilgi vermesinin beklendiği, bu bilgiyi Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟na, onun da Aziz Yıldırım‟a
aktaracağı anlaşılmaktadır.)
20.05.2011 günü saat:17.52‟de Tamer Yelkovan'ı bir bayanın aradığı görüşme;
Bayan: “Bu 250 bin doları Ġlhan beye neden Özkan götürdü", Tamer: “Kim götürecekti ya…sen mi
götürecektin", Bayan: "Benle alakası yok yani tamam ben ne olduğunu bile bilmiyorum", Tamer: “ya 550‟nin
250‟si iĢte", Bayan: “Tamam da yani",(tape:3252)
20.05.2011 günü saat:17.58‟de Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşmede;
Ali‟nin, geldiğini belirttiği, Ġlhan‟ın, geleceğini ilettiği, (tape:2572)
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20.05.2011 günü saat:18.11‟de İlhan Ekşioğlu‟nun Aziz Yıldırım‟ı aradığı görüşme;
İlhan: “Sonra anlatayım isterseniz Ģimdi çıktı nasıl yapalım”, Aziz: “Sen ne biz Papermoona
gidiyoruz…istiyorsan gel oraya orda konuĢur ordan gideriz eve”. (tape:3031)
(Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟yla yüzyüze görüşüp yürütülen şike faaliyetleri hakkında bilgi verdiği,
Ekşioğlu‟nun da Aziz Yıldırım‟la yüzyüze görüşüp bilgi aktarmak için randevulaştığı anlaşılmış, 20.05.2011 günü
saat:18.00 sıralarında Şükrü Saraçoğlu Stadı çevresinde yapılan fiziki takipte Ali Kıratlı‟nın bölgede olduğu
görülmüş, saat:20.00 sıralarında Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu ve Halil Ünal‟la birlikte
Papermoon restaurantta görülmüş ve görüntülenmişlerdir.)
20.05.2011 günü saat:21.45‟te İlhan Ekşioğlu‟nu Alaeddin Yıldırım‟ın aradığı görüşme;
İlhan: (Papermoon‟da olduğunu söyleyip) “Ya baĢkan çağırdı geldik oturuyoruz ee Halil başkan var
Şekip, başkan ben saat 5‟ten beri burda oturuyoruz”, Alaeddin: “Bitti mi?”, İlhan: “Yok da yani ertelendi ama bitti
gibi,…ee şeyi de, nedir ee bizim şeyi de istiyorlar Gökhan‟ı”, Alaeddin: “Santrafor”, İlhan: “Hı hı”, (tape:3032)
(Görüşmenin 4‟lü yapılan ikinci bölümünde Sezer Öztürk‟ün transferinin konuşulduğu, bu toplantı öncesi
Ekşioğlu ile Yıldırım‟ın başbaşa yapılan şike faaliyetlerini değerlendirdikleri anlaşılmaktadır.)
24.05.2011 günü saat:19.28‟de Ali Kıratlı'yı Fatih Akbaba‟nın aradığı görüşme;
Fatih: “Ne zaman yemek yiyeceğiz abi", Ali: "Bilmiyorum haber gelsin yeriz" , Fatih: “Ben senden haber
bekliyorum", (tape:2576)
24.05.2011 günü saat:20.21‟de Ali Kıratlı'yı İlhan Ekşioğlu'nun aradığı görüşme;
Ali: "Rıza‟ya gittim…en yakın kimlesin falan, İlhan dedim, ben çok dedim yani herşeyimiz bir abi
Fenerbahçeli yöneticilerden öyle mevzu oldu ben oradan aradım bir seninde kapalıydı telefonun…Jaja ile
ilgilenirseniz haberiniz olsun…yumruk atmışlar buna Sadri Şener falan saldırmışlar üstüne bu da basmış şeye
gitmiş Brezilya‟ya", İlhan: “Yok ya aldılar abi Ģeyi Emenike…Ģimdi bu Ģeyi istihkakı cuma günü yapıyoruz ha
haberin olsun…ben sana alo diyeceğim", Ali: "Tamam sen yoksun galiba", İlhan: “Yani gidebilirim de ama ne
olursa olsun cuma oldu yani",(tape:2577)
26.05.2011 günü saat:17.09‟da Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “Yarın görüĢecek miyiz”, İlhan: “GörüĢme bu akĢam belli olacak ben sana haber vereceğim”, Ali:
“..bekli.. ama aradılar beni ha bilesin”, (tape:2550)
27.05.2011 günü saat:10.11‟de Aziz Yıldırım'ın Tamer Yelkovan'ı aradığı görüşme;
Tamer: “Ġlhan Bey aradı onun bi emaneti vardı onu bugün halletmeye çalıĢacağım", Aziz: “Tamam
Ġlhan ...peki oldu", (tape:2370)
27.05.2011 günü saat:10.37‟de Ali Kıratlı‟yı İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan: “…Senin iĢini bugün yüzde yüz hallediyorum,…ararım seni ben ofiste olmayacağım”, Ali:
“Halil‟e”, İlhan: “Halil yok anasını satayım evlendi bütün iĢlerim de alt üst oldu bir hafta izinli Halil,…ben
sana birine yönlendireceğim bizim ofiste seni,… Ali, 3 alacaksın,…1‟ini pazartesi günü halledeceğim
sana,…ben yokum çünkü birini bir yere göndermem lazım pazartesi günü gelirsin hem kahve içeriz hem
de o 1‟ini ben sana veririm”, Ali: “…ben sana gideceğim ama değilmi”, İlhan: “…sen bana sen hiç karıĢma
Ģeylere karıĢtırma oraları,…ben oradan aldırıp sana Ģey yapacağım alo diyeceğim”, (tape:2551)
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27.05.2011 günü saat:14.42‟de Ali Kıratlı‟yı İlhan Ekşioğlu‟nun aradığı görüşme;
İlhan‟ın; haber geldiğini, muhtemelen saat:15.00 ile 15.30 arasında muhasebe müdürü Fatma‟nın
kendisini arayabileceğini belirttiği ve “…sen 3 alıyorsun ha unutma yani” dediği, Ali‟nin; “..tamam 300 yani ya”
dediği, İlhan‟ın onayladığı. (tape:2552)
27.05.2011 günü saat:15.46‟da Ali Kıratlı‟yı Fatma‟nın aradığı görüşme;
Fatma: “Ġyi günler Ġlhan EkĢioğlu‟nun,…ofisinden arıyorum ben,….ben Ģuan ee aynı katın 6.
katındayım aynı binanın”, Ali: “Ben uğruyorum geliyorum”. (tape:2553)
27.05.2011 günü saat:16.20‟de Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟na mesaj gönderdiği;
“Tamam aldm selamlar.” Yazdığı. (tape:2554)
(Ali Kıratlı’nın önceden kararlaştırıldığı üzere 27.05.2011 günü İ. Ekşioğlu’nun ofisinden 300.000
dolar aldığı anlaşılmış, aynı gün yapılan fiziki takipte Ali Kıratlı’nın saat:16.18’de İlhan Ekşioğlu’nun
ofisinin bulunduğu binaya elinde herhangi bir şey olmadan girdiği, saat:16.22’de binadan elinde kırmızı
renkli bir karton çanta ile çıktığı görülmüş ve görüntülenmiştir..)
27.05.2011 günü saat:16.30‟da Ali Kıratlı‟yı Fatih Akbaba‟nın aradığı görüşme(tape:2555);
Fatih:“…Ben kanat yemeye geldim buralardayım”, Ali (havalimanında olduğunu, Kıbrıs‟a gideceğini, ertesi
gün döneceğini söyleyip): “Haber veririm dönerken sana,…ben ısmarlayacağım yani tamam”, Fatih: “Sen
ısmarlayacan biliyorum da bugün ısmarlama Ģansın yok yani”, Ali: “Tamam bizde zaten Ģey tamam”,
29.05.2011 günü saat:19.50‟de Ali Kıratlı‟yı Fatih Akbaba‟nın aradığı görüşme;
Ali: “…Geldim ya evdeyim yatıyorum”, Fatih: “Ben geliyorum o zaman,…ben şuan şeydeyim İzmit‟te…”,
Ali: “2 saat sonra gel”, Fatih: “Tamam 2 saat sonra geleyim değil mi 1 saat sonra değil”, (tape:2558)
29.05.2011 günü saat:22.09‟da Ali Kıratlı‟yı Fatih Akbaba‟nın aradığı görüşme;
Fatih: “Geldim bekliyorum,…başındayım sokağın”, Ali: “İyi tamam bekle çıkacağım şimdi”, (tape:2559)
(Ali Kıratlı’nın 27.05.2011 günü İlhan Ekşioğlu’nun ofisinden aldığı 300.000 doları Fatih Akbaba’ya
vereceği anlaşılmış, 29.05.2011 günü yapılan fiziki takipte saat:22.25’de Ali Kıratlı’nın elinde krem renkli
karton bir çantayla Kadıköy Suadiye Mh Selvili Sk No:5 sayılı yerde bulunan ikametinden çıktığı,
yürüyerek Bağdat Caddesine doğru gittiği, caddeye çıktığında Fatih Akbaba ile buluştuğu, elindeki karton
çantayı Fatih Akbaba’ya verdiği, şahısların bir süre konuştuktan sonra ayrıldıkları görülmüş ve
görüntülenmişlerdir.)
29.05.2011 günü saat:22.38‟de Fatih Akbaba‟nın Hüsnü isimli şahsı aradığı görüşme(tape:3111);
Fatih: “Yarın gene sen hazırlıklı olda yarın sana uğrayacağım tamam mı… 11‟de filan hazırlıklı yani hazır
ol,…bankaları gez yani sabah”, Hüsnü: “11‟e kadar bitirmemde, 11 ben dükkanda oluruz ya”, Fatih: “…bitir işte
ama bayağı hazır ol biraz” , Hüsnü: “…ne kadar gibi ge..”, Fatih: “Pazartesi günü 100, tamam mı…” dediği,
E- SĠVASSPOR – FENERBAHÇE MÜSABAKASI ĠLE ĠLGĠLĠ DĠĞER ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
21.05.2011 günü saat:19.46‟da İlhan Ekşioğlu‟nun Şekip Mosturoğlu‟nu aradığı görüşme;
İlhan: “Şey yapacağım kısa keseceğim bu bunlar çift oynuyor seninki önde oynuyor ha”, Şekip:
“Tamam”, İlhan: “Ha öptüm seni”, (tape:3035)
21.05.2011 günü saat:19.54‟te İlhan Ekşioğlu‟na Şekip Mosturoğlu‟nun gönderdiği mesajda;
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“Ilhan Yobo mutlaka konussun onunla” yazdığı. (tape:3036)
(İlhan Ekşioğlu‟nun Abdullah Başak‟tan aldığı Sivasspor kadrosu hakkında konuştuğu, kastedilen
futbolcunun Nijerya uyruklu Mıcheal Eneramo olduğu, Nijerya uyruklu Fenerbahçeli futbolcu Michael Yobo‟nun
Eneramo ile şike konusunda konuşmasını istediği anlaşılmaktadır.)
23.05.2011 günü saat:14.15‟te İlhan Yüksel Ekşioğlu‟nu Hakan…?‟ın aradığı görüşme;
Hakan: “Stres, stres ama bir bir oldu zaman harbiden sizde sıkıntı oldu demi” , İlhan: “Ya oluyor ama ben
rahattım ya” dediği(tape:3042), şahısların Fenerbahçe‟nin şampiyonluğu hakkında konuştukları tespit edilmiştir.
EYLEMLE ĠLGĠLĠ ġÜPHELĠ ĠFADELERĠ
Aziz Yıldırım savcılık ifadesinde; Mecnun Otyakmaz‟la karşılaşma öncesinde maçta Fenerbahçe takımına
ayrılacak biletler ve oturma yerleri hakkında görüştüklerini, fiziki takipte belirtilen çanta hakkında bilgisinin olmadığını,
kendileri dışında bu tür girişimlerde bulunan şahısların yapmış oldukları hareketlerden sorumlu olmadığını beyan etmiştir.

İlhan Ekşioğlu savcılık ifadesinde; Karşılaşmadan bir gün önce kafile ile birlikte Sivas'a gittiklerini, burada
Sivasspor'lu yöneticilerle yemek yediklerini beyan etmiştir.
Abdullah Başak savcılık ifadesinde; maçta şike faaliyetinde bulunmadığını, 15.05.1011 günü Ahmet
Çelebi ile yaptığı görüşmede geçen 200.000 tl‟nin Ahmet Çelebi'nin kumar borcu ile ilgili olduğunu, İmdat isimli
şahısla yaptığı görüşmede geçen çantanın Federasyonun İlhan Ekşioğlu'na hediye ettiği yılan derisi çanta
olduğunu, çanta'nın içerisinde ufak tefek hediyeler olduğunu, 31.05.2011 tarihli fiziki takip hakkında;Yusuf
Turanlı'nın zarf taşıdığını görmediğini, Korcan Çelikay ile buluşması hakkında bilgisinin olmadığını, 16.05.2011
tarihli Yusuf Turanlı ile yaptığı görüşmede geçen 200 ve 300 rakamlarının, Yusuf Turanlı'nın menajerliğini yaptığı
futbolcuya ve Yusuf Turanlı'ya ödenecek para olduğunu, Bülent İbrahim İşçen'e aynı sularda gezmeyelim sözü ile
aynı caddede gezmemelerini kastettiğini beyan etmiştir.
Bülent İbrahim İşçen kolluk ifadesinde; Mecnun Otyakmaz‟la karşılaşmanın biletleri ve oturma düzeni
hakkında konuştuklarını, Abdullah Başak‟la yaptığı görüşmede söylediği „aynı sularda gezmeyelim‟ sözünü
çapkınlıkla ilgili olarak söylediğini beyan etmiştir.
Ahmet Çelebi kolluk ifadesinde; karşılaşma öncesinde Mehmet Yıldız‟la görüşme sebebinin Mehmet
Yıldız'ın kiralayacağı bir benzin istasyonu hakkında olduğunu, Bülent İbrahim‟le 13.05.2011 günü yaptığı
görüşmenin Bülent'in kendisinden borç para istemesi ile ilgili olduğunu (aynı görüşme hakkında Bülent İbrahim;
Ahmet Çelebi‟nin kendisinden maç bileti istediğini söylemiştir.), kimsenin kendisini Trabzon'dan teşvik pirimi gelip
gelmediğini araştırması için görevlendirmediğini (Aziz Yıldırım ifadesinde Ahmet Çelebi'yi bu konuda araştırma
yapması için Sivas'a gönderdiklerini beyan etmiştir.) ileri sürmüştür.
Mehmet Yıldız kolluk ifadesinde; maç için kendisine şike teklifinde bulunan olmadığını, maç öncesinde
Ahmet Çelebi ile büyük otelde sünnet düğününde karşılaştıklarını, hal hatır haricinde başkaca bir şey
konuşmadıklarını beyan etmiştir. (Ahmet Çelebi aynı buluşma ile ilgili olarak Mehmet Yıldız'ı çağırma sebebinin;
Mehmet Yıldız'ın kiralayacağı bir benzin istasyonu hakkında görüşmek olduğunu, otelde bu konuyu konuştuklarını
beyan etmişti.).
Yusuf Turanlı kolluk ifadesinde; Korcan ile yemek yemek için bir araya geldiklerini, sadece sohbet
ettiklerini, Abdullah Başak‟la sohbet amaçlı bir araya geldiklerini, İlhan'ın iş yerine gitmesi ile ilgili olarak yapılan
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fiziki takip hakkında İlhan'dan çıkarken elinde bulunan zarfın içerisinde evrak olduğunu, 15.06.2011 günü İlhan'ın
iş yerine gittiği fiziki takipte görüntülenen poşetin içerisinde transfer evraklarının olduğunu, İlhan‟ın ofisine
futbolcular hakkında bilgi vermek için gittiğini, 16.05.2011 günü Abdullah Başak ile yaptığı görüşme hakkında
520.000 dolarla ilgisinin olmadığını; böyle bir para vermediğini, kendisinin de almadığını (Abdullah Başak aynı
görüşmede geçen para konusunun Yusuf Turanlı'nın menajerliğini yaptığı futbolcuya ve Yusuf Turanlıya
ödenecek para olduğunu beyan etmiştir.), bu görüşme sonrasında Korcan Çelikay ile buluşmasına yönelik
görüşme hakkında Korcan'ın kasıklarındaki rahatsızlığı sebebiyile ameliyat olması ile ilgili olduğunu beyan
etmiştir.
Korcan Çelikay kolluk ifadesinde; Yusuf Turanlı ile buluşmalarının sohbet amaçlı olduğunu, bu şahıstan
kesinlikle para almadığını beyan etmiştir.
Mecnun Otyakmaz kolluk ifadesinde; Ahmet Çelebi'nin neden Sivas'a erken geldiğini bilmediğini,
Sivas‟taki fiziki takiple ilgili olarak; Fenerbahçeli yöneticilerle yemek yediklerini, fiziki takipte görüntülenen çanta ile
ilgili olarak "Sivas taraftarına ayrılan ve tanesi 250 tl'den satışa çıkarılan ancak satılamayan maraton tirübün
biletleri ile diğer elimizde bulunan misafirlere ait biletler bulunmaktadır. bu çanta içerisinde bulunan biletleri Aziz
Yıldırım'a gösterdim ve "bak bu biletler" elimde kaldı dedim. Belki de Faruk Taşseten isimli şahıs bu biletleri bu
yemek davetine gelen misafirlere vermek amacıyla yanında getirmiş olabilir." dediği, (Aynı çanta ile ilgili olarak
Aziz Yıldırım çanta hakkında bilgisinin olmadığını beyan etmiştir.)
Faruk Taşseten kolluk ifadesinde; Fiziki takipte görüntülenen çanta içerisinde davetiye olduğunu,
davetiyeleri orada bulunan konuklara dağıttığını beyan etmiştir. (Mecnun Otyakmaz para ile satışa çıkarılan ancak
satılmayan biletler olduğunu beyan etmiştir.)
Ali Kıratlı kolluk ifadesinde; Fiziki takip ve telefon görüĢmelerine konu Fatih Akbaba ile yaptığı
görüĢmelerin Alper Potuk'un transferiyle ilgili olduğunu, İlhan Yüksel'den Halil Köntek aracılığıyla
400.000 dolar aldığını, bu paranın 300.000 dolarını Fatih Akbaba’ya Alper Potuk'un transferi ile ilgili olarak
ön anlaşma için verdiğini, kalan 100.000 dolarını kendi özel işleri için aldığını beyan etmiştir.
Fatih Akbaba kolluk ifadesinde; Ali Kıratlı ile görüşme sebebinin Alper Potuk'un transferi olduğunu, Ali
Kıratlı'dan bu transferi bitirmesi için 300.000 dolar aldığını, ancak transfer gerçekleşmediği için parayı geri
verdiğini (Ali Kıratlı parayı geri aldığı hakkında bir beyanda bulunmamıştır.) beyan etmiştir.
Alper Potuk ifadesinde; Yusuf Turanlı'nın resmi menajeri olmadığını, hiç bir zaman menajerliğini
yapmadığını, bu şahsın kendisini Fenerbahçe’ye önerdiğini ancak Fenerbahçe'den kendisine Fatih
Akbaba aracılığıyla fiyat konusunda herhangi bir teklif yapılmadığını, Fatih Akbaba’nın kendisiyle para
konusunda konuşmadığını beyan etmiştir..
Tamer Yelkovan savcılık ifadesinde; Abdullah Kiğılı'dan para almasının maçla ilgili olmadığını, Abdullah
BaĢak ve Yusuf Turanlı'nın Korcan Çelikay'a verilecek parayı almak için Ġlhan‟la buluĢmak amacıyla
kulübe gittikleri gün Aziz Yıldırım'ın talimatıyla Ġlhan'a 400.000 dolar para verdiğini beyan etmiştir.
EYLEMĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen tüm deliller birlikte
değerlendirildiğinde; 22.05.2011 günü Sivas‟ta oynanan Sivasspor – Fenerbahçe futbol müsabakasında, Aziz
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Yıldırım liderliğindeki suç örgütü tarafından, Sivas Sporlu futbolcular Mehmet Yıldız ve Korcan Çelikay ile para
karşılığında maçta kötü oynamaları için şike amaçlı anlaşıldığı, ayrıca Sivas Spor Kulüp Başkanı Mecnun
Otyakmaz ile de şike anlaşmasına varıldığı, Aziz Yıldırım‟ın talimatları doğrultusunda hareket eden şüpheliler
Ġlhan Yüksel EkĢioğlu, Ali Kıratlı, Tamer Yelkovan, Ahmet Çelebi, Bülent Ġbrahim ĠĢcen, Abdullah BaĢak,
Yusuf Turanlı, Fatih Akbaba ve Bülent Uygun‟un bu şike faaliyetlerinin içerisinde aktif olarak bulundukları ve
tüm süreci birlikte koordine ettikleri, şüphelilerden Faruk TaĢseten‟in; Ahmet Çelebi‟nin şike faaliyetleri yürüttüğü
süreç içerisinde, şüpheli Ġlhan Çelikay‟ın da; Korcan Çelikay ile şike amaçlı görüşülüp, anlaşılması sürecinde
kendileriyle birlikte hareket ettikleri ve eyleme yardımcı fail olarak katıldıkları belirlenmiştir.

ġAMPĠYONLUK SONRASI GÖRÜġMELER
Aziz Yıldırım liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün; ligin 2.yarısında gerçekleştirdiği ve yukarıda
ayrıntılı şekilde anlatılan şike/teşvik pirimi eylemlerinin akabinde, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor –
Fenerbahçe maçından sonra amacına ulaşarak şampiyonluğu elde ettiği, şampiyonluk sonrası Aziz Yıldırım‟ın
katıldığı televizyon programlarında; örgüt üyelerinin ve bu eylemlere katılanların anlayacağı biçimde ve şifreli
şekilde, İlhan Ekşioğlu‟nun; perde gerisindeki faaliyetlerini ve gayretlerini övdüğü, bazı örgüt üyelerinin kendi
aralarında yaptıkları görüşmelerde de bu girişimlere dem vurulduğu, bu bağlamda 24.05.2011 günü Star Tv isimli
televizyon kanalında yayınlanan Arena isimli programa katılan Aziz Yıldırım‟ın; Uğur Dündar‟ın “ Hem Fenerbahçe
camiasına hem de Türk futbol kamuoyuna söylemek istediğiniz bir şey var mı?” sorusuna verdiği cevapta; “Bizim
kulüpte o iĢin aslında büyük kısmını çözen ama ortada görünmeyen insanlar var isimsiz kahramanlar
var.Yönetimde de var o tip arkadaĢlarımız. Hepsine burdan hem saygılarımı sunuyorum hem teĢekkür
ediyorum“ dediği, program sonrasında şüphelilerden Abdullah Başak‟la Yusuf Turanlı arasında yapılan bir
görüşmede, Abdullah‟ın;“…Dün gördün mü baĢkan ne diyor televizyonda Arena‟da,…esas diyor
Fenerbahçe‟nin Ģampiyonluğuna katkıda bulunan gizli kahramanlara çok teĢekkür ediyorum” dediği,
Yusuf‟un; “Ġlhan EkĢioğlu, çok çalıĢ.. abi”, (tape:3209) diyerek Aziz Yıldırım‟ın bu programda İlhan Ekşioğlu‟nun
şike faaliyetlerini övdüğüne işaret ettiği anlaşılmıştır.
ĠLGĠLĠ ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI:
23.05.2011 günü saat:11.21‟de İ.Ekşioğlu‟nun Şekip Mosturoğlu‟nu aradığı görüşme;
Şekip: “Eline sağlık ya (gülerek)”, İlhan: “Ya ne bırak ya bırak abi ya hepimizin hepimizin abi ya çok
önemli bi Ģampiyonluk aldık biliyor musun yani,…şimdi Ali, Ali aradı beni seni de aramış ama” (tape:3040),
23.05.2011 günü saat:12.27'de Yusuf Turanlı'nın Abdullah Başak'ı aradığı görüşme;
Abdullah: "Bugün son kutlama…evet kupayı alalım da", Yusuf: "Aldınız da kupayı daha ne alacaksınız ki",
A: "Daha elimize alamadık", Y: "Bir numara ne diyor iyi mi keyfi", A: "İyi ağlıyordu ya", Y: "Bana sarılıp
ağlayacaktı bir numara"(tape:3475),
23.05.2011 günü saat:14.18‟de Ali Kıratlı‟nın İlhan Ekşioğlu‟nu aradığı görüşme;
Ali: “Başkan hayırlı uğurlu olsun tebrik ederim,…seni üzdüysek hakkını helal et bi sefer tatsızlık oldu o
içime yara oldu”, İlhan: “O kapandı bitti”, Ali:“…Olsun ben yine helalliğimi alayım da senden güzel bi
sezondu,…sana da iyi tatiller gideceğin zaman...”, İlhan: “...Dur abi görüĢeceğiz ya daha yani”, (tape:2549)
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23.05.2011 günü saat:15.06‟da İlhan Ekşioğlu‟nun Aziz Yıldırım‟ı aradığı görüşme;
A: “İlhan hiç rahatlamadık İlhan yorulduk,yorulduk o da sen,ben,…”, İhan: “BaĢkanım siz, siz
baĢkanım siz baĢka yani”, Aziz: “Ben tamam da siz böyle maĢayı elinizle tuttunuz yani kardeĢim ama
öbürleri hiçbiri hikaye tamam mı hepsi hikaye”, (tape:3043)
24.05.2011 günü saat:11.21‟de Ali Kıratlı'yı Özcan isimli şahsın aradığı görüşme;
Ö: "Sakınleştin mi…normal hayata döndünüz mü", Ali: "Zaten normaldim ben ya hiçbir Ģeye
karıĢmadım…o iĢler bitti maç bitti benim iĢim bitti maç olmadı mı benim iĢim olmaz", (tape:2575)
24.05.2011 günü saat:10.52‟de İlhan Ekşioğlu‟nu Faruk Yaşar‟ın aradığı görüşme(tape:3045);
Uğur Dündar‟ın Aziz Yıldırım‟la yaptığı programdan bahsettikleri, devamında İlhan‟ın: “Bir şey dediğim
işte dünkü var dediğim o Emenike,…öbürünü de öğrenemedim şimdi mesaj attım beni ara ya o da bir havalarda
kardeşim ya bıktım ya ben,…ya var ya herkes ben yaptım havasında ya Allah belamı versin ya”dediği,
25.05.2011 günü saat:21.00‟de Abdullah Başak‟ı Yusuf Turanlı‟nın aradığı görüşmede;
Abdullah: “Kıbrıs‟a gidiyorum ben Cemil abi o,…Otelin sahibi var o davet etti Vedat,…destek ol abi dedim
sevmeyle kalmasın yani,…abi dedim biz nasıl aileysek o da bizim ailemizden”, Yusuf: “…Söylerim 1 numaraya
ha”… Abdullah: “…Dün gördün mü baĢkan ne diyor televizyonda Arena da,…esas diyor Fenerbahçe‟nin
Ģampiyonluğuna katkıda bulunan gizli kahramanlara çok teĢekkür ediyorum”, Yusuf: “Ġlhan EkĢioğlu, çok
çalıĢ.. abi”, (tape:3209) dendiği belirlenmiştir.

SORUġTURMADA TESPĠT EDĠLEN DĠĞER ġĠKE / TEġVĠK FAALĠYETLERĠ
1- 11.05.2011 GÜNÜ KAYSERİ’DE BEŞİKTAŞ - İ.B.B SPOR TAKIMLARI ARASINDA
OYNANAN 49.ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇINDA ŞİKE YAPILMASI (Kl:42)
EYLEMĠN GELĠġĠMĠ:
Spor kulüpleri açısından, kendi ülkelerinde şampiyon olmalarının yanı sıra gerek maddi gelir, gerekse
prestij yönünden Avrupa liglerine katılmalarının da önem arzettiği, 2011-2012 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 2,
UEFA Ligi'nde 3 olmak üzere, Avrupa Kupalarında ülkemizi toplam 5 takımın temsil edeceği, UEFA Ligi'ne Ziraat
Türkiye Kupasını kazanan ve ligi 3. ve 4. sırada bitiren takımların katılacağı, Süper Lig'in 2010-2011 sezonuna
bakıldığında; ligin 34 haftalık maratondan oluştuğu, 32. hafta karşılaşmaları sonunda Fenerbahçe'nin 76 puanla
lig birincisi olduğu, Beşiktaş ve Kayserispor'un 50 puanda olduğu, Beşiktaş'ın averaj üstünlüğü ile ligin 5.
sırasında yer aldığı, oluşan bu tabloya göre, ligin son 2 hafta maçlarında Beşiktaş'ın puan kaybetmesi halinde
Avrupa Kupalarına katılamama durumunun ortaya çıktığı, bu sebeple Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak UEFA
Ligi'ne gitmeyi garantilemek istediği,
11.05.2011 günü Kayseri‟de Beşiktaş-İBB futbol takımları arasında 49. Ziraat Türkiye Kupası final
karşılaşmasının oynanacağı, karşılaşmadan önce mayıs ayının başlarında, Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı'nın
yönlendirmesiyle Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun, menajer Yusuf Turanlı ile irtibata geçtiği ve İBB
futbolcuları İbrahim Akın ve İskender Alın'a Beşiktaş yönetiminin transfer teklifini iletmesini istediği, bunun üzerine
Yusuf Turanlı'nın İbrahim Akın'ı ve İskender Alın'ı arayarak Beşiktaş'ın transfer teklifini ilettiği, her iki futbolcunun
da bu teklifi kabul ettiği ve transfer ile ilgili şartları takip etmesi için Yusuf Turanlı'ya yetki verdikleri, bu aşamadan
sonra Beşiktaş Stad Sorumlusu Ahmet Ateş'in Yusuf Turanlı‟yla irtibat kurduğu ve transfer görüşmesi için
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Beşiktaş yetkilileri ile görüşmesi amacıyla Yusuf Turanlı'yı Bursa‟ya çağırdığı, Yusuf Turanlı'nın bu görüşmeden
sonra İbrahim Akın'ı ve İskender Alın'ı arayarak çok önemli olduğunu söyleyip her iki futbolcu ile buluştuğu,
Şahısların bu görüşmelerinden yaklaşık 2 gün sonra, Yusuf Turanlı'nın Tayfur Havutçu'yu arayarak Serdal
Adalı ile görüştürmesini istediği, bunun üzerine Ahmet Ateş'in Yusuf Turanlı'yı arayarak Serdal Adalı'nın şirketine
gelmesini istediği, ancak bu buluşma kupa maçından önce olduğu için Beşiktaş yetkililerinin Yusuf Turanlı‟yla bir
arada görünmek istemedikleri ve transfer teklifinin kamuoyunda duyulmasından çekindikleri, bu sebeple Ahmet
Ateş'in Yusuf Turanlı'yı görüşmeye çağırırken "Yakınlaşınca ararsın beni ama 2‟de burada olursan birde yalnız
geleceksin abi,...yani güvenli, kimsenin görmeyeceği bir yerde görüşelim diyorlar" şeklinde uyararak dikkatli
olmasını istediği,
Yusuf Turanlı'nın aynı gün akşam saatlerinde Serdal Adalı'nın şirketine gittiği ve burada futbolcuların şike
yapmaları karşılığında transfer edilmeleri konusunda anlaştıkları, bu buluşmanın hemen ardından Yusuf
Turanlı'nın her iki futbolcuyu arayarak transfer konusunda anlaştıklarını söylediği ve 2.000.000 euro transfer ücreti
teklif ettiklerini ilettiği ayrıca telefon görüşmelerine göre Serdal Adalı'nın kendisine ait yaklaşık 200.000 TL
değerindeki Soder One adlı bir yarış atını da İbrahim Akın'a hediye edeceğini söylediği ve her iki futbolcudan da
söz konusu transfer karşılığında karşılaşmanın Beşiktaş'ın lehine bitmesi için kupa maçında iyi oynamamalarını
istediği, bu durumun iletişim tespit tutanaklarına, "İnönü‟deki maçı nasıl izlemişsin aynı öyle bir maç izleyeceksin,
puroyu yak karışma gerisine,..şey Yusuf abi kupayı alırsak ne olacak,..seninle bir alakası olmasın önemi yok yani
anladın mı... ulan pas o hep o şey yapacağız o zaman pas mas yapacağız" şeklinde sözlerle yansıdığı, ancak
daha sonra İbrahim Akın'ın kulüp başkanı ile görüştüğünü, başkanın bu maç için prim teklif ettiğini ayrıca
kendisine futbol hayatını bitiririm dediğini, bu sebeple söz konusu anlaşmadan haberi olduğunu düşündüğünü, bu
sebeple karşılaşmada iyi oynayacağını Yusuf Turanlı'ya ilettiği, tüm bu süreç içerisinde Yusuf Turanlı'nın Tayfur
Havutçu'yu arayarak gelişmelerden bilgi aktardığı,
11.05.2011 günü kupa finalinin oynandığı, İbrahim Akın ve İskender Alın'ın karşılaşmada oynadıkları,
normal süresi (2-2) beraberlikle sonuçlanan karşılaşmayı penaltı atışları sonunda Beşiktaş futbol takımının 6-5
kazandığı, İbrahim Akın'ın karşılaşmada 1 gol attığı, karşılaşmadan sonra İbrahim Akın'ın yaptığı bir görüşmede;
"Beşiktaş ile anlaştım ben 3 gün önce ya, onu şey yaptım işte sonra tabi gol atınca biraz karıştı", İskender Alın'ın
ise "İmzayı attıktan sonra diyecem ki kupa maçında bilerek oynamadım oyundan çıktım" şeklinde sarfettikleri
sözlerden karşılaşma öncesi Beşiktaş‟a transfer vaadi karşılığında şike yaptıklarını açıkça ortaya koydukları
görülmüştür.
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile yapılan yazışmada; 2010-2011 futbol sezonu içerisinde
İbrahim Akım ve İskender Alın isimli futbolcuların Beşiktaş Spor Kulübüne transferine yönelik medyada sıkça
haberlerin yer aldığı, Beşiktaş Spor Kulübü yetkililerinden Serdar Adalı„nın 2011 yılı Mayıs ayı sonunda
kulübün dönem başkanı ile transfer konusunda görüşmeler yaptığı, ancak adı geçen futbolcularla görüşme
yapmak için Beşiktaş SK tarafından kulüpten yazılı izin talep edilmediği ve kulüp tarafından Beşiktaş SK bu
şekilde yazılı izin verilmediği bildirilmiştir (Kl:65, Dizi:336).
EYLEME ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
04.05.2011 günü saat:14.20‟de Yusuf Turanlı'yı, Tayfur Havutçu'nun aradığı görüşme;
Yusuf: "Daha aramadılar bizi şey", Tayfur: "Şimdi burdaydılar çıktılar 5 dakika önce, bunun bi yerden
uzaktan akrabası çıkmış herhalde Kemal, babasına bir şey göndermişler herhalde, sen nasıl istiyorsan biz şimdi
bak bu yani bu Akın ile İskender‟i, ben söyledim şimdi, onu kesinlikle şey yapmak istiyorlar ikisini", Yusuf: "Almak
istiyorlar", Tayfur: "Kesin yani hani, şimdi bu maçla falan alakası yok yani onun için, İbrahim Akın‟ı ben istiyorum
çünkü yani", Yusuf: "İbrahim Akın ile İskender‟in benim olduğunu bütün Türkiye biliyor, çocuklar hemen gelmek
istiyor hocam hiçbir sıkıntı yok yani, İskender şuan senin yanında yani o derece”, (tape:3372)
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04.05.2011 günü saat:14.26‟da İskender Alın'ı, Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme:
Yusuf "Hoca aradı beni, Tayfur, ismini de, saat önce yönetime söylemiş bu adamı kesinlikle istiyorum
diye, çocuklarla konuş dedi fikirleri ne dedi ben yalandan arıyorum seni tamam mı, sakın dedi bu maçla alakalı
falan değil sakın dedi kimsenin aklına öyle bir şey gelmesin dedi", İskender: "Şartları uygun olursa gideriz", Yusuf:
"Aynen öyle şimdi benim telefonumu verecek akşam çünkü bu konularla ilgili, ona göre şey yapacağız yani
tamammı" (tape:3117),
04.05.2011 günü saat:14.28‟de İbrahim Akın‟ı, Yusuf Turanlı‟nın aradığı görüşme:
Yusuf: “Hoca aradı beni Tayfur hoca, yönetimle konuşmuş, seninle İskender‟in ismini vermiş, kesinlikle
istiyorum diye tamam mı, yönetimde sen istiyorsan alacağız o zaman demiş yanlız dedi sakın dedi ben dedi bu
maçla alakalı falan filan dedi aramıyorum benim dedi tarzımı biliyorsun biz seninle bu konuyu daha önceden
konuşmuştuk dedi yani anladın mı sakın dedi öyle birşey aklınıza gelmesin dedi, ne düşünürler dedi gelmekle
ilgili bende sana bi sorayım dedim yani herhalde şartlar oluşursa her türlü geliriz yani doğru mu”, İbrahim: “Sen
biliyorsun Beşiktaş‟a yani yarım kalan birşeyim var dedim ya sana”, Yusuf: “Okey söylüyorum ben o zaman”,
(tape:3527)
04.05.2011 günü saat:15.59‟da İbrahim Akın‟ın, Ö.‟i aradığı görüşme:
İbrahim: “Beşiktaş‟a döneceğiz galiba geri, istiyorlar bugün haber geldi”, Ö.: “Dön artık yuvaya Beşiktaş”,
İbrahim: “Bine final maçı varya şimdi”, Ö.: “Bir çakarsan gol, iyi motive olursan iyi konsantre olursan valla”,
İbrahim: “Bir de tam tersi şimdi işte o var karışacak ortalık”, (tape:3528)
06.05.2011 günü saat:20.18‟de Yusuf Turanlı'nın, İbrahim Akın'a gönderdiği mesajda;
"Tek gelkı baska bıseyde konusmam lazım senle" yazdığı, (tape:3385)
06.05.2011 günü saat:20.20‟de Yusuf Turanlı'yı, Ahmet Ateş'in aradığı görüşme: (tape:3386)
Ahmet: "Ahmet ben Beşiktaş kulübünden, Bursa‟dayız İbo aradımı seni abi", Yusuf: "Söyledi bana
arayacak seni diye", Ahmet: "Yarın işin yoksa bir Bursa tarafına gelmen mümkün mü, yakınlaşınca ararsın beni
ama 2‟de burada olursan birde yalnız geleceksin abi", Yusuf: "Tamam tamam okey".
06.05.2011 günü saat:20.23‟de Yusuf Turanlı'ya, İbrahim Akın'ın gönderdiği mesajda;
"10 gibi transfermi" yazdığı, (tape:3387)
06.05.2011 günü saat:20.24‟de Yusuf Turanlı'nın, İbrahim Akın'a gönderdiği mesajda;
"Evet onemlı dıorum valla:)" yazdığı, (tape:3388)
06.05.2011 günü saat:20.27‟de Yusuf Turanlı'nın, İbrahim Akın'a gönderdiği mesajda;
"Tamam olsun onla gel bıgcefe gecerız beraber 2 dakka konusuruz" yazdığı,(tape:3389)
06.05.2011 günü saat:20.28‟de Y.Turanlı'nın, İ.Akın'a gönderdiği mesajda (tape:3390);
"Ok beklıom cok onemlı cunku:)" yazdığı,
06.05.2011 günü saat:21.05‟de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'ı aradığı görüşme (tape:3391):
Yusuf: "Ben yarın Bursa‟ya gidiyorum, beni çağırdılar, Beşiktaş maçları orada ya yarın, 2‟de otele
çağırdılar beni", İskender:"Haydi hayırlısı abi ya inşallah iyi", Yusuf:"Yetkilerin bende doğrumudur", İskender:
"Doğrudur her zaman her yerde", Yusuf: "Yarın oradayım 2‟de görüşmeye gidiyorum".
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07.05.2011 günü saat:23.47‟de İbrahim Akın‟ın, Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme:
İbrahim: "Bi at ismi ögrendim de, Adalı‟nın üstüneymiş bir at ismi", Yusuf: "Ya tahmini kaç para ederki o
at", İbrahim: " 200 milyardan aşağı etmez abi, ne dedi ki", Yusuf: "Birşey demedi yarın bir çay kahve içeriz ya ben
söylerim ya", İbrahim: "Şeyle ilgili bir problem yok ama demi o çarşamba ile ilgili, hani birşey söylemiyorlar demi",
Yusuf: "Ya diyorki şu bi gidelim Avrupa‟ya diyor beraber gidelim diyor", İbrahim: "Ama işte yani düşünsene Apo‟ya
o kadar emek vermiş demi", Yusuf: "Apo mutlu be abicim finalde o yarı finale çıktığına mutlu ya, o kendi söyledi
zaten”, (tape:3536)
08.05.2011 günü saat:13.27‟de Yusuf Turanlı'yı, İskender Alın'ın aradığı görüşme:
Yusuf: "İstinyeparktayım, Eren gelecek gel, senin menajerin neredeyse senin oradasın, boşver gel atla
gel burada", İskender: "Tamam o zaman”, (tape:3393)
09.05.2011 günü saat:12.46‟da İbrahim Akın‟ın , Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme:
Yusuf: "Şey akşam üzeri buluşacam şeylerle tamam mı, Soder One, işte yani o bize lazım doğru mu",
İbrahim: "Tamam,evet", Yusuf: "Tamam haber verecem sana”, (tape:3538)
09.05.2011 günü saat:13.05‟de Yusuf Turanlı'yı, Tayfur Havutçu'nun aradığı görüşme:
Yusuf: "Belediye aradım bugün şimdi havalimanındalarmış erken gidiyorlar, sen şu Ahmet‟e bir söylesen
de hocam şu şeyle bir bugün buluştursa beni ya birşey konuşmam lazım, şeyle Adalı‟yla falan yani", Tayfur:
"Tamam tamam”, (tape:3398)
09.05.2011 günü saat:15.40‟da Yusuf Turanlı'nın, Ahmet Ateş'in aradığı görüşme:
Ahmet: "Abi neredesiniz siz", Yusuf: "Birinci Boğaz Köprüsüne doğru yaklaşıyorum", Ahmet: "Peki ne taraf
uygun", Yusuf: "Bana her yer uygun ya", Ahmet. "Onlar şuan gazetede Milliyet gazetesindeler, yani güvenli
kimsenin görmeyeceği bir yerde görüşelim diyorlar", Yusuf: "Kimse yok yani he ben tekim zaten", Ahmet: "Tamam
dur bir arayayım", (tape:3401)
09.05.2011 günü saat:15.42‟de Yusuf Turanlı‟ya Ahmet Ateş‟in gönderdiği mesajda (tape:3864);
“Abı bana onlar atcı gelıcek dedılerde ıst donunce gorusecegız dıye yanlıslık yok dımı” yazdığı,
09.05.2011 günü saat:15.47‟de Yusuf Turanlı'nın, Serdar Adalı'yı aradığı görüşme:
Serdar: "Kaçta o arkadaşın uçağı ya", Yusuf: "Gittiler başkanım, ama bilgi bende yani bir görüşürsem",
Serdar: "E nereye geçelim", Yusuf: "Ben Etiler tarafındayım istediğiniz yere gelirim", Serdar: "Buradan çıkayım
seni arayayım", (tape:3402)
09.05.2011 günü saat:15.49‟da İbrahim Akın‟a, Yusuf Turanlı'nın gönderdiği mesajda;
"soder one olayına ok dımı.ok olursa sorun yok yane:)" yazdığı, (tape:3539)
09.05.2011 günü saat:15.52‟de İbrahim Akın‟a, Yusuf Turanlı'nın gönderdiği mesajda;
"sıkmıcan ıste ya relax:) zaten adamlar kesın alcaz dıolar:)" yazdığı, (tape:3540)
09.05.2011 günü saat:15.57‟de İbrahim Akın‟a, Yusuf Turanlı'nın gönderdiği mesajda;
"fınal bıle buyuk olay zaten:) gerek yok bence rahat olman lazım:)" yazdığı, (tape:3541)
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09.05.2011 günü saat:15.58‟de Yusuf Turanlı'nın, İbrahim Akın'a gönderdiği mesajda;
"ben bırazdan bulusucam onlarla cunku:) ya yenı klubumuz kırmayalım onlarıda cunku
gelecegımız:) hahahahaha" yazdığı, (tape:3404)
09.05.2011 günü saat:16.05‟de İbrahim Akın‟a, Yusuf Turanlı'nın gönderdiği mesajda;
" bıze Adalı lazım gerısı yalan:) " yazdığı, (tape:3542)
09.05.2011 günü saat:16.10‟da Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda;
"ok dımı relax ve rahatsın macta:) gerek yok yenı yer onemlı bızım ıcın oralar gerıde kaldı:)"
yazdığı, (tape:3405)
09.05.2011 günü saat:16.14‟de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda;
"oyle bisey yok:))garanti yaparim ben isimi:))" yazdığı, (tape:3406)
09.05.2011 günü saat:16.18‟de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda;
"yaaaa yapma yaaa:) :) ya adamlar gelcek sımdı yanıma konusmaya ben rahat olun dıcem:) ya
garantı dıolar yaa yenı takım hocamız kırmayalım" yazdığı, (tape:3407)
09.05.2011 günü saat:16.20‟de Yusuf Turanlı'ya, İskender Alın'ın gönderdiği mesajda;
"abi hocanin kalcagi ne malum kesin bisey yok ki garantide diil sadece bi laf var ortada soz var
okdr persembe gunu vazgectik almioruzda diebilirler:)))" yazdığı, (tape:3408)
09.05.2011 günü saat:16.21‟de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda;
"hayır ya hoca kesın kesın kalıo sıkıntı yok:) adamlar yemın edıo aldık dıe ya garantı hıc sıkıntı yok
yane:) bana guvensene ya sen:)" yazdığı, (tape:3409)
09.05.2011 günü saat:16.30‟de Yusuf Turanlı'ya, İskender Alın'ın gönderdiği mesajda;
"sana guvenirim abi herzamn ama ben rahat diilim solim sen raht konus abi yaa sakatligi var
oynamayabilir desene:)) arif ole dedi ztn:)" yazdığı, (tape:3410)
09.05.2011 günü saat:16.35‟de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda;
":) tamam ben rahat konusuorum sakatlıgı var dıom eger oynarsada rahat olun dıom ok mı:)" yazdığı,
(tape:3411)
09.05.2011 günü saat:16.43‟de Yusuf Turanlı'ya, İskender Alın'ın gönderdiği mesajda;
"ikinci rahatta bi sikinti olabilir:)beni biliosn abi kolay kolay guvenmembi golden bisey olmaz yaaa:))))"
yazdığı, (tape:3412)
09.05.2011 günü saat:16.47‟de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda;
"tamam ok ole solıyım golu atar dıyım:) :) sorcaklar cunku bana sımdı:) :)" yazdığı, (tape:3413)
09.05.2011 günü saat:16.51‟de Yusuf Turanlı'ya, İskender Alın'ın gönderdiği mesajda;
"yaniiii:))para lazim mecbur atcam:))" yazdığı, (tape:3414)
09.05.2011 günü saat:16.51‟de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda;
"nekadar lazım sole:)" yazdığı, (tape:3415)
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09.05.2011 günü saat:17.08‟de Yusuf Turanlı'ya, Ahmet Ateş'in gönderdiği mesajda;
"abı ofıste beklıyolaar senı" yazdığı, (tape:3416)
09.05.2011 günü saat:17.09‟da Yusuf Turanlı'nın, Ahmet Ateş'e gönderdiği mesajda;
"okk" yazdığı, (tape:3417)
09.05.2011 günü saat:17.25‟de Yusuf Turanlı'yı, Ahmet Ateş'in aradığı görüşme:
Yusuf: "Şişli şeyinin karşısında kalıyor o zaman değil mi, oraya Kuveyt Türk var", Ahmet. "Oraya gelme
oradan sağdan gir abi aradan hemen, o bak o galerilere gelmeden ilk sağdan gir abi, dümdüz aşağı doğru
gidiyorsun hiç bir yere sapmadan ikinci sağdan Adalı holding diye yazıyor", Yusuf: "Tamam oldu abi”, (tape:3418)
09.05.2011 günü saat:19.22‟de Yusuf Turanlı'nın, Tayfur Havutçu'yu aradığı görüşme(tape:3419):
Yusuf: "Bende şeylerle biraz kahve çay içtik, yine görüştüm he, tamamdır yani, herşey yolunda rahat ol",
Tayfur: "Hayırlısı kardeş", Yusuf: "Çarşamba sababı ben arabayla gideceğim hocam, kalabalık gideceğiz”,
09.05.2011 günü saat:20.27‟de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'ı aradığı görüşme(tape:3420):
Yusuf: "Şişko…anlaştım…totel 1 buçuk trilyon tamam mı, tamam yani bitti yani", İskender: "Tamam
tamam İbo, İbo‟da tamam dedi benimki", Yusuf: "Holosko‟yu oynatmıyorlarmış", İskender: "Evet ben oynuyorum,
senin için son bir resital yapacağım", Yusuf: "Ya senin kalıbını...ben ya (gülerek)" İskender: "Herşey senin senin
için Yusuf abi (gülerek)", Yusuf: "Aynen aynen dikkatli ol ama", İskender: "Sakatlanmam merak etme abi, ne
zaman şey yapacaklarmış", Yusuf: "Önümüzdeki çarşamba perşembe hemen şey yapacaklar isteyecekler”,
09.05.2011 günü saat:20.39‟da Yusuf Turanlı'yı, İbrahim Akın'ın aradığı görüşme:
Yusuf: "Senin Ģeylere bakıyor atlara, ya diyor bu niye arap atı almıĢ kardeĢim diyor, iyi güzel yani
herĢey yolunda güzel", İbrahim: "Benim atı söyledin mi sen", Yusuf: "Söyledim, okey,Orhan kendini ismini
vermiĢ, Sedo", İbrahim: "Sedo One ne ki", Yusuf: "Öyle gülüyor vay kurnaz diyor vay, benim diyor en iyi en
iyilerinden biri o diyor, feda olsun diyor", İbrahim: "Nasıl alacaklar ki Yusuf abi beni bizim hoca Ģey oldu
galiba biraz çaktı, sorup duruyor bugün neĢelisin deyip duruyor bana", Yusuf: "Önümüzdeki hafta arayıp
söyleyecekler", İbrahim: "ġey Yusuf abi Kupayı alırsak ne olacak", Yusuf: "Seninle bir alakası olmasın
önemi yok yani anladın mı", İbrahim: "Ulan pas o hep o Ģey yapacağız o zaman pas mas yapacağız", Yusuf:
"Yani artık sen bilirsin iĢini ya, sen ayarlarsın bunu akıllı Ģekilde, hareket edersin ya" (tape:3421)
09.05.2011 günü saat:16.57‟de İbrahim Akın‟ın, Yusuf Turanlı'ya gönderdiği mesajda;
"abi dusundum :) sen mactan sonra konus onlarla" yazdığı, (tape:3543)
09.05.2011 günü saat:17.14‟de İbrahim Akın‟ın, Yusuf Turanlı'yı aradığı görüşme:
Yusuf: "Abim Kıbrıs‟taki senedi aldı yırttı", İbrahim: "Sezon sonu ben şu maç bitsin ondan sonra tamam
ya", Yusuf: "Ha biz bittik zaten ya sen neyi biz anlaştık bitti yani sen rahat ol yani", İbrahim: "Bu maçtan sonra abi
hiç işimiz olmaz ya", Yusuf: "O kulübe adam verirsem de ...ya sende biliyorsun beni valla biraz açık kapı
bırakayım ya", İbrahim: "Biraz bırakta yani maçla ilgili birĢey söyleme abi yani istiyor ama bu maç için yani
çok sıktılar de yani sadece bunu bekliyorlardı de kusura bakmasınlar de", Yusuf: "Hafiften morelleri
bozulmasın ya", İbrahim: "O zaman çok az bırak abi çünkü yani kupayı alacaz yani öyle gözüküyor", Yusuf:
"Baktın iş terse döndü sensiz sende ona göre hareket onu söylemek istiyorum, akıllı olalım diye söylüyorum",
İbrahim: "Anladım, anladın tamam", Yusuf: "Söyleyim mi Sodeone iyiymiş diye anlar o", İbrahim: "Bir tane atın
iyiymiş de ismini verme ama", Yusuf: "O da o diyecek bana hemen zaten onundur diyecek", İbrahim: "Ben sana
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diyorumki bu kupayı al bak neler oluyor seyret", Yusuf: "Ya almayalım öbür türlü daha güzel ya boşver", İbrahim:
"O gün için birşey söyleyemecem Yusuf abi sana, yani atmosfer önemli biyormusun o an ne olacağını
biliyormusun", Yusuf: "Biraz rahatlat bi hafif, kimi oynatıyor İbo senden başka Tom", İbrahim: "Tom,Holosko,ya
aynı ya kadro", Yusuf: "Tam bomba o zaman”, (tape:3544)
09.05.2011 günü saat:17.19‟da İbrahim Akın‟ın, Fahri Tatan'ı aradığı görüşme:
İbrahim: "Beşiktaş da istiyor beni, dünya para istedim, Yusuf abi menajerim ya benim, şimdi görüşmede
şuan", Fahri: "Senin bonservisin senin sözleşmen devam ediyor", İbrahim: "Serdar Adalı bana at verdi
biliyormusun bir tane, işte Beşiktaş‟a gideyim diye, alacağım işte atların hangisinin iyi olduğunu öğrendim
Sodeone diye bir tane atı varmış çok iyi, onu alacağım ondan, maç bitince anlaşıyoruz", Fahri: "Dönüyorsun
Beşiktaş‟a”, (tape:3545)
09.05.2011 günü saat:18.05‟de İbrahim Akın‟a, Yusuf Turanlı'nın gönderdiği mesajda;
"2 mılyon euro vercekler.1 mılyon euro garantı mac bası felan 2 mıluon euro olcak herturlu
verıcem dıo:)"yazdığı, (tape:3546)
09.05.2011 günü saat:18.12‟de İbrahim Akın‟a, Y. Turanlı'nın gönderdiği mesajda (tape:3547):
"kesınlıkle evet dıorum hayırlı olsun dıolar:)hersey super.Adalı benım oglum dıo:)" yazdığı,
09.05.2011 günü saat:18.21‟de İbrahim Akın‟ın, Yusuf Turanlı'ya gönderdiği mesajda;
" am abi slm sole :)" yazdığı, (tape:3548)
10.05.2011 günü saat:13.01‟de Yusuf Turanlı'yı, İskender Alın'ın aradığı görüşme(tape:3549):
Yusuf: "Hayırlı olsun dedik hayırlı olsun", İskender: "Sağ ol abi teşekkür ederim", Yusuf: "Bak daha arama
beni niye arıyorsun maçtan önce benim moralimi şey yapıyorsun", İskender: "İnönü‟deki maçı nasıl izlemişsin aynı
öyle bir maç izleyeceksin, puroyu yak karışma gerisine", Yusuf: " (gülüyor) Biz beraber yakarız puroyu rahat ol
sen, şeyde kimi oynatıyor stoperler", İskender: "Metin ile Can oynar ya" Yusuf: "Kaleye yine Hasagic‟i aldı",
İskender: "Tabiki de", Yusuf: "Konuştum, ben", İskender: "Tamam abi hiç merak etme,izleteceğim sana”,
11.05.2011 günü saat:00.21‟de İbrahim Akın‟ın, Y. Turanlı'yı aradığı görüşme(tape:3549);
İbrahim: "Abi bende Ģimdi BaĢkanın yanından çıktım ya, maçı alırsam diyor, pirim vereceğim sana
diyor Yusuf abi oynayacağım yani söyleyeyim sana da onu söyleyeyim dedim ya, abi aramızdan kalsın",
Yusuf: "Daha bu saatten sonra bir Ģey söyleyememki zaten ya, yani tamam dedik ya ondan sonra rezil
oluruz adamlara", İbrahim: "Burada sonuçta kupa finalıne çıkıyoruz yani değil mi, hiçbir garantisi yok
elimizde onların", Yusuf: "Hayır biliyorum ben oradaydım ya öyle konuĢunca tamam dedim onlarda
rahatladı tamam dediler yani", İbrahim: "Ama iĢte maç var abi nasıl olacak", Yusuf: "Zaten onun için
konuĢtuk ya onu", İbrahim: "Bundan önce niye bitirmiyorlar değil mi, peki Yusuf abi biz yenersek ne
olacak…dağıtacak ortalık değil mi, bizden değil de yani BeĢiktaĢ tarafından düĢününce, kıyamet kopar
yani, ben bir şeyler yani oynarım baktım çok şey yani böyle baktım çok large oluyor tamam deriz yani ama öbür
türlü olursa abi valla hani ters bitebilir Yusuf abi, yenersek almayacaklar mı", Yusuf: "Öyle birşey yok keşke dedi
oynamasa ikisi de dedi,...yani diyeceğimiz şey şu, çıkacak oynayacak her türlü ya bunu diyebiliriz başka bir şey
bulamayız yani o gün söylemiş olsaydık bu söylediğini doğruydu", İbrahim: "Ama şimdi çağırdı abi ne yapayım",
Yusuf: "Ya tehdit edecek bir şey yokki neyi tehdit edecek", İbrahim: "Var abi var ya, futbol hayatını bitiririm
diyor", Yusuf: "Neye istinaden söyleyecek kim biliyorki bunu", İbrahim: "Ama hayırlı olsun diyorlar abi maç
için diyorlar, maçı yenince almayacaklar böyle saçmalık mı var ya, kısaca onu söylüyorlar abi", Yusuf:
"Bunu her takım bekler anladın mı", İbrahim: "Zaten öyle alacaklarsa almasınlar resmen şeymişiz gibi yani".
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11.05.2011 günü saat:00.58‟de İbrahim Akın‟a, Yusuf Turanlı'nın gönderdiği mesajda;
"kesınlıkle gorcez benım ıcın cok rahat cunku ben ınandım adama:) yoksa harbı s..m onları turkıyeye rezıl
ederım altına gıremezler" yazdığı, (tape:3550)
11.05.2011 günü saat:10.36‟da İbrahim Akın‟ın, Yusuf Turanlı'ya gönderdiği mesajda;
"la abi hocayla konustum mac icin baya hayirli dedi :) bence sen bizle gel :)"yazdığı, (tape:3551)
11.05.2011 günü saat:11.35‟de Y. Turanlı'yı, Tayfur Havutçu'nun aradığı görüşme(tape:3427) :
Tayfur: "Ne yaptın geldin mi", Yusuf: "Uçak buldum da artık dönüşte bakacağız geliyorum yani", Tayfur:
"Onlarda bu bu Hasagic oynamıyor mu ya, bir sorsana be", Yusuf: "Tamam hemen dönüyorum"
11.05.2011 günü saat:11.41‟de Yusuf Turanlı'nın, Tayfur Havutçu'yu aradığı görüşme:
Yusuf: "Hocam hastaymıĢ e ama daha durumu tam belli değilmiĢ, çocuklara sordum Ģimdi", Tayfur:
"Anladım Ģey Ġskender", Yusuf: "Oynuyor, yani yalnızca oynuyor", Tayfur: "Tamam, oynasın", Yusuf: "He,
haydi hocam görüĢürüz (gülerek)", (tape:3428)
11.05.2011 günü saat:11.43‟de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda;
"valla sen seneye ıbb den 1.5 trılyon alıcaksan oyna:) :) senı sevmeyen apo hocanla beraber"
yazdığı, (tape:3429)
11.05.2011 günü saat:11.46‟da Yusuf Turanlı'ya, İskender Alın'ın gönderdiği mesajda;
"hahahah sevmedigini kim soledi:)) cok seviomus beni:)) cok baski yapiosn bana ama boyle
olmaz:)" yazdığı, (tape:3430)
11.05.2011 günü saat:11.47‟de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda;
"relaxxxxxxx" yazdığı, (tape:3431)
11.05.2011 günü saat:11.49‟da Yusuf Turanlı'ya, İskender Alın'ın gönderdiği mesajda;
"ozamn baska bastan soylesene sunu:))" yazdığı, (tape:3432)
11.05.2011 günü saat:11.50‟de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'a gönderdiği mesajda;
":) aynen aynen.ıboylada konus sıkmayın yaa ayıp olur adamlara ısı bıtırdım rakamda anlastık yenı
takımımızla avrupaya gıdıcez:)" yazdığı, (tape:3433)
11.05.2011 günü saat:12.31‟de İbrahim Akın‟a, Yusuf Turanlı'nın gönderdiği mesajda;
" opuyorumm senı aslan kardesım haftasonu macımız cok onemlı:) :)" yazdığı, (tape:3552)
11.05.2011 günü saat:12.24‟de İbrahim Akın‟ı, x şahsın aradığı görüşme:
X: "Öbür tarafla tamam mı devam mı", İbrahim: "Transfer mevzusu mu hocam, bu maça yani böyle
Ģey yap diyorlar bana yavaĢ oyna falan hani, gibisinden bende kabul etmiyorum onu", X: "Yani aynı
benimde sıkıntılarım var öyle diyorlar, yani Ģey o biz olursak olur ha diyorlar", İbrahim: "Onun gibi birĢey
diyorlar iĢte hocam bende kabul etmiyorum olacaksa önceden alsalardı yani”, (tape:3553)
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11.05.2011 günü saat:18.25‟de Abdullah Başak‟ın Yusuf Turanlı‟yı aradığı görüşme(tape:3134) ;
Yusuf‟un; Türkiye Kupası finalini Beşiktaş‟ın almasını istediği, sebebini İBBsporu kastederek “…Öbür
taraf alsınki aç olsunlar bunlar para parasız kalsınlar (gülüyor), ya hiç bilmiyorsun bu işleri ya” şeklinde açıkladığı.
12.05.2011 günü saat:03.24‟de İbrahim Akın‟ı , Yusuf Turanlı'nın aradığı görüşme:
Yusuf: "Havalimanında birşey oldu mu", İbrahim: "Yok ya hiçbirşey", Yusuf: "İyi tamam var mı bir şey",
İbrahim: "Yarın görüşürüz”, (tape:3554)
12.05.2011 günü saat:13.55‟de İbrahim Akın‟ın, K.'ı aradığı görüşme:
İbrahim:"Olay olmuş herkes şey yapmış burnu kırıldı falan gazeteler arayan arayana, dün kavga edildi
falan filan", K.: "Kavga oldumu ki", İbrahim: "Oldu da ben girmedimki kavgaya hiç", K.: "Abi ben seni gelir alırım o
zaman Ataköy‟den", İbrahim: "Onunla görüşmem lazım ya sonra bir Yusuf abiyle görüşeceğim bu transfer işi var
ya, birde hediye atım var onu alacağım ondan sonra ararım ben seni gelir alırsın beni”, (tape:3555)
12.05.2011 günü saat:21.22‟de İbrahim Akın‟ın, x şahsı aradığı görüşme:
X: "Nasıl geçti maç, niye çıkardı seni", İbrahim: "Ben söyledim ya, BeĢiktaĢ ile anlaĢtım ben 3 gün
önce ya, onu Ģey yaptım iĢte sonra tabi gol atınca biraz karıĢtı, sonra Ģimdi böyle Ģey Tayfur hocayla
konuĢtular iĢte Ģimdi", X: "Neyse sen bak keyfine”, (tape:3556)
16.05.2011 günü saat:11.48'de Yusuf Turanlı'nın, İskender Alın'ı aradığı görüşme:
Yusuf: "Ondan önceki kupa maçında onun için oynadın herşeyi yaptın", İskender: "O kim ya, ben kendim
için", Yusuf: "Demin şeyle konuştum Cengiz abiyle Beşiktaş da, sorun yok Yusuf diyor yani 4‟ünü de diyor
alacağız diyor yani", İskender: "O zaman şeyi yapsınlar bitirsinler abi bende rahatlayayım", Yusuf: "Yok bugün
maçları var ya onların”, (tape:3457)
21.05.2011 günü saat:22.36'da Yusuf Turanlı'nın, x şahsı aradığı görüşme:
X: "Karabük‟e gidiyorum ben, Trabzon", Yusuf: "Selçuk diyor da hep ee neydi Ömer Güvenç, İbrahim
Akın‟ ı istiyorlar falan filan, İskender‟den bahsetmiyorlar, o Serdar Adalı ile Cengiz Zülfikaroğlu yeni İstanbul‟a
indiler, İbrahim Akın ve İskender Alın‟ı istiyormuşsunuz doğru mu desin, onu da sorsun onun ağzından alsın o
lafı”, (tape:3470)
22.05.2011 günü saat:15.33'de Yusuf Turanlı'yı, İskender Alın'ın aradığı görüşme(tape:3471):
İskender: "İmzayı attıktan sonra diyecemki kupa maçında bilerek oynamadım oyundan çıktım (gülüyor)",
Yusuf: "Havalimanına gidiyorum, birisi gelecek onu alacam" dediği tespit edilmiştir.
EYLEMLE ĠLGĠLĠ ġÜPHELĠ / TANIK ĠFADELERĠ
Serdar Adalı kolluk ifadesinde;
2011 yılı Nisan ve Mayıs ayı içerisinde İbrahim Akın'ın transferi için girişimde bulunduğunu, ancak bu
transferin şike amaçlı olmadığını, İbrahim Akın'ın kulübünün satmaktan vazgeçtiği için bu transferin
gerçekleşmediğini, Yusuf Turanlı ile Bursa'da İbrahim Akın ve İskender Alın'ın transferi hakkında görüştüklerini,
İbrahim Akın'a yarış atı vermediğini, bu konu hakkında bilgisinin olmadığını, İbrahim Akın ve İskender Alın'ın
Tayfur Havutçu'nun hazırlamış olduğu transfer listesinde olduğunu beyan etmiştir.
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Tayfur Havutçu Savcılık ifadesinde;
Kupa maçından bir birbuçuk ay kadar önce yönetimden İbrahim Akın ve İskender Alın'ın transfer
edilmesini istediğini, Yusuf Turanlı'nın Serdar Adalı'ya ulaşamadığını, bu konuda yardım istediğini, bunun
üzerine kendisinin Ahmet Ateş'e durumu söylediğini, Ahmet Ateş aracılığıyla görüşmenin gerçekleştiğini, daha
sonra transferin gerçekleşmediğini beyan etmiştir.
Ahmet AteĢ Savcılık ifadesinde;
Tayfur Havutçu'nun İbrahim Akın ve İskender Alın'ın transferi için Yusuf Turanlı ile görüşme
ayarlamasını istediğini, kendisinin de kupa maçından 4 gün önce Bursa‟da oynanacak karşılaşmanın kampında
Yusuf Turanlı ile görüşme ayarladığını, daha sonra Serdar Adalı ve Yusuf Turanlı 'nın bir kere de İstanbul‟da
Adalı Holding‟de görüşmelerini organize ettiğini, takas ve transfer bedeli konusunda anlaşamadıkları için
transferin gerçekleşmediğini beyan etmiştir.
Ġbrahim Akın Savcılık ifadesinde;
Ben Serdar Adalı'yı Beşiktaş camiasından önce tanırım. Gençliğimden beri atlara düşkünlüğüm vardır.
Onun da çok atı olduğu için öyle tanışmıştık. Beşiktaş ile bir ay öncesinden transfer görüşmelerine başlamıştık.
Tayfur hocanın beni istediğini menajerim Yusuf Turanlı söylemişti. Bu süreçte Serdar Adalı ile hiç görüşmedim.
Serdar Adalı bana şike teklifinde bulunmadı. Yusuf Turanlı'ya Beşiktaş'a transfer olursam ayrıca Serdar Adalı'dan
at istediğimi söyledim. Hatta atı bile araştırdım. Bir at ismi verdim. O da kabul ettiğini bana aktardı. Bütün atlar
senin istediğini al tarzında bir şeyler söylemiş. Ancak bu görüşmeler menajerim aracılığı ile yapıldı. Ancak ben
menajerimin Serdar Adalı ile görüştüğünü biliyordum. Bu maçta bana şike teklifinde bulunulmadı. Ben maçta
oynadım. Golde attım. Ancak kulüp bana karşılık Holosko ve 5 milyon euro isteyince transfer işi olmadı. Bana
kimse şike yapmam karşılığında transfer teklifinde bulunmadı. Bu iddia doğru değildir.
Şüpheliye Yusuf Turanlı ile yaptığı 04.05.2011 tarihli görüşme okundu, bu görüşmeden Tayfur
Havutçu'nun kendisini ve İskender Alın'ı kupa maçından bir hafta önce irtibat kurarak transfer teklifinde
bulunduğunun anlaşıldığı, kendisinin ise bu görüşmeleri bir ay önce yaptıklarını söylediği hatırlatıldı ve buna ilişkin
06.05.2011 ve devam eden günlerde yaptıkları görüşmeler okundu:
Bana ilk okuduğunuz görüşme Tayfur hocanın beni istediği ile ilgilidir. Zaten bu görüşmede de kupa maçı
öncesinde irtibat kurmaları nedeniyle yanlış anlaşılmaktan korktuğunu söylemiş, ben kupa maçında Beşiktaş'a bir
gol atmıştım. Penaltılardan önce çıktığım için penaltı kullanmadım. Maç içinde de golü penaltıda atmıştım.
07.05.2011 günü Yusuf Turanlı beni aradığında benden kupa maçında kötü oynamamı istedi. Bende
böyle davranmak istemiyordum. Apo diyerek hocamız Abdullah Avcı‟yı kastedip kendisinin bu işe o kadar emek
verdiğini söyledi. O da hocanın finale çıkmasından dolayı mutlu olduğunu, daha fazlasına gerek olmadığını
söyledi. Kupayı Beşiktaş'ın almasını istiyordu. Sebebini bilmiyorum. BeĢiktaĢ kupayı almazsa bende BeĢiktaĢ'a
transfer olursam Avrupa kupalarına gidemeyeceğimi ima etti.
09.05.2011 günü Yusuf ile yaptığım görüĢmede geçen SODERONE ismi bir at ismidir Serdar Adalı
'dan transfer karĢılığı bunu istiyordum. Ancak transferimiz olmadı.
09.05.2011 günü Yusuf ile yaptığımız mesajlaĢmalarda yine benim bu müsabakada iyi
oynamamam, kupayı BeĢiktaĢ'ın alması, bu suretle Avrupa kupalarına gitmesi, benimde bir sonraki yıl
BeĢiktaĢ forması ile Avrupa kupalarında oynamamla ilgilidir.
Şüpheliye 09.05.2011 günü saat :20:39 da Yusuf Turanlı ile yaptığı görüşmeden oynayacakları kupa
maçında kendisinden dolayı Beşiktaş'ın kupayı alamaması halinde transferinin sorun olacağını konuştukları
hatırlatıldı:
Bu görüĢmede hocanın çakmasından kastettiğim BeĢiktaĢ'a transfer görüĢmelerim nedeniyle o
hafta mutluydum. Hocam bunu farketmiĢti. Sorduğunda bir Ģey demedim. Maçtan sonraki hafta söyledim.
O da büyük takımda oynamamın iyi olacağını söyledi.
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Ben kendisine "kupayı alırsak ne olacak" dediğimde, Yusuf "seninde bir alakası olmasın önemi
yok yani" dediği, ben "ulan pas o hep o Ģey yapacağız ozaman pas mas yapacağız" dedim, burdan
kastettiğim benim iyi oynamam sonucu BeĢiktaĢ'ın yenilmesi durumunda transferimin olmayabileceğini
kastediyor. Bende bunun için devamlı pas yapmamın doğru olacağını söylüyorum. Topu gezdirerek
sonuca gitmektense orta sahada oynamamın daha iyi olacağını kastettim fakat top oynarken bunu hiç
düĢünmedim. O maç son derece iyi oynanmıĢtı. Bana seninle ilgisi olmasın derken BeĢiktaĢ kupayı
kaybederse de benim sonucu etkilemememin gerektiğini kastediyordu.
Bu maçtan önce BeĢiktaĢ beni çok sıkıĢtırıyordu. Ben artık bundan rahatsız olmuĢtum. Çünkü
bizim takımda yıl boyu sadece bu kupayı hedeflemiĢti. Benim bu kupa maçında iyi oynamamamı
istiyorlardı. Transferi de getirip bunu bağlıyorlardı. Bağlantıyı hep Yusuf sağlıyordu. Ben bana okuduğunuz
09.05.2011 günü saat 17:14 de Yusuf Turanlı ile yaptığım görüşmede bu mevzuyu anlatıyordum.
Şüpheliye devam eden günlerde yaptığı görüşmeler okundu soruldu:
Yusuf Turanlı devamlı olarak kupa maçında iyi oynamamam için beni arayıp sıkıĢtırıyordu. Maçtan
önce BeĢiktaĢ ile anlaĢtım. mukavele imzalamadım. Yusuf Turanlı bana 2 milyon euro karĢılığında
anlaĢıldığını söyledi. Bir milyonunu peĢin alacaktım. Hocaya bunu maçtan sonra söyledim. Ayrıca Abdullah
hocanın üzerimde çok emeği olduğunu bunun için çıkıp elimden geleceğini yapacağını söyledim. Beni hocanın
kupa maçında çıkarma nedenini bilmiyorum.
Ben futbolcuyum bana yukarıda anlattığınız şike ve teşvik pirimi talepleri Yusuf Turanlı aracılığı ile yapıldı.
Ben karşı takım yöneticilerinden veya aracılardan kimseyle muhatap olmadım. Yusuf Turanlı'nın kupa maçında
kötü oynamam için kimlerle irtibat kurduğunu, neler konuştuğunu bilmiyorum. Benim yaptığım transfer
görüşmeleri normal transferime ilişkindir. Kupa maçından önce bunun yoğunlaşma nedeni benim bu yıl
performansımın artmasından kaynaklıdır. Ayrıca Galatasaray'ın da transfere yönelik talepleri vardı. Ayrıca Tayfur
hoca futbolcu iken beraber oynamıştık. Birazda bu nedenle beni istiyordu. Nasıl futbolcu olduğumu
biliyordu...Bana şimdiye kadarki futbol hayatımda 3 maç için bu yönde tekliflerde bulunuldu... Üçüncüsü bana
sorduğunuz Beşiktaş kupa maçıydı. Ancak bunda şikeye dönük bir şeyler konuşulmadı sadece transfer mevzum
konuşuldu. Bende aradan uzun zaman geçmişti pişman olmuştum. Beşiktaşa dönmek istiyordum. Bu amaçla bazı
görüşmelerde bulundum.” demiştir.
Ġskender Alın Savcılık ifadesinde;
“...Normalde benim oynadığım mevkide Holosko oynuyordu. Holosko Beşiktaş'tan geldiği için
yanılmıyorsam aralarında öyle anlaşma olduğundan Holosko maçta oynatılmadı. Nisan başı gibi Beşiktaş'tan
bana Yusuf Turanlı aracılığı ile transfer teklifi geldi. Daha doğrusu Beşiktaş'ın beni takip ettiği, istediği söylendi,
kupa maçından önce para mevzuu konuşuldu. Teklif edilince Beşiktaş'a seve seve gideceğimi söyledim.
Yanılmıyorsam Tayfun hoca ile de konuşmuşlar ben konuşmadım. Bir buçuk trilyona senelik Beşiktaş'la
anlaşıldığını söyledi. Daha sonra transferim olmadı. Niye olmadığını bilmiyorum. Kupa maçından sonra bir iki kez
Yusuf Turanlı transfer mevzunu konuştu. Ancak bana resmi bir teklif gelmedi. Holosko'nun takası karşılığı kulüpler
arasında bazı görüşmeler yapıldığı duydum. Ancak içeriğine ilişkin bir şey bilmiyorum.
Şüpheliye 04.05.2011 günü Yusuf Turanlı ile yaptığı görüşmede Yusuf'un "hoca aradı beni, Tayfur, ismini
de, sadece yönetime söylemiş bu adamı kesinlikle istiyorum diye" dediği hatırlatıldı, bu görüşmeden kendisinin o
gün transfer edilmesinin kararlaştırılıp planlandığının anlaşıldığı ancak kendisinin yukarıda Nisan ayı içerisinde
transfer görüşmelerini başlandığını söylediği anımsatıldı, çelişki soruldu:
Ben Beşiktaş tarafından daha önce takip edildiğimi biliyordum. Ancak transfer teklifi maçtan önceki hafta
geldi.
Şüpheliye İstanbul Sporda düzenli olarak her hafta oynayıp oynamadığı, bir yıl içerisinde kaç maça ilk 11
de çıktığı, kaç maçta 90 dakika oynadığı, milli takıma çağırılıp çağırılmadığı soruldu:
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Hatırladığım kadarıyla geçen sezon 10-12 maçta sahaya ilk 11‟de çıktım. Forvet oynuyorum. 3 lünün her
mevkiinde oynuyorum. Yıl içinde 4- veya 5 maçı 90 dakika bitirdim. Milli takıma Genç ve Ümit Milli takım dahil hiç
çağırılmadım.
Şüpheliye yıl içerisinde toplam 4-5 maç 90 dakika oynayabilen, 10-12 maç ilk 11‟de sahaya çıkabilen bir
futbolcuyu Beşiktaş'ın transfer etme teklifinin futbol dünyasında normal bir durum olup olmadığı, yıl içerisinde
gösterdiği performansı nedeniyle kulübün bu yöndeki transfer teklifinin üstelik kupa maçından önceki hafta
kendisine iletilmesinin iyi niyetli olup olmadığı soruldu:
Ben teklif ilk gelince inĢallah dedim. Normal Ģartlarda benim performansındaki birini o yıl
BeĢiktaĢ'ın transfer etmesi, transferi düĢünmesi uygun değildir. Yıl içerisindeki performansım bu kadar
üst düzeyde değildi. Hem transfer teklifine inanmadım. Hemde sevindim. Ayrıca aldığım paranın iki katı
teklif edildi. 850 bin TL alıyordum. Bana 1 milyon 500 bin teklif edildi. Yusuf Turanlı bana bir iki kez artık
BeĢiktaĢ'a gideceksin, kupa maçında fazla sıkma, relaks ol tarzında bir Ģeyler söyledi. Ayrıca seneye
BeĢiktaĢ'ta oynayacağımı, BeĢiktaĢ kupayı alamasa Avrupa'da oynamayacağımı söyledi. Bana
okuğudunuz görüĢmeler doğrudur.
Ben takımda Ġbrahim Akın ile iyi anlaĢıyordum. Ġbrahim'e de BeĢiktaĢ'ın bu yönde teklifte
bulunduğunu biliyordum. Menajerimiz ortaktı. Kayseri'ye kampa giderken Ġbrahim ile arabada arkalı önlü
oturmuĢtuk. Burda da bu mevzu konuĢuldu. Biz bu iĢte bu kadar futbolcunun emeği var, çıkar oynarız
dedik. Ancak Yusuf Turanlı‟ya öyle yansıtmadık. Talebini kabul etmiĢ gibi yansıttık. Maçta penaltıyı ben
yaptırdım. Bir gol attım. Ofsayt diye verilmedi. ġike yapsam bu böyle olmazdı.
09.05.2011 günü Yusuf Turanlı'nın bana gönderdiği ilk mesaj bu taleplerini gösteren bir mesajdır. Artık
transferimin bittiğini, yeni takımım olan Beşiktaş'ı düşünmem gerektiğini söylüyordu. Bu nedenle maçta fazla
asılmamı istemiyordu. Ben kendisine bu işe çok inanmadığım için teyit etme amaçlı garantimi diye sordum. Oda
bana garanti yaparım ben işimi şeklinde bana okuduğunuz ikinci ve üçüncü mesajı gönderdi. Üçüncü mesajda
"adamlar gelecek şimdi yanıma konuşmaya, ben rahat olun dicem, ya garanti diyolar ya, yeni takım hocamız
kırmayalım" derken tahminen yeni hocam olarak Tayfur Hocayla görüşeceğini söylüyordu. Ancak ben görüşüp
görüşmediklerini bilmiyorum. Emniyette de dediğim gibi benim güzel oynamamamı, yeni takımım olacak
BeĢiktaĢ'ın hocasını üzmemem için gol atmamamı istediği görüĢmedir. Ben yine emin değildim. Çünkü
Tayfur hoca beni istese bile kendisinin hocalığı garanti değildi. Bu nedenle emin olamıyordum. O da bana
hocalığının garanti olduğunu, takımda kalacağını, beni istediğini söyleyerek ona göre oynamamı benden
istedi. 09.05.2011 günü yaptığımız mesajlaşmalar bu nedenle karşılıklı yapılmış mesajlaşmalardır. Ben kupayı
alırsak başkanımızın vereceği pirimi kastederek para lazım mecbur atcam demiştim. O da ne kadar lazımsa
söyle demişti. Ancak gol atmamam karĢılığında net bir para teklif etmedi. Daha doğrusu para konuşulmadı.
09.05.2011 günü saat 20:27 de Yusuf Turanlı beni arayıp "anlaĢtım, bir buçuk trilyon tamam mı,
tamam yani bitti " derken anlaĢmanın bittiğini söyledi. Ibo'nun mevzusu tamam derken Ġbrahim Akın'ın da
anlaĢtığını kastetmiĢtim.
10.05.2011 günü Yusuf Turanlı beni arayarak maçta kimlerin oynayacağını sordu, bende söyledim. Hiç bir
şeyden huylanmadım. Daha sonra Tayfur Havuççu‟yu ertesi gün arayarak bu bilgileri vermiş, bu görüşmesinde
Tayfur hocaya benimle ilgili "oynuyor, yani yanlızca oynuyor" derken benim maçta kendimi fazla
sıkmayacağımı kastederek hocadan rahat olmasını istiyor.
11.05.2011 günü Yusuf‟la yaptığımız mesajlaĢmalarda iyi oynarsam BeĢiktaĢ'ın beni almayacağını
vurgulayıp durdu. Ayrıca seneye Ġstanbul'da Abdullah Avcı Hocanla birlikte oynarsın, bir buçuk trilyon
alırsın diyerek birazda Ģantaj yaptı. Çünkü Ġstanbul sporda bu paranın yarıya yakınını alıyordum. Ve
devamlı oynamıyordum. Eğer transferim yatarsa tüm bunları kaybedeceğimi ima etti. Son mesajlardan
anlaĢılacağı üzere kendisini ısrarından vazgeçirmek için ve bana yaptığı baskıdan rahatsız olduğum için
tamam diyerek teklifini kabul ettiğimi mesajla belirttim.
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Maç 11.05.2011 günü oynandı. Ben penaltı yaptırdım. Golü İbrahim Akın attı. Uzatmalarda sakatlandım.
Bir golüm ofsayt gerekçesiyle verilmedi. Penaltılar sırasında sahada yoktum.
22.05.2011 günü Yusuf Turanlı ile yaptığım görüşmede "imzayı attıktan sonra dicemki kupa maçında
bilerek oynamadım oyundan çıktım" demem şaka amaçlıdır.
Bu görüĢmelere rağmen BeĢiktaĢ'tan kulübüme resmi bir teklif gelmedi, her hangi bir pazarlık
yapılmadı. Fakat kupa maçından önce Yusuf Turanlı aracılığı ile benimle yoğun Ģekilde görüĢmeler oldu...
Üzerime atılı şike eylemlerine konu maçlardan... Beşiktaş‟ın kupa maçında, maç öncesi bana yoğun
şekilde menajerim Yusuf Turanlı aracılığıyla transfer teklifi geldi. Bu maçta iyi oynamamam benden istendi. Daha
sonra da transferime dönük bir gelişme olmadı. Benim amacım transferdi.” demiştir.
Yıldırım Demirören Savcılıkça alınan tanık ifadesinde;
“Ben 7 yıldır Beşiktaş Spor Kulüp başkanlığını görevini yürütürüm. 2010 yılında yönetim kurulunda
değişiklik oldu, Serdar Adalı yönetime girdi ve As Başkan oldu. O dönemden beri Futbol komitesinin doğal olarak
ta yapılacak transferlerin faaliyetlerini kendisi yürütüp koordine etti. Bizim kulüpte yerli futbolcuların alınması,
seçilmesi sürecinde teknik direktörün teklifi çok önemlidir. Çünkü istemediği futbolcularla çalışma durumunda
kaldığından ilerde sıkıntısıyla karşılaşılır. Geçen yıl Alman kökenli bir teknik direktörümüz vardı. 2011 Nisan
baĢında kendisi ayrıldı. Yardımcılığı yapan ve daha önce de kulübümüzde futbol oynamıĢ olan Tayfur
Havutçu ile anlaĢtık. BaĢlangıçta sözleĢme yapmadık. Bizim takımda yabancı kökenli çok sayıda futbolcu
bulunur ve bunlar Avrupa çapında kalburüstü futbolculardır. Bu nedenle futbolcuların teknik direktörle uyumu,
özellikle yabancı futbolcuların yerli teknik direktörle uyumu çok önemlidir. Uyumunu görmek açısından sezon
sonuna kadar kendisiyle çalıĢmaya karar verdik. Aslında yabancı teknik direktörlerle çok sıkıntı yaşamıştık. Bu
nedenle yerli teknik direktör istiyorduk. Kupayı aldıktan sonra da kendisi ile sözleĢme imzaladık. Ben kulüp
başkanlığı dışında aile olarak da yoğun işlerimiz olması nedeniyle özellikle son bir yıl kulüpte bu tür transfer
işlemlerini fazla takip etmiyordum. Daha özellikli Avrupa çapında üst düzeyde futbolcu transfer durumu olursa
devreye giriyordum. Kupa maçı öncesinde ĠBB'de oynayan Ġbrahim Akın ve Ġskender Alın isimli futbolculara
kulübümüzden Serdar Adalı'nın ve teknik direktörümüzün transfer teklifinde bulunması olayından
haberim yoktur. O dönem bu mevzu bana açılmadı. Ġbrahim Akın eski futbolcumuz olduğu için ayrıldıktan
sonra da hemen hemen her yıl kulübe tekrar geri dönmesi gündeme gelen bir futbolcuydu. Ben Ġskender'i
futbolcu olarak da bilmiyordum. Serdar Adalı ve Tayfur Havutçu'nun kendilerini transfer etme
giriĢimlerinden haberdar değildim. Ancak transfere dönük girişimler belli bir aşamaya gelince bana bu hususta
bilgi verilmesi söz konusu olurdu. Ben Yusuf Turanlı'yı geçmişte de tanırdım. Şu an futbolcu olarak isim veremem
ancak futbolcularla yoğun tanışıklığı ve irtibatı olan ve menajerliğini yaptığı çok sayıda futbolcu bulunan birisiydi.
Resmi menajerlik yapamamasına rağmen genelde futbolcular transfer sürecinde tanıdıkları bu tarz kişileri
menajeri olarak takdim edip kendileri ile görüşülmesini istediklerinde doğal olarak bu şahıslarla görüşülürdü.
Kulüpler bu şahıslara ödeme yaptıklarında bunu menajerlik ücreti olarak faturalandırırlardı. Ġbrahim Akın bizim
kulüpten at yarıĢları ve kumar merakı yüzünden benim dönemimde gönderilmiĢti. Ben eğer transfer
komitesi kendisi ile görüĢüp anlaĢsa bile kesinlikle almazdım. Kendi gönderdiğim futbolcumu, aynı
Ģartlarda geri almamın hiç bir manası yoktur. Ben kendilerine dönük transfer giriĢimleri yapılırken ne
kadar para teklif edildi, ne vaatlerde bulunuldu bilmiyorum. Bizim takımda hücum hattında daha çok yabancı
futbolcular oynuyordu. 6+2 kuralı gereği takımda kaliteli yerli futbolculara ihtiyaç vardı. Bu nedenle iyi yerli futbolcu
bulunduğu zaman transfere dönük girişimler olurdu. Ayrıca bazen aynı takımdan birbiriyle iyi anlaşan iki
oyuncunun birlikte transfer edilmesi de söz konusu olabilir. Bu nedenle iyi anlaştığı düşünülerek İbrahim'in
yanında İskender'e de transfer teklifi yapılmış olabilir. Ancak yukarıda da söyledim. Ben kesinlikle Ġbrahim
Akın'ın transferine izin vermezdim. Ayrıca Ġskender'de tanıdığım, bildiğim, takip ettiğim bir futbolcu
değildir. Fakat teknik direktör izlemiĢ ve inanmıĢ olabilir. Bu hususta bilgim yoktur .yine kendilerine kupa
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maçı öncesinde transfer teklif edilmesi sürecinden de haberdar değilim. Ne Serdar Adalı nede teknik
direktör Tayfur Havutçu bana bu giriĢimlerden ve bu düĢüncelerinden bahsetmediler...” demiĢtir.
Göksel GümüĢdağ Savcılık ifadesinde;
”...Beşiktaş ile oynadığımız kupa finalinde Beşiktaş'lı yönetici Serdar Adalı ve hocası Tayfur Havutçu'nun
futbolcularımıza dönük şike amaçlı transfer teklifinde bulunmalarını operasyon yapıldıktan sonra öğrendim. Bu
maçtan önce kesinlikle ne Ġbrahim Akın'a nede Ġskender Alın'a yönelik transfer düĢünceleri olduğunu ne
bu isimler ne de BeĢiktaĢ'tan kimse bana söylemedi. Ocak ayında Serdar Adalı ile Holosko'nun kiralık olarak
kulübümüze transferi için görüşmüştük. Ancak bu görüşmede İbrahim mevzu açılmadı. Kupa finali 11 Mayıs‟ta
oynandı, biz bu maçı kaybettik. maç öncesinde Holosko'nun bizde asgari ücretle oynaması, parasının Beşiktaş
tarafından ödenmesi, sırf yabancı kontenjanı boşaltılmak için kulüp tarafından futbolcunun gönderilmesi nedeniyle
sezon sonu Beşiktaş'a döneceğinden bu futbolcunun maçta oynamasının etik olmayacağını düşünerek Abdullah
hocayla da görüşüp futbolcunun oynamamasına karar verdik. Eğer bizde normal kiralık oynasaydı ve parasını biz
ödeseydik oynatabilirdik. Ayrıca maç gecesi otele geldiğimde futbol şube sorumlumuz Kamil Dizar'ı çağırarak
kaleci Hasagiç'in ve İbrahim Akın'ın durumunu sordum. Çünkü ikisi de maçın kaderini değiştirebilecek
oyunculardı. Diğerlerini de sordum. "Takımın genel durumu iyi, Hasagiç grip gibi serum bağlı halde odada,
Ġbrahim'in de durumu Ģöyle böyle fena değil" dedi. odaya çıktım, eşofmanlarımı giydim. Hasagiç'e geçmiş
olsun dedim. Hasagiç'i maça hazırlayıp motive etmeye çalıştım. Ordan çıkıp odama geldim. Kamil Dizar'da
Ġbrahim Akın'ı odama getirdi. "Ġbrahim bu maçı alacak yeteneğe sahipsin, Türkiye'yi sallayabilecek bir
maç bu, final maçı, Allah yardımcın olsun" dedim. Ve Kamil beyin yanında kendisine iyi oynaması
karĢılığında 100.000 dolar (euro) pirim vereceğimi söyledim. Ayrıca kendisine attığı her 4 gol karşılığında
50.000 dolar pirim verileceği de sözleşmesinde açıkça belirtilmişti. Ben kulüp başkanlığı yaptığım dönemde 196
maça kulüp başkanı olarak çıktım. Bu maçların tamamında maçtan sonra soyunma odasına giderek maçın
sonucuna göre ya tebrik ettim yada geçmiş olsun dedim. Yine pirimleri de maçtan sonra açıkladım. Zaten
kendilerinin iç ve dış sahada alacakları galibiyetler karşılığında alacakları pirim önceden bellidir. Fakat bazı özel
maçlara ilişkin çıkıp pirim verdiğimiz oluyordu. BaĢkanlık yaptığım dönemde sadece BeĢiktaĢ kupa finali
öncesinde; soyunma odasına girdim ve kupayı aldığımız takdirde kulübün kasasına girecek olan 3 buçuk
milyon dolar paranın 1 milyon dolarını futbolculara pirim olarak dağıtıcağımı söyledim. Zaten eğer bu maçı
alsaydık ilk defa böyle bir kupamız olacaktı. Avrupa‟da mücadele edecektik. Futbolcular için büyük bir vitrin
olacaktı. Herkesin gözü bu maçtaydı. Hoca için prestij olacaktı. Zaten böyle maçlara futbolcular kendiliğinden
motive olurlar bizde ayrıca motive etmek istedik. Fakat gerek İbrahim Akın'a özel pirim vaat ederken gerekse
takıma bir milyon dolar pirim vaat ederken ben Beşiktaş merkezde futbolculara herhangi bir şike girişiminden
haberdar değildim. Bu tür final maçlarında olan bir şeydir. Yukarıda değindim. Kesinlikle maçtan önce
BeĢiktaĢ'tan bize ne resmi nede gayri resmi yollardan Serdar Adalı ve Tayfur Havutçu üzerinden Ġbrahim
ve Ġskender'in transferine dönük bir talep olmadı. Ancak kamuoyunda ve basında İbrahim Akın'ın isminin
büyük kulüplerle geçtiğini ve Beşiktaş ve Galatasaray içinde anıldığını duyuyordum. Bu maç oynandı. Aradan
yaklaĢık 20 gün geçti. 31 Mayıs veya 1 Haziran günü Merter'de bir arkadaĢın iĢ yerinde otururken Serdar
Adalı beni aradı. Kendisi ile daha önce görüşmüşlüğüm yoktur ve telefonu bende kayıtlı değildi. Telefonu açınca
kendisini tanıttı. Ġbrahim Akın ile ilgili görüĢmek istediğini, talip olduklarını söyledi. Ben Merter'de olduğumu,
uzak olduğumu söyledim. O da Veli Efendi‟de olduğunu, gelebileceğini söyledi. Yerimi tarif ettim. Geldi. Birlikte
çay içtik. Yaşananlara arkadaşımda şahittir. Ġbrahim Akın'a talip olduklarını söyledi. Ben kendisi için bonservis
bedeli istediğimi, Galatasaray'ın da kendisine talip olduğunu, takasa yanaşmayacağımı söyledim. O da bir
bonvervis bedeli ödeyemeyiz, Holosko'yu size verelim. Bu şekilde anlaşalım dedi. Bende Holosko'nun bir yıllık
kulüp tarafından ödenen rakamın bildiğim kadarıyla 1 milyon 800 bin euro olduğunu, böyle bir oyuncuyu takımda
tutamayacağımı, bu rakama 6-7 oyuncu oynattığımı, hem bütçemi aşacağını hem takım içinde dengeleri
bozacağını söyledim. Teklifini kabul etmedim. O sırada komuoyunda yansıdığı için Ġskender Alın'ı isteyip
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istemediklerini sordum. Tereddütte kalıp düĢünmüyoruz dedi. Benim İbrahim Akın'a ilişkin görüşmem bundan
ibarettir. Kesinlikle maçtan önce bir teklif gelmemiştir. bu hem etik olmazdı, hemde bana bu şekilde bir teklifte
bulunmazdı. Gelen teklifte bu şekildedir. Bu maçta yapılmış bir şike eylemi varsa bundan bilgi sahibi olduğuma,
rızam olduğuna, olaya dahil olduğuma, olay öncesi yaşananları bildiğime dair en ufak bir emare bulunsa yine
futbol camiasından çekileceğim, kesinlikle asılsız bir iddiadır.” demiştir.
Tanık Fahri Tatan Savcılık ifadesinde;“...Ġbrahim Akın'a kupa final maçının hemen öncesinde
BeĢiktaĢ'tan transfer teklifi gelmiĢti. Bunu telefonda Ġbrahim bana söyledi. Hem iyi para teklif edildiğini,
hem de transfer karĢılığında Serdar Adalı'dan bir at alacağını söyledi. Tekrar büyük takıma döneceği için
sevinçliydi. Bende kutladım. Ancak telefonu kapattıktan kısa bir süre sonra ben huylandım. Kendisini
aradım. "Ġbo kupa maçı öncesinde transfer teklif edilmesi doğrumu, bu iĢte bir terslik olmasın, seni
kandırıyor olabilirler mi" dedim, o da "doğru diyorsun" dedi, görüşmeyi sonlandırdık...Transferin niye
olmadığını da bilmiyorum.” demiştir(Kl:66, Dizi:298).
EYLEMĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
11.05.2011 günü Kayseri‟de Beşiktaş - İ.B.B Spor takımları arasında oynanan 49.Ziraat Türkiye Kupası
final maçı öncesinde; Beşiktaş futbol takımının Süper Ligde iddiasız kaldığı ve kulübün hiç te alışılmadık bir
biçimde Avrupa kupalarına katılamama riskinin bulunduğu, bu durumun taraftar, kulüp yönetimi ve tüm camia
üzerinde aşırı baskı oluşturduğu, Tayfur Havutçu‟nun; sezon ortasında Beşiktaş Spor Kulübüne Teknik Direktör
olması ve başarılı olamaması halinde sezon sonu kendisiyle yapılan anlaşmanın yenilenmeyeceği/uzatılmayacağı
düşüncesinin camia içerisinde konuşulduğu, Avrupa kupalarına katılabilmek ve takım üzerindeki baskının
hafiflemesi için kupanın mutlaka ama mutlaka kazanılması gerektiği düşüncesiyle, şüpheliler tarafından; İBB li
futbolcular Ġbrahim Akın ve Ġskender Alın‟a; sezon sonunda Beşiktaş‟a transfer edilecekleri ve maddi menfaat
vaat edilerek oynanacak kupa maçında Beşiktaş'a karşı iyi oynamamalarının hedeflendiği, bu amaçla Beşiktaş
Spor Klübü yönetim kurulu üyesi ve Asbaşkanı Serdal Adalı'nın yönlendirmesiyle teknik direktör Tayfur
Havutçu'nun anılan futbolcuların menajeri Yusuf Turanlı ile irtibata geçtiği, Yusuf Turanlı'nın bu futbolculara
teklifi ilettiği, Beşiktaş klübü stad sorumlusu Ahmet AteĢ'in şahısları buluşturarak tarafların anlaşmalarına aracılık
ettiği, tarafların müsabaka öncesi anlaştıkları üzere oynanan maçı Beşiktaş‟ın kazandığı, bu şekilde hem sezon
içerisinde kupa kazanılmış olduğu, hem de Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanıldığı, şike karşılığında transfer
vaadinde bulunulan ancak gerçekte transferi düşünülmeyen futbolcular İbrahim Akın ve İskender Alın‟ın
transferlerinin gerçekleştirilmediği, bu futbolculardan İskender‟e transfer teklifinde dahi bulunulmadığı,
anlaşılmıştır.

TRABZONSPOR KULUBÜ MERKEZLĠ YAPILAN TEġVĠK PĠRĠMĠ GĠRĠġĠMLERĠ (Kl:54)
1- 13.05.2011 GÜNÜ MENAJER AHMET BULUT‟UN FENERBAHÇE LEHĠNE ġĠKE
GĠRĠġĠMLERĠNDE BULUNDUĞUNDAN BAHĠSLE TEHDĠT EDĠLMESĠ
EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe:6-Ankaragücü:0 maçı öncesinde Ankaragücü futbolcusu Kağan
Söylemezgiller‟e, menajeri Ahmet Bulut‟un; maçta iyi oynamamasını, Emre Belözoğlu aracılığı ile Fenerbahçe
kulübüne transferini yaptırabileceğini söyleyerek şike girişimi yaptığı yönünde Nevzat Şakar, Caner Çuvalcıoğlu
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ve Sadri Şener‟in duyum aldıkları, bunun üzerine Nevzat ġakar‟ın menajer Ahmet Bulut‟u arayarak “Ben sana
bu dünyayı dar edeceğim ayağını denk al” şeklinde ifadelerle tehdit ettiği,
Sadri Şener‟in de Caner Çuvalcıoğlu‟ndan Ankaragücü Menajeri Rüştü Ender Yurtğüven‟i aramasını
istediği, Rüştü Ender Yurtğüven‟e “Biz konuştuk ayağını keseriz diye Ahmet Bulut'la” diye söyleyerek, Ahmet
Bulut‟u tehdit ettirdiğini aktardığı ve Ahmet Bulut‟un menajerliğini yaptığı futbolcu Kaan Söylemezgiller‟e dikkat
etmesi yönünde mesaj ilettiği tespit edilmiş, Nevzat ġakar‟ın; Sadri ġener‟in azmettirmesiyle müĢteki Ahmet
Bulut‟u tehdit ettiği anlaşılmış, TCK‟nın 106/1. maddesi kapsamında kalan ve şikayete tabi bulunan eylem
nedeniyle, şikayet yokluğundan, Sadri Şener hakkında sevk maddesi tanzim edilmemiştir.
ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
13.05.2011 günü saat:20.12'de Nevzat Şakar'ı Caner Çuvalcıoğlu'nun aradığı görüşme;
Caner: "Bu menajer Ahmet Bulut, Emre Belözoğlu ile ortaktır, Fenerbahçeli Emre İle ortak menajerlik
yapıyorlar bunlar, beni şimdi Ankaragücü'nün menajeri Ender aradı, Abi dedi bu Ahmet Bulut‟la Emre bizim
oyuncuları arıyor Ahmet arıyormuş ki ben sizin işinizi Emre vasıtasıyla Fenerbahçe'ye yapacağım maçta gevşek
oynayın sakın bi aksilik olmasın Fenerbahçe'ye alacağım diyeyim bi kaç tane oyuncularını aramışlar Ender bana
dedi ki abi ona bi haber gönder ben dedi açıp küfür ettim bi de sen dedi ona bi haber gönder, Ahmet'e, baĢkan
tanıyor onu Sadri bey baĢkan Ģey yapar onun kulağını çeker", Nevzat'ın "Tamam tamam", (tape:3519)
13.05.2011 günü saat:20.31'de N. Şakar'ın, Ahmet Bulut'u aradığı görüşme (tape:3518);
Nevzat: "Senin bu menajerlikten başka işlerinde varmıdır", Ahmet: "Bi tek bu işi yapıyorum abi", Nevzat:
"Ama başka işlerle de ilgilendiğini duyuyoruz, o Ankaragücü topçuları arıyormuşsun sana yakışıyor mu Ahmet",
Ahmet: "Kimi aramışım ben bi ispat edin", Nevzat: "Bilmiyorum şimdi ispat edeceğiz tabi telefon görüşmelerine
şey yapacaklar bana gönderecekler, aramıĢsan ben sana bu dünyayı dar edeceğim, ayağını denk al", Ahmet:
"Tehdit etmeden önce şu bantları al ondan sonra biz şey yapalım konuşalım",
13.05.2011 günü saat:20.37'de N. Şakar/S. Şener'in, C. Çuvalcıoğlu'nu aradığı görüşme;
Sadri: "Bu Ankaragücü Ahmet Bulut arıyor onlarda bir oyuncusu var Kaan, o vasıtayla mı söylemiş",
Caner:"Bana oyuncunun ismini vermedi ama Emre‟nin adını kullanarak işte Emre‟yle beraber sizi milli takıma
alacağım falan diye bi kaç oyuncusunu aradığını söyledi Ender bana, Ender Ankaragücü'nün menajeri", Sadri:
"Onu ara tembih etsin biz konuĢtuk ayağını keseriz diye, Ahmet Bulut'la, Kaan‟a falan dikkat et, Kaan onun
oyuncusu", (tape:3519)
13.05.2011 günü saat:21.27‟de N.Şakar‟a Ahmet Bulut‟un mesaj gönderdiği (tape:3816);
“Nevzat Bey, pazartesi gunune kadar benden ozur dilemediginiz takdirde cumhuriyet savciligina
basvurarak hakkinizda suc duyurusunda bulunacagim.Ahmet Bulut” yazdığı
13.05.2011 günü saat:21.42‟de Nevzat Şakar‟ın Caner Çuvalcıoğlu‟nu aradığı görüşme;
Nevzat‟ın Ahmet Bulut‟un kendisine mesaj attığını belirttiği ve “Pazartesi gününe kadar Nevzat bey
benden özür dilemezsen cumhuriyet başsavcılığına seni şikayet edeceğim, cevap vermedim ona da şimdi bu o
Ender'i aradı değil mi bu”, Caner:“Aramış Ender'le konuşmuş, Ender haber göndertti ona herhalde böyle böyle
diye niye oyuncuyu arıyorsun şey yapıyorsun diye”, Nevzat:“Peki Ender şahitlik yaparmı ki”... Caner: “Telefon
numarası var yani Emre aramış herhalde şeyi çocuğu, Emre'yi arattırıyormuş”, (tape:3817)
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14.05.2011 günü saat:10.13‟de N.Şakar‟ın C.Çuvalcıoğlu‟nu aradığı görüşmede :
Nevzat‟ın akşam arayıp aramadıklarını sorduğu, Caner‟in henüz konuşmadığını belirttiği, Nevzat‟ın
“…Bunlar bana mesaj attı ki ben dedim özür dilemezsen pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağım ben ama
ona ne küfür ne bir şey sadece ayağını denk al”, Caner: “O yanlız başına iken korktu tırstı olaylardan tamam mı
aradı Emre'yi gitti buluştu Emre'yle Emre dediki sende böyle böyle yap ona”, Nevzat: “Ama nasıl bir korkuyor
çekiniyor konuşamıyor, sen at ona mesaj deki başvurmazsan şerefsizsin ne arıyor onda o kadar yürek gidecek
savcılığa, şimdi avukat Celal da yanımda da dedim ki böyle böyle ben dedim ki ona ki yani böyle bir şey olursa
bize şey, değil mi Ankaragücü de”, Caner: “Yapmaz olurlar mı, o arada bu telefon trafiği devam ediyor Emre
aramış Ender'i demiş ki niye tehdit ediyorsunuz Ahmet'i bu korkağın tekidir bilmem ney demiş”, Nevzat: “Emre de
girdi devreye ha iyi”, Caner: “Sana ne diyorum o hemen gitti Emre'nin yanına tabii ki”...Nevzat: “Transfer teklifi vay
şerefsizler ya”, Caner: “Ahmet'i kullanıyordular o arada baktı ki şey pahalı pabuç pahalı koştu gitti Emre'nin
yanına, bana böyle böyle dedin”, Nevzat:“Ayağını denk al dedim lan ayağını, ona ya bu suç unsuru olur mu,
Ģimdi dur dur o Ģimdi korkuyu verdim ona bir Ģey edeceğim ben ona” (tape:3818); dendiği belirlenmiştir.
ĠFADELER
Müşteki Ahmet Bulut kolluk ifadesinde; kendisini tehdit eden Nevzat Şakar'dan davacı ve şikayetçi
olduğunu beyan etmiştir.(Kl:66, Dizi:167)
Sadri Şener kolluk ifadesinde; Menajer Ahmet Bulut'un; Ankaragücü karşılaşması öncesinde
Ankaragücü'nde oynayan bazı futbolcularına iyi oynamayın şeklinde sözler söylediğini Nevzat Şakar'ın kendisine
söyleyince öğrendiğini, şahsı tehdit etmediğini ve tehdit etmesi için kimseye talimat vermediğini, beyan etmiştir.
Nevzat Şakar savcılık ifadesinde; Ahmet Bulut'u menajer olarak tanıdığını, Caner Çuvalcıoğlu'nun
Fenerbahçe-Ankaragücü karşılaşmasından önce kendisini arayarak "Abi Ahmet Bulut Ankaragücü'ndeki
futbolcularını arayıp iyi oynamayın fazla sıkmayın gibi sözler söylüyormuş" dediğini, bunun üzerine Ahmet Bulut'u
aradığını ve bu tür işlere girmemesini söylediğini, Ahmet Bulut'u tehdit etmek amaçlı olarak değil uyarmak
amacıyla bu sözleri söylediğini, beyan etmiştir.
Caner Çuvalcıoğlu kolluk ifadesinde; Karşılaşmadan birkaç gün önce Ender Yurtgüven'in kendisini
aradığını, Ahmet Bulut'un Ankaragücü'nde oynayan futbolcusu Kaan'a maçta iyi oynamamasını söylediği şeklinde
duyumlar aldığını aktardığını, bunun üzerine durumu Nezat Şakar'a ilettiğini, beyan etmiştir.
Tanık Rüştü Ender Yurtgüven kolluk ifadesinde; Karşılaşma öncesinde, Emre Belözoğlu'nun Kaan
Söylemezgiller'i aradığı duyumunu aldıktan sonra Caner Çuvalcıoğlu'nu aradığını ve durumu anlattığını, ancak
Trabzonsporlu yetkililerin Ahmet Bulut'u tehdit etmeleri olayını bilmediğini, beyan etmiştir.

2- 15.05.2011 GÜNÜ ĠSTANBUL'DA OYNANAN FENERBAHÇE:6-ANKARAGÜCÜ:0
MÜSABAKASINDA TEġVĠK PRĠMĠ VERĠLMESĠ GĠRĠġĠMĠNDE BULUNULMASI
EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
Trabzonspor Asbaşkanı Nevzat Şakar‟ın; 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçı
öncesinde Ankaragücüsporlu futbolculara teşvik ödemesi yapılması için menajer Mithat Halis ile irtibata geçtiği ve
menajerden Ankaragücü takımında oynayan futbolcu Aydın Toscalı ile irtibata geçilmesini isteyerek teşvik
girişimlerinde bulunduğu, ancak sonuç alınamadığı,
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Ayrıca Trabzonspor Klübü Başkanı Sadri Şener‟in, kardeşi Mustafa Sani Şener vasıtasıyla, Sani‟nin iş
ortağı Hamdi Akın üzerinden Ankaragücü Spor Kulübü Onursal Başkanı Melih Gökçek‟e teşvik amaçlı vaatlerde
bulunduğu, bu vaadler çerçevesinde; bonservisi Trabzonspor kulübünde olan ve Ankaragücü'nde kiralık oynayan
Gabric isimli futbolcunun, maçın skoru istedikleri şekilde neticelenirse Ankaragücü'ne bedelsiz verilmesinin teklif
edildiği, bu amaçla Melih Gökçek ile görüşüldüğü, bu şekilde Sadri ve Sani Şenel‟in teşvik primi girişimlerinde
bulundukları tespit edilmiştir.
Netice itibariyle Sadri ġener‟in kardeşi Mustafa Sani ġener; Nevzat ġakar‟ın da menajer Mithat Halis
üzerinden; farklı kanallarla Ankaragücü yönetimi ve futbolcularına ulaşarak teşvik girişimlerinde bulundukları
görülmüş, şüphelilerin eylemleri teşebbüs/girişim aşamasında kalmıştır. Görüşmelerde geçtiği şekliyle Hamdi Akın
ile İbrahim Melih Gökçek‟in şüpheliler ile anlaşıp tekliflerini kabul ettiklerine dair somut delil elde edilememiştir.
ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
08.05.2011 günü saat:23.42‟de Osman Murat Özaydınlı‟yı Aziz Yıldırım‟ın aradığı göreşme;
Aziz: “Bu ligin iyi takımlarından biriydi, bütün gücümüzle şimdi Ankaragücü”, Murat. “Bugün birisi daha
kongrede söylüyor o şeye yakın Ankaragücü‟ne, Sadri ile şey Melih konuşmuşlar falan ondan sonra, tam puan
alacağız bilmem ne yapacağız, inşallah neyse Buca‟da düştü kesin Sivas rahatlar biraz” (tape:3663)
13.05.2011 günü saat:21.36'da Nevzat Şakar'ı, Mithat Halis'in aradığı görüşme;
Nevzat:"Oğlum kulağıma geliyor ki oyuncularına hiç uyarıda bulunmuyorsun iyi oynayın, çocuklar iyi
oynayın şerefiniz haysiyetinizle oynayın kazanın, o beyaz saçlının yanında kim oynuyor", Mithat: "Büyük ihtimalle
Aydın oynayacak, Kayseri'li, (Kayserispor eski futbolcusu Ankaragücü oyuncusu Aydın Toscalı kastedilmektedir.)
…ama bunlar da çok şey hazırlanıyorlar ha, Ankaragücü de, yani bakalım, oynasaydı çok iyi olacaktı Nevzat abi",
Nevzat:"Bu hocalar üfler okur ya sende öyle oku üfle, nefesin iyimidir nefesin", Mithat. "İnşallah bir şeyler olacak,
geçen hafta denk getiremedim bak Buca'da denk getirdim ama, nefesim çok kuvvetli benim, eninde sonunda denk
getireceğiz", Nevzat: "O işi hallet bak ha, tamam Mithat sana güveniyorum", Mithat: "Halledeceğiz inşallah, hiç
şeyiniz olmasın", (tape:3520)
14.05.2011 günü saat:14.54‟de Sadri Şener'i kardeşi Sani Şener'in aradığı görüşme;
Sani: "Hamdi arayacak seni Melih'in yanından, tamam mı, numaranı", Sadri: "Bu telefondan mı", Sani:
"Ha evet buradan, yok herhangi bir şey şimdi niye tamam diyorsun Fenerbahçe ile ilgilidir yani, yani o oradan da
gırgır yapacak herhalde, onun da bir işi falan var da tamam mı", Sadri: "Anladım anladım tamam anladım", Sani:
"O onun, öyle bir şeyle değil öyle bir şey değil", Sadri: "Tamam tamam he he, o söyleyeceğini söyledi zaten",
Sani. "Söyledi ama şey yani bir grup da var diyorki inanılmaz bu diyor deli gibi Fenerbahçeli diyor yani anladın mı
olmaya da olabilir diyorlar", Sadri: "Yok ama öyle değil yani mesela biz puan alsak Gabriç'i vereceksiniz
bize", Sani:"He anladım anladım inĢallah haydi bakalım verirsin ya ne olacak", Sadri: "Hayi haydi hayırlısı",
(tape:3648)
14.05.2011 günü saat:16.33'de Sadri Şener'i , Hamdi Akın'ın aradığı görüşme;
Hamdi: "Yav telefonunu eski telefonmuş bilmem ne ben seni arıyormuşum, Ankara'dayım Melih başkan
ile beraber", Sadri: "Tam şey en kritik yerdesin sen ya", Hamdi: "Sesini çıkartma yüksek ses ile konuşma orada",
Sadri: "Aziz hep dinlettiriyormuş yav bizi, Melih başkan bu hafta bütün ümidimiz o, Melih başkana selam söyle
güveniyoruz ben biliyorum ki Ankaragücü bu hafta bu işi halledecek, Fenerli bir Hamdi'ye bunları diyorum o da
olmuyor ama ne yapayım", Hamdi'nin telefonu Melih'e verdiği, Sadri:"Maçlar bitsin bir gün geleceğiz ziyaretinize",
Melih: " Aziz'den inşallah bu maçtan alacağım size yarayacak o inşallah", Sadri: "Sağol çok teşekkür ediyorum iyi
günler iyi akşamlar", (tape:3649)
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18.05.2011 günü saat:18.39'da Mithat Halis'i, Tuncay Bekiroğlu'nun aradığı görüşmede;
Tuncay: "Herşey yolunda mı", Mithat:"Sağlığımız yerinde ama biraz moralimiz bozuldu bu hafta sonu",
Tuncay: "Senin oyuncularda da hiç bir numara yokmuş be abiciğim ya", Mithat. "Melih Gökçek bunlara yenin
istediğinizi alın cart curt bir sürü şey ondan sonra kendisini aşırı derecede adamları gerdi ortalığı takımın içerisi
çok iyi değildi", (tape:3326) dendiği belirlenmiştir.
ĠFADELER
Sadri Şener kolluk ifadesinde; Fenerbahçe-Ankaragücü karşılaşmasından önce Sani Şener'in kendisini
aradığını ve Hamdi Akın'ın Melih Gökçek'in yanına gideceğini belirterek onun yanından kendisini aramak
istediklerini söylediğini, daha sonra Melih Gökçek'in yanından Hamdi Akın'ın kendisini aradığını, aralarındaki
görüşmenin futbol içinde temenniden ibaret olduğunu, görüşmelerde geçen Gabriç konusu hakkında ise Gabriç'in
Trabzonspor kulübünün futbolcusu olduğunu ancak kiralık olarak Ankaragücü'nde oynadığını, Melih Gökçek'in bu
futbolcunun bonservisini istediğini ancak daha sonra bu konu hakkında görüşmediklerini beyan etmiştir.
Savcılık ifadesinde;”...Gabric yukarıda da dediğim gibi Ankaragücü'nde kiralık oynayan futbolcumuzdu.
Bu görüşmelerden önce de Ankaragücü yönetimi bu futbolcuyu satın almak veya takas yapmak istiyordu. Bu
yönde taleplerini bize iletmişlerdi. Onlarda oynayan Vittek isimli yabancı futbolcuyu önermişlerdi. Bizde sene
sonunda bu mevzuyu konuşalım, demiştik. Melih Gökçek ile Aziz Yıldırım arasında geçmişten gelen bir husumet
vardı. Melih Gökçek'in inatçı bir yanı vardır, ben aralarındaki bu anlaşmazlığı biliyordum. Kar çıkarabilirmiyim diye
düşündüm. Ankaragücü'nün Fenerbahçe'den puan alması benim menfaatimedir. Ama bu amaçla bir vaatte
bulunmadım. Bu bir temennidir. Bunun karşılığında kendilerine Garbic'i vaat etmedim. Puan alsalar bile fiyatta
anlaşamassak vermezdik. Bu futbolcu sezon sonunda trafik kazası geçirdi, beyin kanaması nedeniyle sağlık
durumu iyi olmadığı için kendisi ile anlaşmayım feshedeceğiz. Bu nedenle transfer görüşmeleri de olmadı.
Garbic'in Ankaragücü'ne karşılıksız verilmesi gibi bir teklifimiz olmadı. Ankaragücü'nün de böyle bir talebi olmadı.”
demiştir.
Nevzat Şakar savcılık ifadesinde; Trabzonspor'un defans oyuncularından Egemen Korkmaz'ın sözleşme
yenilemek istemediğini, bu sebeple o mevkiye yeni bir transfer yapmak istediklerini, Eski futbolcusu Serdar
Bali'nin kendisini aradığını ve Ankaragücü'nün stoperini tavsiye ettiğini, bunun üzerine Mitat Halis'i arayarak bu
futbolcuyu sorduğunu, Mitat Halis'in de bu futbolcunun Aydın olduğunu söylediğini, Aydın isimli futbolcunun
boyunun kısa olduğunu bildiği için transfere yönelik girişimde bulunmadığını, bu görüşmenin karşılaşmadan önce
yapılmasının tamamen tesadüf olduğunu, bunun haricinde Mitat Halis'e "Bunu hallet sana güveniyorum" sözü ile
Adriyan isimli futbolcunun transferini kastettiğini, beyan etmiştir.
Mithat Halis kolluk ifadesinde; Nezat Şakar ile yaptığı görüşmeleri hatırlamadığını beyan etimiştir.
Sani Şener kolluk ifadesinde; Hamdi Akın ile iş ortağı olduğunu, karşılaşma öncesinde Hamdi'nin
aradığını ve Melih Gökçek'in yanına gideceğini, buradan Sadri Şener'i arayacağını, Fenerbahçe hakkında
konuşarak kızdıracaklarını söylediğini, bunun üzerine Sadri Şener'in telefonunun verdiğini olayla ilgisinin bu
olduğunu, beyan etmiştir.
Hamdi Akın savcılık ifadesinde; “Aradan zaman geçti. Görüşmenin detayını hatırlamıyorum. Ancak o
dönem Ankara'da yaptığımız bazı işler dolayısıyla sık sık Melih Gökçek ile bir araya geliyorduk. O günde kendisini
aradığımda Ankaragücü Tesislerinde olduğunu öğrendim. Gittim. Konuşma sırasında o hafta Ankaragücü ile
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Fenerbahçenin maçı olduğunu öğrendim. Ben Fenerbehçeliyim. Melih Gökçek‟te Fenerbahçelidir. Aziz Yıldırım
ile aralarında bazı anlaşmazlıkları vardı. Daha doğrusu ara ara barışır darılırlardı. Öylesine maçla ilgili şakalaşıp
sohbet ettik. Bu sohbet sırasında ben mi Sadri Şener'i aradım, yoksa Sadri Şener mi beni aradı hatırlamıyorum.
Ancak Sadri'nin beni aradığını düşünüyorum. Sadri'nin kardeşi Sani ile birlikte çalışırız, ailece yakınımdır.
Kesinlikle ne görüşme öncesi bana nede görüşme sırasında, Gabric isimli futbolcunun mevzuu gündeme
gelmedi. Ben bu mevzuyu gazetelerden duydum. Sadri Şener ile görüşürken Melih Gökçek yanımda olduğu için
spontane olarak görüştürdüm. Her maç öncesi gırgır şamata babında karşılıklı takılmalar oldu. Bunun dışında
herhangi bir mevzuu olmadı. Ben aralarında şike ve teşvike ilişkin bir anlaşma girişimi olduğunu düşünmüyorum.
Böyle bir olaydan haberim yoktur. Ben Fenerbahçe başkanlığında ismi geçen bir insanım. Elimden geldiğince
Fenerbahçe‟nin aleyhine olabilecek konuşmalara bırakın dahil olmayı şahit olmamaya özen gösteririm. Kesinlikle
iddia edildiği gibi bir bağlantı girişimi olmamıştır. süreç son derece tabii seyrinde arkadaşça muhabbet içerisinde
cerayan etmiştir.” demiştir.
İbrahim Melih Gökçek talimatla alınan savcılık ifadesinde; “Ben halen Ankara Büyük Şehir Belediye
Başkanı olarak görev yapmaktayım. Ankaragücü spor klübünün kongre üyesi idim ancak, yaklaşık 1 ay kadar
önce üyeliğim düştü. Talimatta belirtilen tarihlerde Ankaragücü spor klübünün onursal başkanı olarak
nitelendiriliyordum. Ancak resmiyette böyle bir sıfatım yoktu. Sadri Şener Trabzonspor klübü başkanıdır. Kendisi
ile sadece 2 kez yüzyüze maç sırasında görüştüm. Bunun dışında kendisi ile bir arkadaşlığım dostluğum yoktur.
Kardeşi olduğu belirtilen Sani Şener'i ise hiç tanımıyorum. Gabriç Trabzonspor‟un sözleşmeli futbolcusu idi. Ancak
2010-2011 sezonunun başlangıcında Ankaragücü bu futbolcuyu kiralamış, ikinci yarının ilk maçı Trabzonspor ile
Ankaragücü arasında Trabzon‟da idi. Bu maç 1-1 sona erdi. Hatta Ankaragücü'nün golünü Gabriç atmıştı.
Trabzonspor‟u şampiyonluktan eden futbolculardan biriside Gabriç'tir. Benim Sadri Şener ile yada bir başka kişi ile
Gabriç'in Ankaragücü'ne bedelsiz verilmesi ile hiçbir görüşmem olmamıştır. Sadri Şener ile Sani Şener arasındaki
telefon görüşmesinde Sani Şener'in Sadri Şener'e hitaben Hamdi arayacak seni Melih'in yanından şeklinde diye
konuştuğunu bilemiyorum. Belirttiğim gibi ben Sani Şener' i hiç tanımıyorum...Belirttiğim gibi Sadri Şener'i
Trabzonspor klübü başkanı olması nedeniyle tanıyorum. Hiçbir samimiyetim yoktur. Hamdi Akın ise iş adamıdır.
Aynı zamanda Ankara‟da Esenboğa Havalimanının işletmecisidir. Belirtilen tarihte Hamdi Akın ziyaretime gelmişti
bu sırada yanlış hatırlamıyorsam Hamdi Akın'a bir telefon geldi ve bir süre bu şahısla görüştüler görüştükleri
sırada Hamdi Akın bana Sadri Şener'in aradığını söyledi. Bu sırada telefonu bende aldım ve bir süre Sadri Şener
ile görüştüm. Telefon görüşmesinde de görüleceği üzere burada karşılıklı birbirimize iyi niyette bulunduk. Ayrıca
şakalaştık. Telefon görüşmesi sırasında bir gün sonra oynayacağımız Fenerbahçe maçını alacağımızı söyledim.
Ankaragücü'nün onursal başkanı olarak bunu söylememden daha tabii birşey olamaz. Telefon görüşmeleri
incelendiğinde şikeye yada başka bir suça ilişkin hiçbir görüşmenin olmadığı görülecektir. Suçlamaları kabul
etmiyorum. Benim Aziz Yıldırım ile aram iyi değildir. Ankaraspor‟un küme düşürülmesi aşamasından itibaren Aziz
Yıldırım aleyhine yazılı yada görsel basında birçok demecim yayınlanmıştır. Çünkü Ankaraspor'un küme
düşürülmesinde Aziz Yıldırım'ın parmağı olduğunu düşünüyorum. Yine tiwitter hesabımda „Aziz Yıldırım
Fenerbahçe‟de başkan olduğu sürece Fenerbahçeliliğimi buzdolabına kaldırıyorum‟ diye yazı yazdım. Bu
yazılarım Ankaragücü Fenerbahçe maçından öncedir. Hamdi Akın tarafından bana maçla ilgili herhangi bir teklifte
bulunmadı. Bu şekilde tapelerin arka arkaya gelmesi tamamen benim dışımda gelişen bir olaydır. Bu nedenle
suçlamaları kabul etmiyorum.” demiştir.
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3- 22.05.2011 GÜNÜ SĠVAS‟TA OYNANAN SĠVASSPOR:3MÜSABAKASINDA TEġVĠK PRĠMĠ VERĠLMESĠ GĠRĠġĠMĠNDE BULUNULMASI

FENERBAHÇE:4

EYLEMĠN GELĠġĠMĠ
22.05.2011 günü Sivas‟ta oynanacak Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi, Trabzonspor Klübü Başkanı
Sadri Şener‟in, Trabzon Avni Aker Stadının güvenlik işlerini yürüten şüpheli Zeki Mazlum üzerinden, Sivasspor
Klübü Başkanı Mecnun Odyakmaz‟a teşvik primi teklif edilmesi amacıyla girişimlerde bulunduğu, Zeki
Mazlum‟un; Mecnun Otyakmaz ile yakın ilişki içerisinde bulunması ve her iki şahsın da Sedat Peker liderliğindeki
çıkar amaçlı suç örgütü ile bağlantılı şahıslar olmaları nedeniyle aralarındaki bağlantı ve samimiyete güvenilerek
tercih edildiği, bu süreçte; 12.05.2011 günü Zeki„nin Sadri Şener‟i arayarak “Para durumunuz var mı başkanım"
diye sorduğu, Sadri Şener‟in "Var tabi bir sürü para var”cevabını verdiği, hemen akabinde Zeki Mazlum‟un
Mecnun Otyakmaz‟ı aradığı ve görüşmek istediği, Mecnun Otyakmaz‟ın görüşmeden sonra Aziz Yıldırım adına
şike ve teşvik faaliyetlerini yürüten Ali Kıratlı‟yı aradığı ve “Zekiler gelecek şimdi, Trabzonlular peşimde” diyerek
Zeki Mazlum‟un kendisine teşvik primi verilmesi amaçlı geldiğini söylediği, belirlenmiştir.
Sadri Şener‟in Zeki Mazlum aracılığı ile Mecnun Otyakmaz‟a teşvik teklifinde bulunduğu, ancak kabul
göremediği, maç öncesinde Mecnun Otyakmaz‟ın Zeki Mazlum‟u arayarak futbolcularına Trabzonspor tarafından
teşvik teklifi yapıldığını ancak futbolcularının da bunu kabul etmediğini belirttiği anlaşılmıştır.
Netice itibariyle Sadri ġener‟in; Zeki Mazlum üzerinden, Sivasspor Klübü Başkanı Mecnun Odyakmaz‟a
ulaşarak teşvik girişimlerinde bulunduğu görülmüş, şüphelilerin eylemleri teşebbüs/girişim aşamasında kalmıştır.
Mecnun Odyakmaz‟ın şüphelilerle anlaşıp tekliflerini kabul ettiğine dair somut delil elde edilememiştir.
ĠLETĠġĠM TESPĠT TUTANAKLARI
09.05.2011 günü Saat:22.34‟de Mecnun Otyakmaz‟ı, Zeki Mazlum‟un aradığı görüşme;
Zeki: “Bu telefonum benim son telefonum bi daha aramayacağım haberiniz olsun”, Mecnun:“Daha yeni
rahata ermişim ya”, Zeki: “Kadıköy‟e gelecektik dedim bakayım dışardaysan görüşelim”, Mecnun: “Ondan sonraki
hafta geliyorsun Sivas‟a pazartesiden itibaren Sivas‟ta duruyorsun olan herşeye şahit oluyorsun,... kabul etmem
yani Trabzon‟da hakkımda dedikodu çıkartmasınlar herkesi herşeyi kayıt ol, herkese kapım açık zaten Rıza, Rıza
hocaya teslim etmişim takımı o da Beşiktaşlı zaten”, (tape:1173)
12.05.2011 günü saat:12.59'da Sadri Şener'i, M. A. /Zeki Mazlum‟un aradığı görüşme;
M: "Kapalı mı telefonun başkanım, ulaşamayanlar görüşmek için, Zeki bir görüşmek istiyor sizinle", Sadri:
"Tamam görüşürüm ne para mı lazım", M: "Birkaç konu var, o Zeki biliyorsun para her zaman onun şeyidir",
telefonu Zeki'ye veriyor, Zeki: "Para durumunuz var mı başkanım", Sadri: "Var tabi bir sürü para var, bunu mu
söyleyecektin", Zeki: "Yok başkanım bir şeyler söyleyecektim de bu arada bunu da sıkıştırayım dedim araya",
Sadri: "Öbürünü de söyle söyle hemen problem değil", Zeki: "Telefonla olmaz başkanım yarın bende maç sabahı
Trabzon‟dayım bir araya gelir söylerim ben", Sadri: "Belki birini senin ekiplerden birine koyacağım bir memur,
daha net değilde söylerim haber veririm sana", (tape:3645)
12.05.2011 günü saat:16.27‟de Mecnun Otyakmaz‟ın, Zeki Mazlum‟u aradığı görüşme;
Mecnun: “Ofiste oturuyorum misafirler var”, Zeki: “Gelsek bizde, misafir olma şansımız olur mu?”,
Mecnun: “Olur ne demek ya her türlü”, Zeki: “Golden plazaydı demi orası”, Mecnun‟un onayladığı. (tape:1174)
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12.05.2011 günü saat:16.30‟da Ali Kıratlı'nın, Mecnun Odyakmaz'ı aradığı görüşme;
Mecnun: "Zekiler mekiler gelecek şimdi, Trabzonlular peşimde", Ali: "Zeki,aradı bugün beni, Semih‟i diyor
bi ayar yapabilirmisin Fener istemezse konuşalım, iyi dedim baktım çok hiçbir şey yokmuş gibi konuştu bende
konuştum ... ben gelmeyim şimdi onlar konuşur monuşur sende rahat edemem de", (tape:2536)
17.05.2011 günü Saat:13.56'da Zeki Mazlum'u, B.'ın aradığı görüşme;
B: "Trabzonspordan burada konuşurken dedim ki bi Zeki‟yi arayayım da şu Sivas‟ın Başkanıyla arası iyi
dedim", Zeki: "Abi bir şey çıkmaz oradan, yani Fenerbahçe‟de oraya kadar işi getiripte orda bırakmaz",
(tape:3324)
19.05.2011 günü saat:20.59‟da Zeki Mazlum‟u Mecnun Otyakmaz‟ın aradığı görüşmede;
Mecnun:“Bana diyorsun ki bir şey olsa diyorsun bir şey olsa diyorsun yapacak biziz hiçbir numara yok
bunlarda diyorsun, ta buraya geliyorlar elden bir liraya geliyorlar tam canlı, benim topçularım yalan söylüyor, ya
boşverin ya nerede yok her türlü cinliğin içinde var Trabzon‟da bu işi yapacak adam mı yok yani olur mu öyle bir
şey, ya ikimizde safız ha vallaha safız sen bakma herkesi kendimiz gibi biliyoruz buraya kadar geliyorlar başkan
bizi duyarsa...haydi abiciğim diyorlar biz zaten çıkacağız oynayacağız yürü git diyorlar”, Zeki: “Bak bu işlerden
kulübün harbi haberi yoktur ben sana söylüyeyim dışarıdan belki olurlar”, Mecnun: “Ya nasıl dışarıdan kulübün
haberi yoktur ya, Fahri görevliler, kulube hiç haber vermeden kulubüm zarara uğramasın benimde çok param var
bir milyon dolarım var götüreyim ha bunu Sivas‟a vereyim diye diyorlar”, Zeki. “Trabzonlu işadamları 5 milyon
dolar verir vallahi”, Mecnun: “Bana topçularım öyle diyor”, Zeki: “Sen ne o diyorsan öyledir”, Mecnun: “Ben şahit
olmadım bana teklif edilmedi ama topçularıma edilmiş abi isim isteme bizden dediler ama böyle birşey oldu bizde
gönderdik dediler”,(tape:3820) dendiği belirlenmiştir.
20.05.2011 günü saat:22.27‟de Mecnun Otyakmaz‟ı Mithat Halis‟in aradığı görüşme;
Mithat: “Başkanım iyi akşamlar ben Mithat, ne var ne yok başkanım hiç gelmiyorsunuz, Erdal abi hiç
kıpırdamıyor bu tarafa ama inşallah şu Fener tantanası bitsin hocam”, Mecnun: “ Fener tantanası bitsin gelecek”,
Mithat: “Şu Fener tantanası bitsin bakalım göreceğim, maç dedikodu, he hoca beni aradı söyledi şimdi başkanım”,
Mecnun: “Seni aradı mı Trabzonlular için yok Trabzonspor‟un öyle bir şeyi oldu,...hayır sakın ha beni aramaya
zaten cesaret edemezler yani, o işlerden çok çok uzak bir adamım yani öyle bir oyuncumuz şeyde dahi görsem”,
(tape:1193)
01.06.2011 günü saat:00.23'de Nevzat Şakar'ı Mithat Halis'in aradığı görüşme;
Mithat: "Nevzat abi bunlar bu şey için ee bana çok saldırdılar oradan bir şey çıkaramadılar, sizden teşvik
parası almışım da ben Sivas‟a götürmüşüm gibi, herhalde onu Fenerbahçeliler yaydı, Mithat‟ın orada oyuncuları
var diye, sonra, o şeyleri buralara taşımaya çalışıyorlar galiba kendi şeylerini benim kimseye hesap
vermeyeceğim kimse yok, Allah‟a çok şükür kendi aramızda da hiçbir zaman için öyle bir konuşma da olmadı",
Nevzat "Öyle şey mi olur biz o işlere karşıyız ya", (tape:3525)
23.05.2011 günü saat:19.56‟da Zeki Mazlum‟u Mecnun Otyakmaz‟ın aradığı görüşmede;
Zeki: “Abi biz bu millete derdimizi anlatamıyoruz yani diyoruz ki bu bir sene şampiyon olsaydık da o 20
senelik daha olmasaydı çok önemliydi, başkan”, Mecnun:“Olur yine ne olacak ya önemli değil ne olacak abi
devam”... Zeki:“…Trabzon‟un konumu çok farklıydı ya bu sene de çok böyle 27 sene abi yani bir çok yaklaşmıştık
anladın mı, bir başka takım gibi yani kaybetse oturacak Trabzon öyle değil Trabzon insanı futbolu biliyor Trabzon
insanı futbolla yatıp kalkıyor düşün işte 10 yaşında uşaktan”, Mecnun: “He şey o Trabzon futbolla futbolu bilen
Trabzon insanı bizim dünkü maçımız için ne diyor”, Zeki: “Birşey dediği yok yani şu ya kaleci ve sağ bekin
dışında” dendiği, tespit edilmiştir. (tape:3862)
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ĠFADELER
Zeki Mazlum kolluk ifadesinde; Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe takımından bazı kişilerin Sivasspor
takımına şike teklifinde bulundukları şeklinde duyum aldığını, bu sebeple Mecnun Otyakmaz'ın ofisine gittiğini ve
bu konuyu görüştüğünü, karşılaşmayla ilgili teşvik pirimi teklif etmediğini, Mecnun Otyakmaz'ın kendisini arayarak
bazı şahısların Trabzonspor adına teşvik pirimi verdiklerini söylediğini ancak isim vermediğini söylediğini,
kendisinin de bu şahısların Trabzonsporlu yöneticiler olamayacağını Trabzonsporlu bazı işadamları olabileceğini
söylediğini, beyan etmiştir.
Mithat Halis kolluk ifadesinde; Rıza Çalımbay'ın kendisini aradığını ve karşılaşma öncesinde
Trabzonspor'dan para alarak teşvik amacıyla Sivassporlu futbolculara verdiği şeklinde dedikoduların olduğunu,
Mecnun Otyakmaz'ı arayarak böyle bir durum olmadığını konuşmasını istediğini, kendisinin de Mecnun
Otyakmaz'ı aradığını ve kesinlikle böyle bir işin içine girmediğini söylediğini, beyan etmiştir.
Mecnun Otyakmaz savcılıkça alınan ek beyanında:”...Ayrıca 19.05.2011 tarihli Zeki Mazlum ile yaptığım
görüşme bana kolluk ve savcılıkta okunduğunda, sanki kendisiyle teşvik pirimi amaçlı görüşmeler yapılmış gibi
lanse edildi. Ve böyle suçlandım. Bu olayın aslı şudur; Fenerbahçe maçından 3 gün önce muhtemelen bu
görüşmenin yapıldığı gün futbolcumuz olan Mehmet Yıldız yanıma geldi. konuşmak istedi. Tesislerde başbaşa
konuştuk. "Bana isim sorma başkanım Trabzondan birileri gelmiş, bizim arkadaşlara teşvik teklif etmişler kabul
ederseniz parayı alıp gelelim demişler, bizim çocuklarda biz çıkacağız topumuzu oynayacağız, böyle bir şeyi
kabul edemeyiz, başkan duyarsa çok kötü olur, teşvik pirimi vaadiyle gelen şahısta Sivas‟tan ayrılmış, rakam 1
Milyonmuş " dedi, bu konuşmayı ben Zeki Mazlum'a bana okuduğunuz görüşmede ilettim. Kimin geldiğini ve
hangi futbolculara bu teklifte bulunulduğunu ben bilmiyorum. Kime teklifte bulunulduğunu Mehmet Yıldız bilir.
Konuşacağını düşünüyorum. “ demiştir.
Mehmet Yıldız savcılıkça alınan ek ifadesinde; Mecnun Otyakmaz'ın ifadesinde belirttiği şekilde kendisi
ile konuşmadığını ancak maçtan 3 gün önce Mecnun'un yanına gittiğini ve soyunma odasında Trabzonspor‟dan
teşvik pirimi teklifi geldiğine yönelik konuşmaların olduğunu duyduğunu, bu konuşmaları kimin yaptığını
hatırlamadığını, Mecnun Otyakmaz'a olayı bu şekilde aktardığını, konuşması sırasında teklifin miktarı yada
herhangi bir isim geçmediğini, beyan etmiştir.
Sadri Şener savcılık ifadesinde:“...Ben şahsen bu maçta bizden kimsenin teşvik girişiminde
bulunabileceğini düşünmedim. Çünkü Sivas'ın hem başkanı, hem 2.Başkanı Fenerbahçe kongre üyesidir. Bu
insanlar ile Fenerbahçe'yi yenmeleri için teşvik amaçlı görüşmek manasızdır. Ben zaten teşvike de karşıyım.
Bunun da bilinmesini istiyorum. Ben Sivasspor yönetimine kimseyi teşvik amaçlı göndermedim. Birileri gitmiş ise
benim bundan haberim yoktur. İşgüzarlık yapmıştır. Mecnun başkanın beyanında kimleri kastettiğini bilmiyorum.
Bana; Mecnun ile ve benimle görüşmesini okuduğunuz Zeki Mazlum Trabzon'da yaşar. Güvenlik şirketi vardır.
Trabzon'daki tek güvenlik şirketinin sahibidir. Avni Aker Stadı'nın özel güvenlik işini bu şahıs yapar. Stada gelen
seyirci sayısına göre maç başına kendisine ödeme yapılır. Bu ödemeler hemen yapılmaz, genelde biraz birikir.
Kendisi bizim oralarda mafyavari takılır. Bu nedenle kendisi ile şahsi ilişkim yoktur. Ancak tanırım. Kulüpten de
uzak tutarım. Zorunlu nedenler ile alternatifi de olmadığı için güvenlik işi kendisindedir. Mecnun ile yaptığı
görüşmelerin amacını bilmiyorum. Kendi şahsi inisiyatifi ile aramıştır. Benim ile yaptığı görüşme yaptığı işe ilişkin
para alacağı ile ilgilidir. Kulüp kayıtları incelendiğinde bunlar görünür...Eğer Trabzon'dan birileri Sivasspor'a teşvik
amaçlı gitmiş ise bunu bilmiyorum. Bilsem kulüpten atarım. Zeki'nin kulüp ile hiçbir ilgisi yoktur. Ben böyle bir
yönlendirmede bulunmadım.” demiştir.
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ŞİKE VE TEŞVİK EYLEMLERİNİN NİTELENDİRİLMESİ
6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasanın yürürlüğe girmesinden önce
işlenen şike ve teşvik primi eylemleri sırasında; Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen bu futbol
müsabakalarında; taraf, rakip yada katılımcılardan birine avantaj, menfaat, para teklif edilmesi yada doğrudan
para verilerek dürüst ve yasal olarak mümkün olandan farklı bir müsabaka sonucu elde edilmesi, bu amaçla farklı
dolandırıcılık girişimlerde bulunulması nedeniyle, dernekler statüsünde örgütlenen futbol kulüplerinin araç olarak
kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık eyleminin oluştuğunun kabülü gerekir. Aleyhine şike/teşvik primi
faaliyetinde bulunulan kulübün; televizyon gelirlerinden, stada alınan reklamlar ile formalara alınan reklamlardan
elde edilen gelirlerden, toto-loto gelirlerinden, kulüpler birliğinden gelen gelirlerden, fair play ligi gelirlerinden, ilk 6
sıraya verilen ödül gelirlerinden, lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupasının alınması halinde verilen gelirlerden,
Avrupa Kupalarına katılım halinde alınan gelirlerden, hasılat kayıplarından ve diğer gelirlerden yoksun
bırakılmasından, keza futbolcularının değer kaybetmelerinden dolayı zarara uğradığı açıktır. Yapılan hileyle 3
ihtimalli olan maçın sonucu garanti galibiyet haline gelmekte, yararına şike ve teşvik primi eyleminde bulunulan
kulüp için de haksız kazanca neden olunmaktadır. Bir müsabakada rakip klübün sporcularının rakiplerine karşı
tüm güçlerini kullanmaksızın yarışacakları ve onlara avantaj sağlayacakları vaadinde bulunmalarında dahi
menfaat söz konusu olmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında anılan dönemde icra edilen şike ve teşvik
primi eylemleri TCK‟nın 158/1-d bendine aykırı eylem olarak nitelendirilmiştir.

ġÜPHELĠLER HAKKINDA TATBĠKĠ TALEP EDĠLEN SEVK MADDELERĠ
1-Olgun Peker’in (Giresun SK eski başkanı, Kl:35, Dizi:1-295 arası);
a-Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla silahlı suç örgütü kurup yönetmek suçundan;TCK’nın
220/1-3-5 md.
b-12.05.2011 günlü eyl. dolayı; TCK’nın 38/1 ve 220/5 del. TCK’nın 116/2-4, 119/1.c.d, 151/1 md.
c-10.12.2010 günlü eyl. dolayı; TCK’nın 38/1 ve 220/5 del. TCK’nın 106/2.c.d ve 151/1 md,
d-25.06.2009 günlü eyl. dolayı; TCK’nın 38/1 ve 220/5 del. 106/2.c.d (2 kez), 116/2-4, 119/1.c.d
ve 151 md.
e-Bahri Kaya’nın tehdit edilmesi eyl. dolayı; TCK’nın 38/1 ve 220/5 del. TCK’nın 106/2.c.d md.
f-Faruk Güler’in tehdit edilmesi eyleminden dolayı; TCK’nın 106/2.d md.
g-04.04.2011 günü oynanan Diyarbakır-Giresunspor maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.(220/5 del.)
h-18.04.2011 günü oynanan Karşıyaka-Giresun maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-c md. (220/5 del.)
ı-30.04.2011 günü oynanan Giresun-Mersin İ.Y. maçında şike yapılması eyl. dolayı 6222 S.Y’nın
11/1, 4-c md. (220/5 del.)
i-Turgay Demircan’ın yağmalanması eyleminden dolayı TCK’nın 37/1 del. 149/1-c-f-g md.
j-Şenel Kaçmaz’ın yağmalanması eyleminden dolayı TCK’nın 37/1 del. 149/1-c-f-g md.
k-31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavına girmek için sahte diploma tanzim ettirmek, sınav
sorularını almak için rüşvet vermek, kopya

çekmek suretiyle belgede sahtecilik ve kamu

kurumunu dolandırıcılığa teşebbüs suçlarından;TCK’nın 204/1,252/2,207/1, 35/2 del. 158/1.d md.
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2-Aziz Yıldırım’ın (Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, Kl:39, Dizi:1-335 arası);
a-Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurup yönetmek suçundan;TCK’nın 220/1.
b-21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
c-26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
d-06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
e-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
f-20.03.2011

günü

oynanan

Gençlerbirliği-Trabzonspor

maçında

teşvik

pirimi

verilmesi

eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
g-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
h-17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c, 5 md.
ı-22.04.2011

günü

oynanan

Eskişehirspor-Trabzonspor

maçında

teşvik

pirimi

verilmesi

eyleminden dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c, 5 md.
i-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.
j-08.05.2011 günü oynanan Karabük -Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.
k-15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapılması eyleminden dolayı
6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.
l-15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4.b.c, 5 md.
m-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.
3-Abdullah Başak’ın (Kl:51, Dizi:308-463);
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-c md
c-15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapılması eyleminden dolayı
6222 S.Y’nın 11/1, 4-c md.
d-15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-c, 5 md.
e-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-c md.
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4-Abdullah Cila’nın (Kl:39, Dizi:261-292 arası);
31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme ve kopya çekme eyleminden ötürü
TCK’nın 252/2, 207/1 ve 35/2 del. 158/1.d md.
5-Abdullah Eker’in (Kl:35, Dizi:296-329 arası);
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan;TCK’nın 220/2-3.md.
b-12.05.2011 günlü eylemden dolayı; TCK’nın 37/1 del. TCK’nın 116/2-4, 119/1-c.d, 151/1. md.
c-Adresinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve fişek ele geçirildiğinden 6136 S.Y.nın 13/1.md.
6-Abdullah Karakuz’un (Kl:35, Dizi:330-374 arası);
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan;TCK’nın 220/2-3.md.
b-10.12.2010 günlü eylemden dolayı; TCK’nın 38/1 del. TCK’nın 106/2-c.d ve 151/1. md,
c-Adresinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve fişek ele geçirildiğinden 6136 S.Y’nın 13/1.md.
7-Abdurrahman Yakut’un (Diyarbakır SK Eski Başkanı, Kl:37, Dizi:95-142 arası);
a-04.04.2011 günü oynanan Diyarbakır-Giresunspor maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
b-18.04.2011 günü oynanan Karşıyaka-Giresun maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1 md.
8-Adil Şahin’in (Kl:36, Dizi:42-72 arası);
Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla
birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekten; TCK’nın 220/7 del. 2-3 md.
9-Ahmet Ateş’in (Beşiktaş SK Stad Sorumlusu, Kl:42, Dizi:44-81 arası);
11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş-İ.B.B Spor kupa final maçında şike yapılması eyleminden dolayı
6222 S.Y’nın 11/1 md.
10-Ahmet Çelebi’nin (Sivas SK Yöneticisi, Kl:43, Dizi:418-502 arası);
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-c md.
c-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-c md.
11-Alaeddin Yıldırım’ın (Fenerbahçe SK yöneticisi, Kl:46, Dizi:1-130 arası);
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
c-17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c, 5 md.
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d-08.05.2011 günü oynanan Karabük -Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-b.c md
12-Ali Kıratlı’nın (Kl:43, Dizi:246-417 arası);
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
c-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
d-17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-c, 5 md.
e-22.04.2011

günü

oynanan

Eskişehirspor-Trabzonspor

maçında

teşvik

pirimi

verilmesi

eyleminden dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-c, 5 md.
g-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-c md
h-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-c md.
13-Aykut Aydın’ın
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç
işlemekten; TCK’nın 220/6 del.TCK’nın 220/2-3 md.
b-25.06.2009 günlü eyl. dolayı; TCK’nın 37/1 del. 106/2.c.d (2 kez), 116/2-4, 119/1.c.d ve 151. md.
14-Beşir Acar’ın (Mersin İdman Yurdu SK Asbaşkanı, Kl:37, Dizi:16-44 arası);
30.04.2011 günü oynanan Giresun-Mersin İ.Y. maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-b md.
15-Bülent İbrahim İşçen’in (Kl:43, Dizi:153-245);
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-c md
c-15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapılması eyleminden dolayı
6222 S.Y’nın 11/1, 4-c md.
d-15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-c, 5 md.
e-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-c md.
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16-Bülent Uygun’un ( Eskişehir SK teknik direktörü, Kl:51, Dizi:1-307 arası);
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
c-22.04.2011

günü

oynanan

Eskişehirspor-Trabzonspor

maçında

teşvik

pirimi

verilmesi

eyleminden dolayı 6222 S.Y’nın 11/1,4-c 5 md.
d-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-c md.
17-Candemir Sarı’nın (Kl:36, Dizi:1-41 arası);
Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla
birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekten; TCK’nın 220/7 del. 2-3 md.
18-Cemil Turhan’ın ( Fenerbahçe SK altyapı sorumlusu, Kl:52, Dizi:370-493 arası);
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
c-26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
d-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-c md
e-15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapılması eyleminden dolayı
6222 S.Y’nın 11/1, 4-c md.
19-Cengiz Demirel’in (Gençlerbirliği SK yardımcı antrenörü, Kl:45, Dizi:358-431);
a-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
b-20.03.2011

günü

oynanan

Gençlerbirliği-Trabzonspor

maçında

teşvik

pirimi

verilmesi

eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
20-Coşkun Çalık’ın (Giresun SK yöneticisi, Kl:35, Dizi:452-536 arası);
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan; TCK’nın 220/2-3 md.
b-Bahri Kaya’nın tehdit edilmesi eyleminden dolayı; TCK’nın 37/1 del. TCK’nın 106/2.c.d md.
21-Doğan Ercan’ın ( Futbolcu Menajeri, Kl:46, Dizi:440-491 arası);
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
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22-Emnanuel Chınenye Emenıke’nin (K. Karabük SK futbolcusu, Kl:44, Dizi:1-52);
08.05.2011 günü oynanan Karabük -Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1 md.
23-Erdem Konyar’ın (Futbolcu menajeri, Kl:47, Dizi:1-139 arası);
08.05.2011 günü oynanan Karabük -Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1 md.
24-Erkan Korkmaz’ın (Kl:37, Dizi:335-282 arası);
Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan;TCK’nın 220/2-3 md.
25-Erman Ertaş’ın (Altay SK genel müdürü, Kl:39, Dizi:61-100 arası);
31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme eylemine iştirak ve dolandırıcılığa
teşebbüsten ötürü TCK’nın 39/2-b del. 252/2 ve 35/2 del. 158/1.d md.
26-Evren Kımıl’ın (Kl:36, Dizi:423-447 arası);
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan; TCK’nın 220/2-3 md.
b-12.05.2011 günlü eylemden dolayı; TCK’nın 37/1 del. TCK’nın 116/2-4, 119/1-c.d, 151/1 md.
c-25.06.2009 günlü eyl dolayı; TCK’nın 37/1 del. 106/2-c.d (2 kez), 116/2-4, 119/1-c.d ve 151 md.
27-Faruk Taşseten’in ( Sivas SK yöneticisi, Kl:47, Dizi:140-206 arası);
22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı TCK’nın
39/2-c del. 6222 S.Y’nın 11/1 md.
28-Faruk Yaşar’ın (Kl:47, Dizi:222-290 arası);
20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
29-Fatih Akbaba’nın (Eskişehir SK yardımcı antrenörü, Kl:45, Dizi:182-299 arası);
22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1 md.
30-Fatih Sandal’ın (Giresun SK basın sözcüsü, Kl:36, Dizi:381-422 arası);
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan; TCK’nın 220/2-3 md.
b-Bahri Kaya’nın tehdit edilmesi eyleminden dolayı; TCK’nın 37/1 del. TCK’nın 106/2-c.d. md.
c-Turgay Demircan’ın yağmalanması eyleminden dolayı TCK’nın 37/1 del. 149/1-c.f.g md.
31-Gökçek Vederson’un (Bursa SK Futbolcusu, Kl:45, Dizi:84-119 arası);
17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.
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32-Göksel Gümüşdağ’ın (Kl:70, Dizi:1-295 arası ile 25 ve 26 nolu klasörler);
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulüp başkanı olduğu, Aziz Yıldırım liderliğinde şike ve teşvik
pirimi faaliyetlerinde bulunan suç örgütüne, Federasyon başkanlığı adaylığı sürecinde şahsın
desteğini alabilme adına, bilerek ve isteyerek yardım ettiği, bu bağlamda Sivasspor (1098, 4454,
4151 ve 4140 nolu tape içeriklerinden anlaşılacağı üzere) ve Fenerbahçe futbol takımlarının İBB
spor ile yaptığı futbol müsabakalarında; başkanı olduğu takımın maçı kaybetmesi yönünde
girişimlerde bulunmaktan çekinmediği, Fenerbahçe-İBB maçında yapılan şike eylemine iştirak
ettiği anlaşıldığından; TCK’nın 220/7 delaletiyle 220/2 ve 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b md
33-Hakan Karaahmet’in (Giresun SK yönetim kurulu üyesi, Kl:35, Dizi:371-455);
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütünde yöneticilik yapmak suçundan; TCK’nın
220/1-3-5 md.
b-12.05.2011 günlü eyl. dolayı; TCK’nın 38/1 ve 220/5 del. TCK’nın 116/2-4, 119/1-c.d, 151/1 md.
c-10.12.2010 günlü eyl. dolayı; TCK’nın 38/1 ve 220/5 del. TCK’nın 106/2-c.d ve 151/1 md.
d-25.06.2009 günlü eyl. dolayı; TCK’nın 38/1 ve 220/5 del. 106/2.c.d (2 kez), 116/2-4, 119/1.c.d
ve 151 md.
e-Bahri Kaya’nın tehdit edilmesi eyl. dolayı;TCK’nın 37/1 del.TCK’nın 106/2-c.d md.
f-Turgay Demircan’ın yağmalanması eyl. dolayı TCK’nın 37/1 del. 149/1-c.f.g md.
g-Şenel Kaçmaz’ın yağmalanması eyl. dolayı TCK’nın 37/1 del. 149/1-c.f.g md.
34-Haldun Şenman’ın (TFF profesyonel işler sorumlusu, Kl:39, Dizi:343-423 arası);
31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı sürecindeki eylemlerinden dolayı; TCK’nın 220/7 del. 23, 39/2-c del. 204/1, 252/1 ve 35/2 del. 158/1.d md.
35-Halil Köntek’in ( Kl:46, Dizi:349-391 arası);
a-06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 39/2-c del. 158/1.d md.
b-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 39/2-c del. 158/1.d md.
c-20.03.2011

günü

oynanan

Gençlerbirliği-Trabzonspor

maçında

teşvik

pirimi

verilmesi

eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 39/2-c del.
158/1.d md.
d-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 39/2-c del. 158/1.d md.
36-Hasan Çetinkaya’nın (Fenerbahçe SK İdari Menajeri, Kl:53, Dizi:313-362 arası)
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-20.03.2011

günü

oynanan

Gençlerbirliği-Trabzonspor

maçında

teşvik

pirimi

verilmesi

eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
c-17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-c, 5 md.
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37-Hırçın Kımıl’ın (Kl:37, Dizi:288-334 arası);
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan;TCK’nın 220/2-3 md.
b-10.12.2010 günlü eylemden dolayı; TCK’nın 37/1 del. TCK’nın 106/2-c.d ve 151/1 md.
38-Hikmet Karaman’ın (Manisa SK teknik direktörü, Kl:45, Dizi:1-23 arası);
21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
39-İbrahim Akın’ın (İBB SK futbolcusu, Kl:42, Dizi:264-410 arası);
a-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1 md,
b-15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1 ve 5 md.
c-11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş-İ.B.B Spor kupa final maçında şike yapılması eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1 md.
40-İlhan Çelikay’ın (Kl:53, Dizi:407-440 arası);
22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı TCK’nın
39/2-c del. 6222 S.Y’nın 11/1 md.
41-İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun (Fenerbahçe SK Yönetim Kurulu Üyesi, Kl:53, Dizi:1-312);
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
c-26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
d-06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
e-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
f-20.03.2011

günü

oynanan

Gençlerbirliği-Trabzonspor

maçında

teşvik

pirimi

verilmesi

eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
g-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
h-17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c, 5 md.
ı-22.04.2011

günü

oynanan

Eskişehirspor-Trabzonspor

maçında

teşvik

pirimi

verilmesi

eyleminden dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c, 5 md.
i-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.
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j-15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapılması eyleminden dolayı
6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c md
k-15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c, 5 md.
l-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.
42-İskender Alın’ın (İBB SK futbolcusu, Kl:42, Dizi:196-263 arası);
a-15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1 ve 5 md.
b-11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş-İ.B.B Spor kupa final maçında şike yapılması eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1 md.
43-Kenan Yaralı’nın (Manisa SK başkanı, Kl:45, Dizi:24-83 arası);
21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
44-Korcan Çelikay’ın ( Sivas SK Futbolcusu, Kl:43, Dizi:107-152 arası);
22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1 md.
45-Levent Eriş’in (Bolu SK teknik direktörü, Kl:37, Dizi:45-94 arası);
04.04.2011 günü oynanan Diyarbakır-Giresunspor maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
46-Mahmut Boz’un (Gençlerbirliği SK Futbolcusu, Kl:44, Dizi:128-203 arası);
20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
47-Mahmut Güneş’in (Kl:39, Dizi:1-60 arası);
31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme ve kopya çekme eyleminden ötürü
TCK’nın 252/2, 207/1, 35/2 del. 158/1-d md.
48-Mecnun Otyakmaz’ın (Sivasspor SK Başkanı, Kl:50, Dizi:248-507 arası);
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyl. dolayı 6222 S.Y’nın
11/1, 4-b.c md.

93

49-Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun (Fenerbahçe SK yönetim kurulu üyesi,Kl:52, Dizi:1-202 arası);
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
c-22.04.2011

günü

oynanan

Eskişehirspor-Trabzonspor

maçında

teşvik

pirimi

verilmesi

eyleminden dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c, 5 md
d-08.05.2011 günü oynanan Karabük -Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.
e-15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapılması eyleminden dolayı
6222 S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.
50-Mehmet Şen’in ( Futbolcu menajeri, Kl:46, Dizi:392-439 arası);
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
c-20.03.2011

günü

oynanan

Gençlerbirliği-Trabzonspor

maçında

teşvik

pirimi

verilmesi

eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
51-Mehmet Yenice’nin (Kl:46, Dizi:208-273 arası);
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
c-15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapılması eyleminden dolayı
6222 S.Y’nın 11/1, 4-c md.
52-Mehmet Yıldız’ın ( Sivas SK futbolcusu, Kl:45, Dizi:432-481 arası);
22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1 md.
53-Mesut Erdoğan’ın (Kl:36, Dizi:146-229 arası);
Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla
birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekten; TCK’nın 220/7 del. 2-3 md.
54-Metin Korkmaz’ın (Kl:44, Dizi:315-501 arası);
17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.
55-Mithat Halis’in (Futbolcu menajeri, Kl:54, Dizi:1-33 arası);
15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında teşvik primi verilmesi girişiminden
dolayı; TCK’nın 35/2 del. 6222 S.Y’nın 11/1 ve 5 md.
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56-Muhammet Şenyüz’ün (Kl:45, Dizi:300-357 arası);
22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı TCK’nın 39/2-c del. 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.
57-Murat Öztürk’ün (Fenerbahçe SK Kaleci Antrenörü, Kl:47, Dizi:207-221 arası);
07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
58-Murat Yakarışık’ın (Kl:36, Dizi:110-145 arası);
Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla
birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekten; TCK’nın 220/7 del. 2-3 md.
59-Murat Şahin’in (Kl:69, Dizi:273-279 arası);
26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
60-Mustafa Sani Şener’in (Kl:54, Dizi:258-262 arası);
15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında teşvik primi verilmesi girişiminden
dolayı; TCK’nın 35/2 del. 6222 S.Y’nın 11/1 ve 5 md.
61-Mustafa Ulaş Ortakaya’nın (Karşıyaka SK futbolcusu, Kl:37, Dizi:1-15 arası);
18.04.2011 günü oynanan Karşıyaka-Giresun maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1 md.
62-Nevzat Şakar’ın (Trabzon SK Asbaşkanı-Kl:54, Dizi:34-74 arası);
a-Müşteki Ahmet Bulut’un tehdit edilmesi eyleminden dolayı TCK’nın 106/1 md.
b-15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında teşvik primi verilmesi girişiminden
dolayı; TCK’nın 35/2 del. 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b ve 5 md.
63-Ömer Ülkü’nün (Giresun SK Başkanı, Kl:37, Dizi:143-287 arası);
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan; TCK’nın 220/2-3 md.
b-Bahri Kaya’nın tehdit edilmesi eyleminden dolayı; TCK’nın 37/1 del. TCK’nın 106/2-c.d. md.
c-04.04.2011 günü oynanan Diyarbakır-Giresunspor maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
d-18.04.2011 günü oynanan Karşıyaka-Giresun maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.
e-30.04.2011 günü oynanan Giresun-Mersin İ.Y. maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-b.c md.
64-Özcan Üstüntaş’ın (Kl:36, Dizi:230-344 arası);
Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan; TCK’nın 220/2-3 md.
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65-Özden Aslan’ın (Kl:39, Dizi:101-159 arası);
31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme ve kopya çekme eyleminden ötürü
TCK’nın 252/2, 207/1, 35/2 del. 158/1-d md.
66-Özden Tütüncü’nün (Kl:36, Dizi:345-380 arası);
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan;TCK’nın 220/2-3 md.
b-25.06.2009 günlü eyl.dolayı; TCK’nın 37/1 del. 106/2-c.d (2 kez), 116/2-4, 119/1-c.d ve 151.md.
67-Sadri Şener’in (Trabzon SK Başkanı, Kl:54, Dizi:263-326 arası);
a-15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında teşvik primi verilmesi girişiminden
dolayı; TCK’nın 35/2 del. 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b ve 5 md.
b-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında teşvik primi verilmesi girişiminden
dolayı; TCK’nın 35/2 del. 6222 S.Y’nın 11/1, 4-b ve 5 md.
68-Samet Erdemir’in (Kl:36, Dizi:73-109 arası);
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan;TCK’nın 220/2-3 md.
b-12.05.2011 günlü eylemden dolayı; TCK’nın 37/1 del. TCK’nın 116/2-4, 119/1-c.d, 151/1 md.
c-10.12.2010 günlü eylemden dolayı; TCK’nın 37/1 del. TCK’nın 106/2-c.d ve 151/1 md
d-25.06.2009 günlü eyl.dolayı; TCK’nın 37/1 del. 106/2-c.d (2 kez), 116/2-4, 119/1-c.d ve 151 md.
69-Samet Güzel’in (Fenerbahçe SK tercümanı, Kl:46, Dizi:180-207 arası)
17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.
70-Sami Dinç’in (Kl:52, Dizi:203-369 arası);
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı sürecindeki eylemlerinden dolayı; TCK’nın 220/7 del.
2-3, 39/2-c del. 204/1, 39/2-c del. 252/2 ve 35/2 del. 158/1.d md.
c-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
d-22.04.2011

günü

oynanan

Eskişehirspor-Trabzonspor

maçında

teşvik

pirimi

verilmesi

eyleminden dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-c, 5 md.
e-08.05.2011 günü oynanan Karabük-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-c md
f-15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapılması eyleminden dolayı
6222 S.Y’nın 11/1, 4-c md.
71-Selim Kımıl’ın (Kl:36, Dizi:448-485 arası);
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan; TCK’nın 220/2-3 md.
b-12.05.2011 günlü eylemden dolayı; TCK’nın 38/1 del. TCK’nın 116/2-4, 119/1-c.d, 151/1 md.
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c-10.12.2010 günlü eylemden dolayı; TCK’nın 38/1 del. TCK’nın 106/2-c.d ve 151/1 md.
d-25.06.2009 günlü eyl.dolayı; TCK’nın 37/1 del. 106/2-c.d (2 kez), 116/2-4, 119/1-c.d ve 151 md.
72-Sercan Yıldırım’ın (Kl:52, Dizi:441-449 arası);
17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.
73-Serdal Adalı’nın (Beşiktaş SK Asbaşkanı, Kl:42, Dizi:1-43 arası);
11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş-İ.B.B Spor kupa final maçında şike yapılması eyleminden dolayı
6222 S.Y’nın 11/1 ve 4-b md.
74-Serdar Berkin’in (Bolu SK başdanışmanı, Kl:39, Dizi:293-342 arası);
a-Olgun Peker liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan; TCK’nın 220/2-3 md.
b-04.04.2011 günü oynanan Diyarbakır-Giresunspor maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
c-31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme eylemine iştirakten ötürü
TCK’nın 39/2-b del. 252/2 ve 35/2 del. 158/1-d md.
75-Serdar Kulbilge’nin (Gençlerbirliği SK kalecisi, Kl:44, Dizi:204-284 arası);
a-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
b-20.03.2011

günü

oynanan

Gençlerbirliği-Trabzonspor

maçında

teşvik

pirimi

verilmesi

eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
76-Serkan Acar’ın (Fenerbahçe Spor Kulübü genel müdürü, Kl:46, Dizi:131-179);
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
c-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-c md.
77-Seyit İbrahim Kalender’in (TFF’de iletişim uzmanı, Kl:47, Dizi:360-409 arası);
08.05.2011 günü oynanan Karabük -Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1 md.
78-Sezer Öztürk’ün ( Eskişehir SK futbolcusu, Kl:44, Dizi:53-127 arası);
22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.

97

79-Şükrü Ongan’ın (Eskişehir SK yardımcı antrenörü, Kl:47, Dizi:291-337 arası);
22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.
80-Talat Emre Koçak’ın (TFF çalışanı, Kl:38; Dizi:424-484 arası);
31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı sürecindeki eylemlerinden dolayı; TCK’nın 220/7 del. 23, 39/2-c del. 204/1, 39/2-c del. 252/2 ve 35/2 del. 158/1-d md.
81-Tamer Yelkovan’ın (Fenerbahçe SK Mali İşler Müdürü, Kl:50, Dizi:1-91 arası)
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
c-26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
d-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
e-20.03.2011

günü

oynanan

Gençlerbirliği-Trabzonspor

maçında

teşvik

pirimi

verilmesi

eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
f-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
g-22.04.2011

günü

oynanan

Eskişehirspor-Trabzonspor

maçında

teşvik

pirimi

verilmesi

eyleminden dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-c, 5 md.
h- 01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4.c md
ı- 08.05.2011 günü oynanan Karabük -Fenerbahçe maçında şike yapılması eyl. dolayı 6222 S.Y’nın
11/1, 4-c md
i- 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyl. dolayı 6222 S.Y’nın
11/1, 4-c md.
82-Tarık Özaslan (Kl:39, Dizi:200-227 arası);
31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme ve kopya çekme eyleminden ötürü
TCK’nın 252/2, 207/1, 35/2 del. 158/1-d md.
83-Tayfur Havutçu (Beşiktaş SK Teknik Direktörü, Kl:42, Dizi:82-195 arası);
11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş-İ.B.B Spor kupa final maçında şike yapılması eyleminden dolayı
6222 S.Y’nın 11/1 md.
84-Tuğrul Çağrı Üzer’in (Kl:44, Dizi:285-314 arası);
07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç
tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
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85-Ümit Aydın’ın (Kl:39, Dizi:228-260,Kl:53, Dizi:450-460 arası);
a-31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme ve kopya çekme eyleminden
ötürü TCK’nın 252/2, 207/1, 35/2 del. 158/1.d md.
b-15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapılması eyl. dolayı 6222
S.Y’nın 11/1 md.
86-Ümit Karan’ın ( Eskişehir SK futbolcusu, Kl:43, Dizi:1-106 arası);
a-09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1.d md.
b-22.04.2011

günü

oynanan

Eskişehirspor-Trabzonspor

maçında

teşvik

pirimi

verilmesi

eyleminden dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.
87-Volkan Bahçekapılı’nın (Kl:39, Dizi:160-199 arası);
31.03.2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme ve kopya çekme eyleminden ötürü
TCK’nın 252/2, 207/1, 35/2 del. 158/1-d md.
88-Yadigar Boğa’nın (Kl:47, Dizi:338-209 arası);
15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapılması eyl. dolayı 6222 S.Y’nın
11/1 md.
89-Yavuz Ağırgöl’ün ( Fenerbahçe SK çalışanı, Kl:46, Dizi:274-348 arası);
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapılması eyleminden dolayı
6222 S.Y’nın 11/1, 4-c md.
90-Yusuf Turanlı’nın (Kl:50, Dizi:92-247 arası);
a-Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne üye olmaktan TCK’nın 220/2 md.
b-Adresinde yapılan aramada 2 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildiğinden 6136 S.Y’nın
13/1 md.
c-06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
d-01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-c md
e-15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçında şike yapılması eyleminden dolayı
6222 S.Y’nın 11/1, 4-c md.
f-15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1, 4-c, 5 md.
g-22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222
S.Y’nın 11/1, 4-c md.
h-11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş-İ.B.B Spor kupa final maçında şike yapılması eyleminden
dolayı 6222 S.Y’nın 11/1 md.
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91-Zafer Önder İpek’in (Gençlerbirliği SK genel müdürü, Kl:53, Dizi:363-406);
a-07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında şike yapılması eyleminden dolayı
suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
b-20.03.2011

günü

oynanan

Gençlerbirliği-Trabzonspor

maçında

teşvik

pirimi

verilmesi

eyleminden dolayı suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK’nın 158/1-d md.
92-Zafer Tüzün’ün (Eskişehir SK teknik danışmanı, Kl:45, Dizi:120-181 arası);
22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor maçında teşvik pirimi verilmesi eyleminden
dolayı TCK’nın 39/2-c del. 6222 S.Y’nın 11/1, 5 md.
93-Zeki Mazlum’un (Kl:54, Dizi:185-257 arası);
22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında teşvik primi verilmesi girişiminden
dolayı; TCK’nın 35/2 del. 6222 S.Y’nın 11/1 ve 5 maddeleri uyarınca,

Şüphelilerin ayrı ayrı TECZĠYELERĠNE,
22.05.2011 günü oynanan Sivasspor – Fenerbahçe maçı neticesinde Fenerbahçe Futbol Takımının
Süper Ligde şampiyonluğu elde etmesi ve 11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş-İ.B.B Spor final maçından sonra
Beşiktaş Spor Kulübünün Türkiye Kupasını kazanması nedeniyle anılan maçlarda yapılan şike eylemlerinin
neticesinde diğer kulüpler aleyhine oluşan zarar, bu kulüplerin Avrupa Kupalarına direk katılmaya hak
kazanmaları ve maçlar sonunda yüklü miktarda gelir elde etmeleri (Kupaları almalarından dolayı verilen ödül
gelirleri, televizyon gelirleri v.s.) de dikkate alınarak anılan maçlarda yapılan şike eylemlerine iştirak ettikleri
belirlenen şüphelilere yönelik ceza tertibi sırasında alt sınırdan uzaklaşılarak KARAR VERĠLMESĠNE,
Şüpheliler hakkında TCK‟nın 53.maddesinin TATBĠKĠNE,
Haklarında örgüt suçundan sevk maddeleri tanzim edilen şüphelilere yönelik TCK‟nın 58/9.bendinin
TATBĠKĠNE,
Şüphelilerin gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri sürelerin TCK‟nın 63.maddesi uyarınca cezalarından
MAHSUBUNA,
Aşağıda ayrıntılı şekilde sayılan suç unsuru malzemelerin TCK‟nın 54.maddesi uyarınca
MÜSADERESĠNE,
Abdullah Başak‟ın suçtan elde ettiği gelirle satın aldığı anlaşılan 34 TY 8602 plakalı Mını Cooper S
marka aracın TCK‟nın 55.maddesi uyarınca MÜSADERESĠNE,
ADLĠ EMANETĠN;
1- 2011/768 sırasında kayıtlı bulunan ve şüpheli Ümit Karan tarafından ibraz edilen karton çanta ile saat
kutusunun dosyada delil olarak MUHAFAZASINA,
2- 2011/787 sırasında kayıtlı bulunan;
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a- 2 adet tabanca, bunlara ait mermiler ile yapılan aramalarda ele geçirilen ve şüphelilerin birbirleriyle
irtibat sağlamak için kullandıkları belirlenen cep telefonları, sim kartların ve diğer dijital malzemelerin
MÜSADERESĠNE,
b- Şüphelilerden Murat Tanış, Neşe Ciddi ve Emin Korur Kalender‟e ait olan cep telefonu ve sim kartların
şahıslara ĠADESĠNE,
c- Sedat Peker‟e hitaben yazıldığı anlaşılan 3 adet mektup ile Coşkun Çalık‟ın müdafii tarafından teslim
edilen mektubun dosyada delil olarak SAKLANMASINA,
3- 2011/802 sırasında kayıtlı bulunan ve şüphelilerden Olgun Peker‟de ele geçirilen dijital malzemelerin
MÜSADERESĠNE,
4- 2011/805 sırasında kayıtlı bulunan;
a- 1 adet tabanca, buna ait mermiler ile yapılan aramalarda ele geçirilen ve şüphelilerin birbirleriyle irtibat
sağlamak için kullandıkları belirlenen cep telefonları, sim kartların ve diğer dijital malzemelerin MÜSADERESĠNE,
b- Şüphelilerin iletişim
SAKLANMASINA,

tespitlerine konu görüşme kayıtlarnı içeren CD‟lerin dosyada delil olarak

5- 2011/942 ve 2011/947 sıralarında kayıtlı bulunan belge, fotoğraf ve mektupların dosyada delil olarak
SAKLANMASINA,
6- 2011/1015 sırasında kayıtlı bulunan Emenike hakkındaki iletişim tespit kayıtlarını içeren 5 adet CD‟nin,
TİB‟den temin edilen HTS dökümlerini içeren 14 adet CD‟nin, Fenerbahçe Spor Kulübünden temin edilen ve
hesap kayıt dökümlerini içeren 9 adet CD‟nin ve Karabük Spor Kulübünden temin edilen ve hastane kayıtlarını
içeren 1 adet CD‟nin dosyada delil olarak SAKLANMASINA,
Ġddianamenin kabulünden sonra bir suretinin;
a- Şike/teşvik pirimi faaliyetlerinde bulundukları, yetkisiz menajerlik yaptıkları, talimatlara aykırı şekilde
transfer girişiminde bulundukları anlaşılan şüphelilere yönelik Futbol Disiplin Talimatı uyarınca gereğinin takdir ve
ifası için Türkiye Futbol Federasyonu BaĢkanlığına GÖNDERĠLMESĠNE,
b- Şike yapmak suçundan tutuklanan ve hakkında kamu davası açılan şüpheli Abdurrahman Yakut‟un
doktor olduğu anlaşıldığından hakkında idari yönden gereğinin takdir ve ifası için Sağlık Bakanlığına
GÖNDERĠLMESĠNE,
c- 6222 Sayılı Yasanın 11/7.maddesi uyarınca (“Suçun spor kulüplerinin veya sair bir tüzel kişinin
yararına işlenmesi halinde, ayrıca bunlara, şike veya teşvik pirimi miktarı kadar idari para cezası verilir.

ilgili spor kulüpleri hakkında yasal
gereğinin takdir ve ifası için, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler Bürosuna GÖNDERĠLMESĠNE,
Ancak, verilecek idari para cezasının miktarı 100.000 TL den az olamaz. ”)

Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 02/11/2011

MEHMET BERK
Ġstanbul Cumhuriyet Savcısı 38203
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