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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

 

ŞİKAYET EDEN  :  Aziz Yıldırım 

VEKİLLERİ  :  Av. Deniz Tolga Aytöre  
Av. Abdurrahim Erol 

  
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Recep Peker Cad 
Kadıköy/İstanbul 

 
ŞÜPHELİLER         : 1.- İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 

yürütülen 2010/2287 nolu soruşturma dosyası (İstanbul 16. 
Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/63 esas sayılı dosyası), 
B.05.1.EGM.4.34.33022 2010/Proje No:10 sayılı dosyasında , 

Kanunlara aykırı işlem yapan illegal yapı mensubu emniyet 
görevlileri, savcılar, hakimler, kamu görevlileri ve kişiler, 

2.- İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının 2012/1317 
nolu soruşturma dosyasında,   

Kanunlara aykırı işlem yapan illegal yapı mensubu emniyet 
görevlileri, savcılar, hakimler, kamu görevlileri ve kişiler, 

SUÇ   : 1-   Silahlı örgüt kurmak ve yönetmek (TCK.mad.220,314) 
2- Hükümete karşı suçlar (TCK.mad.312/1-2) 
3- Görevi Kötüye Kullanma (TCK.mad.257) 
4- Haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK.mad.132) 
5-  (TCK.mad. 133) 
6- Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK.mad.134) 
7- Kişisel verilerin kaydedilmesi (TCK.mad.135) 
8- Tehdit, (TCK.mad.106) 

  
KONU              :           1.- İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 

yürütülen 2010/2287 nolu soruşturma dosyası (İstanbul 16. 
Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/63 esas sayılı dosyası), 
B.05.1.EGM.4.34.33022 2010/Proje No:10 sayılı dosyasında,  

     2.-İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının 2012/1317 
nolu soruşturma dosyası,  hukuka aykırı işlem yapan illegal 
yapı mensubu emniyet görevlileri, savcılar, hakimler, kamu 
görevlileri ve kişilerin cezalandırılması talebimizi içeren 
dilekçedir. 

AÇIKLAMALAR : 
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17/25 Aralık tarihlerinde yaşanan ve “hükümete darbe teşebbüsü/hükümete darbe” şeklinde 
nitelendirilen olayların ardından içlerinde adliye mensupları (hakim ve savcılarla) adli kolluk 
teşkilatı (polislerin) mensuplarının olduğu illegal bir yapılanmanın devlet içindeki varlığı 
tespit edilmiştir. Bu illegal yapıya üye olanlar, kanunlarla kendilerine verilmiş görev ve 
yetkileri (sözde hukuka uygunluk şemsiyesi altında) kullanırken esasen kendi iradeleri ile 
hareket etmemektedir.  

Bu illegal yapının üyeleri; örgüt yapılanması altında, örgüt kurucularının ve örgüt 
yöneticilerinin kendilerine verdikleri illegal vazifeleri, yasalarla kendilerinde verilmiş görev 
ve yetki alanları için (sözde) hukuka uygunluk görünümü kisvesi altında yerine getirmektedir. 
Görünüşte, vazifesini yapan illegal örgüt üyesi bu polis, hakim ve savcılar, vazife kamuflajı 
ile illegal yapının kendilerine vermiş olduğu illegal emirleri yerine getirmektedir. İlk bakışta 
kanuni vazifelerini hukuka uygun yaptıklarını ifade eden ve bu şekilde bir dış görüntü 
oluşturan bu örgüt üyeleri aslında vazifelerini ve tabii oldukları kanunları illegal 
faaliyetlerinin icrası için bir araç olarak kullanmaktadırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetinin bilgisi dışında ve gerekse Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve TBMM iradesine yönelik bu illegal yapının amaç, kullanılan araç, oluşturulan 
hiyerarşik bağ ve eylemleri ile anayasal bir çok siyasi, idari ve sosyal yapıda faaliyet 
gösterdikleri izahtan varestedir. Bu illegal yapı; yakın tarihlerde pek çok stratejik ve kritik 
kurum ve idari mekanizmaları ele geçirme yönünde “kumpas” şeklinde isimlendirilen eylem 
ve yöntemlere başvurmuştur. Söz konusu bu illegal yapın bir başka ve önemli hedefi de 
taşıdığı ekonomik ve sosyal önem sebebi ile futbol kulüpleri ve yönetimleri olmuştur. İllegal 
yapı,  17/25 Aralık kalkışması öncesinde, 7 Şubat’ta MİT’e, 3 Temmuz da ise Fenerbahçe 
Spor Kulübüne karşı benzer “kumpas” eylemleri içinde bulunmuştur. Bunlar dışında da aynı 
illegal yapının kamuoyu tarafından bilinen pek çok ceza yargılaması dosyasında da benzer 
eylemleri ifa ettikleri ortaya çıkmıştır. Nitekim 3 Temmuz soruşturması sırasında Fenerbahçe 
Spor Kulübü Başkanı müşteki Aziz Yıldırım’ın savcılık sorgusu sırasında (dönemin özel 
yetkili savcısı) Mehmet Berk, Aziz Yıldırım’ın müdafilerinin de hazır bulunduğu bir sırada 
“Sakın ola ki bu soruşturmada isminizin geçiyor olmasına ve sizi almamıza şaşırıp, 
yadırgamayın. Bunlar bizim için basit operasyonlar. Biz sizden çok kısa bir süre sonra o kadar 
büyük ve toplumda yankı uyandıracak büyüklükte öyle bir soruşturmaya imza atacağız ki 
sizden çok daha güçlü ve büyük kişilerin de alındığını göreceksiniz” demiştir. Bu 
konuşma Aziz Yıldırım ve olayın tanığı olan müdafileri tarafından yazılı ve görsel medyaya 
aynen aktarılmıştır.    

Bu husus Aziz Yıldırım tarafından (ekte sunulan) dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah 
Gül’e yazılan mektup içeriğinde de açıkça dile getirilmiş olup, Cumhurbaşkanı Sayın 
Abdullah Gül’ün bilgisinde ve Cumhurbaşkanlığı arşivindedir. 

Bu beyanın sonrasında gelişen olaylar takip edildiğinde görüleceği üzere 7 Şubat tarihinde 
MİT müsteşarı Sayın Hakan Fidan ve diğer MİT görevlileri İstanbul Özel Yetkili Savcılığı 
tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştır. Bu tarihi takip eden 
dönemde ise İstanbul Polisi tarafından 17/25 Aralık tarihli operasyonlar yapılmıştır.  
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Bu operasyonlar da İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı eliyle yürütülen soruşturmalar 
kapsamında yapılmıştır. Bu soruşturmaları yürüten kamu görevlileri yaptıkları işlemleri kendi 
amirlerinden bile gizlemiştir. 

Bu şekilde daha 3 Temmuz sürecinde müşteki Aziz Yıldırım’a dönemin özel yetkili 
cumhuriyet savcısı tarafından bahis edilen “o kadar büyük ve toplumda yankı uyandıracak 
büyüklükte öyle bir soruşturmaya imza atacağız ki sizden çok daha güçlü ve büyük  
kişilerin de alındığını göreceksiniz” sözleri gerçek olmuştur.  

3 Temmuz süreci incelendiğinde bu sürecin Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile 
Fenerbahçe camiasının yada Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile diğer kulüplerin 
camialarını karşı karşıya getirmek amaçlı bir plan dahilinde gerçekleştirilmiş olduğu 
görülecektir. Nitekim süreç içinde 6222 sayılı yasa ile öngörülen (uluslar arası kabul görmüş 
suç ve ceza mukayesesi ilkelerine aykırı) ağırlıkta olan hapis cezalarının hafifletilmesine 
yönelik TBMM çalışmaları sırasında Başbakan ve hükümete yönelik olarak illegal yapının 
destekçisi medya mensupları tarafından Başbakanı ve hükümeti hedef alan bir algı çalışması 
yapılmıştır. Bu algı çalışması esnasında ilk olarak 6222 sayılı yasanın değiştirilmesine ilişkin 
6250 sayılı yasanın Cumhurbaşkanı tarafından veto edildiği gün iddianame Özel Yetkili 
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen tarafından (o tarihe kadar görülmemiş bir şekilde) 
kamuoyuna basın toplantısı ile açıklanmıştır. Keza veto sonrasında 6222 sayılı yasa (6259 
sayılı şekli ile) mecliste 6259 sayılı yasa numarası ile görüşülmeden bir gün önce mahkeme 
tarafından (uygulana gelen mutat kabul tarihlerden çok önceki bir tarihte) kabul edilmiştir. Bu 
algı yönetimi ile 6222 sayılı yasada yapılan değişiklik çalışması kişiye özgü yasa olarak 
nitelendirilerek “Fenerbahçe Yasası” şeklinde isimlendirilmiştir. 6222 sayılı Yasada 
değişiklik yapan Yasanın yürürlüğe girmesi ile tüm sanıkların tahliyesi gerekirken, özel 
yetkili savcılık ve mahkeme toplumsal gerilimin sürmesi amacıyla yasal koşullar 
kalmamasına rağmen Fenerbahçe mensuplarının tutukluluk durumunda bir değişikliğe karar 
vermemişlerdir. 

Tüm bu anlatılanlar tahtında söz konusu illegal yapının amaçladığı saik, kullandığı araç ve 
yöntemler ve örgütün hiyerarşik yapısındaki birliktelikler göz önüne alındığında ceza hukuku 
açısından örgütün tüm eylemlerinin tek bir dosyada soruşturularak; örgütün hiyerarşik 
yapısının aydınlatılması, suç sayılan fillerin tümüyle belirlenmesi ve tüm sanıkların 
cezalandırılması gerekmektedir. 

Örgütlü suçlarda örgütün amaç ve araç birliği içindeki hiyerarşik yapısı tarafından birden 
fazla suç bir arada işlenmektedir. Bu sebeple örgüt yapısının tam olarak aydınlatılması ve 
işledikleri suçların ortaya çıkarılabilmesi için örgüt tarafından işlenen suçların tamamı bir 
bütün olarak ele alınmalı, soruşturma konusu yapılan ana yapıya ilişkin soruşturma dosyası, 
illegal yapının işlediği tüm suçları kapsayarak genişletilmelidir ki zaten uygulamada da 
örgütlü suçlar bakımından izlenen usul ve yöntem bu şekildedir. Bu nedenlerle işbu dilekçe 
konusu soruşturmanın örgütün diğer faaliyetlerine ilişkin yapılmakta olan 
soruşturma/soruşturmalarla birleştirilmesi hukuki bir zorunluluktur. 
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Açığa çıkarılan illegal yapının üyesi polis, savcı ve hakimlerinin eliyle oluşan, gelişen ve 
neticelenen pek çok ceza dosyasında illegal faaliyetlerinin ortak özellikleri bulunmaktadır. Bu 
ortak özellikler aşağıda çıkarılmış olup, bu bölümün ardından olayımızda söz konusu ortak 
özellikleri gösterir verilere yer verilecektir. 

İLLEGAL YAPININ ADLİ SÜREÇLERDE TAKİP ETTİĞİ METODOLOJİNİN 
ORTAK ÖZELLİKLERİ 

Tespit edilen bu illegal yapı;  hedef aldıkları kişi ve kurumlara karşı;  

1.-Proje şeklinde isimlendirilen bir soruşturma süreci başlatmaktadır. Bu süreç hemen hemen 
tüm projeli çalışmalarda isimsiz ve/veya sahte isimli e-mail, gayrı resmi görüşme, sahte 
kişilerin adlarına yapılmış ihbar yazıları ile başlamaktadır. 

2.-Bunun ardından ilgili emniyet birimi projenin ana fikri hakkında bir rapor yazarak ilgili 
yargı çevresindeki özel yetkili savcılıktan soruşturma izni almakta ve soruşturma 
başlamaktadır. 

3.-Başlayan soruşturma projeyi yazan polis memuru tarafından senaryoya uygun şekilde 
gelişmekte, senaryonun sonuna uygun şekilde neticelenmektedir. Proje için yazılan 
senaryoların hemen hemen tamamında ortak özellikler bulunmaktadır. Buna göre; 

 a.-Yazılan projeye konu olay,  özel yetkili savcılıkların görev alanına girecek şekilde 
belirlenmektedir. Basit adli olaylar, soruşturma izni için yazılan raporda mutlaka örgüt 
olgusuna oturtulmaktadır. Yargıtay tarafından içtihatlar ile oluşturulmuş örgüt kavramının 
bütün unsurlarına (3 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi, suç işleme konusundaki irade 
birliği, hiyerarşik yapılanma, amaç suç, süreklilik) uygun raporlar yazılmaktadır. 

 b.-Yazılan projeye konu olay, silahlı bir faaliyet ile yada bilinen silahlı bir suç örgütü 
ile irtibatlandırılmaktadır.  

 c.-Silahlı faaliyet yada bilinen silahlı suç örgütleri ile irtibata seçenek olarak çıkar 
amaçlı suç örgütü yapılanmasına ilişkin unsurlara da raporlarda yer verilmektedir. 

 d.-Çekirdek örgüt varsayımı ile başlayan proje çalışmasında teknik takip kararları 
alınmakta ve başlangıçta 3/5 kişi ile sınırlı olmak üzere başlayan soruşturma aylar içinde 
binlerce telefon numarasının ve yüzlerce kişinin dinlendiği bir şekle dönüşmektedir.  

Bu esnada polis çoğu kere suçun işlenmesine göz yumarak (suçla irtibatlı diğer kişilere 
ulaşılacağı gerekçesi ile) yeni suçların işlenmesini beklemekte ve bu şekilde esasen hiçbir 
şekilde örgüt kapsamında değerlendirilmeyecek münferit suçların süreç içinde 
çeşitlendirilmesi sağlanmaktadır. Süreç bu şekilde genişlerken biri biri ile irtibatlı olmayan 
kişi ve suçlar, örgüt olgusu altında projenin hedef kişisi ile irtibatlandırılmak suretiyle tek bir 
soruşturma altında takip edilebilmektedir. 
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e.-Bu çalışma şeklinde projenin senaryosunun sonu ta en başından belli olduğundan 
toplanan tapeler, senaryoya uygun şekilde sıralanmak ve esasen maddi olay bu şekilde 
olmamasına rağmen aralarında bir bağlantı varmışçasına senaryoya uygun şekilde 
işlenmektedir. 

 f.-Bu çalışmayı sürdürebilmek için ilk teknik takip kararları sistematik bir şekilde 
uzatılmaktadır. Ne soruşturma savcısı ne de teknik takip kararları veren hakimler hiçbir talebi 
geri çevirmemekte ve bu şekilde soruşturmayı sürdüren polisler hukuka uygunluk görünümü 
altında projenin senaryosunu rahatlıkla geliştirebilmektedir. Hakkında teknik takip kararları 
alınan hedef şüphelilerin bir kerelik konuştukları telefonlar, başkalarına ait telefonlar, santral 
telefonları teknik takip kararı kapsamına kolaylıkla dahil edilerek soruşturulan kişi sayısından 
onlarca kat fazla kişi hukuka uygunluk görünümü şemsiyesi altında soruşturma kapsamında 
dinlenilmektedir. Bu şekilde geniş bir havuz içinde depolanan telefon konuşmalarından;  
projenin senaryosuna en uygun kişi, konuşma ve eylemler belirlenmektir.  

 g.-Proje senaryosunu güçlendirecek fotoğrafla çekilerek veri havuzunda toplanmakta, 
senaryoyu destekleyen değerlendirmeler ile (bilahare yazılacak) fezlekeye derç edilmektedir. 

 h.-CMK kapsamında tespiti yasaklanmış telefon görüşmeleri bile tespit edilmekte, 
proje senaryosunda işlendiği yazılan suçla alakası olmayan özel hayata ilişkin görüşmeler bile 
kayıt altına alınarak saklanmaktadır. Kimlik bilgileri eksik olmasına, teknik takip altına 
alınması istenen telefon numarası şüphelilere ait olmamasına rağmen polis tarafından yapılan 
teknik takip talebi aynı gün savcı tarafından mahkemeye intikal ettirilmekte ve mahkeme 
tarafından da aynı gün içinde karara bağlanmaktadır.  

 j.-Soruşturma neticesinde senaryolaştırılan proje kapsamında olmayan, soruşturma 
neticesinde haklarında kamu davası açılmayan bir çok (şüpheli) kişi  hakkında hiçbir karar 
(kyok) verilmeden telefon dinleme süreçleri sonlandırılmaktadır. 

4.-Yukarıda yazılan şekilde gelişen soruşturmanın neticesinde geniş sayıda şüpheli gözaltına 
alınmakta, polis tarafından proje senaryosuna uygun şekilde hazırlanan sorgularla uzun polis 
sorguları yapılmakta ve şüphelilere günler, aylar önce yaptıkları (bir bütün içinden çekilerek 
alınmış ve bu şekilde maddi olaydaki şekli ve içeriği tamamen başkalaşmış) telefon 
konuşmaları sorularak cevap istenmektedir.  Projeye bağlanmış soruşturmaların tamamında 4 
günlük göz altı süresi sonuna kadar kullanılmakta şüpheliler sürenin son saatlerinde savcı 
karşısında çıkarılmaktadır. Bu süreçte şüphelilere fiziksel ve psikolojik baskı uygulanmakta. 
Samimi itirafta bulunmaları, pişmanlıktan yararlanmaları halinde serbest kalacakları vaadinde 
bulunulmaktadır. 

5.-Savcılık sorgusu aşaması tamamen yasal bir prosedürün tamamlanmasından ibarettir. Zira 
savcılık sorgusu sırasında tutuklamaya sevk edilecekler, serbest bırakılacaklar, denetim tedbiri 
uygulanacaklar liste halinde polis tarafından savcıya verilmekte ve bu listeye uygun şekilde 
sevk işlemleri yapılmaktadır. Bu sorgu sırasında savcı tarafından şüphelilere sorulacak sorular 
da önceden yazılmış proje senaryosuna uygun şekilde hazırlanmakta ve bu sorulara verilecek 
cevaplar manüple edilerek (ileride yoruma elverişli olacak şekilde) sorgu zaptına 
geçirilmektedir. 
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6.-Bu aşamanın ardından nöbetçi hakim yine yasal bir prosedürü tamamlayıp (mahkeme 
sorgusu ardından) kendisine verilen listeye uygun şekilde bir tutuklama kararı vermektedir. 
Bu hakimler çoğu defa (birkaç istisna dışında) hazırlık soruşturması sırasında şüpheliler 
hakkında iletişimin takibi ve kayda alınması, teknik takip, gizli izleme v.s. kararları veren 
soruşturmanın her aşamasından haberdar edilmiş hakimler olmaktadır. 

7.-Bu aşama soruşturmanın basınla paylaşıldığı, şüphelilerin itibarsızlaştırılarak, algı 
operasyonunun yapıldığı aşamadır. Bizzat polis ve soruşturma savcısı tarafından şüphelilerin 
ifadeleri, teknik takip verileri, telefon kayıtları gazeteciler ile paylaşılmakta ve soruşturmanın 
kamuoyunda kabul görmesi için algı operasyonu yönetilmektedir. Yine bu aşamada 
soruşturma dosyasında olmayan ve fakat kamuoyunda büyük yankı oluşturacak 
dezenformasyon niteliğindeki bilgiler de bizzat soruşturma makamları tarafından bu illegal 
yapının uzantısı olan gazetecilere servis edilmektedir. Yine bu illegal yapının uzantısı olan 
medya mensupları eli ile söz konusu süreç etkin bir biçimde yönetilmektedir. 

8.-Algı operasyonu ile birlikte soruşturma ikinci, üçüncü, dördüncü dalgalar şeklinde 
genişletilmektedir. Bu şekilde kapsam ve kişi bakımından şişen dosyada yargılama 
aşamasında savunmanın etkin olabilmesinin önüne geçilmekte, zaten en başından beri suçla 
bir ilgisi olmadığı bilinmesine rağmen dosya kapsamına dahil edilen geniş sayıda insan 
yargılama neticesinde beraat ederek toplumda adil yargılama yapıldığı izlenimi uyandırılması 
amaçlanmaktadır. Oysaki yargılama neticesi senaryolaştırılan projeye uygun şekilde bitmekte, 
en başında projede yazılan senaryonun sonuç kısmı hükümde birebir gerçekleşmektedir. 
Tutuklamaların ardından savcılık soruşturma safhası uzun bir süre devam ettirilmektedir. 
Esasen bu süre iddianamenin yazılma süreci olarak düşünülse dahi ortada yazım için bekleyen 
bir iddianame yoktur. Şöyle ki; proje için yazılan senaryo soruşturma sonunda “fezleke” 
şeklinde isimlendirilerek savcılık makamına sunulmakta ve soruşturma evrakına dahil 
edilmektedir. Savcı söz konusu “fezlekenin” başlığını iddianame şeklinde değiştirmekte, iddia 
konusu suçla ilgili kısa bir hukuki değerlendirmede bulunmakta, tek tek şüphelilerin hakkında 
tatbikini istediği ceza düzenlemesi ve maddesi ile istenilen ceza miktarını belirtmektedir. 
Fezleke ile iddianame mukayesesi yapıldığında bir önceki cümlede ifade ettiğimiz kısımlar 
dışında fezleke ile iddianamenin birebir örtüştüğü görülmektedir. BU ŞEKİLDE DAHA İLK 
GÜN POLİS TARAFINDAN PROJEYE UYGUN ŞEKİLDE YAZILAN SENARYO 
ÖNCE FEZLEKEYE SONRA İDDİANAMEYE VE EN SONUNDA DA MAHKEME 
KARARINA DÖNÜŞTÜRÜLMEKTEDİR. 

Sayfa sayıları yüksek miktarlarda oluşturulan iddianame ve bu iddianameye eklenen yüzlerce 
klasörle bir yandan yargılamanın dosya üzerinden değil (polis fezlekesinden dönüştürülen) 
iddianame üzerinden yapılması (bunun sonucunda daha başında verilecek hükmün belli 
olduğu) bir yargılama amaçlanmakta öte yandan kamuoyunda olayın çok geniş bir şekilde 
delillendirildiği izlenimi yaratılmaktadır. 

İddianamenin mahkemeye sunulması ve mahkeme tarafından kabulü tamamen bir formalite 
niteliğinde olup, genellikle önemli gün ve olaylar bu formalitelerin ikmali için tercih 
edilmektedir. Özel yetkili bir savcılık tarafından hazırlanmış bir iddianamenin red edilmesi ise 
bu güne kadar nadiren görülmüş bir durumdur.  
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Keza iddianamenin kabulü aşamasına kadar tutuklu şüpheliler tarafından yapılan 
tahliye istemlerinin de kabul edilmesi söz konusu değildir. Suç vasfı, ceza miktarı  gibi  
tutukluluk bakımından gözetilmesi gereken unsurlar özel yetkili mahkemeler tarafından 
verilen tutuklamaya itirazlarda asla gözetilmemektedir. Özel yetkili mahkemelerde kabul 
gören temel anlayış, soruşturmanın başında tutuklanan tüm şüphelilerin iddianamenin 
okunması aşamasına kadar tutuklu olarak gelmelerinin sağlanmasıdır.  

Keza polis tarafından projeye bağlanmış soruşturmada hedeflenen kişilerin tüm 
yargılama sürecini tutuklu olarak geçirmelerinin sağlanması da Özel Yetkili mahkemelerde 
kabul gören bir anlayıştır. 

9.-Kovuşturma aşaması söz konusu illegal yapının bağlantı içinde olduğu özel yetkili 
hakimler eliyle yürütülmekte ve bu süreçte temel usul kuralları ve savunma hakları 
gözetilmemektedir. Lehe delillerin toplanması (ki soruşturma aşamasında da lehe nitelikteki 
deliller elde edildiklerinde iddianameye yazılı proje senaryosunu bozacağından savcılık 
makamı tarafından soruşturma süreci boyunca saklanır, iddianameye eklenmez, soruşturma 
dosyasında ise alakasız dosyalarda tutulur) tevsii tahkikat talepleri red edilmek, tutuklu 
sanıklara tahliye umudu verilerek sanık avukatlarının sözlü savunma yapma hakları fiilen 
engellenerek “görünüşte” yargılama yapılmaktadır. Yargılamada silahların eşitliği ilkesi 
hiçbir şekilde gözetilmemekte mahkeme duruşma savcısı ile işbirliği ile yargılamayı tek yanlı 
olarak yapmaktadır.  

Bu aşamaya kadar soruşturmadan, kovuşturmaya kadar geçen süreçte 17/25 aralık sonrasında 
ortaya çıkarılan illegal yapının hukuki süreç (yargılama/soruşturma/kovuşturma süreci) 
görünümü altında yaptıkları illegal faaliyetler (projeli operasyonlarda ortaya çıkan) ortak 
yönleri ile izah edilmeye çalışılmaktadır. 17/25 aralık sonrasında ortaya çıkarılan illegal 
yapının hukuki süreç görünümü (yargılama/soruşturma/kovuşturma süreci) görünümü 
altında yürüttükleri tüm popüler davaların ortak özellikleri olayımızda da aynen 
gerçekleşmiş olup, az aşağıda bunlara ilişkin örnekler de sunulacaktır. 

10.-Son olarak 17/25 aralık sonrasında ortaya çıkarılan illegal yapının Yargıtay bağlantıları da 
ortaya konmalıdır. Şöyle ki bu yapılanma Yargıtay’a da sirayet etmiş olup, özel yetkili 
mahkemelerde görevli iken Yargıtay’a seçilmiş savcılar ve hakimler ile özel yetkili 
mahkemelerde görevli hakim ve savcılarla irtibatlı hakim ve savcılar Yargıtay’da ki bu illegal 
yapının parçasıdır. İllegal yapının uzantısı bu hakim ve savcılar Özel Yetkili Mahkemelerden 
karara çıkan örgüt davalarına bakan dairelerde yoğunlaşmıştır. Bunların illegal yapı içindeki 
görevi Özel Yetkili Mahkemelerden çıkan kararların ta en başta yazılan senaryoya uygun 
şekilde kesinleşmesini sağlamaktır. Yargıtay Başsavcılığında da söz konusu illegal 
yapılanmanın uzantılarının olması kuvvetle muhtemeldir. 

II- ŞİKAYETE KONU YARGILAMA SÜREÇLERİNDE İLLEGAL YAPININ  
UYGULADIĞI METODOLOJİYİ GÖSTEREN HUKUKA AYKIRILIKLAR VE 
SUÇA KONU EYLEMLER  

 



8	  
	  

I-) İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 
2010/2287 nolu soruşturma dosyası (İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 
2011/63 esas sayılı dosyası),  B.05.1.EGM.4.34.33022 2010/Proje No:10 sayılı 
dosyası   

A.-SORUŞTURMA AŞAMASINDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR 

1.-Soruşturma soyut, gerçek dışı iddialar, hukuka aykırı ve varsayımlardan hareketle 
başlamıştır. 

Soruşturma dosyasının ilk evrakı 14.11.2010 saat.22.30 da Lokman Yanık isimli polis 
memurunun Gasp Büro Amirliğine Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığında derdest olan bir 
soruşturmaya atıf yaparak akabinde soyut ve genel geçer ifadelerle çeşitli isimler Türkiye’de 
hiçbir ceza mevzuatında suç olarak düzenlenmeye ŞİKE fiilini suç olarak kabul edip 
suçlamalarda bulunduğu rapor başlıklı yazıdır. Rapor başlıklı yazı içeriği incelendiğinde 
yazının girizgahında kamuoyunda Bochum soruşturması şeklinde isimlendirilen Alman adli 
Makamları tarafından başlatılan illegal bahis operasyonun Türkiye bağlantılarına değinildiği, 
ardından yazının ana temasına geçildiğidir. Buna göre Sedat Peker isimli bir suç örgütü 
vardır, bu örgütün futbol dünyasında uzantıları (Olgun Peker, Mecnun Odyakmaz) 
bulunmaktadır, bunlar çeşitli kulüpler ile ve TFF de bağlantılara sahiptir, futbolculara tanınan 
askerlik koşullarından futbolcu olmayan kişilere de yararlandırmaktadırlar, kendilerine bağlı 
futbolcuları değerlerinin üzerindeki bedeller ile başka kulüplere satılmış gibi 
göstermektedirler, Olgun Peker adına açılmış 26 ayrı futbolcu menajerlik şirketi 
bulunmaktadır, yüzlerce futbolcu bu şirketlere bağlı olarak değişik liglerde futbol 
oynamaktadır, bu futbolcular örgüt lideri adına şike olaylarını gerçekleştirmektedirler, bu 
futbolcular ve örgüte bağlı teknik direktörler kendi müsabakalarında yasa dışı bahis 
oynamaktadır. Lokman Yanık isimli söz konusu polis bu istihbarata basın yayın 
organlarında çıkan haberlerden ulaşmıştır.  

Bu konuların mağduru veya müştekisi olanlar araştırılmıştır. Bunun sonucunda en çok 
mağdur olan kulübün Giresunspor olduğu anlaşılmış ve İstanbul ilinde ikamet eden 
Giresunspor Başkanı Osman Çırak ile RESMİ OLMAYAN BİR GÖRÜŞME 
YAPILMIŞTIR.Mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen bu GAYRI RESMİ 
GÖRÜŞMEDE Osman Çırak isimli şahıs Olgun Peker ve Giresunspor özelinde bazı 
beyanlarda bulunmuştur. 

Görüleceği üzere soruşturmayı başlatan ve asayiş şubede görevli Lokman Yanık isimli polis 
memuru her nedense saat 22.30 da kaleme böyle bir rapor almak mecburiyeti duymuş, 
tamamen dayanaksız bir kısım iddiaları rapor haline getirerek hazırladığı raporu Gasp Büro 
amirliğine sunmuştur. Raporunun dayanağı kişisel duyumları, gazete haberleri ve kimin, ne 
zaman, nerede yaptığı belli olmayan ve her hangi bir tutanağı da olmayan bir gayrı resmi 
görüşme olmuştur. 
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Bu rapor, Asayiş Şube Müdürü Yener Ülgütol imzası ile 23.11.2010 tarih ve 
S.b.05.1.EGM.4.34.(16755).22115-2700 sayı ve ŞİKE VE BAHİS İDDİALARI konulu yazı  
ile Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Öncelikle 14.11.2010 tarihinde Lokman Yanık tarafından kaleme alınan raporun ikinci 
sayfasında polisin mağdur müşteki arayışına girdiği ve polisin iddiasına göre en fazla mağdur 
olan kişi olarak Osman Çırak isimli şahsın tespit edildiği ve bu şahısla resmi olmayan bir 
görüşme yapıldığı bilgileri birlikte değerlendirildiğinde soruşturmanın ilk adımının önceden 
planlanmış bir proje olduğu ve hukuka aykırı olarak başladığı açıkça kendisini ortaya 
koymaktadır. Zira polis, bir suç ihbarını aldığında CMK m 158 gereğince gecikmeksizin 
Cumhuriyet savcısına bilgi vermesi ve soruşturma talimatı alması gerekmektedir. Somut 
olayda polis cumhuriyet savcısına haber vermediği gibi müşteki arayışına girmiş ve kendisine 
göre en mağdur şahıs olarak Osman ÇIRAK isimli kişiyi tespit ettikten sonra da kendisiyle 
RESMİ OLMAYAN BİR GÖRÜŞME YAPMIŞ VE RESMİ OLMAYAN 
GÖRÜŞMEDE ELDE EDİLDİĞİ VARSAYILAN BİLGİLERLE İŞLEM 
YAPMIŞLARIDIR.  
 
Önemle ifade etmek gerekir ki; ne Ceza Muhakemesi Kanununda ne de Polis Vazife ve 
Salahiyetleri Kanununda POLİSİN, herhangi bir kimseyle resmi olmayan görüşme yapma 
yetkisi, görevi ve hakkı yoktur. Zira polisin yaptığı her işlem ilgili adli ve idari amirinin 
talimatı ile yapılması ve nihayetinde yazılı olarak tutanağa bağlanması hukuki bir 
zorunluluktur.  
 
Oysaki somut olayda bu kurala riayet edilmemiştir. Polisin kendisine hareket noktası yaptığı 
Osman Çırak isimli şahsın ilk yazılı beyanı ancak 07.07.2011 günü saat 10:50’de Organize 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alınmıştır. Osman Çırak isimli şahıs polisteki yazılı 
beyanında; her hangi bir kimseden şikayetçi olmadığını, tehdit edilmediğini beyan etmiştir. 
Lokman Yanık isimli polisin 14.11.2010 günü düzenlediği rapordaki beyanlarını (resmi 
olmayan görüşmedeki beyanlar) doğrulayan ve destekleyen tek bir ifade de dahi bulunmadığı 
görülmektedir.  

Lokman Yanık imzası ile hazırlanıp Gasp Büro Amirliğine sunulan Asayiş Şube Müdürlüğü 
tarafından Organize Şube Müdürlüğüne gönderilen Rapor üzerine 30.11.2010 tarihli Soner 
Koç imzalı Rapor hazırlanmıştır. Bu rapor hemen hemen Lokman yanık isimli polis 
memurunun hazırladığı raporun bir tekrarı mahiyetindedir. Raporun diğer rapordan en önemli 
farklılığı ise (raporun 2.nci sayfasında) Olgun Aydın isimli şahsın ortağı olduğu Refleks 
Menajerlik Şirketinin ismen zikredilmesi ve şirket ortakları Özcan Üstüntaş ve Bülent Uygun 
isimlerinin raporda yer almış olmasıdır. 

Bu rapor organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç imzasıyla 01.12.2010 günü 
529514 sayıl yazı ile soruşturma talimatı verilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına (CMK m 250 ile Yetkili Bölümü) başvuru yapmıştır.  
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02.12.2010 günü 2010/2287 nolu soruşturma dosyası açılmış ve dosya Cumhuriyet Başsavcı 
Vekilinin imzasıyla Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’e tevdi edilmiştir. Ardından Organize 
Şube Müdürlüğünün 07.12.2010 tarihli Emniyet Amiri Ahmet Kalender imzası ile Olgun 
Peker, Hakan Karaahmet, Özden Tütüncü, Selim Kımıl, Candemir Sarı, Murat Yakarışık, Adil 
Şahin ve Mesut Erdoğan haklarında telefon dinleme talebinde bulunulmuştur.  

Bu yazının ekinde Mustafa Okumuş tarafından imzalanmış 07.12.2010 tarihli talep formu, 
aynı tarihli Nazmi Ardıç uygunluk yazısı ve 8.12.2010 tarihli Zekeriya Öz olur yazısı mevcut 
olup, talep İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Ömer Diken tarafından 08.12.2010 
tarihinde kabul edilmiştir. Bu noktaya kadar olan süreçte (tüm raporlar içeriğinde Özcan 
Üstüntaş, Bülent Uygun ve Ömer Cincil adları geçmesine rağmen bu üç kişi hakkında hiçbir 
iletişimin denetlenmesi kararı talep edilmemiş ve bunun sonucu olarak da her hangi bir 
iletişim denetlenmesi kararı verilmediği görülmektedir. Buna karşılık bu noktaya kadar 
haklarında hiçbir rapor olmayan kişi hakkında örgüt kurmak ve örgütün faaliyetleri 
kapsamında iletişimlerinin denetlenmesi kararı verilmiştir. 

Yine Soruşturmanın daha başında 15.12.2010 tarihli (İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesinin 
hakim Davut Bedir imzası ile) dosya üzerinde kısıtlama kararı verilmiştir. 

Bu noktada altı çizilmesi lazım gelen husus bu soruşturmada da “proje” şeklinde 
isimlendirilen bir gölge dosyanın varlığıdır. Zira gerek bu aşamada gerekse ilerleyen 
aşamalarda görüleceği üzere soruşturma söz konusu proje kapsamında sürdürülmüştür. 
İlerleyen bölümde aktarılacağı üzere söz konusu proje dosyasının kapsamı, soruşturma 
dosyasının kapsamından farklıdır. Projenin yazarı; bilahare soruşturmaya dayanak 
olan fezlekeye uygun şekilde olayları ve bilgileri proje havuzunda toplamakta, bunları 
ya doğrudan ya da dolaylı olarak delillendirmeye çalışmakta, delil bulamadığı noktaları 
kendi kişisel değerlendirmeleri ile tamamlamakta, lehe olan ve yazılan proje hikayesi 
bozan tüm delilleri ise proje dosyasında bırakmaktadır.  

Keza proje hikayesinin başlangıçta öngörülen ve fakat gerçekleşmeyen kısımları da 
proje dosyasında bırakılmaktadır. Bunlara ilişkin çarpıcı örnekler devam eden 
bölümlerde ele alınacaktır.  

Bu şekilde daha soruşturmanın başında amaçlanan sona uygun kişi ve deliller 
toplanarak projenin senaryosu gerçekleştirilmekte olaylara uygun bir senaryoyu kaleme 
almak yerine olaylar senaryoya uygun şekle getirilmektedir. Yasa dışı şekilde elde 
edilmiş deliller toplandıkları havuzdan Projeye aktarılmakta, makul yada basit şüphe 
şeklinde isimlendirilecek hiçbir emare yokken havuzdan projeye aktarılan yasal 
olmayan deliler ile ulaşılan veriler ilk kez elde edilmişçesine soruşturma dosyasına 
teknik takip dayanağı olarak sunulmaktadır.  

3 TEMMUZ SORUŞTURMA DOSYASININ PROJE NUMARASI 2010/10 
olup; bu numaraya ekte sunulan bazı evraklardan ulaşılmıştır. 
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2.-Olayımızda Proje, Sedat Peker ve silahlı suç örgütü varsayımı üzerine kurulmuştur. 
Nitekim evraklar incelendiğinde Proje referansı verilmek suretiyle Olgun Peker, Mecnun 
Odyakmaz, Yusuf Turanlı isimli şahıslarla (o dönemde cezaevinde bulunan) Sedat Peker 
arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Buna ilişkin değerlendirmeler delillendirilemediği için 
projeye uygunluk sağlayabilmek için Sedat Peker isimli şahsında dahil olduğu Kelebek 
Operasyonunda beraat eden Bülent İbrahim İşçen ile bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Bu 
bağlantı arayışında Bülent İbrahim İşçen’in Kelebek dosyasında yargılandığı özellikle 
vurgulanmış olmasına rağmen beraat ettiği ise bilerek görmezden gelinmiştir. 

Keza örgütün silahlı eylemi olarak projede Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz isimli 
şahısların kurşunlanması olayının failleri ile bir irtibat sağlanmaya çalışılmış ve fakat bu 
değerlendirme de delillendirilememiştir. Bunun üzerine Gökdeniz Karadeniz’in 
Fenerbahçe’ye transferi ve bu transfer karşılığında aldığı peşin ücrete mahsuben Kulübe 
vermiş olduğu ve kulüp muhasebesinde duran senet ile bir bağ kurulmaya çalışılmıştır. Oysa 
Gökdeniz Karadeniz isimli futbolcu bizatihi emniyet ifadesinde, ailesinden ve Trabzon 
camiasından kendisine yapılan baskılar sonucu transferin gerçekleşmediğini beyan etmiştir. 
Olgun peker’in de kendi menajeri olduğunu beyan etmiş olmasına rağmen hala ortada bir suç 
ilişkisi varmış gibi lanse edilmesi soruşturmanın başka Saiklerle yürütüldüğünü 
göstermektedir. Aynı ifade de Trabzon camiasından kendisine baskı yapanların kim olduğu 
meselesinin polisin ilgisini çekmemesi ise dikkat çekicidir.   

Bu durum soruşturmanın başlamasına neden olan 14.11.2010 tarihli polis raporunun tamamen 
varsayımlara dayanan gerçek dışı iddialardan ibaret olan bir projeyi hayata geçirmek için 
yapılan bir işlem olduğunu net olarak ortaya koymaktadır.  

3.-Dosya incelendiğinde görüleceği üzere soruşturma dosyasında pek çok sayıda kişi şüpheli 
sıfatı ile dinlenmiş, gizli takip edilmiş ve fakat bu kişilerin bir çoğu hakkında dava açılmadığı 
gibi haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı (KYOK) kararı da verilmemiştir. Dosya 
kapsamında telefonları dinlendiği halde haklarında dava açılmayan ve KYOK kararı da 
verilmeyen yüzlerce kişi arasından örnek vermek gerekirse Nizamettin Kılıç, Deniz Erbaş, 
Osman Öden, Haldun Şen, Bülent Gözeller bunlardan sadece bir kaçıdır. Bu kişilere ait 
telefonların dinlenmesine karar verenler ise İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesi hakimi 
Mehmet Karababa ile 13.Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Gökmen Demircan’dır. Ancak 
haklarında dava açılmadığı veya KYOK kararı verilmediği halde telefonları dinlenen kişiler 
ve bunlar hakkında karar veren hakimler bununla sınırlı değildir. 

4.-Dosya incelendiğinde haklarında iletişimin tespiti karar verilen ve bu karar uygulanan bazı 
bayanların bir müddet sonra dinlenmelerinden “dinlemenin sehven yapıldığı” gerekçesi ile 
vaz geçildiği görülmektedir. Bu kişiler hakkında da KYOK kararı verilmemiştir. Bunlara 
örnek verilirse 05324343751 numaralı X bayan, 04543180524 numaralı X bayan, 
05333185271 numaralı X bayandır.  

Nizamettin Sülün’e ait olduğu için dinlemeye alınan telefon Hanefi adlı bayana ait 
olduğundan dinlemeden vaz geçilmiştir. Bu kişi hakkında da her hangi bir KYOK kararı 
bulunmamaktadır.  
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5.-Dosya incelendiğinde görüleceği üzere kişilerin o an itibariyle kullandığı başkasına ait 
telefonlar, sadece bir kez kullanılmalarına rağmen dinlenilmeye devam edilmiş ve bu şekilde 
bu telefonların (sürekli) sahipleri hakkında bir dinleme kararı bulunmamasına rağmen 
soruşturma süresince bu kişilere ait telefonlar dinlenilmeye devam edilmiştir.  

Bu kapsamda günde yüzlerce kişinin konuşma yaptığı şirket, kulüp santralleri soruşturma 
kapsamında ve soruşturma süresince dinlenilmiş ve bu şekilde yüzlerce kişinin gerek işleri 
gerekse sosyal ve aile hayatları kapsamında yapmış oldukları telefon görüşmeleri kayıt altına 
alınmıştır. Bu husus bir örnekle açıklanmak gerekirse Fenerbahçe Kulüp santrali İstanbul 
11.Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Mehmet Ekinci’nin verdiği 14.04.2011 tarihli karar ile TFF 
santrali İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Resul Çakır’ın verdiği 10.03.2011 tarihli 
karar ile dinlenilmiştir.  

Bunun yanı sıra Aziz Yıldırım’ın şirket (İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Bilal 
Bilen’in 16.03.2011 tarihli kararı ile) santrali, İlhan Ekşioğlu’nun şirket santrali, Şekip 
Mosturoğlu’nun avukatlık bürosu (üstelik dinlenilen telefon büro ortağı avukat Ayhan 
Çopuroğlu’na ait olmasına rağmen İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Y.Hakan 
Günay’ın 06.04.2011 tarihli kararı ile) soruşturma süresince dinlenilmiştir. 

6.-Soruşturma kapsamında ismi dahi geçmeyen şahısların telefon bilgileri ilgili GSM şirketine 
yazılarak dosya kapsamına alınmıştır. Bu kişilerin ve telefonlarının dinlenip dinlenilmediğine 
ilişkin bir karara dosyada rastlanılmamıştır. Soruşturma dosyasının ekinde yer alan 
II.Klasörün 291 nolu evrakına göre, Nuray Mutlu, (TCG Gediz Gemisinde görevli) 
Kemalettin Yakar, (Gölcük Donanma Komutanlığında görevli) Kemalettin Yakar, (Marmaris 
Deniz Üstünde görevli) Sadık Kula, Milliyet Gazetesinin santral telefonu, Gürcan Alkan, 
Güven Pazarlama ünvanlı şirket, Ahmet Selahattin Salbacak, Barmak Sigorta Aracılığı, 
Mustafa Tunç, Ekspres Gazetesi santral telefonu, Havva Bodur, Ali Kara, Sertan Asa 
bunlardan bazılarıdır. 

7.-Dosya kapsamında iletişimin denetlenmesine ilişkin memur taleplerinde, şube oluru, 
savcılık onayı ve mahkeme kararlarında haklarında iletişimin denetlenmesi talep edilenlerin 
kimlik bilgisi olmamasına rağmen verilmiş mahkeme kararları bulunmaktadır. Bunun tek 
istisnası Burak (isimli şahıs) hakkında İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Bülent 
Akasma tarafından “kimlik bilgilerinin belirtilmediği” gerekçesi ile verilen red kararıdır.  

Burak isimli şahıs hakkında telefon dinleme kararı verilmesi talebiyle dönemin soruşturma 
savcısı Zekeriya Öz tarafından 29.12.2010 günü talepte bulunulmuştur. Bu talep üzerine 
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Bülent Akasma, 29.12.2010 tarihli kararında 
“İLETİŞİMİN DİNLENMESİNE YÖNELİK TALEP YAZISINDA TALEBE KONU 
ŞAHSIN AÇIK KİMLİK BİLGİLERİ BELİRTİLMEDİĞİ ANLAŞILDIINDAN, 
YASAL UNSURLARI BULUNMAYAN İLETİŞİMİN TESPİTİ TALEPLERİNİN 
REDDİNE” karar vermiştir. 
 
Oysa soruşturma aşamasında soruşturma savcısı Zekeriya Öz ve (sonradan) Mehmet Berk 
tarafından başta Aziz Yıldırım hakkındaki iletişimin denetlenmesine ilişkin talepler olmak 
üzere teknik takip taleplerinin bir çoğu benzer şekilde yapılmıştır.  
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Burak isimli şahıs hakkındaki talebin İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yukarıda 
aktarılan gerekçe ile reddedilmesi hususu dikkate alındığında benzer şekilde  talep üzerine 
verilen diğer teknik takip kararlarının (söz konusu red kararının gerekçesine nazaran) hukuka 
aykırı olduğun ortaya çıkmaktadır.  
 
Bu durumda söz konusu teknik takiplerle ilgili olarak hem talepte bulunan hem de karar veren 
yargı görevlilerinin cezai sorumluluğu söz konusu olmalıdır. Bunları örneksemek gerekirse 
İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Mehmet Karababa imzası ile 22.03.2011 tarihinde 
“Murat” isimli şahıs, İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Mehmet Ekinci imzası ile 
17.04.2011 tarihinde “Samet” isimli şahıs bu şekilde kimlik bilgileri olmamasına rağmen 
haklarında dinleme kararı verilmiştir. 

8.-İstanbul KOM Müdürü Nazmi Ardıç tarafından 15.06.2011 tarihli talep yazısı ile; dosya 
kapsamında şüpheli sıfatı olmayan, hakkında sonradan ceza davası açılmayan, KYOK kararı 
da verilmeyen Ankara Barosu avukatlarından Serdar Özersin, (bu tarihten bir ay önce 
oynanmış olan Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakasında şike yapacağı/şike faaliyetinde 
bulunulacağı gerekçe gösterilerek) hakkında iletişim verilerinin toplanması TİB Başkanlığına 
yazı yazılması için mahkeme kararı alınması hususu Soruşturma savcısından talep edilmiştir. 
Bu hususta bir mahkeme kararı alınması gerekmesine rağmen Soruşturma Savcısı Mehmet 
Berk doğrudan TİB Başkanlığına yazı yazarak ilgiliye ait iletişim bilgilerinin gönderilmesini 
istemiştir. Bu istek üzerine TİB Başkanlığı tarafından gönderilen cevap ve cevap eki bilgiler 
dosya muhteviyatında mevcut olmadığından ne amaçla, nerede kullanıldığı bilinmemektedir. 

9.-İllegal yapının soruşturma sürecindeki algı yaratma faaliyetleri, soruşturmanın 
gizliğini ihlali, 

Diğer tüm popüler soruşturmalarda olduğu gibi 3 temmuz soruşturmasında da illegal yapı, son 
derece kapsamlı bir algı operasyonu yürütmüştür. Bu bağlamda polis ve savcılık 
kaynaklarından (gizli) soruşturmaya ait evraklar basın kuruluşlarına servis edilmiş, illegal 
yapı ile işbirliği içinde olan basın mensupları vasıtasıyla bu evraklar yoğun bir şekilde 
kullanılmıştır. Bunları örneksenmek gerekirse, 

a.-Aziz Yıldırım’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğünde çekilen “eşgal tespit görüntüsü” Beyoğlu 
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru İlker 
Torun tarafından kimlik ve eşgal tespit programına girilmek ve fotoğrafın alınarak gazeteci 
Engin Belli’ye verilmiştir. (Polis memuru İlker Torun hakkında İstanbul 21.Sulh Ceza 
Mahkemesinin 2012/1073 Esas ve 12.02.2013 tarihli karar ile görevin gereklerine aykırı 
hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine sebebiyet vermekten ötürü   1 yıl hapis cezası 
verilerek hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilmiştir. Emniyet Genel 
Müdürlüğünün 24.04.2012 tarih ve 2012/130-131 sayılı kararı ile “meslekten çıkarma” cezası 
uygulanmıştır. Gazeteci Engin Belli ve Gazeteci Nihat Uludağ hakkında İstanbul 2.Asliye 
Ceza mahkemesinin 2011/353 Esas sayılı dosyası tahtında Engin Belli 5 ay hapis cezası, 
Nihat Uludağ için ise 3.000.-TL. adli para cezasına hükmedilmiştir.) 
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b.-Soruşturma süreci devam ederken Aziz Yıldırım, Ali Kıratlı, Sezer Öztürk, Korcan Çelikay 
ve Ümit Karan’ın polis ifade tutanaklarının “word” hali, Ahmet Çelebi’nin polis ifadesinin ise 
“pdf” hali  

https://rapidshare.com/#!download|298cg|3685882869|ifadeler.rar|3090|R~CE8C5131C96AD
03A1074F102D33F962F 	    

isimli internet sitesinde yayınlanmıştır. Bilindiği üzere hiçbir zaman ifade tutanaklarının word 
hali şüphelilere ve/veya müdafilerine verilmemektedir. Şüpheli ve/veya müdafilerine sadece 
ifade tutanaklarının bilgisayar çıktısı verilmektedir. Özellikle Aziz Yıldırım’ın emniyet 
müdürlüğünde ifade vermediği ve emniyet ifadesi için üretilen soruların muhteviyatında 
bulunduğu 182 sayfalık ifade tutanağının hiçbir şekilde Aziz Yıldırım ve/veya müdafilerine 
verilmediği gerçeği karşısında bu tutanağın sadece emniyet müdürlüğü bilgisayarlarında word 
formatında olduğu hususu tartışmasızdır. Bu durumda söz konusu sitede yayınlanan “word” 
formatındaki ifade tutanağının İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğünde 
görev yapan illegal yapıya mensup kişiler tarafından verilebileceği hususu da açık ve 
tartışmasızıdır. 

c.-3 Aralık 2011 (Cumartesi) tarihinde yani dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 
6222 sayılı Yasada düzenlenen cezaların indirilmesine ilişkin 6250 sayılı Yasanın veto 
edildiği günün ertesi günü  “henüz dosyada yayın yasağı ve kısıtlama kararı mevcut iken” 
dönemin İstanbul (Özel Yetkili) Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen; Aziz Yıldırım’ın 
örgüt yöneticisi olduğu, 6222 sayılı Yasanın yürürlüğünden önce oynanan 6 maç ile ilgili 
olarak nitelikli dolandırıcılık, 6222 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten sonra 4 maç ile ilgili 
olarak şike ve 3 maç ile ilgili olarak teşvik suçlarından cezalandırılmasının talep edildiğini, 
dosyada ismi geçen 93 şüpheli hakkında dava açıldığını, dosyada gizli tanıkların 
bulunduğunu, 83 kişi hakkında (bunlardan Yılmaz Vural, Mahmut Özgener, Emre Belözoğlu, 
Önder Turacı ve Sinan Engin’in ismini de vererek) takipsizlik kararı verildiğini, TFF nin de 
içinde bulundu 10 müştekinin bulunduğunu basın toplantısı ile iddianameyi kamuoyuna 
açıklamıştır. 

9 Aralık 2011 tarihinde İstanbul (Özel Yetkili) 16.Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul 
etmiştir. Bu tarih 6222 sayılı Yasada düzenlenen cezaların indirilmesine ilişkin 
(Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 6250 sayılı Yasanın vetosundan sonra 6222 sayılı 
Yasada 6250 sayılı Yasa ile yapılan değişikliklerin aynen TBMM’ye iadesine ilişkin olarak 
hazırlanan) 6259 sayılı Yasanın TBMM de görüşüldüğü gündür. 

d.-İstanbul Özel Yetkili 16.Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaların başladığı 19 Şubat 2012 
tarihinde ise Emrullah Erdinç ve Özkan Tamirak, operasyonda görev yapan KOM Şubede 
görevli polis memurları tarafından kendilerine aktarılan bilgilere dayanarak (operasyonu polis 
gözüyle anlatan) Ne Şike Bitti Ne Sevdam isimli kitabı yayınlamışlardır. Kitap 3 temmuz 
duruşmalarının başladığı günlerde haber kanalları başta olmak üzere yazılı ve görsel medyada 
geniş bir yer bulmuştur. Bu şekilde duruşmaların başlaması ile birlikte algı operasyonu 
sürdürülmüştür. 
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e.-3 temmuz gününe ait (Aziz Yıldırım ve diğerler ilgililerin polis tarafından gözaltına 
alınmalarına ilişkin) “Polis Kamera” görüntüleri medyaya servis edilmiştir. Keza soruşturma 
safhasında polis tarafından kayıt altına alınan bir kısım görüntüler de benzer şekilde medyaya 
servis edilmiştir. Bunu örneksemek gerekirse İbrahim Akın ile Yusuf Turanlı’nın kamuya 
açık bir lokantada polis tarafından gizli olarak çekilen görüntüleri medyaya servis edilmiştir. 
Soruşturmanın ilk gününden itibaren şüphelilerin polis ve savcılık ifadeleri ile kısıtlama kararı 
bulunan soruşturma dosyasına ilişkin bilgiler görsel ve yazılı medyaya servis edilmiş, bu 
belge ve bilgiler illegal yapıya yakın basın mensupları tarafından medyada ilgili kişiler ile 
alakalı olumsuz algı yaratmak maksatlı olarak kullanılmıştır. 

Bu noktada altı çizilmesi lazım gelen bir başka husus ise mahkeme sorgularının yapılacağı 
gün (Aziz Yıldırım ise henüz poliste dahi ifade vermemişken) İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
KOM Şube Müdürlüğü (İstanbul Emniyet Müdürlüğü imzası ile) yazılı bir basın açıklaması 
yapmış ve “suç örgütü tarafından 19 maçta şike ve teşvik primi yapıldığının tespit edilip, 
delillendirildiği, suç örgütüne ait silahların ele geçirildiği” şeklindeki bir içerikle açıklama 
yapmış ve bu şekilde daha soruşturmanın başında adı geçen kişilerin masumiyet ilkesini ihlal 
ile adı geçen şahıslar ile alakalı kamuoyunda olumsuz bir algının ortaya çıkmasına sebebiyet 
vermiştir. 

10.-Kanunun aradığı şartlar bulunmadığı halde CMK m 135 ve 140 gereğince teknik 
takip yapılması hukuka aykırıdır 

Soruşturma savcısı, CMK m 160 ve 161 gereğince her hangi bir şekilde bir suçun işlendiğini 
öğrendiğinde derhal gerekli soruşturmayı yapar ve kamu davası açılmasına gerek olup 
olmadığına karar verir. Emrindeki adli kolluk görevlileri aracılığıyla her türlü araştırmayı 
yapar. 
 
Kanunun açık düzenlemesi bu şekilde olmasına rağmen soruşturmayı yapan Cumhuriyet 
Savcısı Zekeriya Öz; 02.12.2010 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğüne yazdığı talimat konulu müzekkere ile polisin, kendilerinden 
(soruşturma savcılığından) teknik takip kararı talep etmesini rica etmiştir. Bunun 
akabinde de polisin talebi üzerine önce teknik takip kararları verilmiş, hemen ardından 
soruşturma dosyası üzerinde KISITLAMA KARARI verilerek hiçbir hukuki denetime imkan 
vermeyen kapalı devre bir soruşturma süreci işlemeye başlamıştır. 
 
Soruşturmayı bizzat yürütmekle görevli cumhuriyet savcısının, dosyasının kendisine tevzi 
edildiği birinci gün daha hiçbir araştırma yapmadan doğrudan teknik takip yoluna başvurması 
ve bunun içinde kendisi işlem yapmak yerine, emniyet müdürlüğüne müzekkere yazarak 
polisin kendisinden teknik takip talebinde bulunmasını istemesi yürürlükte bulunan mevzuat 
ile açıklanabilecek bir durum değildir.  
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Söz konusu dosyaya ilişkin izah olunan bu süreç , soruşturmanın CMK hükümlerine göre 
değil Projenin senaryosunun gerçekleşmesini sağlayacak bir saik ve (illegal bir yapılanmaya 
ait) hiyerarşi ile yürütüldüğünü açıkça ortaya koymaktadır. 
 
11.-Soruşturmada “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi ihlal edilmiştir 
 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 27.12.2010 günü 
TBMM Başkanlığı’na sunulan “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun 
Tasarısının” GENEL GEREKÇESİNDE “5149 sayılı kanunda ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ 
FİİLLERİ SUÇ OLARAK TANIMLANMADIĞI GİBİ CEZA KANUNLARINDA DA BU 
FİİLLER ÖZEL OLARAK DÜZENLENMEMİŞTİR. BU KANUN İLE ŞİKE VE TEŞVİK 
PRİMİ SUÇ OLARAK DÜZENLENMİŞ” tespitine yer verilmiştir. Aynı tasarının MADDE 
GEREKÇELERİ incelendiğinde 11. Maddenin gerekçesi olarak “5149 sayılı kanunda ve 
Ceza hükmü içeren diğer kanunlarda suç olarak belirtilmeyen şike ve teşvik primi bu 
madde ile suç haline getirilmiştir.” Tespiti dikkate alındığında şike ve teşvik fiilleri 
14.04.2011 tarihinden önce Türk Ceza Mevzuatında suç olarak düzenlenmemiştir. 
 
Anayasa m 38/1’de yer alan “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç 
saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz” ve TCK m 7/1 de “işlendiği zaman yürürlükte 
bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik 
tedbirine hükmedilemez” hükümleri gereğince Aziz Yıldırım hakkında şike yapma iddiasıyla 
cezalandırılmasının talep edilmiş olması Anayasa, CMK ve TCK genel hükümlerine açıkça 
aykırıdır. 
 
Söz konusu ağır hak ihlalleri basit hatalar sonucu doğmamıştır. Soruşturma da görev alan 
kişilerin projede yazılan senaryoyu gerçekleştirmeye yönelik saikle ve illegal yapılanmış bir 
oluşuma ait hiyerarşi ile hareket edildiğinin göstergesidir. 
 
12.-Fenerbahçe Spor Kulübünün ve Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe bağlılarının 
soruşturmaya dahil edilmesi hukuka aykırıdır ve illegal yapıya mensup adli kolluk 
tarafından senaryosu yazılan bir projenin ürünüdür 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK m 250 ile yetkili bölümü) 2010/2287 nolu 
soruşturma dosyasında savcı Mehmet Berk imzasıyla mahkemeye sunulan iddianamenin 147. 
Sayfasında; “……Mahmut Özgener’e yönelik iletişim tespitlerinde, Aziz Yıldırım’la; şüphe 
çeken bazı görüşmelerinin  olduğu, aracılar üzerinden görüşüp buluştukları, Aziz Yıldırım’ın; 
Fenerbahçe futbol takımının oynayacağı müsabakalarda görev alacak hakemlerin 
Fenerbahçe aleyhine karar vermemesi için girişimlerde bulunduğu, bazı müsabakalar için 
hakem ayarlaması yapmaya çalıştığı, Mahmut Özgener’in bu işler karşılığında futbol camiası 
içerisinde etkin konumda bulunan Aziz Yıldırım’ın desteğini almayı hedeflediği, Aziz 
Yıldırım’dan gelen her türlü talebe olumlu cevap vermeye çalıştığı görülmüş, ardından Aziz 
Yıldırım hakkında da örgütsel ilişkilerinin tespiti ve ortaya çıkarılması için 17.02.2011 günü 
adli çalışmalara başlanmıştır…..” tespitler gerekçesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı 
Aziz Yıldırım tamamen soyut nedenlerle soruşturmaya dahil edilmiştir. 
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Yukarıda aynen alıntı yapılan (iddianameye de aktarılmış) Aziz Yıldırım aleyhine yapılan bu 
isnatlara konu fiillerde herhangi bir hukuka aykırılık söz konusu olmadığı gibi söz konusu 
isnatlara konu filler ceza yasalarında suç olarak da tanımlanmamıştır. 
  
Ayrıca soruşturma savcısı Mehmet Berk tarafından genel bir ifade ile kaleme alınan isnat 
konusu olaya ilişkin olarak somut hiçbir verinin de olmadığı görülmektedir. Hangi maçta hangi 
hakem ayarlanmıştır? Bunun delili nedir? Hakem ayarlanmış ve polis bunu tespit etmiş ise 
bahis konusu bağlanmış hakem veya hakemlere soruşturma yetkilileri neden işlem 
yapmamıştır?  
 
Soruşturma makamlarının iddianameye konu ettiği bu isnatlara rağmen bağlandığı iddia olunan 
hakemleri söz konusu müsabakalara tayin eden ve atayan TFF Başkanı Mahmut Özgener, 
Merkez Hakem Komitesi Başkanı Oğuz Sarvan hakkında neden soruşturma makamı tarafından 
takipsizlik kararı verilmiştir? Benzer sorular çoğaltmak mümkündür. Bu değerlendirme bile 
soruşturma görevlilerinin delilsiz bir şekilde sadece kendileri tarafından senaryosu yazılan 
projeyi hayata geçirmeye çalıştıkları açıkça ortadır.  
 
Aziz Yıldırım’ın Mahmut Özgener’le yaptığı görüşmelerin içeriği, suç işlendiğine ve/veya suç 
işleneceğine ilişkin (basit, makul, kuvvetli) bir şüphe oluşturmadığı halde soruşturmayı yapan 
illegal yapı mensupları sanki bir suç işlenmiş ve/veya işlenecekmiş gibi bir değerlendirme 
yaparak Aziz Yıldırım hakkında CMK hükümlerine aykırı şekilde doğrudan teknik takip kararı 
verilmesini talep etmiş, aynı illegal yapıya mensup yargı mensupları tarafından bu hukuka 
aykırı talepler kabul edilerek yasa dışı dinleme kararları verilmiştir. Sonuç olarak hukuka 
uygunluk şemsiyesi altında elde edilen ve gerçekte ise yasa dışı dinleme kararları ile elde edilen 
soruşturma dosyası içinde mevcut tüm telefon kayıtları hukuka aykırıdır. Soruşturma 
makamlarının hukuka uygun soruşturma şemsiyesi altında yapmış oldukları soruşturma esasen 
CMK.nın soruşturma evresine ilişkin tüm düzenlemelerini ve temel hukuk kurallarını ihlal 
etmektedir.  
 
13.- Alaeddin Yıldırım’ın Hukuka Aykırı Olarak Dinlenilmesi 
 
Teknik Takip ve İzleme Büro Amirince 21.04.2011 tarihli resmi belgesidir. Belge içeriğinin 

3. paragrafında “iletişimi dinleme ve kayıt altında bulunan Alaeddin YILDIRIM isimli şahıs 

“… dediği tespit olunmuştur. Bu nedenle de “Alaeddin YILDIRIM’ın … nolu tel. in dinlenerek 

kayda alınmasının uygun olacağı …” denilmektedir.  

YANİ EMNİYET, 21.04.2011 DE TALEP ETTİĞİ DİNLEME VE KAYDA ALMA 

YAZISINA GEREKÇE OLARAK 24.04.2011 TARİHLİ 3 GÜN SONRAKİ HENÜZ 

GERÇEKLEŞMEMİŞ BİR KONUŞMAYI DELİL OLARAK GÖSTERMEKTEDİR. BU ŞU 

SONUCU DOĞURUR; YA ALAEDDİN YILDIRIM’IN DİNLEME VE KAYDA ALMA 

TARİHİ RESMİ EVRAKTA SAHTEKARLIK SUÇU İŞLENEREK “ESKİ TARİH” Lİ 
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BELGE GİBİ DÜZENLENMİŞ YA DA ALAEDDİN YILDIRIM HİÇBİR YARGI KARARI 

OLMADAN DİNLENMİŞ VE BU DİNLEMELERDEN SONRA KARAR ALINMIŞTIR. 

BİZCE HER İKİSİ DE FENERBAHÇEYE VE AZİZ YILDIRIM’A KARŞI YÜRÜTÜLEN 

OPERASYONUN NE KADAR GAYRİ HUKUKİ OLDUĞUNU AÇIKÇA 

GÖSTERMEKTEDİR. KALDI Kİ TÜM “DİNLEME VE KAYIT ALTINA ALMA TALEP” 

YAZILARININ TARİH BÖLÜMLERİNİN ELLE YAZILMIŞ OLMASININ DA TESADÜF 

OLMADIĞI DA AÇIKÇA ORTAYA ÇIKMIŞTIR.   

İddianamenin 21 nci sayfası üçüncü paragrafında, Alaeddin Yıldırım’ın telefonunun 

18.03.2011 tarihinde başladığı belirtilmiştir. Halbuki, 22.03.2011 tarihinde teknik takip 

ve kayıt kararı alınmıştır. Bu da İstanbul Emniyetinin yasal dinleme kararı olmadan 

telefonları dinlediğinin “kendi ağızlarından itirafıdır”.  

Hukuka aykırılıklar silsilesi (hukuka uygunluk şemsiyesi altında) soruşturma boyunca da 

devam etmiş ve illegal yapının yazdığı proje senaryosuna uygun şekilde Kulüp Başkanından 

yöneticisine, idari menajerinden sporcusuna, sigortalı profesyonel çalışanından kongre 

üyesine kadar tüm camia teknik takip kapsamına alınmıştır. Tüm bu işlemler CMK m 135 ve 

140 ta düzenlenen prosedüre aykırı şekilde yapılmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü camiası 

açıkça yargı görevini kötüye kullanan ve hem emniyet hem de yargı kurumlarına sızan bir 

örgütün hedefi haline gelmiştir. 

B.- Operasyonun ayak sesleri 

29 Mayıs 2011 tarihinde (o tarihte) milletvekili olan bir şahıs katıldığı (TELEGOL isimli) 
televizyon programında şunları demiştir.  

”Türk futbolundaki kirliliği belki de mahkemelerde çözeceğiz. İtalya’da olduğu gibi bu 
mahkemede çözülecek. Futbolda derin bir yapılanma var. O anlamda çok önemli görüyorum. 
Karabükspor maçında Emenike’nin ben oynamak istemiyorum demesi bir soru işaretidir. 
Ekmek yediği takımda neden Fenerbahçe’ye karşı oynamak istemedi. Bunu oynatmayan 
gerekçe nedir ? Bu ligin tescil edilmemesini talep edeceğim.  

Mahkemeye intikal ettiğinde bunların hepsi ortaya çıkacaktır. Bu derin yapılanmanın artık 
temizlenmesi lazım. Sonuna kadar bu işin üzerine gidilecektir. Mahkemeler artık her şeyin 
üzerine gidiyor. Türkiye’de yargılanamaz denilen insanlar yargılandı ve suçlu olan cezasını 
çekiyor.”  

Bu çarpıcı açıklamaların yapıldığı tarihten yaklaşık 45 gün öncesinde 14 Nisan 2011 tarihinde 
6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  
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Yasanın hazırlanmasının hemen ardından 3 Mayıs 2011 tarihinde Sporda Şiddet ve 
Düzensizliğin Önlenmesine ilişkin bir “Kolokyum” yapılmıştır. Bu kolokyumda sunulan 
makaleler ve bilimsel görüşler sonradan Seçkin Yayınevi tarafından kitap haline getirilmiştir. 
Kitabın birinci basısı Ağustos 2011 ikinci basısı ise Ocak 2012 tarihinde yapılmıştır. Kitabın 
adı da Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu şeklindedir.   Bu noktada kitabın 
girişinde yer alan kolokyumda açılış konuşması yapan Prof. Dr. İzzet Özgenç’in 6222 sayılı 
yasanın yapılma sürecine ilişkin sözlerini aynen aktaralım.  

“Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yüksel Erdoğan yeni Türk 
ceza hukuku mevzuatının yürürlüğe girdiği tarihten beri uygulaması ile ilgili olarak ortaya 
çıkan sorunları, diğer kanunların bu mevzuat hükümlerine uyumuna yönelik olarak icra 
edilen yasama faaliyetini yakinen takip eden akademisyenlerden birisi olarak şahsıma 
sorunla ilgili bilgi vermiştir. Bunun üzerine şahsım tarafından Başbakanlık Müsteşarı ile 
irtibata geçilerek, söz konusu kanun tasarısı taslağının gözden geçirilmesinin sağlanması 
talebinde bulunulmuştur. Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Faruk Nafiz Özak’ın da 
muvafakatiyle, önce Başbakanlık Kanunlar Genel Müdürlüğü nezdinde 4 Aralık 2010 
Cumartesi günü Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri 
ile bir toplantı düzenlenmiştir.  

Bu toplantıda söz konusu tasarı taslak metninin düzeltilebilmesi için izlenmesi gereken 
yönteme ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunulmuş ve metin üzerindeki çalışmaya 18 ve 19 
Aralık 2010 tarihinde devam edilmesine karar verilmiştir. 

18 ve 19 Aralık 2010 tarihlerinde yapılan toplantı Türkiye Futbol Federasyonunun ev 
sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
Başkanvekili başkanlığında yapılan bu toplantıya, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu 
temsilcileri ile akademisyen olarak şahsımın yanı sıra Sayın Prof. Dr. Cumhur Şahin, Sayın 
Prof. Dr. Adem Sözüer ve Sayın Prof. Dr. İlhan Helvacı katılmıştır.” 

Kolokyum açılışında yapılan konuşmalarda belirtildiği üzere 6222 sayılı yasanın mutfak 
çalışması bu kişiler tarafından yapılmıştır. Söz konusu yasaya ilişkin hazırlık aşamasında 
açıklamadan anlaşılacağı üzere;  Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının yöneticileri olmadığı 
gibi her hangi bir kulüp temsilcisi de yer almamış olduğu görülmektedir.   

Sayın Özgenç’in Kolokyumda yaptığı açılış konuşmasının son bölümüne de bir bakalım. 
Sayın Özgenç, tarafından üzerinde çalışılan taslak 20 Aralık 2010 tarihinde Başbakanlığa 
teslim edilmiştir. Kanun tasarısı 27 Aralık 2010 tarihinde TBMM sevk edilmiştir. Tasarı 2 
Şubat 2011 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu tarafından oluşturulan alt komisyonda ve 
bilahare 16/17 şubat 2011 tarihinde Adalet Komisyonunda kabul edilmiştir.  

Bu tarih aslında çok ilginç bir tesadüf eseri olarak İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından başlatılan soruşturma kapsamına Sayın Aziz Yıldırım’ın dahil edildiği ve telefon 
iletişiminin kayıt altına alınmaya başladığı tarihtir.  
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Söz konusu kolokyumda konuşmacı olarak katılanlarında kimler olduğunu bir kez daha 
hatırlatmakta yarar görüyoruz. Kolokyuma Sayın Prof. Dr.İzzet Özgenç dışında, Sayın Osman 
Karakuş, Sayın Yunus Egemenoğlu, Sayın Prof.Dr. Bahri Öztürk, Sayın Prof. Dr. Mahmut 
Koca ve Sayın Doc. Dr.İlhan Üzülmez konuşmacı olarak katılmıştır.   

Katılımcılar arasında bulunan Sayın Osman Karakuş,  Emniyet Müdürlüğü 1.nci Hukuk 
Müşaviri olup, kolokyum açılış konuşmasında bahis edilen 18/19 Aralık 2010 tarihinde TFF 
ev sahipliğinde yapılan çalışma toplantısına Emniyet Genel Müdürlüğünü temsilen katılan 
kişidir.   

Şike Soruşturması, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 23.11.2010 
tarih ve B.05.1.EGM.4.34.(16755).22115-2700 sayılı yazısı ile başlamıştır. Sayın Özgenç’in 
kolokyum açılış konuşmasında ifade ettiği üzere 6222 sayılı yasanın hazırlık çalışmalarına da 
bu tarihten yaklaşık 15 gün sonra başlanmıştır. Yasa Adalet Komisyonunda kabul edildiği 
tarihte Sayın Aziz Yıldırım dinlenmeye başlanmıştır. Soruşturmayı yürütün emniyet 
birimlerinin bağlı bulunduğu ve yukarıda sayı referansı verilirken EGM şeklinde kısaltılan 
Emniyet Genel Müdürlüğünün 1.Hukuk Müşaviri Sayın Osman Karakuş yasanın hazırlık 
sürecinde bizzat görev almıştır.  

İllegal Yapı mensupları, 3 Nisan 2011 tarihinde kolluk güçlerinin uygulamada 
karşılaşabileceği tereddütleri gidermek amacıyla yapılan  kolokyumda sunulan bilimsel 
görüşleri dahi kendi amaçlarına uygun şekilde kullanmıştır. Son yıllarda hükümetin ceza 
yasalarında yaptığı düzenlemelerde etkin roller alan ve ülkemizin kendi alanlarında en yetkin 
uzman bilim adamları tarafından söz konusu kolokyumda yapılan sunumlar, illegal yapı 
mensubu polis ve hakimler tarafından önce fezlekeye bilahare iddianame ve karara aktarılmış 
ve bu şekilde söz konusu saygın bilim adamlarının (bilimsel alanda) ve hatta (dolaylı olarak) 
hükümetin 3 temmuz soruşturmasında ve yargılama sürecinde yer alan illegal yapı 
mensuplarını destekledikleri izlenimi yaratılmıştır.    

Şike soruşturması sonucunda kolluk tarafından hazırlanan fezlekede yapılan hukuki tanım ve 
tasniflerin söz konusu kolokyumda katılımcılar tarafından yapılan sunumlara dayandırılması 
ise hukuk dünyasında bu güne kadar görülmemiş bir durumdur.  

 

Kolluk tarafından hazırlanan fezlekenin, sonradan iddianameye ve kovuşturma süreci sonunda 
da nihai karara hemen hemen yüzde yüz uygunluk ihtiva ediyor olması ve hatta gerek 
iddianameye gerekse nihai kararın yazılış formatına dayanak olması da kolokyumun  illegal 
yapı mensubu polis ve yargı mensupları tarafından ne denli etkin bir şekilde kullanıldığının 
görülmesi bakımından önemlidir. 

Uygulamada savcılarımız iddianame tanzim ederken yada hakimlerimiz hükmü 
gerekçelendirirken özellikle yeni uygulanan yasal düzenlemelere ilişkin olarak emsal karar 
olmayan durumlarda yasaya ilişkin hukuki değerlendirmelere, bilimsel görüşlere 
dayandırmaktadır. Yani esasen kolokyumun açılışında belirtildiği üzere “kolokyumun 
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yapılma amacın kolluk güçlerinin uygulamada karşılaşacakları tereddütleri gidermek” 
olmakla birlikte görülmektedir ki söz konusu kolokyumda yapılan sunumlar 3 Temmuz 
sürecinde görev alan illegal yapıya mensup polislere fezleke konusunda, savcılara 
iddianame konusunda, hakimlerime ise gerekçeli kararları konusunda bilimsel dayanak 
sağlamak için kullanmıştır. Yani kolokyumda yapılan sunumlar 6222 sayılı yasaya ilişkin 
sürmekte olan soruşturmaya ve ileride yapılacak yargılamaya ve hükme dayanak olacak 
uygun bilimsel görüş tabanı (yani açıkça hukuki kılıf) hazırlamak için illegal yapı mensupları 
tarafından kullanılmıştır. Daha en başta illegal yapı mensupları tarafından yazılan proje 
senaryosuna uygun şekilde soruşturma sürerken, illegal yapının mensupları kovuşturma ve 
karar aşamasının da proje senaryosuna uygun şekilde sonuçlanmasını garanti altına almış 
olmaktadır. Bu şekilde illegal yapı mensupları emsal yargı kararı olmayan bir düzenlemenin 
uygulamasına ilişkin olarak en azından bilimsel alanda savunulabilecek bilimsel bir dayanak 
sağlamış olmaktadır. İllegal örgüt; bu şekilde bir yandan savcılığın ve mahkemenin emsali 
olmayan 6222 sayılı yasanın uygulama şeklinin keyfi ve subjektif yorumla belirlemediğini,   
objektif bilimsel temeli olan bir uygulama yaptığını söyleyebilecek olanağa erişmektedir. 
Diğer yandan da saygın bilim adamlarının ve hatta hükümetin söz konusu operasyona, 
soruşturma ve yargılamaya desteği olduğu şeklinde bir algı yaratılmış olmaktadır.  

Sonuç olarak yukarıda izah ettiğimiz bu yöntemde daha yargılama süreci bile başlamamışken 
nihai hükme dayanak olabilecek (sunumda bulunan bilim adamlarına işbu şikayetimize 
konu illegal yapı mensubu kolluk makamları tarafından proje senaryosuna uygun olan 
tek taraflı deliller sunulmuş olduğu ve söz konusu bilim adamaları da manipüle edilmiş 
bu deliler ile bilimsel görüş oluşturdukları için sunulan bilimsel görüşlerin tarafgirliği 
tartışmasız nitelikte) bilimsel bir görüş ürettirilmektedir.  

Soruşturma da kavuşturma da önceden ürettirilen bu bilimsel çerçevede görülmekte, yani 
daha ilk günden belirlenmiş, önceden ürettirilmiş bilimsel görüş çerçevesinde 
neticelendirileceği belli bir yargılama söz konusudur. Ürettirilmiş bu bilimsel görüşe yani 
bilimsel teze karşı oluşacak antitez göz ardı edilmekte, bilimsel kesinlik taşımadığı bilindiği 
halde ürettirilmiş bilimsel görüşe uygun bir yargılama yapılmaktadır. Bu durumda bu görüşe 
karşı yargılama sırasında yapılacak savunmanın daha en baştan sonuçsuz kalacağı açıktır.  

Mahkemenin, önceden (illegal yapıya mensup kişiler tarafından) ürettirilmiş bilimsel 
görüşe bağlılığı o kadar sıkıdır ki görüşü üreten bilim adamları önlerine konan ulusal ve 
uluslararası hukuksal düzenlemeler karşısında konuya ilişkin görüşlerinde yargılama 
sırasında değişikliğe gitmiş ve fakat mahkeme, (illegal yapıya mensup kişiler tarafından) 
önceden ürettirilmiş bilimsel görüşün dışına çıkmamıştır. 

Bu operasyona bilimsel zemin olmak üzere ürettirilen bir başka eser ise Prof.Dr.Süheyl 
Donay’ın kaleme almış olduğu  “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi ve Şike ve 
Teşvik Primi” isimli kitaptır. Kitapta kullanılan önekler ile fezleke ve iddianamedeki 
örneklerin bire bir benzer olması (kitabın basım tarihine nazaran soruşturmanın gizliği 
sürerken) soruşturmaya ilişkin bilgilerin Sayın Donay ile paylaşıldığını göstermektedir. 
Soruşturma savcısı Mehmet Berk, Sayın Donay’ın kitabını da iddianamenin bir başka bilimsel 
dayanağı olarak görmüştür.  
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Bu iddiamızı çarpıcı olacağını düşündüğümüz şu örnek ile açıklamakta fayda vardır. Sayın 
Donay’ın kitabının 99.ncu sayfasında (aynen şunu yazmaktadır)  

...”bir sporcuya kendi takımı ile oynayacağı maçtan önce de transfer teklifi 
getirilebilir. Ancak bu teklif getirilirken kendi kulübüne karşı iyi oynamaması veya hiç 
oynamaması gibi spor ahlakına aykırı düşebilecek ve müsabaka sonucunu etkileyebilecek 
nitelikte öneriler yapılamaz. Yapıldığı takdirde bunun şike/şikeye teşebbüs olarak 
nitelenmesi olanağı ortaya çıkar...”   

İddianamenin 151 .nci sayfasından bir bölümü, kitaptan alıntı yapılan yukarıdaki kısımla bire 
bir benzeştiğinin görülebilmesi için aynen aktarıyoruz.  

...”bir sporcuya kendi takımı ile oynayacağı maçtan önce de transfer teklifi 
getirilebilir. Ancak bu teklif getirilirken kendi kulübüne karşı iyi oynamaması veya hiç 
oynamaması gibi spor ahlakına aykırı düşebilecek ve müsabaka sonucunu etkileyebilecek 
nitelikte öneriler yapılamaz. Yapıldığı takdirde bunun şike/şikeye teşebbüs olarak 
nitelenmesi olanağı ortaya çıkar.  

Aşağıda ayrıntılı şekilde irdelendiği üzere; Fenerbahçe SK yöneticileri veya 
bağlantılı şahıslar tarafından Emenike, Sezer Öztürk, Sercan Yıldırım, Serdar Kulbilge ve 
Mahmut Boz; Beşiktaş SK yöneticileri ve teknik kadro tarafından da İbrahim Akın ve 
İskender Alın isimli futbolculara bu içerikte transfer teklifleri yapıldığı belirlenmiştir”...  

Sayın Donay’a gizli soruşturmaya konu bazı iddialar ile ilgili çok somut bir soru sorulmuş 
kendiside bu soruyu kitabı ile cevaplandırmıştır. Tarih sıralamasına bakıldığında Sayın 
Donay’dan gizli soruşturmaya ilişkin hukuki görüş üretmesinin istendiği tarihin, 3 temmuz 
2011 sonrası ile aralık 2011 tarihleri arasında bir tarih olduğu anlaşılmaktadır.  Zira kitap 
ağustos 2011 tarihinde basılmış olup, iddianame ise aralık 2011 tarihinde İstanbul Özel 
Yetkili Cumhuriyet Savcılığına sunulmuştur.  

 

İzah edilen bu husus, Soruşturma Savcısı Mehmet Berk tarafından bizzat, soruşturmaya ilişkin 
çok gizli bilgilerin Sayın Donay’a verildiğinin en açık kanıtıdır. Zira Sayın Donay tarafından 
yazılan kitap, sonrasında Soruşturma Savcısı Mehmet Berk tarafın yukarıda izah edildiği 
şekilde iddianamede bilimsel dayanak olarak kullanılmıştır. 

Buraya kadar anlatılanlar ışığında kısa bir değerlendirme yapılırsa ortaya çıkan en önemli 
sonuç şudur.  

Sayın Prof.Dr.İzzet Özgenç’in 3 Mayıs 2011 tarihli kolokyumun açış konuşmasında  ifade 
ettiği üzere 6222 sayılı yasayı ilk kez uygulayacak kolluk güçlerine, uygulamaya ilişkin 
tereddütlerini gidermek için üstelik 6222 sayılı yasaya ilişkin daha ilk uygulama yapılırken 
bilimsel bir sunum yapılmıştır. İlk kez uygulaması yapılacak olan 6222 sayılı yasaya ilişkin 
her hangi bir emsal yargı kararı da ortada bulunmadığından daha soruşturma safhasında 
(üstelik tüm gizliliğine rağmen) ürettirilen bilimsel görüşler üzerine inşaa edilen bir 
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kovuşturma/soruşturma süreci geçirilmiş ve ardında ürettirilen bilimsel görüşlere uygun 
şekilde hukuki değerlendirmeler ile bir yargılama yürütülmüştür. Soruşturmaya bilimsel 
dayanak oluşturması için bilim insanlarına kitaplar yazdırılmış, bu kitaplarda yazılan kişisel 
bilimsel değerlendirmeler kelime kelime fezlekeye, iddianameye, gerekçeli karara 
aktarılmıştır. 

Ürettirilen bilimsel görüşlerin üzerinde açıklandığı örnekler birebir iddianameye konu olaylar 
ile örtüşmektedir. Tesadüf ile açıklanma ihtimali bulunmayan bu kuvvetli örtüşme gizli 
soruşturmanın söylenenin aksine bazıları için gizli olmadığını, bu bazılarının soruşturmadan 
haberdar olduğunu, yine bu bazılarının haberdar olmanın ötesinde soruşturmayı yönlendirmiş 
oldukları gerçeğini doğrulamaktadır.  

Kamuoyunda tartışılan çok önemli davalarda “delillerin üretildiği” şeklindeki iddia ve buna 
ilişkin güçlü deliller sanırız bu soruşturmada “hukukun üretildiği” gerçeği karşısında ciddiyet 
sıralamasında yer değiştirecektir.   

Şike soruşturmasının ve ardından yargılamanın tamamen telefon tapelerinin savcılık ve 
mahkeme tarafından subjektif olarak değerlendirmesine dayalı olarak neticelendiği göz 
önünde tutulduğunda telefon konuşmalarına ilişkin olarak yapılan bu hukuki 
değerlendirmenin dayanağı olan bilimsel değerlendirmelerin de önceden üretilmiş olduğu 
gerçeği ile durumun tam bir hukuk skandalı olduğu söylenmelidir. Özel olarak sipariş üzerine 
üretilen bilimsel görüşlere dayalı olarak yapılan bir hukuk yargılamasının bugüne kadar bir 
benzerinin görülmediği düşüncesindeyiz. Bilim adamlarına görüş ürettirenlerin de illegal 
yapının bir parçası olduğunu, soruşturma ve kovuşturma içinde görev yapan illegal yapı 
mensupları ile işbirliği içinde oldukları açık bir şekilde görülmektedir.  

C. SORUŞTURMANIN VARLIĞINDAN BAŞKALARININ DA HABERİ VARMIYDI?
  

Yukarıda çok net bir şekilde ifade ettiğimiz üzere gizli olarak yürütüldüğünü düşündüğümüz 
soruşturmanın hiç de gizli olmadığı, fezleke ve iddianameye konu somut olayların bazıları ile 
paylaşıldığı, bunun sonucunda da bu bazılarının bu somut olayları birebir değerlendirerek 
bilimsel görüş oluşturduklarını ifade etmiştik. Acaba gizli soruşturmadan haberdar olan 
başkaları da varmıydı. Bu bölümde tamamen soruşturma dosyası eklerinde yer alan tapelerden 
hareketle bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız.   

Bu başlık altında aktaracağımız ilk telefon kaydı (tape) 9 Mart 2011 tarihli; bu tape TFF 
Başkanı Sayın Mahmut Özgener ile (kendisinin özel iletişim danışmanı olan) Sayın Ahmet 
Gülüm arasında geçiyor. Sabah 09.00 da yapılan ve polis tarafından kayıt altına alınan telefon 
konuşması aslında çok açık bir şekilde Ahmet Gülüm’ün de Mahmut Özgener’in de 
soruşturma sürecinden, telefon dinlemelerinden ve teknik takipten haberdar olduğunu 
gösteriyor.  

Aşağıda ilgili tapeden aynen aktaracağımız bölümde Ahmet Gülüm’ün, Mahmut Özgener 
dışında Levent Kızıl ve Lütfü Arıboğan’ın da Aziz Yıldırım’dan uzak durmasını Mahmut 
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Özgener’e söylüyor. İsmi geçenler Mahmut Özgener’in TFF de en yakın çalışma arkadaşları 
olduğu için bu kişilerin Aziz Yıldırım ile görüşmelerinin Mahmut Özgener’i de sıkıntıya 
düşüreceği bileceğini düşündüğü için Ahmet Gülüm böyle bir uyarıda bulunmak 
mecburiyetinde hissediyor kendisini. 

Söz konusu telefon konuşması şu şekilde; 

A.G.He iyi süper, şey şimdi tabloyu toparlamaya çalışıyorumda ondan sonra yani bir kaç tane 
şeyim olacak, altını çizmek istediğim konu uyarı özellikle şu süreçte sende ondan sonra 
Levent de özellikle Lütfü de mümkün olduğu kadar uzak durun bu Aziz den. 

M.Ö......dan 

A.G.Aziz den. 

M.Ö.Tabi tabi 

A.G.Heh, iki yani sen Aziz ile telefon konuşması yaparken vesair etrafında 

M.Ö..... 

A.G....kullanabilecek kimse olmasın anlatabiliyor muyum 

M.Ö.Heh 

A.G.He buraları anormal kritik ve hassas konular 

M.Ö.Tabi Tabi 

A.G.Buraları, he bunu böyle 

M.Ö.Abi bugün bana geleckti o 

A.G.Aman abi yani 

M.Ö.Ondan sonra şimdi haber yolladım hiç federasyona değil dışarıda öyle rahat 
olabileceğimiz bir yerde kimsenin şey yapamayacağı bir yerde buluşuruz buluşsak 

A.G.Abi buluşma ya 

M.Ö.Abi şunlar baba bazı konuları telefonda konuşmak istemiyorum abi yani Ben ÇOK 
TEMKİNLİYİM SEN MERAK ETME sabahtan benim aklımada o sen şey yapma 
Ahmet 

A.G.Ya çok kritik bir konu yani o yüzden ne olur bunu böyle şey yap 

M.Ö.ŞÖFÖRÜMÜ BİLE ALMIYORUM (İngilizce) 

A.G.Tamam, tamam bu bu çok  önemli (İngilizce) 
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M.Ö.Anladım abi kendim kullanıyorum (İngilizce) 

A.G.Daha iyi tamam (İngilizce) 

M.Ö.Baba yani o kadarını biliyoruz yani 

Soruşturma dosyasından aynen aktardığımız yukarıdaki konuşmada Ahmet Gülüm, Mahmut 
Özgener’e Aziz Yıldırım polis tarafından teknik ve fiziki takip altında tutulduğundan Mahmut 
Özgener’i ciddi şekilde uyarıyor. İkili zaman zaman İngilizce konuşarak, konuşmalarının 
kayıt altına alınmasından kurtulmak istiyorlar. Bu noktada polis ve savcılığın Ahmet Gülüm’ü 
ifadeye çağırarak, bu bilgiye nereden ve nasıl ulaştığını sormaması da son derece ilginçtir.  

Ahmet Gülüm, Aziz Yıldırım ile alakalı konunun anormal kritik ve hassas bir konu olduğunu 
bilmektedir. Mahmut Özgener de bu konuda son derece dikkatli davranmaktadır. Öyle ki Aziz 
Yıldırım ile Federasyon binasında görüşmekten kaçınmakta, dışarıda olmasını teklif ettiği 
buluşmaya ise şoförü ile bile gitmemektedir. Sayın Mahmut Özgener’in, Aziz Yıldırım ile 
federasyon binasında buluşmaktan bu denli imtina etmesinin sebebi nedir. Bir kulüp 
başkanının Federasyon binasında bulunması kadar son derecede normal olan bir durum konu 
Aziz Yıldırım olduğunda neden Mahmut Özgener tarafından bu kadar kritik ve hassas bir 
durum olarak nitelendirilmektedir. Bu sorular Sayın Mahmut Özgener’e ne polis ne de savcı 
tarafından sorulmadığı için bu güne kadar net bir cevap da alınamamıştır. 

Bu bölüme ilişkin olarak Sayın Özgener’in içinde yer aldığı bir başka telefon konuşması daha 
vardır. 3 Temmuz 2011 saat 10.27 de TFF Başkanı Sayın Mahmut Özgener ile Vatan Gazetesi 
Spor Müdürü Sayın İbrahim Seten arasında yapılan telefon konuşması da (yukarıdaki telefon 
konuşması gibi) polis tarafından kayda alınmıştır.  

Söz konusu bu tape soruşturma dosyasında yer almaktadır. Tapenin kimler arasında geçtiğine 
ilişkin bölümünde İbrahim Seten’in ismi İbrahim diye geçmektedir. 

Bu konuşmanın bir bölümü çok ilginçtir. Bu ilginç bölümü tapeden aktarıyoruz. 

İ.S. Melih (Melih Gökçek’i kast ediyor) bir haftadır şey diyormuş sağda, solda, 
atacak..... 

M.Ö.Ne diyormuş 

İ.S.Azizi içeri atacak diyormuş 

M.Ö.Hadi Canım 

İ.S.Hı onun iddiası, birde bizim oyuncuları satın aldığını belgeleyecek şeyler var elimde 
diyormuş, abi sana diyordum ya Aziz’i yakalayacaklar diye 

Bu iletişim tespit tutanağından anlaşılacağı üzere Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe’ye yönelik bir 
operasyon düzenleneceği ve hatta Aziz Yıldırım’ın tutuklanacağı bilgisini bir gazeteci olan 
İbrahim Seten ve konuşmada ismi geçen kişi haftalar öncesinden bilmektedir. 
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Kaldı ki bu şahıslar sadece soruşturmadan haberdar değil, aynı zamanda kovuşturma sürecinin 
de nasıl sonlanacağı bilgisine de sahiptirler. Dahası konuşmada ismi geçen şahıs, soruşturma 
dosyasına ya kendisi bazı belge ve bilgileri vermiş yada ismi geçen şahısa soruşturma 
dosyasından belge ve bilgi verilmiş olmalıdır ki İbrahim Seten tarafından söz konusu şahsın 
“elinde belgeler” olduğunu söylenmektedir.   

Burada ilginç olan bir başka husus ise Sayın Seten’in, Sayın Özgener’e konuşmanın 
sonlarında söylemiş olduğu “abi sana diyordum ya Aziz’i yakacaklar” şeklindeki 
sözleridir.  Aslında bu konuşmanın başında İbrahim Seten tarafından Mahmut Özgener’e 
aktarılanlar operasyonun amacının anlaşılması bakımından da önemlidir.  

3 Temmuz 2011 sabahında İbrahim Seten ile Mahmut Özgener arasındaki konuşma bunun en 
açık göstergesidir.  

İ.S.Var mı baba yeni bilgi 

M.Ö.Yok oğlum yok, Nevzat Şakar yokmuş ama kesin. 

İ.S.Hı, hı sıçtılar abi, abi bu zaten tek taraflı Fenerbahçe üzerine yapılan bir şey belli 

M.Ö.Hı 

İ.S.Fenerbahçe üzerine yapılan bir şey yani bunlar daha Karabük marabük çıkar altından 
benim inancım.  

Türkiye’nin alanında en etkin gazetecilerinden biri daha 3 temmuz sabahında operasyonun 
tek taraflı olduğunu, hedefinde de Fenerbahçe olduğunu ifade ediyor. Daha soruşturmanın 
ilk saatlerinde Mahmut Özgener’in “Nevzat Şakar yokmuş ama kesin.” şeklindeki ifadesinden 
de soruşturma ve kovuşturma safhalarında şüpheli ve sanık sıfatı ile adı geçen Nevzat 
Şakar’ın tamamen kamuoyundan tepki gelmemesi için sürece dahil edilenlerden olduğu 
anlaşılıyor. Ama Nevzat Şakar’ın yargılama sonucunda ceza almayacağı ise daha başından 
belli. Mahmut Özgener’e söz konusu “kesin” bilginin kimden kendisine ulaştığı sorulması 
hukukun gereğidir. Ancak ne soruşturma aşamasında ne de kovuşturma aşamasında bu soru 
sayın Mahmut Özgener’e sorulmamıştır. 

Operasyonun varlığından haberdar olanlar bununla sınırlı değildir. Yine soruşturma 
dosyasında yer alan 3 temmuz 2011 tarihli bir başka tapeye göre operasyonun varlığından 
haberdar olan başkaları da vardır. Tapeye geçen konuşmanın sahipleri Nevzat Şakar ve Sadri 
Şener.   

Bu bölümde o tapenin bir kısmını aynen aktarıyoruz. 

N.Ş.Alt yazı geçiyormuş Aziz Beyi içeri almışlar bizi de göz altına aldılar diye yayın geçiyor 
beni S.Ş.Seni 

N.Ş.he 
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S.Ş.Niye 

N.Ş.Bu şeyi tehdit etmiştik ya senin yanındayken Ahmet Bulut’u bana üç gün önce bi 
dostum dedi ki böyle böyle Aziz’i dedi şikeden dedi seni de dedi böyle böyle dedi yani 

3 Temmuz tarihinde yani operasyon başladıktan 1 gün sonra yapılan bu telefon konuşması da 
çok ilginç detayları ihtiva ediyor. Nevzat Şakar’ın Sadri Şener’e anlattığına göre Nevzat 
Şakar’ın “bir dostu” operasyondan günler önce Aziz Yıldırım’ın şikeden kendisinin ise tehdit 
şuçlaması ile suçlanacağı bilgisini Nevzat Şakar’a vermiştir.  

Nevzat Şakar’a bu bilgiyi veren kişisi son derece güvenilir bir kişi olmalıdır ki Nevzat Şakar 
bu bilgiden farklı olarak televizyonda alt yazı geçmesinden rahatsızlık duymaktadır. Ancak 
Nevzat Şakar’a bu bilgiyi verenin kim olduğu soruşturma dosyasında görülememektedir. 
Keza ne soruşturma aşamasında ne de kovuşturma aşamasında  Nevzat Şakar’a kendisine bu 
bilgiyi verenin kim olduğunu sorulmamıştır. Daha da ilginç olanı Nevzat Şakar’ın iletişiminin 
tamamın belli bir zaman dilimi içinde polis tarafından kayıt altına alınmış olmasına rağmen 
bu bilginin Nevzat Şakar’a verilmesine ilişkin bir iletişim kaydı da dosyada mevcut değildir.  

Buna benzer bir başka durum ise Sadri Şener ile alakalıdır. Soruşturma dosyası içinde yer alan  
23 nolu klasör içinde sayın Sadri Şener’in bazı telefon görüşmelerine ilişkin kayıtlar yer 
almaktadır. Bu kayıtlardan da anlaşılacağı üzere polis kayıt altına aldığı konuşmalar için önce 
bir dizi pusulası hazırlamaktadır. Bu pusulanın hemen altında ise pusulada dökümü yapılan 
telefon kayıtları yer almaktadır.  

23 nolu Klasörün 221.nci sayfasındaki dizi pusulası aynen şöyle; 

SADRİ	  ŞENER	  İsimli	  Şahısın	  (0554..........)	  Dizi	  Pusulası	  

SN	   TARİH	   	   SAAT	   	   TIB	  ID	  NO	   KONUŞANLAR	  	   	   KARŞI	  TEL.	  

1	   01.05.2011	   22:04	   	   104........	  	   	   SADRİ	   ŞENER-‐GÖKMEN	   ÖZDEMİR
	   90532........	  

2	   10.05.2011	   20:22	   	   105........	   	   SADRİ	  ŞENER-‐FARUK	  ÖZAK	  
	   90532........	  

3	   10.05.2011	   20:44	   	   105........	   	   SADRİ	  ŞENER-‐NEVZAT	  ŞAKAR	  
	   90533........	  

4	   11.05.2011	   17:10	   	   105........	   	   SADRİ	  ŞENER-‐NEVZAT	  ŞAKAR	  
	   90533........	  

Peki bu dizin pusulasının altında yer alan telefon kayıtlarının tamamı dosyada mevcut mudur? 
Bu bölüm altında yer alan tek kayıt, dizi pusulasının 1.nci satırında yer alan kayıttır. Diğer 
kayıtlar ise dosyada mevcut değildir. Dizi pusulasına yazılmış olmasına rağmen 2,3,4 nolu 
kayıtlara ilişkin konuşma çözümleri dosyada mevcut bulunmamaktadır. Hem Sayın Sadri 
Şener’in hem de Nevzat Şakar’ın bu dosyada sanık olduğunu düşündüğümüzde bu üç telefon 
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konuşmasına ilişkin kaydın üstelik polis tarafından dizi pusulasına bağlandığı halde dosyada 
olmaması son derece şüpheli bir durumdur.  

Bu durum aslında soruşturma dosyasında Sayın Sadri Şener’in telefon kayıtlarına ilişkin tek 
olay da değildir. Aynı klasörün 277.nci sayfasında yer alan Sayın Sadri Şener’e ait telefona ait 
bir başka dizi pusulasında da benzer sorunu görüyoruz. Bu dizi pusulasında 14.05.2011 saat 
14.54 de Sadri Şener ile (kardeşi) Sani Şener arasında geçen telefon konuşması da dizin 
pusulasında yer almasına rağmen takip eden kayıtlarda bu konuşma içeriğine 
rastlanılmamaktadır.  

Yukarıda değinilen 23 nolu klasör içinde dizi pusulasına bağlanmış telefon kayıtlarının 
çözümlerine erişilmesi halinde illegal yapının senaryosunu yazdığı projeyi bozan olayları 
nasıl proje dışında tuttuğu kolaylıkla anlaşılacaktır. Bu itibarla yukarıda değinilen telefon 
kayıtlarının bulunması iddia ettiğimiz illegal yapının faaliyetlerinin anlaşılması açısından son 
derece önemlidir. 

Yine gizli soruşturmanın sızdırılması ile ilgili olarak  başka örneklerde bulunmaktadır. 
Bunlardan en ilgi çekici olanlar Tahir Kıran isimli şahıs tarafından yapılan telefon 
görüşmeleridir.  

Bu telefon kayıtlarından ilki 10 Nisan 2011 tarihli olup,  Tahir Kıran ile (o tarihte) 
Eskişehirspor teknik direktörü olan Bülent uygun arasında geçmektedir.  

B.U.Alo 

T.K.Hocam ne haber 

B.U.Vallaha ne yapayım abi moralim bozuk oturuyorum senden ne haber 

T.K.Moralin niye bozuk 

B.U.Ya yenemeyince moralim bozuldu ya bütün Eskişehir hemen şey yaptı mağlubiyete bir 
tafralar bir şeyler on haftadır yok işte niye yok Pele oynamamış niye o oynamış da öbürkü 
oynamış acaba maçı mı sattı Rızayla Beşiktaş’a veriyorduk .Fenerli Bülent’e yeniliyor. İşte bu 
böyle sendrom mu olacak gazeteciler böyle takım mı çıkar öteki öyle 

T.K...futbolcu sattı seni futbolcu sattı o üç numara var ya neydi onun adı 

B.U.Yok yok en son satacak adam odur abi 

T.K.Ben sana söyleyim mi o adam seni sattı haberin olsun 

B.U.Yok bak şimdi o adam şu anda Türkiye’deki en iyi sol stoper tanımam muteşem bir adam 
ben mesela Bilikayı Fenere gittiğinde dedim ki oyna... 

T.K.Ama....seneye Fenerbahçe’ye gidecek diye satıldı adamlar ben sana söyleyeyim. 

B.U.Yok yok ondan değil şimdi o sakatlıktan çıktı tamam mı abi sakatlıktan çıktı ve o 
sakatlığın verdiği pozisyonda baktım ben zannettim ki şeyler oluyor top öyle bir şansızlık 
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oluyor ki herif şansızlığına böyle bir gol yedi yani çocuk da ondan sonra demoralize oldu 
golden sonra öyle bir duygusal öyle iyi bir çocuk ki anlatamam ben sana yani 

T.K.Yani adam orta sahadan topu aldı patır patır gitti üç kişinin arasından topa vurdu kendi 
arkadaşı bir kenara çekiliyor önü açıyor yapma Bülent ya 

B.U.Ya yapma abi bu kadar kolay olmaz abi ya 

T.K.Bu kadar kolay ya bu kadar kolay 

B.U.Yapma abi ya 

T.K.Adam bak senin adamına eğer iki üç hafta evvelden girmedilerse ben hiç bir şey 
bilmiyorum 

B.U.Giremezler abi öyle bir şey olamaz abi ya 

T.K....değil mi bu adam ya 

B.U.Ney mi 

T.K.Brezilyalı değil mi 

B.U.Brezilyalı Portekizli 

T.K.Ha.... Fenerbahçe’ye alacağız şey bak aman ha seni Fenerbahçe’ye alacağız kelimesi 
geçen adama para vermelerine pul vermelerine gerek yok geçen sene aynı şeyi Serkan 
Kırıntlı’ya yaptılar Ankaragücü maçında adamı aldılar yediği golleri hatırlamıyor musun 

Tahir Kıran’da tıpkı bir önceki bölümde yapmış olduğumuz açıklamalarımızdan hatırlanacağı 
üzere Kolokyumda sunum yapan Sayın İzzet Özgenç ilk kez polis fezlekesinde ortaya atılan 
“transfer şikesi” ile alakalı olarak soruşturmanın zeminini dolduracak bir telefon konuşması 
yapıyor. Tahir Kıran, daha o günlerde bilimsel olarak dahi bir görüş oluşturulmamış olduğu 
halde transfer şikesine ilişkin daha sonra fezleke ve iddianamede aynen yer alacak 
öngörülerde bulunuyor.  

Konuşmanın devamı da başı kadar ilginç; 

T.K.Galatasaray da gol attı. 

B.U.Ben dedim Galatasaray Trabzon’dan alır puan Galatasaray nasıl saldırıyor belli değil 

T.K.Yav Acar (Acar Yıldırım) indirmiştir bunlara teşvik primini Ayhan’da oynuyor ilk onbir 
de var ay ay 

B.U.Birer yarış atı vermiştir 

T.K.Ben iğreniyorum var ya bu futboldan iğreniyorum vallaha iğreniyorum 

B.U.Anladım abi 
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T.K.Türk futboluna var ya Ergenekon Operasyonu lazım a.k. baştan aşağıya  

Tahir Kıran, Türk Futbolunda 3 temmuz 2011 tarihinde yapılan operasyonu, daha 10 nisan 
2011 tarihinde bilmektedir. Bu konuşmasında Tahir Kıran’ın  yapılmasını beklediği futbol 
operasyonunu Zekeriya Öz tarafından yapılan Ergenekon operasyonu ile aynı isimle 
isimlendirmesi de tesadüfle izahı kabil olmayan bir durumdur.  

Tahir Kıran’ın bu dosyadaki bir başka tapesi de 7 haziran 2011 tarihinde Mecnun Odyakmaz 
ile yapmış olduğu telefon konuşmasıdır. Bu telefon konuşması da çok dikkat çekicidir. Bu 
uzun telefon konuşmasının ortalarına doğru; 

T.K.Fenerbahçe’yi şampiyon yaptı Mahmut 

M.O.Nerede yaptı Feneri şampiyon 

T.K.Süper Ligde 

M.O.Mahmut Feneri şampiyon Mahmut Feneri şampiyon yaptıysa son maçta Trabzonda 
yapardı 

T.K.Son maçta Trabzon’u mu yapardı 

M.O.Hayır son maçta geçen sene Feneri yapardı Bursa’yı mı yapardı 

T.K.Son maça bırakmadı ya son maça bırakmadılar bu sefer bu sefer oraya kalmadı 

M.O.Son maça kalmadı 

T.K.Bir de telefonda konuşmayalım böyle işleri boş ver böyle şeyler 

Tahir Kıran, konuşmanın tamamında normal bir insan tarafından çekinilebilecek bir içerikte 
konuşurken sadece bu bölümde karşısındaki Mecnun Odyakmaz’a bu konunun telefonda 
konuşulmaması gerektiği uyarısında bulunuyor. Özel hayattan, siyasete kadar çok hassas 
olabilecek konularda son derece rahat konuşan ve sözünü esirgemeyen Tahir Kıran konu 
Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında cereyan eden şampiyonluk yarışına geldiğinde bir anda 
rahatsız olmakta ve konunun telefonda konuşulmayacak hassasiyette olduğunu 
düşünmektedir. Bu husus bile Sayın Tahir Kıran’ın da bir şekilde gizli soruşturmadan 
haberdar edildiğini düşündürtmektedir. 

Soruşturmayı yürüten illegal yapı mensuplarının proje senaryosuna uygun olmayan, 
senaryoyu bozan telefon konuşmalarını nasıl yok ettiklerini ve soruşturmayı ta en başta 
yazmış oldukları proje senaryosuna uygun şekilde yürüttüklerini göstermesi açısından son bir 
örnek sunmak isteriz. Dosyada Zeki Mazlum isimli şahsın polis tarafından X şahıs olarak 
isimlendirilen şahsa 14 Mayıs 2011 saat 23.13 de atmış olduğu bir sms mevcuttur. Sms aynen 
şu şekildedir. “Başkanım benden duymuş olmayın:) İbrahim Akın 200 milyar aldı 
Fenerden onu diyecektim”  

Bu sms aslında son derece önemlidir. Zira dosyada muhtelif yerlerde İbrahim Akın’a 
Fenerbahçe tarafından para birimi TL, Dolar ve EURO olarak değişen 200.000 yollandığı 
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yazılıdır.  Bu miktardaki paranın cinsi bazı yerlerde TL, bazı yerlerde USD, bazı yerlerde de 
Euro olarak geçmektedir. Para birimi konusunda çelişkiler olsa da bu iddianın dayanağı 
aslında bu sms dir. Bu sebeple bu sms son derece önemlidir. 

Nitekim Polis tarafından alınan ifadesinde (sayfa 4) Zeki Mazlum’a şu soru sorulmuştur;   

-Sizin İbrahim Akın isimli futbolcunun Fenerbahçe Futbol Takımından şike amaçlı 
aldığı paradan sizin bilgi sahibi olduğunuz anlaşılmaktadır. Bu konu hakkında 
ifadenizi veriniz. 

-Bu konuda bilgi aktardığınız ve Başkanım diye hitap ettiğiniz şahıs kimdir? Siz bu 
bilgiyi nereden temin ettiniz açıklayınız. 

Bu soruya Zeki Mazlum tarafından verilen cevap aynen şu şekildedir. 

“Bana bu mesaj Tahir Kıran isimli Fenerbahçeli bir arkadaşımdan geldi. Ona da 
başka biri atmış. Böyle bir duyum aldığında bana bildirmişti. Çünkü bu mesaj Tahir Kıran’ın 
şahsına yazılmış bir mesajdır. Başkanım diye hitap edilen şahıs Tahir Kıran’dır. Ben bu 
mesajı alır almaz Ömürden Yavuz isimli Trabzonspor yöneticisi olan şahısa göndermiştim. 
Konu hakkında bildiklerim bunlardır.” 

Aslında bu cevap pek çok şeyin açıklanması bakımından önemlidir. Bunlardan en önemlisi 
şudur. Zeki Mazlum tarafından Ömürden Yavuz isimli (polis tarafından x şahıs şeklinde 
isimlendirilmektedir.)Trabzonspor yöneticisine gönderilen sms’in orjinali Tahir Kıran 
tarafından Zeki Mazlum’a gönderilmiştir. Ne kadar ilginçtir ki Zeki Mazlum’un telefon 
iletişimi polis tarafından denetlenmesine rağmen kayda alınan telefon kayıtlarında Tahir 
Kıran tarafından Zeki Mazlum’a gönderilen orjinal sms mevcut bulunmamaktadır. Akla gelen 
tek ihtimal söz konusu sms’e ilişkin kaydın dosyadan çıkarıldığıdır. Peki bu sms dosyadan 
neden çıkarılmıştır. Oysaki söz konusu olan sms bu konudaki iddianın çıkış noktasıdır. Diğer 
ilginç bir konu ise polis ve savcılık dosyanın belki de en can alıcı iddiasını ortaya atan Tahir 
Kıran’ı çağırmamış, konuya ilişkin bilgisine başvurmamıştır. Oysaki Zeki Mazlum’un 
ifadesine göre bu iddianın gerçek sahibi Tahir Kıran’dır. 

Gizli yürüyen soruşturmanın içeriğinden, soruşturmaya ilişkin bilimsel görüş hazırlatılan 
bilim insanları dışında pek çok kişinin daha haberi vardır. Soruşturmadan haberdar oldukları 
yönünde yukarıda aktardığımız (bizzat) dosya içeriğinde mevcut somut deliller bulunan bu 
insanların hiç biri ne polis nede savcılık tarafından sorgulanmamış, bu gizli bilgilere nasıl 
ulaştıkları ve kimler ile paylaştıkları kendilerine sorulmamıştır.  

Soruşturmanın varlığından, hatta soruşturmada kimlerin hangi suçlamalar ile alınacağı 
bilgisini Trabzonsporlu yöneticilerin de edinmiş oldukları yine soruşturma dosyasından 
anlaşılmaktadır. Bu durum İbrahim Seten tarafından, Mahmut Özgener’e aktarıldığı gibi 
operasyonun sadece Fenerbahçe üzerine yapılığının anlaşılması bakımından önemlidir. Keza 
daha en başından soruşturmanın Fenerbahçe odaklı yapıldığı ve sonuçta da sadece Fenerbahçe 
Başkan, yönetici ve çalışanlarının ceza alacağı bellidir. Zira soruşturma, yazılan senaryoya 
göre  proje şeklinde isimlendirilen bir çalışmaya uygun şekilde yürütülmüştür. Bu şekilde 
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daha yapılan çalışmanın en başında (kovuşturma aşamasında) haklarında ceza kararı verilecek 
kişiler belirlenmiştir.  

Soruşturma bu kişilerin ceza almasını sağlayacak şekilde yapılacaktır. İllegal bir şekilde 
oluşturulmuş delil havuz içinden bu kişilerin cezalandırılması için uygun deliller seçilecektir. 
Lehe olan deliller dosyaya konmayacak, senaryoyu bozan olay ve kişiler proje dışında 
tutulacaktır. Bütün bu faaliyetler yasal bir şemsiye altında sözde hukuka uygunluk görüntüsü 
sağlanarak yürütülecektir. Gerçekte ise başta ceza usul düzenlemeleri olmak üzere pek çok 
yasa ve hatta anaya ihlal edilmektedir. Bu şekilde hukuka uygunluk görüntüsü sağlanarak 
yürütülen soruşturma ve ardından kovuşturma safhalarında amaç edinen ise illegal yapının 
daha en başında gerçekleştirmeyi planladığı özel amaçtır. Söz konusu illegal yapının amacı 
hiçbir şekilde maddi gerçeği ortaya çıkarmak, suçla mücadele etmek ve suça karışmış gerçek 
failler bulmak değildir. 

D.- Proje Senaryosu Fezlekede Vücut Bulmuş ve Ardında Fezlekeye Birebir uygun 
Şekilde İddianame Tanzim Edilmiştir. Proje Senaryosu ise Subjektif Değerlendirmeler ve 
Gerçek Dışı Bilgiler İçermektedir. Bu Yüzden Subjektif Değerlendirme ve Gerçek Dışı 
Proje Senaryosuna Dayandırılan Fezleke ve İddianame de Subjektif Değerlendirmelere ve 
Gerçek Dışı Bilgilere Dayanmaktadır. 

İddianamenin 148. Sayfasının ilk paragrafında; “….ligin ilk yarısında oynanan maçlar 
sonunda lider Trabzonspor’la OLUŞAN PUAN FARKININ ise şampiyonluk ihtimalini 
azalttığı, bunun da camia içerisinde sezon sonu yönetimin değişebileceği söylentilerine yol 
açtığı, Aziz Yıldırım ve ekibinin ise Fenerbahçe Spor Kulübünün yönetimini bırakmak 
istemedikleri, kulüp içerisindeki gücünün devam etmesi gerekliliğine inanan Aziz Yıldırım’ın bu 
nedenle sezonun 2. yarısı başladığında puan kaybına tahammülünün olmadığı, ayrıca sezon 
sonuna kadar futbol takımının puan kaybetmemesinin de tek başına yeterli olmadığı, rakibi 
durumundaki Trabzonspor’un da puan kaybetmesinin gerektiği, şampiyonluğun sadece sportif 
faaliyetlerle elde edilemeyeceğini DÜŞÜNEN Aziz Yıldırım’ın, bu nedenle, yönetimde yer 
alan bazı şahıslar ve geçmişte Sedat Peker grubu ile irtibatlı olan bazı şahıslarla birlikte ayrı 
bir oluşuma gittiği, yönetimde görev yapan diğer üyelerin bilgi ve rızaları dışında oluşan bu 
yapılanmanın kendi içerisinde ayrı toplantılar tertiplediği, kamu yararına dernek statüsünde 
bulunan Fenerbahçe Spor Kulübünün; ismi, toplumdaki saygınlığı ve köklü geçmişinin getirdiği 
etki ve gücü de kullanılarak örgütsel faaliyetlere zemin hazırlandığı…”  

iddiasına yer verilmiştir. 
 

Aziz Yıldırım’ın telefonlarının dinlendiği 17.02.2011 tarihinde; Spor Toto Süper ligde 21. 
Hafta maçları tamamlanmıştır. Ligdeki puan sırlaması da şu şekildedir. 
 
Lig lideri Trabzonspor 47 puanda, lig ikincisi Fenerbahçe ise 45 puandadır.  18.02.2011 günü 
ligin 22. Haftasının başlamasına bir gün kala FBSK Başkanı Aziz Yıldırım’ın telefonları 
dinlemeye alınmıştır. Cumhuriyet Savcısının iddia ettiği gibi Trabzonspor’la oluşan puan 
farkının (telefon dinlemesine başlanıldığında sadece 2 puan fark vardır) şampiyonluk 
ihtimalini zayıflattığı iddiası gerçekçi ve mantıklı bir iddia değildir.  
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Alıntılanan paragrafta “şampiyonluğun sadece sportif faaliyetlerle elde edilemeyeceğini 
DÜŞÜNEN Aziz Yıldırım’ın bu nedenle Örgütsel faaliyetlere zemin hazırladığı” iddia 
edilmiştir.  
 
Özel yetkili savcıların, mevzuat çerçevesinde soruşturma yürütürken bazı ekstra yetkilerinin 
olduğu herkesin malumudur. Ancak insanlarının DÜŞÜNCELERİNİ OKUMA GİBİ BİR 
ÖZELLİKLERİNİN OLDUĞUNU BU İDDİANAME VASITASIYLA ORTAYA 
ÇIKMIŞTIR. Esasen bu yaklaşım soruşturma dahil olmak üzere ilgili yargı sürecinin ne kadar 
subjektif ve hukuka aykırı olduğunu, başından beri izah edilen projenin ürünü olduğu bir kez 
daha ispat edilmektedir.   
 

1.-Yasak Sorgu Yöntemleri İle Alınan İfadeler Önce İddianamede Akabinde  Hükümde 

Kullanılmış Olması Hukuka Aykırıdır. 

  
İbrahim Akın mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde "…..Savcı Mehmet Berk bana 

önyargılı davranarak verdiğim ifadeleri beğenmedi. Bana dışarı çık düşün yoksa 

tutuklanırsın.  

Beni ailemle tehdit ederek isteğim ifadeleri verirsen yürüyerek çıkarsın buradan. Çok 

İnançlı biriyim ama Savcı Berk'e inanılmaz bedduam var. Şu an futbol hayatım tehlikede. 

Daha sonra mahkemeye çıktık mahkemede bana sadece Beşiktaş maçı soruldu ve tutuklandım. 

Ben Trabzonluyum, Trabzon'un şampiyon olmasını isterdim Trabzon'daki dayım bile beni 

tehdit ediyordu. Savcı Mehmet Berk'in savcılık sorgusunda istediği şekilde ifade vermesi 

konusundaki baskısından ötürü HSYK'ya şikayet ettim ve HSYK'da ifade verdim” 

beyanlarıyla savcılık ifadesinin yasak sorgu yöntemleriyle alındığını, savcılık ifadesini kabul 

etmediğini açıkça beyan etmiştir.  

 
Mahkeme; savcılık tarafından hukuka aykırı yöntemlerle alınan ifade için hiç bir şekilde 

delillerin hukuka aykırılığı tartışmasını yapmadan savcılık ifadesini mutlak doğru olarak 

kabul etmiştir. Bu nedenle de mahkemenin, İbrahim Akın’ın savcılık ifadesini hükme esas 

alması Anyasa ve CMK’daki “yasak yöntemlerle elde edilen deliller hükme esas alınamaz” 

hükümlerine aykırıdır.   Kaldı ki; ne İbrahim Akın’ın savcılık ifadesinde ne de İskender 

Alın’ın savcılık ifadesinde müvekkil Aziz yıldırım tarafından kendilerine ya da menajerlerine 

teşvik primi teklif edildiğine dair tek bir beyan, delil veya başkaca bir emare söz konusu 

değildir. Buna rağmen evrensel hukuk kurallarının yok sayılarak yasak sorgu yöntemlerine 

başvurulması ne pahasına olursa olsun Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım aleyhine özel Saiklerle 

hareket edildiğini bir kez daha ortaya koymaktadır.   
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2.-Soruşturma da sürpriz şekilde ortaya çıkarılan MOBİL GİZLİ TANIKLAR ile 
insanların suçlu olduğu algısı yaratılmak istenmiştir 

GİZLİ TANIK POYRAZ 03.08.2008 TARİHİNDE ERGENEKON SORUŞTURMASI 
KAPSAMINDA POLİSTE VERDİĞİ İFADE DE; “O yıllarda, Beşiktaş’la Fenerbahçe’nin 
çok iddialı bir maçı vardı. Fenerbahçe veya Beşiktaş’tan hangisi yenerse o şampiyon 
olacaktı. Bu maçtan önce Sedat Peker, Sergen Yalçın aracılığıyla Beşiktaşlı futbolcuları 
yanına çağırdı. Hatırladığım kadarıyla 3 yada 4 futbolcu geldi. Benim bildiğim kadarıyla bu 
futbolcular Tümer ve Sergen Yalçın idi. Diğerlerinin isimlerini hatırlamıyorum. Sedat Peker 
bunlara hitaben "maçı kaybedin, nasıl kaybediyorsanız kaybedin, o sizin sorununuz" dedi ve 
gönderdi. Ben bu olaya bizzat şahit olduğum için çok merak ettim, normalde maç izlemediğim 
halde, Beşiktaş-Fenerbahçe maçını özellikle seyrettim. Gerçekten de Beşiktaş-Fenerbahçe 
maçında Beşiktaş kaybetti.  

Maçı izlediğim kadarıyla Tümer maça çıkmamak için her türlü çirkefliği yaptı, maç 
başladığı sırada yedek kulübesinde oturuyordu. Yedek kulübesinden hakeme müdahale 
etmeye çalışıyordu. Hakem onu uyarmaya geldiğinde yüzüne tükürdü ve bunun üzerine 
Tümer yedek kulübesindeyken kırmızı kart gördü ve bu maçı Beşiktaş kaybetti (25 Nisan 
2004 günü İnönü Stadında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Tümer Metin 
hakeme tükürerek kırmızı kartla oyundan atılmış, maçta Fenerbahçe Beşiktaş'ı 3-1'lik 
skorla mağlup etmiştir.) Bu olaydan dolayı Sedat Peker, Aziz Yıldırım’dan yüksek 
miktarda para istedi. zaten daha önceden Aziz Yıldırım ile bu konuda anlaşmışlardı. Sedat 
Peker vaat edilen parayı aldıktan sonra, ilerleyen dönemde yine Aziz Yıldırım’dan para 
istedi. Bunun üzerine Aziz Yıldırım çok bunaldı ve istifa etmek istediğini söyledi. Hatta bu 
istifa konuları o dönemde medyada da yer aldı" şeklinde beyanda bulunmuştur. (İddianame 
sayfa 158-159) 

İddianamede ifadesine yer verilen ancak başka bir soruşturma da gizli tanık olarak ifade veren 
POYRAZ kod isimli kişinin beyanlarının (TFF resmi sitesinde yer alan maç raporu dikkate 
alındında) yalan olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu şahsın beyanları hakkında şüphelilere soru 
sorulmamış ve bu konuda savunma hakları alenen ihlal edilmiştir. Bu durum tartışmasız bir 
şekilde soruşturmanın maksatlı bir şekilde yürütüldüğünü çok net bir biçimde ortaya 
koymaktadır. Açıkça yalan olduğu belli olan bu ifadeye, iddianamede yer verilmesi 
soruşturma yetkililerinin bir proje kapsamında hareket ettiklerinin açık delilidir.  

3.-FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ VE BAŞKANI HAKKINDA İŞLEM YAPILMASI 
İÇİN SİLAHLI ÖRGÜT İDDİASI HUKUKA AYKIRI ANCAK BİLİNÇLİ BİR 
ŞEKİLDE İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜR 

İddianamede Aziz Yıldırım hakkında “haksız ekonomik çıkar elde amacıyla” suç örgütü 
kurmak, yönetmek suçlamasıyla dava açılmıştır. Böyle bir örgüt faaliyeti kapsamında 
işlendiği iddia edilen suçlardan dolayı ÖZEL YETKİLİ SAVCILIK VE MAHKEMENİN 
GÖREVLİ OLABİLMESİ İÇİN mutlaka CEBİR VE TEHDİT UYGULANARAK ÖRGÜT 
FAALİYETİ KAPSAMINDA SUÇ İŞLENDİĞİNİN SABİT OLMASI GEREKMEKTEDİR. 
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İddia edildiği gibi bir suç örgütünün varlığı kabul edilecek olsa bile CEBİR, TEHDİT VE 
SİLAH UNSURLARI YOKSA yapılacak yargılamada özel yetkili savcılık ve mahkemeler 
görevli olamayacaktır. Bu durumda ise projenin gerçekleşmesi riske girecektir. Zira normal 
bir ceza yargılamasında silahların eşitliği prensibi esas olacağından, savunma hakkı 
kısıtlanamayacak, deliller toplanarak adil bir yargılama ile karara varılacaktır.  

Bu şekilde yapılacak adil bir yargılamada ise Fenerbahçe ve bağlılarının beraat etmesi 
kaçınılmaz olacaktır. Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım’ı hedef haline getiren illegal yapı mensubu 
olan kamu görevlileri bu durumu aşmak için açıkça kanuna karşı hile yapmıştır. Buna göre; 

İddianamenin 152. Sayfasında TCK’nın 220. maddesine  uygun şekilde teşkil edilen örgütün 
esas itibariyle şike/teşvik eylemlerinde bulunmak amacıyla kurulduğu, bu YOLLA HAKSIZ 
EKONOMİK ÇIKAR SAĞLAMAYI AMAÇLAYAN SUÇ ÖRGÜTÜNÜN CEBİR/TEHDİT 
UYGULAYAN SİLAHLI BİR ÖRGÜT OLMADIĞI, (esasen sayın savcı Mehmet Berk bu 
ifadeyle özel yetkili mercilerin görevli olmadığını itiraf etmektedir) örgütün buna uygun üye 
yapısı dikkate alındığında HER AN CEBİR/TEHDİT/BASKI İÇEREN EYLEMLERDE 
BULUNABİLECEK BİR ÖRGÜT YAPISINA DÖNÜŞEBİLECEĞİ” şeklinde bir 
değerlendirmede bulunulmuştur.  

“Her an cebir ve şiddet içeren eylemlerde bulunulabilecek bir örgüt yapısına dönüşeceğine” 
dair faraziye niteliğindeki iddia tamamen iddia sahibinin kişisel değerlendirmesine dayalı olan 
ve maddi gerçekle örtüşmeyen yani gerçekdışı bir iddiadır. Tamamen faraziye niteliğindeki 
bu iddiada bulunmaktaki amaç, illegal yapı eliyle senaryosu yazılan bir projeye dayalı olarak 
başlatılan soruşturmanın ve bunun ardından da kovuşturmanın illegal yapının elinde bulunan 
özel yetkili mahkemeler ve savcılık eliyle yürütülmesini sağlamak ve bu şekilde projenin 
gerçekleşmesini sağlamaktır. Soruşturmanın ve Yargılamanın söz konusu gerçek dışı, 
tamamen bir faraziye ürünü olan gerekçeye dayalı olarak Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı 
ve Mahkemeler eliyle yapıldığı gerçeği karşısında bu gerçek dışı faraziye niteliğindeki 
gerekçeye cevaz vererek soruşturma ve kovuşturma yapan tüm hakim ve savcılar da bu gerçek 
dışı faraziye niteliğindeki gerekçeyi göz ardı ederek soruşturmayı ve yargılamayı 
meşrulaştıran Yargıtay mensupları da bu illegal yapıya bilerek ve isteyerek yardım etmiş 
demektir. Söz konusu illegal yapının Özel Yetkili Mahkemelerde ve Özel Yetkili Cumhuriyet 
Savcılıklarındaki bağlantılarının da ortaya çıkarılması ve mensup olanların yargılanması 
gerekmektedir. 

4.-Soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Berk soruşturma neticesinde biri birinden 
farklılıklar ihtiva eden iki iddianame düzenlemiştir. Bu hususun tarafımızdan ortaya 
çıkarılmasının ardından tüm aşamalarda bilerek göz ardı edilmiştir. 

Soruşturma savcısı Mehmet Berk tarafından soruşturma neticesinde biri birinden farklılıklar 
ihtiva eden iki iddianame düzenlenmiştir. Her ikisi de 02.11.2011 tarihli olan (11 rakamı el 
yazısı ile kalemle 12 olarak düzeltilmiştir) iddianamelerden birincisi, İstanbul Özel Yetkili 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından 16. Ağır Ceza Mahkemesine basılı olarak sunulmuştur. Bu 
iddianameden farklı, ancak O DA İMZALI VE MÜHÜRLÜ OLAN İKİNCİ BİR 
İDDİANAME İSE, UYAP ÜZERİNDEN MAHKEME KALEMİNE GÖNDERİLMİŞTİR. 
Halen UYAP üzerindeki digital halde basılı iddianame ile dosyada mevcut bulunan basılı 
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haldeki iddianameler birbirlerinden farklıdır. Her iki iddianamenin 336 ncı sayfasının sonuna 
kadar metinler birbirinin aynısıdır. Ancak 337 nci sayfasında, bir iddianamedeki yaklaşık 
yarım sayfalık kısım, diğer iddianamede hiçbir şekilde mevcut değildir.  

BU DURUMDA HER İKİ İDDİANAME DE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ VE FARKLI 
OLMAKTADIR. 

Bu durum biri birinden farklılıklar gösteren bu iki iddianamenin farklı kaynaklar tarafından 
hazırlandığını ve farklılıklar ihtiva eden bir iddianamenin dosya sunulduğu diğerinin ise 
UYAP’a yüklendiğini düşündürmektedir. Fezleke ile büyük oranda benzerlikler gösteren bu 
iddianame metinlerinden birinin illegal yapı mensubu polisler tarafından fezlekeden 
dönüştürüldüğü ve savcılık tarafından okunmadan imzalandığı ve bu şekilde mahkemeye 
sunulduğu diğerinin ise savcılık personeli tarafından UYAP’a yüklenirken bir hatanın tespiti 
ve düzeltilerek UYAP’a yüklenmesi neticesinde farklılığın meydana geldiği düşüncesindeyiz.  

Bu durum tüm açıklamalarımız ile birlikte değerlendirildiğinde illegal yapı mensubu 
polislerin soruşturma aşamasında savcılık makamı tarafından yönlendirileceği yerde savcılık 
makamının illegal yapıya mensup polisler tarafından yönlendirildiğinin en açık kanıtıdır.  

Özel yetkili bir savcının mahkemeye sunulan basılı iddianame ile UYAP’a yüklenen digital 
iddianamenin biri birilerinden farklılık gösterdiğini anlayamamasının başka bir izahı 
bulunmamaktadır. Bu vahim ve illegal yapının varlığını ortaya koyan önemli durum, tüm 
yargılama aşamasındaki ısrarımıza rağmen mahkeme tarafından görmemezlikten gelinmiştir. 
Basit bir memur hatası olarak izah edilemeyecek bu önemli durumu araştırmayan mahkeme 
başkan ve üyeleri ile Yargıtay aşamasında bu duruma ses çıkarmayan hakim ve savcılar da 
illegal yapıya bilerek yada bilmeyerek yardım etmiş bulunmaktadır. 

Özel yetkili mahkemenin soruşturma aşamasının tamamlanmasından sonra yargılama 
sırasında tüm adli işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesinde görevli polisler 
eliyle yürütmüştür. Hatta kararın ardından dosya ve ekleri KOM tarafından ve KOM’a ait 
araçla Yargıtay’a teslim edilmiştir. Bu husus bile soruşturma savcılığı gibi mahkemenin de 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesinde örgütlenmiş illegal yapı mensupları ile işbirliği 
içinde olduğunun en açık göstergesidir. 

5.-Soruşturma aşamasında hakkında isim benzerliği olan şahıslar dinlenmiş ve bu 
konuşmalar, aynı ismi taşıyan kişiler aleyhine delil olarak kullanılmıştır. 

Fenerbahçe Spor Kulübü İdari menajeri Hasan Çetinkaya yerine İsveç’te yaşayan ve ismi 
Hasan Çetinkaya olan bir şahıs dinlenmiştir. Bu dinleme asla bir yanlışlık değildir. İllegal 
yapı mensupları dinledikleri Hasan Çetinkaya’nın FBSK idari Menajeri Hasan Çetinkaya 
olmadığının daha en başından beri farkındadırlar. Ancak İsveç’te yaşayan Hasan 
Çetinkaya’nın yaptığı konuşmalar, illegal yapı mensupları tarafından yazılan proje 
senaryosuna uygun bulunduğu için FBSK İdari menajeri Hasan Çetinkaya ve diğer dosya 
şüphelileri aleyhinde delil olarak kullanılmıştır. Neticede yapılanın yanlışlık olduğu 
mahkemece kabul edilerek Hasan Çetinkaya beraat ettirilmiş olmasına rağmen yapılan illegal 
yapı mensupları eliyle bilinçli bir şekilde yapılan yanlışlıkla Hasan Çetinkaya ismi ile bağlantı 
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sağlanılan kişiler mahkum edilebilmiştir. Bu noktada en azından “yanlışlıkla telefonu 
dinlenilen” İsveç’te yaşayan Hasan Çetinkaya’nın telefonunun yasa dışı bir şekilde 
dinlenildiği tartışmasızdır.  

Söz konusu yasa dışı dinleme kararını talep eden emniyet mensupları ile yasa dışı dinleme 
kararını veren yargı mensuplarının ve keza yasa dışı dinlemeyi yapan emniyet mensuplarının 
da idari ve hukuki olarak cezalandırılmaları gerektiği hususu da tartışmasızdır. 

Yine bu kapsamda Kardemir Çelik Karabükspor menajeri Seyit İçgül isimli şahıs soruşturma 
aşamasında Milli Takım görevlisi Seyit İbrahim Kalender olduğu gerekçesiyle dinlenmiş ve 
bu kayıtlar delil olarak kullanılmıştır. İllegal yapı mensupları dinledikleri Karabükspor İdari 
Menajeri Seyit İçgül’ün, Seyit İbrahim Kalender olmadığının daha en başından beri 
farkındadırlar. Ancak Karabükspor menajeri Seyit İçgül’ün yaptığı konuşmalar, illegal yapı 
mensupları tarafından yazılan proje senaryosuna uygun bulunduğu için Seyit İbrahim 
Kalender ve diğer dosya şüphelileri aleyhinde delil olarak kullanılmıştır.  

Seyit İçgül ile Seyit İbrahim Kalender isimleri arasındaki benzerlikten istifade etmek 
amacıyla Seyit İçgül’ün telefon konuşmaları kağıda dökülürken Seyit İçgül’ün ismi “Sait” 
şeklinde yazılmış ve bundan istifade edilmek istenmiştir. Seyit İçgül’e ait telefon 
konuşmalarını kağıda dökenler de Fezlekeye yazanlar da konuşan kişinin Seyit İçgül 
olduğunu bilmesine rağmen bu konuşmanın proje senaryosuna uygunluğu sebebi ile konuşan 
kişiyi “Sait” şeklinde isimlendirerek Seyit İbrahim Kalender olduğu izlenimi yaratmayı 
amaçlamışlardır. Bu durum soruşturma aşamasında ortaya çıkmasına rağmen Soruşturma 
savcısı Mehmet Berk yanlışlığın düzeltilmesi halinde iddia çökeceğinden bu yanlışlığı aynı 
şekilde sürdürmüştür. Keza yargılama aşamasında da bu yanlışlık anlaşılmasına rağmen 
düzeltilmesi halinde iddia çökeceğinden kararda da sürdürülmüştür. Hem fezlekede hem 
iddianamede hem de gerekçeli kararda istikrarlı bir şekilde bu yanlışlığın sürdürülmesinin 
ortak amacı yanlışlığın düzeltilmesi halinde buna ilişkin iddianın çökeceği korkusu olmuştur. 
Bu olay bile tek başına soruşturmada görevli illegal yapı mensubu polisler ile savcı ve 
mahkemenin işbirliği içinde olduğunun en açık kanıtıdır. Yine hukuka uygunluk görüntüsü 
altında maddi gerçek gizlenmekte proje senaryosu gerçekleştirilmek için hile yapılmaktadır. 

Neticede yapılanın yanlışlık olduğu mahkemece kabul edilerek Seyit İbrahim Kalender beraat 
ettirilmiş olmasına rağmen yapılan illegal yapı mensupları eliyle bilinçli bir şekilde yapılan 
yanlışlıkla Seyit İbrahim Kalender ismi ile bağlantı sağlanılan kişiler mahkum edilebilmiştir. 
Bu noktada en azından “yanlışlıkla telefonu dinlenilen” Seyit İçgül’ün telefonunun yasa dışı 
bir şekilde dinlenildiği tartışmasızdır. Söz konusu yasa dışı dinleme kararını talep eden 
emniyet mensupları ile yasa dışı dinleme kararını veren yargı mensuplarının ve keza yasa dışı 
dinlemeyi yapan emniyet mensuplarının da idari ve hukuki olarak cezalandırılmaları gerektiği 
hususu da tartışmasızdır. 

Yine FBSK Denetleme Kurulu üyesi Doğan Yeşin isimli şahsın görüşme kayıtları dosyanın 
şüphelisi Doğan Ercan’a aitmiş gibi değerlendirilmiş ve soruşturmaya konu edilmiştir. 
Buradaki amaçta aynıdır. Burada da  yanlışlık esasen bir iddianın ayakta durması için bilerek 
yapılmıştır. Neticede anlaşılmış olmasına rağmen iddia ayakta tutulmuş ve yapılan yanlışlığa 
bağlanarak ilişkilendirilen insanlar hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Bir kez daha 
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soruşturmayı yapan emniyet mensupları, soruşturma savcısı ve mahkeme işbirliğine girmiş 
iddianın düşmesinin önüne geçilmiştir. 

Yine Fenerbahçe Spor Kulübünün FİBA Faktöring ile yapılan kredi görüşmeleri polis 
fezlekesinde bilinçli olarak Fenerbahçe’nin FIBA’dan (Avrupa Basketbol Federasyonu 
Birliği) aldığına ilişkin kayıtlar olarak yansıtılmıştır. Bu şekilde basit bir iddiaya ciddi bir 
dayanak bulunmuştur. 

Fenerbahçe Spor Kulübü Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan ile Muammer Yiğit arasındaki 
görüşmede film yönetmeni ve aynı sitede birlikte ikamet ettikleri Levent Semerci için“o 
Eskişehir’de film çeviriyor” ifadesi bile şike faaliyetlerindeki şifreli konuşma şeklinde 
değerlendirilmiş olması, SORUŞTURMA GÖREVLİLERİNİN HEM SUBJEKTİF HEM DE 
HUKUKA AYKIRI HAREKET ETTİKLERİNİ VE NETİCEDEN CEZAİ SORUMLULUK 
GEREKTİRECEK ŞEKİLDE İŞLEMLER YAPTIKLARINI AÇIKÇA ORTAYA 
KOYMAKTADIR.  

Keza bu bölümde verilen tüm örnekler soruşturmayı yürüten illegal yapı mensubu emniyet 
görevlileri ile savcı ve mahkemenin nasıl bir işbirliği içinde olduğunu göstermektedir. 
Yanlışlığın ortaya çıktığı andan itibaren yıkılması gereken iddiaların iddianame ve gerekçeli 
kararla nasıl ayakta tutulduğu, esasen yapılanın açık bir hile olduğu izah edilmiştir. Bu açık 
hilelere rağmen, yıkılan/düşmesi gereken iddiaların karar aşamasına kadar ayakta tutulması, 
yanlışlığın giderilmesine rağmen yanlışlığa bağlanan ilişkinin tarafları hakkında iddia 
yıkılmamış/düşmemiş gibi mahkeme tarafından nasıl karar verildiği göz önüne serilmiştir. Bu 
açık hileleri yapanların ise bugüne kadar illegal yapının sahip olduğu güçten istifade ederek 
soruşturmaya dahi tabii tutulmamış oldukları ise bir başka gerçektir. 

6.-İllegal yapı mensupları tarafından yazılan proje senaryosunu bozan, atılı iddianın 
düşmesine sebebiyet verebilecek nitelikteki lehe deliller soruşturma safhasında 
saklanmış, iddianameye yazılmamış, ek klasörlerde tutulmuş, mahkeme tarafından da 
dikkate alınmamıştır.   

Bunu örneksemek gerekirse İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına  soruşturma 
savcısı Mehmet Berk tarafından yaptırılan teftiş neticesinde dosyaya sunulan rapor bir bütün 
olarak lehe iken lehe sonucu değiştirmeyen ve değerlendirme niteliğindeki bir ara bölüm 
raporun tamamı aleyhe imiş görüntüsü yaratılarak iddianameye yazılmıştır. Mahkeme bu 
raporun tamamen FBSK lehine olduğunu görmesine rağmen aksine düşünce ve değerlendirme 
halinde rapora bağlanan iddia çökeceğinden lehe sonucu görmemiş değerlendirme niteliğinde 
olmayan bir ara bölümde geçen ifadeyi raporun sonucu gibi göstererek karar gerekçesi olarak 
kabul etmiştir.  

Keza fezleke ile ilk kez ortaya atılan “transfer şikesi” kavramı konusunda Soruşturma Savcısı 
Mehmet Berk, kendi makamına yapılan itirazlar neticesinde FIFA ve TFF Transfer 
Talimatları gereğince sözleşmesi devam eden bir futbolcunun mevcut kulübünün izni 
olmadıkça bir başka kulübe transfer yapamayacağı hususunu öğrenmiştir. Bunun üzerine 
dosya kapsamındaki iddialara uygun şekilde Karabükspor, Eskişehirspor, İstanbul Büyükşehir 
Belediyespor, Gençlerbirliği ve Kayserispor Kulüplerine yazı yazarak iddia konusu olaylarda 
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ismi geçen futbolculara ilişkin olarak kendilerinin transfer görüşmesi yapılması hususunda 
izinleri olup olmadığı hususunu sormuştur.  

Karabükspor ve Eskişehirspor Kulüpleri ismi geçen futbolcuların transfer görüşmesi 
yapmaları için kendilerine izin verilmiş olduğunu, görüşmelerden haberdar oldukları yönünde 
yazılı cevap verilmesine rağmen (hatta bu kulüplerin başkanları aynı doğrultuda ifade de 
vermiştir.) verilen bu cevaplar soruşturma savcısı Mehmet Berk tarafından iddianameye 
yazılmamış, belgeleri ek klasörler içinde tutularak iddianın (Emenike ve Sezer Öztürk) ayakta 
kalması sağlanmıştır. Mahkemede dosyaya sunulan bu evrakları ve ilgili kulüp başkanlarının 
ifadelerini göz ardı etmiş ve hiç izin alınmadan yapılmış bir transfer görüşmesi yapıldığı 
şeklindeki kabul ile esasen yıkılmış bir iddiayı ayakta tutmuştur. Oysaki sadece iki iddia 
bakımından ilgili kulüplerin vermiş olduğu yazılı beyan ve kulüp başkanlarının bu 
hususlardaki ifadesi iddianın çökmesi sonucunu doğurmaya tek başına yetmektedir. 

Bu başlık altında verilecek bir başka örnek ise Karabükspor-Fenerbahçe maçında Trabzonspor 
tarafından teşvik primi verildiğine dair somut iddianın soruşturma savcısı Mehmet Berk 
tarafından örtbas edilmiş olmasıdır. Soruşturmanın başlaması ile birlikte Karabük şehrinde 
KOM görevlilerine ifade veren Mustafa Çevik ve Ergün Başkaya isimli gazetecilerin 
Trabzonspor’un Bülent Ataman vasıtasıyla Karabükspor’a teşvik primi gönderdiğine ilişkin 
ciddi ve ısrarlı iddiaları araştırılmamıştır. İllegal yapı tarafından yazılan proje senaryosunu 
bozan ve 3 temmuz soruşturmasını bir başka boyuta taşıyacak olan bu iddialar aynı zamanda 
FBSK Başkan ve görevlilerine isnat edilen önemli iddiaların çökmesine sebebiyet verecek 
önemde olduğundan savcı Mehmet Berk tarafından üzeri örtülmüştür.    

Alman adli makamları tarafından iddia oyunu manipüle etmeye yönelik şike faaliyetleri ile 
alakalı olarak başlatılan Bochum soruşturmasına İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM Şube 
Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmanın adeta çatısı mahiyetinde olup, Yargıtay 
aşamasında bile bu hususa değinilmiş, değerlendirmelerde bulunulmuştur. Oysaki ne 
soruşturma nede kovuşturma aşamasında soruşturma konusu eylemler ile ülkemizde oynanan 
iddia oyunun manipüle edilmiş olup, olmadığı hususu bilinçli bir şekilde araştırılmamıştır. 
Zira soruşturmayı yapan illegal yapı mensupları yazdıkları proje senaryosunun böyle bir 
araştırma ile daha en başından çökeceğini bilmektedirler.  

Bunun yerine proje senaryosunu yazanlar, FBSK’nın şampiyonluk kutlamalarını yapmak için 
kapattığı Bilyoner isimli eğlence yerinin isim benzerliği kullanmak istenmiş ancak bunun 
ortalama zekada bir insanı bile etkilemeyeceğinin anlaşılması üzerine sonradan bunu 
kullanmaktan vazgeçilmiştir. Ancak bu kez de yargılama sırasında dosyaya savunma 
tarafından sunulan ve soruşturma konusu maçlara ilişkin olarak iddia oyununa şüpheli bir 
oyunun oynanmadığına ilişkin yetkili kuruluşun yazısı gizlenmiştir. Çünkü mahkemenin bu 
yazıyı değerlendirmesi halinde yazılan senaryo ve buna bağlanan iddia tamamen çökecektir. 

Netice olarak illegal yapı, benzer yargılamalarda olduğu gibi bu yargılamada da lehe olan 
delilleri gizlemiş, senaryosu yazılan projenin çöken iddiaları hile yolu ile ayakta tutulmuş ve 
bütün bu faaliyet illegal yapı mensubu emniyet görevlileri ile savcı ve hakimlerin işbirliği ile 
sağlanmıştır. 
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7.-Aziz Yıldırım CMK hükümlerine aykırı şekilde 8 gün gözaltında tutulmuştur. Polisler 
başında bekliyorken kaçak muamelesi yapılarak hakkında YAKALAMA EMRİ 
KARARI verilmiştir. 

Soruşturma dosyası kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım 03.07.2011 
günü, sabah saat 07:00 civarında Kandilli Mah. Ömürtepe Yokuşu sk no : 22/1 
Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan ikametinde kameralar eşliğinde gözaltına alınmıştır.  

Bu andan itibaren Aziz Yıldırım’ın hastaneye, emniyete, savcılığa, adliyeye, cezaevine 
götürülme süreçlerinin tamamı kameraların önünde gerçekleştirilmiştir. gözaltına alındıktan 
sonra gözaltı süreleri uzatılmıştır. Bu arada Aziz Yıldırım rahatsızlanmış ve Haseki 
Hastanesine sevk edilmiştir. Burada kendisine anjiyo yapılmıştır.  

Aziz Yıldırım’ın Haseki Hastanesinde (İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü) iken 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 
tarafından 06.07.2011 günü saat 19:05’te düzenlenen tutanakta müvekkil hakkındaki gözaltı 
kararının kaldırıldığı hususu tebliğ edilmiştir. Aziz Yıldırım hakkında gözaltı kararı 
kaldırılmış olmasına rağmen fiilen gözaltı işlemi varmış gibi polisler hareket etmeye devam 
etmiş ve Aziz Yıldırım’ın yanı başından bir an olsun ayrılmamışlardır.  

Bir kaç dakika sonra Aziz Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarıldığına ilişkin haberler 
SON DAKİKA anonslarıyla televizyonlarda verilmeye başlanmıştır. Aziz Yıldırım hakkında 
yakalama kararı çıkarıldığına dair basında çıkan haberlerden bir gün sonra ise yakalama emri 
tebliğ edilmiş ve hastane odasında ve polisler nezaretinde bulunan Aziz Yıldırım sanki bir 
kaçakmış gibi yakalama işlemi yapılarak, hukuka aykırı olarak emniyet müdürlüğüne 
götürülmüştür. Yakalama tutanağı burada düzenlenmiştir.  

Yakalama tutanağında;  

“07.07.2011 günü Aziz Yıldırım isimli şüphelinin Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesindeki tedavisinin tamamlandığının öğrenilmesi üzerine söz konusu hastaneye 
gidilmiş ve Aziz Yıldırım’a hakkındaki yakalama kararı ibraz edilmiş”  

şeklinde tutanak düzenlenmiş ise de gerçekte polisler gözaltı kararının kaldırılmış olmasına 
rağmen Aziz Yıldırım’ı fiilen serbest bırakmamış ve somut olarak gözaltı uygulaması devam 
etmiştir. Bu anlamda tutanak içeriği gerçek ve fiili durumu doğru şekilde  yansıtmamaktadır.  

Organize Şube Müdürlüğünde; müvekkile tebliğ edilen ve İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi  
(CMK m 250 ile yetkili bölümü) tarafından 06.07.2011 günü 2011/782 değişik iş numarası ile 
“SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA ve ŞİKE” suçlamasıyla verilmiş olan 
yakalama emri kararı verilmiştir.  

CMK m 98’de düzenlenen yakalama emri şartları oluşmadan gözaltı kararının kaldırıldığına 
dair düzenlenen tutanağın imzalanması ile eş zamanlı olarak yakalama emrinin talep edilmiş 
olması ve mahkemenin de bu talebi hiçbir inceleme yapmadan OTOMATİK OLARAK 
KABUL ETMESİ bırakınız hukukun KANUNLARIN BİLE İŞLETİLMEDİĞİNİN 
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AÇIK GÖSTERGESİDİR. Bu nedenle verilmiş olan yakalama kararı açıkça hukuka 
aykırıdır.  

Aynı mahkeme ve aynı gün, aynı hakim ve bu karardan önce 2011/781 değişik nolu kararla 
Suç örgütüne üye olma suçu bakımından yakalama emri talebini reddetmiştir.  

5271 sayılı CMK m 98’de “YAKALAMA EMRİ VE NEDENLERİ” düzenlenmiştir. Buna 
göre; “Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli 
hakkında cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından yakalama 
emri düzenlenebilir” hükmü gereğince Cumhuriyet savcısının YAKALAMA EMRİ 
TALEBİ ve nöbetçi hakimin/mahkemenin YAKALAMA EMRİ KARARI açıkça kanuna 
aykırıdır ve hukuksuzdur. Hukuka aykırı yakalama emirlerine yaptığımız itirazlarda sonuçsuz 
kalmış ve müvekkil 10.07.2011 tarihinde tutuklanmıştır.  

Yakalama kararına 08.07.2011 tarihinde yaptığımız itiraz, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından incelenmiş ve 13.07.2011 günü 2011/791 değişik iş nolu kararla “ŞÜPHELİNİN 
TUTUKLANDIĞI BU NEDENLE YAPILAN İTİRAZIN KONUSU KALMADIĞINDAN 
İTİRAZIN REDDİNE”  karar verilmiştir. 

Görüldüğü üzere, acele işlerden olan 08.07.2011 tarihli itiraz, 13.07.2011 gününe kadar karara 
bağlanamamıştır. Ancak Aziz Yıldırım tutuklandıktan sonra ise itiraz konusuz kaldığı 
gerekçesiyle reddedilmiş olması hukuka aykırıdır. Söz konusu yakalama kararının,  
03.07.2011 günü saat 07:00’de başlayan ve 07.07.2011 günü saat 07:00’de bitecek olan 
gözaltı süresinin, KANUNA KARŞI HILE ILE UZATILMASI AMACIYLA 
VERILDIĞI AÇIKÇA ORTADADIR. Yasal şartları oluşmadan ve gözaltı halinin/kararının 
kaldırılmasından dakikalar sonra bu yönteme başvurulmuş olmasının evrensel çağdaş hukuk 
ilkeleriyle izah edilmesi mümkün olmadığı gibi mevcut Ceza Muhakemesi Kanunu 
hükümleriyle bile açıklamak mümkün değildir. 

Söz konusu yakalama emri kararını veren 11. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi ise aynı dosyada 
25 ten fazla şüphelinin tutuklanmasına karar veren, akabinde İstanbul özel yetkili 16. Ağır 
Ceza Mahkemesinde Başkanlık görevi yapan Mehmet Ekinci olması ise tüm işlemlerin kapalı 
devre bir sistemde, sınırlı sayıda görevli arasında ve bir proje dahilinde gerçekleştiğini bir kez 
daha göstermektedir. 

E.-KOVUŞTURMA AŞAMASINDAKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR 

6222 sayılı yasa ile ilgili değişiklik çalışmaları TBMM tarafından görüşülürken Türk Yargı 
pratiğinin aksine mahkeme alelacele iddianamenin kabulüne karar vermiş ve 9 Aralık 2011 
günü CD halinde iddianame sanık avukatlarına verilmeye başlanmış akabinde yaklaşık iki 
hafta sonra ek klasörler CD halinde sanık avukatlarına verilmiştir. 

İddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sevki, mahkemenin 
iddianameyi kabul kararı tamamen TBMM çalışmaları ile paralel yürütülmüştür. 
Başsavcılığın ve mahkemenin bu işlemleri açıkça TBMM’yi etkisiz kılmaya yöneliktir. Zira 
mahkemeye 3 Aralık 2011 günü 71 klasörlük belge ibraz edilmiş mahkeme 6 gün içinde 71 
klasörü inceleyerek iddianamenin kabulüne karar vermiştir. Evrakın niceliği ve sürenin sadece 
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6 gün olması dikkate alındığında mahkemenin belgeleri okumadan işlem yaptığı izahtan 
varestedir. 

1.-Görevsiz Mahkemede İşlemler Yapılmıştır 

14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin 
Önlenmesine Dair Kanunun 23. maddesinde görevli ve yetkili mahkeme asliye ve ağır ceza 
mahkemeleri olarak açıkça belirtilmiştir. 15.11.2011 tarihli 6259 sayılı Kanun ile bu kez 
yetkili mahkemeler asliye ve sulh ceza mahkemeleri olarak belirlenmiştir. Kanun Koyucu 
sporun özel bir bilgi gerektirdiğini öngörmüş bu kanun kapsamına giren suçların ihtisas 
mahkemelerince karara bağlanması gerekliliğini düzenlemiştir. 

 

Tüm bu hususa rağmen yargılamanın özel yetkili mahkemece görülmesi hukuka aykırıdır. 
Mahkeme, suçun örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlendiğini belirterek kendisini görevli 
addetmiştir. Cebir ve şiddet içeren bir örgüt olmadığını da bizzat mahkeme, vermiş olduğu 
karar ile ikrar etmiştir. 6222 sayılı Kanun’un 11. maddesi suçun örgüt faaliyetleri 
çerçevesinde işlenmesi halini de düzenlemiş, buna rağmen yargılamanın asliye ceza 
mahkemesinde yapılması gerekliliğini belirtmiştir. Mahkeme heyetinin “biz futboldan 
anlarız” diyerek yapmış olduğu yargılama hukuka aykırıdır. Görevsiz olduğu açıkça belli olan 
özel yetkili bir mahkemenin ısrarla yargılamayı yürütmesi hiç kuşkusuz adalet dağıtma 
amacıyla izah edilmez. Mahkemenin bu ısrarı yukarıda anlatılan projenin devamını sağlamak 
amacına hizmet ettiği aşikardır. 

2.-Tanıklar Dinlenmemiştir. Bazı sanıklara iddianame bile okunmamıştır. 

Yargılama aşamasında savunma tarafının delilleri dikkate alınmamıştır. Mahkeme, tutukluluk 
tedbirini adeta bir koz gibi kullanmış ve dosyanın gerekeli araştırmalar yapılmadan, savunma 
tarafının delilleri toplanmadan, tanıkları dinlenmeden, bilirkişi raporu alınmadan alelacele 
karara çıkarmıştır.   

Mahkeme, tevsii tahkikat taleplerini gerekçesiz bir şekilde redderken bazı tanıkları ise 
(Abdullah Avcı, Lütfi Arıboğan, İlhan Helvacı, sanık Metin Korkmaz) celse arasında 
savunma tarafına bildirimde bulunmadan dinlemiştir. 

Mahkeme savunma tanıklarını dinlemezken, isnat edilen fiillerden bir sene önce insan 
öldürme suçundan Muğla’da cezaevinde tutuklu bulunan Cihan Oskay isimli kişi, Muğla’dan 
İstanbul’a getirtilerek dinlenmiştir. Bu şahsın işlediği cinayette kullanılan silahın, 
müvekkillerin yargılandığı dosyada bazı sanıklarda (bu sanıkların müvekkilimizle hiçbir ilgisi 
yoktur) ele geçen silahlarla aynı lup olmadığı hususunda hem emniyet kriminal hem de 
jandarma kriminal laboratuarlarına yazı yazılarak rapor istenmiştir. Bu durum mahkemenin 
iddianameyi de aşarak sanıklar hakkında aleyhe delil bulmak için özel gayret sarfettiğini 
açıkça ortaya koymaktadır. 

Mahkeme, dosyayı karara çıkarmak için o kadar acele etmiştir ki, sanık Bülent İbrahim 
İşçen’e iddianameyi bile okumadan hüküm vermiştir. Bu işlemler, basit yargılama hataları 
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değildir. Zira gerekçeli kararda mahkemenin sanıklar hakkındaki kullandığı yakıştırmalar ve 
ifadeler dikkate alındığında, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe bağlılarına husumet güttüğü açıkça 
ortaya çıkmıştır. 

3.-Mahkemenin kararda kullandığı üslup ve yakıştırmalar 

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi; hukuken, mevcut dosyaya bakmakla görevli ve yetkili 
olmamasına rağmen yetki aşımı yaparak davaya bakmaya devam etmiştir. Mahkemenin yetki 
aşımı yaparak baktığı davada, sanıklara hasmane bir tutum aldığı gerekçeli kararda, sanıklar 
hakkında kullanmış olduğu;  

 
“SANIKLARIN ÜSTÜN(!) GAYRETLERİ…ligi şampiyon tamamladıkları” 
  
“SANIK İLHAN, BİRDEN VERGİ TAKİP MEMURU YADA MUHASEBE ELEMANI 
OLMUŞTUR.”,  
 
“ŞIFRELI KONUŞTUKLARINI ZANNEDEREK ÇOK DAHA GARIP, BIRAZ DA 
KOMIK DURUMA DÜŞMEKTEDIRLER. TÜRK EDEBIYATI’NIN ÖNEMLI 
SANATLARINDAN OLAN MECAZI KULLANAN SANIK İLHAN, ŞIKE VE TEŞVIK 
ANLAŞMASI ILE FUTBOLU VE FUTBOLCULARI SAKATLAMA SANATINI ICRA 
ETMEKTEDIR.”,  
 
“ULTRA KRIPTOLU telefon konuşmaları”,  
 
“ADETA ŞIKE VE TEŞVIK IŞLERINDEN SORUMLU KOORDINATÖR GIBI ÇALIŞAN 
KIŞI İLHAN EKŞIOĞLU”  
 
“CAKA SATMAK, JARGON, ABSÜRT BİR TEMBİH”  
 
“Temel atma konusunda, Murat Şahin'in ustalığından yararlanamayan sanıklar”  
“ŞECAAT ARZEDERKEN SIRKATIN SÖYLEMEK” sözleriyle ortaya çıkmıştır.  Bu 
ifadeler mahkemenin kendini neden yetkili ve görevli addettiğinin apaçık kanıtıdır.  
 
Sanıklar ne şekilde savunma yaparsa yapsın, hiçbir mahkemenin sanıkları iğnelemesi, 
aşağılaması, hakkı yoktur. Mahkemenin bu ifadeleriyle aslında hiçbir zaman tarafsız 
olamadığı yargılama yerine bir proje yürüttüğü ortaya çıkmaktadır.   
 

F- TEMYİZ AŞAMASI 

 
1.-Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı değiştirilmiştir 
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Müvekkillerin yargılandığı dosyanın temyiz incelemesini yapacak olan Yargıtay 5. Ceza 
dairesi başkanı teamüllere aykırı bir şekilde değiştirilmiştir. Medyada, Yargıtay’a yeni seçilen 
ve belli bir gruba yakın olduğu söylenen üyelerin desteğini alan üye hakim seçimi kazanarak 
daire başkanı olmuştur. Medyaya yansıyan haberlerde kıdemli üyelerin “Bunun adı seçim 
değil atama. Çünkü sonucu önceden belli. Hiç etik değil. Yeni üyeler Ahmet Ceylani 
Tuğrul’dan, Yargıtay Başkanlığı’na aday olduğu için intikam aldılar” şeklindeki 
açıklamaları sürecin doğal ilerlemediğini ortaya koymaktadır. 

Söz konusu seçim ve başkan değişikliği, dilekçemizin başından beri anlatılan projenin 
Yargıtay aşamasında da bu vesileyle uygulamaya konulduğu ve Yargıtay’ın bugüne kadar 
verilen yerleşik içtihatlarına aykırı bir şekildeki değerlendirmeyle kararı Aziz Yıldırım 
açısından onamıştır. 

 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/25099452.asp 

http://www.zaman.com.tr/gundem_sike-davasina-bakan-yargitay-5-ceza-dairesi-baskani-
degisti_2165700.html 

Daire, anılan kararı onarken temyiz itirazlarımızı görmezden gelmiş, Anayasa aykırılık 
itirazlarımızı dikkate almamış ve dayanak gösterdiği AİHM içtihatlarının içeriğini farklı 
göstermek suretiyle suç işlemiştir. 

2.-AHİM’nin Bykov & Rusya Kararı ve Yargıtay 5. Ceza Dairesinin Onama Kararı 

Yargıtay 5. Ceza Dairesinin onama kararında, iletişim tespiti ile AİHM’nin Bykov & Rusya 
Kararı hakkındaki tespitleri Prof. Dr. Ersan Şen tarafından yazılan ve www.hukukihaber.net 
isimli sitede yayınlanan makalede ciddi bir eleştiriye konu edilmiştir. 

http://www.hukukihaber.net/sike-kararinda-telefon-dinleme-makale,3334.html linkinde 
yayınlanan makalede;  

“….10 Mart 2009 tarihli Bykov – Rusya kararı ile Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin itirazımıza 
konu kararını birbirinden ayırmak gerekir. Bu sebeple, Daire kararında yer alan “… Yine, 
İHAM’ın, Baykov v Rusya kararında da belirtildiği üzere, hukuka aykırı olarak elde edilmiş 
olsa bile, bu delillerin ikna edici ve doğru olduğu anlaşılırsa ve yine, bu delile dayanılmadan 
önce savunma hakkının kullanılması imkanı sağlanmışsa, hüküm verilirken bu delillerin esas 
alınmasının adil yargılanma hakkını ihlal etmeyeceğinin kabul edildiği, …” ibaresinin doğru 
olmadığını belirtmek isteriz. 
  
Öncelikle belirtmeliyiz ki, Yargıtay’ın gerekçeli kararında yer alan “hukuka aykırı olarak 
elde edilmiş olsa bile, … bu delile dayanılmadan önce savunma hakkının kullanılması imkanı 
sağlanmışsa, …”  ibaresi ile huzurdaki davanın bir benzerliği yoktur. Temyiz incelemesinde 
konu dosyada, hukuka aykırı yoldan elde edilen telefon konuşmaları en baştan, yani kolluk 
ifadesinden itibaren sürekli sanıklara sorulmuş ve bu hukuka aykırı deliller sorulmadan önce 
sanıklara savunma hakkı da tanınmamıştır. Esas itibariyle, İHAM kararının bu konuyla bir 
ilgisi de bulunmamaktadır. İHAM kararında, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin gerekçeli 
kararında zikredilen bu tür bir ibare de bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Yargıtay 5. Ceza 
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Dairesi’nin gerekçeli kararında yer verdiği bu ibare savunmamızı da desteklemektedir. Çünkü 
Daire, hukuka aykırı delile dayanılmadan önce şüpheli veya sanığa savunma hakkı 
tanınmadığı takdirde, artık bu delillerin kullanılamayacağını kabul etmiştir. Bu kabulle, 
huzurdaki dosyanın yegane delili olan ve hukuka aykırı yolla elde edilen telefon 
konuşmalarının sanık aleyhine delil (beyan delil, ikrar) olarak kullanılması mümkün değildir.  

Böylece, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin esasında dosyamızla ilgili olmadığı halde hatalı 
yorumlayıp emsal gösterdiği İHAM’ın Bykov – Rusya kararı ile ilgili değerlendirilmesi dahi, 
lehimize olup haklılığımızı göstermektedir. 

Bykov – Rusya kararında, özel hayatın gizliliği ihlal edilmek suretiyle elde edildiği İnsan 
Hakları Avrupa Mahkemesi tarafından da kabul edilen delillerin ikna edici ve doğru 
olması ile ilgili herhangi bir vurgu olmadığı gibi, İHAM kararına konu uyuşmazlıkta dürüst 
yargılanma hakkının ihlal edilmemesinin gerekçesi de delillere dayanılmadan önce savunma 
hakkının kullanılmasına imkan sağlanması değildir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin 
hukuka aykırı delillerin yargılamada kullanılmasına ilişkin sınırlayıcı görüşünü kabul 
etmesek de, kararda ifade edilen ve hukuka aykırı delillerin mahkumiyetin tek dayanağı 
olmadığı görüşünün, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından dikkate alınmadığı da 
görülmektedir. Çünkü İHAM, hukuka aykırı delilin mahkumiyetin tek dayanağı olmaması ve 
başvurucunun hukuka aykırı delille ilgili savunma hakkını çelişmeli bir yargılamada 
kullanabilmesi kaydı ile hukuka aykırı delilin, dürüst yargılanma hakkını her durumda ihlal 
etmeyeceği görüşünü benimsemiştir. Tekrar belirtmeliyiz ki İHAM’ın bu görüşü, Türk Ceza 
Yargılaması Hukuku bakımından, hem Anayasa m.38/6 ve hem de CMK m.206/2-a, 217/2 ve 
230/1-b açısından isabetli olmamakla birlikte, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin konu ile ilgili 
benimsediği ölçütlerin, bırakalım savunduğumuz görüşü, İHAM’ın Bykov - Rusya kararında 
kabul ettiği kriterlerle de örtüşmemektedir. Tespitleri dikkate alındığında dairenin, atıf 
yaptığı ve AİHM tarafından 10 Mart 2009 günü verilen  Bykov & Rusya  kararını tahrif ettiği 
görülmektedir. 

 
G.-BAŞKA DOSYALARDA AZİZ YILDIRIM’IN TEKNİK TAKİBE ALINMASI 

Ekte sunulan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan imzasını 
taşıyan karar talebi konulu 07.11.2009 tarih ve 286491 sayılı yazıda 4 kişiye ait IMEİ 
numaraları verilmek suretiyle 3 ay süreyle iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması İstanbul 
11. Ağır Ceza mahkemesinden talep edilmiştir. 

Bu talepte müvekkilin telefonu IMEİ numarası üzerinden LOKMAN AKSU sahte ismiyle 
dinlenmiştir. Bu durum emniyet ve yargı içindeki yapının müvekkili özel olarak hedef aldığını 
açıkça göstermektedir. Müvekkil sadece bu dosyadan değil tutuklu bulunduğu dönemde başka 
dosyalar üzerinden de takip edilmeye devam edilmiştir. Dilekçemizin bir sonraki bölümünde 
müvekkilin yine organize şube müdürlüğünce yapılan bir çalışmada tutuklu bulunduğu takibe 
alındığını açıkça göstermektedir. 

II-) İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/1317 nolu 
soruşturma Dosyası üzerinden yapılan hukuka aykırı işlemler 
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1.-İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne hitaben Komiser Soner 
Koç imzası ile yazılan 31.05.2012 tarihli Raporda özetle; 

• 12.05.2012 tarihinde İstanbul, Kadıköy, Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda, Fenerbahçe-
Galatasaray futbol takımları arasında oynanan 2011-2012 Spor Toto Final 
Şampiyonluk Gurubu son hafta karşılaşmasının bitiminde çıkan  olaylar 
 
 

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK 250.Maddesi ile Yetkili) 2010/2287 
sayısına kayden 03.07.2011 tarihinde gerçekleştirilen ve kamuoyunda şike operasyonu 
kapsamında aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın da 
bulunduğu 9 tutuklu 93 sanığın yargılanmasına İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesinde 
halen devam edildiği, yargılamanın devam ettiği süreçte davaların görüldüğü günlerde 
Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu sanıklara destek olmak ve Fenerbahçe Spor 
Kulübüne yönelik sözde baskıları protesto etmek amacıyla kendilerini Fenerbahçe 
Spor Kulübünün taraftarı olarak lanse eden gurupların; 
a.-14.02.2012 tarihinde İstanbul, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde 
yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla çadır kurulması, 
b.-20.02.2012 tarihinde İstanbul, Şişli, Çağlayan Adliyesi binası önünde toplanmanın 
ardından çıkan kavgada bıçakla adam yaralanması, 
c.-04.05.2012 tarihinde İstanbul, Şişli, Çağlayan Adliyesi binası önünde taşkınlık 
çıkartarak güvenlik kuvvetlerine yönelik mukavemette bulunmaları neticesinde 28 
şüphelinin gözaltına alınması 

gibi eylemlere karıştıkları, 

• Anılan eylemlerin taraftarın kulübü desteklemesi gibi sportif herhangi bir amaç ile 
bağdaşmadığı ve bu gelişmelerin spor kulübü taraftarlarının basit görünümlü tepkisi 
ötesinde toplumsal çatışma ve gerilimin beslenmesine yönelik provokatif 
girişimlerden ibaret olduğu, 

değerlendirilmiştir.  

• Yapılan bu değerlendirmenin ardından Raporda adı yazılı toplam 26 kişinin meydana 
gelen olaylarda organizatör/lider konumunda oldukları veya söylem ve açıklamaları ile 
gurupları/taraftarları provoke ettikleri belirtilmiştir. Yine söz konusu şahısların gerek 
kendi menfaatleri gerekse tabi oldukları ve/veya yönlendirdikleri gurupların 
menfaatleri doğrultusunda söz konusu şiddet eylemlerini organize ve icra ettirdikleri, 
ayrıca ortaya konulan bu şiddet hareketleri ile kulüp yönetimi üzerinde baskı 
oluşturularak maddi menfaat temin edilmeye de çalışıldığı yönünde bilgi edinildiği, 
 

• Bu bağlamda söz konusu şahısların/gurupların, bahsi geçen örgütsel yapılarla 
bağlantılı olarak ve/veya bu yapıların yönlendirmesiyle ve önceden organize edilmek 
suretiyle bir takım protesto ve şiddet eylemleri gerçekleştirebilecekleri ve/veya 
içerisinde yer alabilecekleri, ayrıca önümüzdeki günlerde de başka spor müsabakaları 
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esnası ve/veya sonrası ile 2010/2287 sayılı soruşturması kapsamında devam eden 
davanın Çağlayan Adliye binasında görüleceği zamanlarda amacının dışına taşan ve 
kitleleri yönlendirmeye yönelik, protesto, gösteri, şiddet yada saldırı eylemlerinin 
hazırlığı içerisinde bulunabilecekleri ve/veya gerçekleştirebileceklerinin 
değerlendirildiği belirtilmektedir. 

 

Netice olarak rapor söz konusu şahısların illegal bir yapılanma içerisinde olup olmadıklarının 
tespit edilmesi ve var ise bu yapılanma içerisinde hareket eden şahısların ve eylemlerin tüm 
yönleri ile açığa çıkarılabilmesi amacıyla çalışma yapılmasının uygun olacağı değerlendirmesi 
ile sone ermektedir. 

Raporda meydana gelen olaylarda organizatör/lider konumunda oldukları veya söylem 
ve açıklamaları ile gurupları/taraftarları provoke ettikleri değerlendirilen şahıslar 
olarak; 

• Yasemin Merçil Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi 
• Serkan Acar Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Müdürü 
• Ayhan Bak Fenerbahçe Spor Kulübü Şükrü Saraçoğlu Stadyum Müdürü 
• Sefa Kalya, Ercan Turabi Demir, İbrahim Gümüştekin, Murat Akıncı, Yücel Aslan, 

Cem Gölbaşı, İlyas Bulçay, Fatih Atalay, Mehti Özmen, Soner Yeğiner, Metin 
Çakmak, Mehmet Alakuş, Ali Bozan, Bülent Ataş, Serdal Kılıç, Faruk Durbaşı, İlyas 
Kargı, Korkmaz Cin, Ramazan Şükrü Çetinkaya, Alaatin Alper Üstek, Alparslan 
Özçelik, Tolga Karataş, Mustafa Hoş  

İsimli toplam 26 kişi gösterilmiştir. 

2.-T.C.İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğünün B.05.1.EGM.4.34-33022 sayı ve 01.06.2012 
tarihli yazısı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına (CMK.250 Madde ile Yetkili) Organize 
Suçlarla Mücadele Şube Müdür v.Ahmet Davulcu imzası ile yazılan ve ekine yukarıda bahis 
konusu edilen 7 sayfadan ibaret olan Rapor ilave edilmek suretiyle “SORUŞTURMA 
TALİMATI” verilmesi hususu arz edilmiştir. Söz konusu bu evrak C.Başsavcı Vekili imzası 
ile (evrak üzerinde imzası bulunan Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin ismi ve sicil 
numarası bulunmadığından kim olduğu tarafımızca bilinmemektedir.) 2012/1317 
Soruşturma Numarasına kayıt ettirilmiş ve Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan’a havale 
edilmiştir. 

3.-T.C.İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğünün B.05.1.EGM.4.34-16797.2012/4215 sayı ve 
07.06.2012 tarihli yazısı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına (CMK 250.Madde ile Yetkili) 
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü a.Ahmet Davulcu imzası ile yazı yazılarak dosya 
kapsamında adı geçenlerin iletişimin tespiti ve dinlenerek kayıt altına alınması hususu arz 
edilmiştir. 

Bu husus İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uygun bulunarak Savcı Hüseyin 
Kaplan imzası ile İstanbul Nöbetçi 12.Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliğine başvurularak 
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CMK.mad.135 ve 137 tahtında şüphelilerin telefon iletişimlerinin tespitine, dinlenilmesine, 
kayda alınmasına, görüşme detay sorgularının yapılmasına ve sinyal bilgilerinin 
değerlendirilmesine, şüpheli şahıslara ait telefonların görüşme yaptığı anda bulunduğu baz 
istasyonlarının Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Kanuni Dinleme Programı üzerinden 
alınabilmesine karar verilmesi talep edilmiştir. 

İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesi 2012/2028 Teknik Takip Karar No ile 07.06.2012 tarihli 
karar ile Savcılık talebini kabul etmiştir. Söz konusu karar altında Hakim Vedat Dalda imzası 
bulunmaktadır. 

4.-T.C.İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğünün B.05.1.EGM.4.34-16797.2012/Gz-4261 sayı 
ve 11.06.2012 tarihli yazısı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına (CMK 250.Madde ile 
Yetkili) Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç imzası ile yazı yazılarak 
dosya kapsamında adı geçenlerin  suç örgütü yapılanması içerisindeki faaliyetleri, şüphelilerin 
kamuya açık alanlardaki hareketliliği ile devam eden iletişimlerinin kayıt altına alınması 
çalışmalarının fiziki takip ve tarassut çalışmaları ile delillendirilebilmesi amacıyla CMK’un 
140 maddesi çerçevesinde teknik araçlarla izlenerek gizli olarak ses ve görüntü kaydı altına 
alınması hususu arz edilmiştir. 

Bu talep Savcılık makamı tarafından uygun bulunarak İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesine 
başvurulmuş, söz konusu mahkeme talebi kabul ederek 2012/971 Mahkeme Teknik Takip No 
ile 11.06.2012 tarihli karar ile Savcılık talebini kabul etmiştir. Söz konusu karar altında 
Hakim Hikmet Şen imzası bulunmaktadır. 

5.-İstanbul Emniyet Müdürlüğünün B.05.1.EGM.4.34.33022 sayı ve 12.06.2012 tarihli yazısı 
ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç imzası ile İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığından; Metris Cezaevi Müdürlüğüne yazı yazılarak (o tarihte tutuklu bulunan) 
Aziz Yıldırım ve İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun cezaevinde tutuklu bulunduğu süre içersinde 

• Kimler tarafından ziyaret edildiğinin, 
• Kimler tarafından para yatırıldığının, 
• Ziyaretçileri ile yapmış olduğu görüşmeler sırasında kayıt altına alınan ses ve 

görüntülerinin, 
• Yapmış oldukları telefon görüşmelerine ait ses kayıtlarının temin edilmesi 

Talep edilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (CMK.nın 250.maddesi ile yetkili bölümü) 
13.06.2012 tarihinde Metris Cezaevi Müdürlüğüne yazı yazarak Organize Suçlar ile Mücadele 
Şube Müdürlüğü tarafından talep edilen bilgilerin temin ve teslimini istemiştir. Söz konusu 
yazı altında Savcı Hüseyin Kaplan imzası bulunmaktadır. 

6.-Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü 14.06.2012 tarihli Rapor yazı içeriği (söz 
konusu rapor Mugire Can isimli komiser tarafından imzalanmıştır.) esas alınarak istanbul 
Emniyet Müdürlüğünün B.05.1.EGM.4.34.16797.2012/4401 sayılı ve 16.06.2012 tarihli Şube 
Müdür adına Ahmet Davulcu imzası ile soruşturma savcısından şüphelilere ait ADSL veri 
trafiğinin takibi ve şüphelilerin kullanımında bulunan e-posta adreslerinin, dinlenerek kayıt 
alınmasını talep etmiştir.  
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Soruşturma savcısı tarafından talep uygun bulunmuş ve İstanbul 16.Ağır Ceza 
Mahkemesinden CMK.mad.137 ve 137 maddelerine göre şüphelilere ait ADSL veri trafiğinin 
takibi, şüphelilerin kullanımında olan e-postalar ile MSN üzerinden yapılan anlık 
görüşmelerin (chat) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ADİT programı üzerinden 
alınabilmesine karar verilmiştir.  

Söz konusu karar altında hakim Hikmet Şen’in imzası bulunmaktadır. 

7.-C.Başsavcı Vekili imzası  ile evrak üzerine verilen olur ile 2012/1317 Soruşturma 
Numarasına kayıt edilen dosya konu soruşturma 01.06.2012 tarihinde başlamış; 29.09.2013 
tarihinde yapılan polis operasyonu, gözaltı ve tutuklamalar ile neticelenmiştir. 

Bilahare soruşturma; 6526 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ve TMK ların kapanması üzerine 
suç yeri itibariyle tefrik edilerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından (Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar 
Soruşturma Bürosu) Soruşturma No:2014/40368, Esas No:2014/23019, İddianame No: 
2014/1033 olan iddianame hazırlanmıştır. Hazırlanan iddianame tahtında aşağıda isimleri 
yazılı olan; 

• Gökhan Haşlak, Ömer Temelli, İlyas Kargı, Cem Gölbaşı, Emre Gürsoy, Erdinç 
Tuncer, Turgay Karadağ, Ramazan Kaya, Ferhat Delen, Kadir Başyeşil, Sefa Kalya, 
Memduh Yılmaz, Tahir Kıran, Hakan Aydınlı, Recep Paluluoğlu, Murat Akıncı, 
Alparslan Özçelik, Yücel Aslan, Cüneyt Yılmaz, Savaş Gül, Hüseyin Sizer, Kerem 
Pozam, İbrahim Gümüştekin, Serkan Köseler, Cenk Eroğlu, Ramazan Şükrü 
Çetinkaya, Erdi Bahar, Ercan Turabi Demir, Ersoy Seçginli, Mert Sezgin, Alican 
Aslan, Arben Nazmi Pırnak, Hasan Doğan, Oktay Bilgiç, Ali Bozan, Mustafa Çavuş 
Osanmaz, Yalçın Haker, Serdal Kılıç, Ferhat Eren, Rauf Büyük, Gökhan Kocabaş, 
Ayhan Bak, Önder Şanlı, Özel Akalan, Burak Ciddi, Ömer Genç, 

46 kişi hakkında kamu davası açılmasına karar vermiştir. 

• Erdi Bahar, Ramazan Ekrem Başyeşil, Alper Kara, Hakkı Evren İnal, Ersoy Seçginli, 
Bülent Ataş, Alaattin Alper Üstek, Hakan Özkaraca, Veysel Hasan Başyeşil, Ekrem 
Erez, Memduh Yılmaz, Orhan Şimşekçakan, Göhan haşlak, Ali Kolaman, Ahmet Sun, 
Behçet Başyeşil, Yunus Küçük,  Özgür Çidemli, Cüneyt Yılmaz, Ayşe Demet 
Karabulut, Mehmet Alakuş, Serap Tuncer, Haluk Helvacı, Olcay Çeperli, mehti 
Özmen, Tamer Kıran, Kadir Başyeşil, Ercan Ortaçlı, Soner Yeğiner, Hüseyin Karabat, 
Ramazan Şükrü Çetinkaya; isimli 

31 kişi hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiştir. 

Haklarında soruşturmaya başlanan 26 şüpheliden sadece aşağıda isimleri yazılı olan; 
• Ayhan Bak, Sefa Kalya, Ercan Turabi Demir, İbrahim Gümüştekin, Murat Akıncı, 

Yücel Aslan, Cem Gölbaşı, Ali Bozan, Serdal Kılıç, İlyas Kargı ve Ramazan Şükrü  
Çetinkaya; isimli 

11 kişi hakkında kamu davası açılmıştır. 
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8.-İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Anadolu 
3.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve 2014/238 Esas sayılı dosya tahtında 
kamu davasına ilişkin yargılamaya başlanmıştır. 

 İLGİLİ SORUŞTURMA HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR 

1.-Emniyet raporunda 1.nolu şüpheli olarak gösterilen Yasemin Merçil avukattır.  

Avukat Yasemin Merçil hakkında İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/2028 
Teknik Takip Nolu kararı tahtında 7.6.2012 tarihinden itibaren CMK.mad.135-137 tatbik 
edilmiştir. 

Avukat Yasemn Merçil hakkında İstanbul 16.Ağır Ceza mahkemesinin 2012/91 
Teknik Takip Nolu kararı tahtında 11.6.2012 tarihinden itibaren CMK.mad.140 tatbik 
edilmiştir. 

Avukat Yasemin Merçil, İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/63 Esas sayılı 
dosyası tahtında görülen “sözde şike” davasında Aziz Yıldırım’ın müdafisidir. Söz konusu bu 
dava 2.7.2012 tarihinde karara çıkmıştır. Bu davanın açılmasına dayanak olan soruşturma 
İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının 2010/2287 soruşturma sayılı dosyası tahtında 
yürütülmüş olup, işbu şikayetimize konu 2012/1317 soruşturma sayılı soruşturmada  görev 
yapan polislerin (amir/memur) hemen hemen tamamı 2010/2287 soruşturma sayılı dosya da 
görev yapan polislerdir. Örnek vermek gerekirse 2010/2287 soruşturma sayılı dosyada 
mübrez polis fezlekesinde imzası bulunan Komiser Soner Koç, 2012/1317 soruşturma sayıya 
kayıtlı soruşturmanın 7 sayfalık raporunu hazırlayan kişidir. Keza Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür 
Yardımcısı Ahmet Davulcu her iki soruşturma için hazırlanan soruşturma talimatı arz 
yazılarının ve CMK.mad.135, 137 ve 140 tatbiki isteyen emniyet görevlileridir. 

Yukarıda isimleri sayılan emniyet görevlilerinin tamamı 2010/2287 soruşturma sayılı 
dosyada Aziz Yıldırım’ın gerek polis sorgusunda gerekse Savcılık sorgusunda avukat 
Yasemin Merçil’in Aziz Yıldırım müdafisi olduğunu bilmektedir. 

Esasen 2012/1317 soruşturma sayılı dosyaya 1.nolu şüpheli olarak Yasemin Merçil’in 
gösterilmesindeki amaç İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesinde süren ve karar aşamasına gelen 
yargılamada Aziz Yıldırım’ın savunmasına ilişkin avukat-müvekkil arasındaki mahrem 
bilgilere vakıf olabilmektir. Zira avukat Yasemin Merçil’in teknik takibe alındığı tarihler söz 
konusu dosyaya ilişkin savcılık mütaalası, esasa ilişkin savunma ve karar süreçlerine denk 
gelmektedir. 

Çok ilginçtir ki İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hikmet Şen görmekte olduğu 
“sözde şike” davasında Aziz Yıldırım müdafisi olarak görev yapan avukat Yasemin Merçil’in 
2012/1317 soruşturma sayılı dosyada teknik takibe alınmasına izin veren hakimdir. Burada 
önemle altı çizilmesi lazım gelen husus 16.Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hikmet Şen imzası ile 
verilen karar neticesinde avukat Yasemin Merçil’in sadece mobil telefonları değil, avukatlık 
bürosuna ait telefonları, mail hesapları, adsl trafiği izlenmiştir.  
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Bir avukatın mesleki çalışması için son derece hassas olan bu mecraların takibi 
neticesinde avukat Yasemin Merçil’in müvekkili Aziz Yıldırım ile alakalı olarak hazırladığı 
tüm dilekçelere, dilekçe içeriği savunma, tanık, delil gibi son derece önemli bilgilere 
kolaylıkla erişebilmek mümkün olmuştur. 

Avukat Yasemin Merçil hakkındaki teknik takip tedbirine son verildiği tarih 6.3.2013 
tarihidir. Yani İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan “sözde şike” davası 
2.7.2012 tarihinde karara bağlandıktan ve dosya temyiz aşamasına geçtikten sonra da 8 ay 
gibi uzun bir zaman diliminde avukat Yasemin Merçil’in teknik takip altında tutulduğu 
açıktır. Bu süreçte Yargıtay temyizine ilişkin tüm savunma ensturmanları bu şekilde sözde 
şike operasyonunu da gerçekleştiren emniyet mensupları tarafından izlenebilmiştir. Avukat 
Yasemin Merçil hakkında CMK.mad.135-137 tedbirleri de uygulandığından avukat Yasemin 
Merçil’in fiziken de izlendiği hatta bulunduğu yerlerde ortam dinlemesinin de yapıldığı 
düşünülmektedir. 

2.-Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 2012/1317 soruşturma tahtında Avukat 
Yasemin Merçil’i CMK.mad.135,137 ve 140 kapsamında 7.6.2012-6.3.2013 tarihleri arasında 
teknik takip altına tutmuş ve bu süreç 6.3.2013 tarihinde sona ermiştir. Sözde suç örgütünün 
1.nolu şüphelisi olarak soruşturulan avukat Yasemin Merçil 9 aylık teknik takibi ardından 
soruşturma dosyasından çıkarılmış ve hakkında ne kamu davası açılmış ne de 
kavuşturmaya yer olmadığına dair bir karar verilmemiştir. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 6.3.2013 tarihli yazısı ile Savcı İdris Kurt imzası 
ile avukat Yasemin Merçil’e telefonları ve e-posta adreslerine ait tüm veriler ayrı bir veri 
taşıyıcısına kopyalanmış ve bu telefonlar ile e-posta adreslerine ait olan TİB KDM Programı 
ve TİB ADIT Programı üzerindeki tüm verilerin imhasına karar verilmiştir. Ayrı veri tabanına 
kopyalanmasına karar verilen bu verilerin akibeti meçhuldür. Ancak 9 ay soruşturma 
dosyasının 1 nolu şüphelisi olarak dinlenen avukat Yasemin Merçil’in bu tarihte 
soruşturmadan çıkarıldığı yukarıda da izah edildiği üzere hakkında kamu davası açılmadığı, 
kovuşturmaya yer olmadığına da karar verilmediği açıktır. Avukat Yasemin Merçil’in 9 ay 
boyunca hakkında suç işlediğine dair basit bir şüphe bile yokken görevli emniyet 
görevlilerinin uydurma suçlaması ile ve yasal kılıf altında dinlendiği, bu şekilde özel bir takım 
saikler ile hem şahsi hem de mesleki verilerine ulaşıldığı tartışmasızdır. 

Avukat Yasemin Merçil’in aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübünün hukuk 
işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesidir. Teknik takipte tutulduğu süre içinde Fenerbahçe 
Spor Kulübü, sözde şike operasyonu kapsamında hazırlanan polis fezlekesi ile UEFA 
nezdinde de sportif yargılamaya tabii tutulmuştur. Bu süreç de UEFA’da süren sportif 
yargılama ile alakalı çok sayıda savunma hazırlanmış olup, bu savunmalar da avukat Yasemin 
Merçil’e zaman zaman e-mail yolu ile iletilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübünün UEFA 
nezdindeki sportif yargılaması ile alakalı pek çok telefon konuşması avukat Yasemin Merçil 
tarafından yürütülmüş, telefon ile bilgi paylaşılmıştır. Son derece önemli bu bilgelere de 
“sözde şike operasyonunu” da yapan polisler işbu şikayet konusu soruşturma sırasında vakıf 
olmuşlardır.  
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3.-Avukat Yasemin Merçil soruşturma dosyasından çıkarıldıktan sonra 2012/1317 soruşturma 
sayılı soruşturma dosyasının kapsamı ve konusu da değişmiştir. Şöyle ki yukarıda ÖZET 
başlıklı bölümde 1.nolu paragrafta özetlenen dosyanın kapsamı avukat Yasemin Merçil’in 
dosyadan çıkarılmasından sonra şu şekilde değişmiştir. 

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün Raporlarında ve Şube 
Müdürlüğünün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (TMK.10.mad ile yetkili) soruşturma 
dosyasının konusunun kamuoyunda “Tribün Terörü” olarak bilinen; silahlı çatışma, silahla 
kasten adam yaralama, uyuşturucu madde bulundurmak, kasten adam öldürmenin 
tasarlanması, nitelikli kasten adam yaralama, 6136 SKM ve 6222 SKM suretiyle haksız 
menfaat elde etme suç eylemleri içerisinde yer alan suç örgütü üyelerinin deşifre edilmesi 
olarak gösterilmektedir. 

4.-Yukarıda izah edilen bu husus avukat Yasemin Merçil’in 2012/1317 soruşturma sayılı 
dosyaya neden 1 nolu şüpheli sıfatıyla monte edildiğinin anlaşılabilmesi için yeterlidir. Ancak 
söz konusu soruşturma dosyasının açılmasındaki tek saik bu değildir. 

 Malumunuz olduğu üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 
tarafından yürütülen “sözde şike operasyonu” sonrasında bir takım gizli güçler eliyle diğer 
popüler pek çok soruşturmada olduğu gibi kamuoyunun yönlendirilmesi, şüphelilerin 
itibarsızlaştırılması, masumiyet karinesinin ihlali gibi etkin bir çalışma izlenmiştir. Ancak 
Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarları operasyonun ilk gününden itibaren operasyona karşı 
reaksiyon göstermiş, kendiliğinden gelişen barışçıl kitle protestolarında bulunmuştur. Bunun 
sonucu olarak operasyon diğer popüler operasyonlardan farklı olarak hızla kamuoyunda 
inandırıcılığını kaybetmiş kamuoyu vicdanında kısa bir süre içinde operasyonun farklı saikler 
ile yapıldığı düşüncesi hakim olmuştur. 

 Nitekim operasyonu başlatan komiser Soner Koç imzalı raporda belirtilen ve 
soruşturulması gerektiği hususunda görüş belirtilen protesto eylemleri hiç kimse tarafından 
organize edilmeyen kendiliğinden gelişmiş eylemler olmakla birlikte operasyonu yapan 
emniyet mensupları operasyonun tehlikeye düştüğünün farkına vararak bu eylemlerin bir 
merkezden organize edildikleri yönünde bir dosya oluşturmak çabasına girişmiştir. Bunun bir 
örnekle açılanması gerekirse Organize Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Raporda 15 
nolu şüpheli olarak gösterilen Mehmet Alakuş; sadece Aziz Yıldırım’ın yargılandığı şike 
davasında destek amacıyla internet üzerinden protesto maksatlı gurupları organize 
ettiği yönündeki düşünce ile soruşturma kapsamına alınmıştır.  

Mehmet Alakuş tarafından kurulan ve işletilen 12numara.org sayısı yüzbinlerle ifade 
edilen Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarlarının ortak düşünce ve fikirlerini açıkladıkları legal 
bir sosyal medya platformudur. Platformun oluşmasında ve işletilmesinde hiç kimsenin 
yönlendirmesi olmamıştır. Operasyonu yöneten emniyet mensupları, bu siteyi susturarak 
Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarlarının TC Anayasası ile güvence altına alınmış demokratik 
ifade özgürlüğünü engelleme saikindedir. Nitekim aylarca süren teknik takip neticesinde 
Mehmet Alakuş’un hiçbir gayrı yasal eylemi tespit edilememiş ve hakkında soruşturmaya yer 
olmadığı kararı verilmiştir. 
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Keza soruşturma dosyasında avukat Yasemin Merçil hakkında uygulanan teknik takip 
tedbirinin devamı süresince aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi 
bulunan avukat Yasemin Merçil’in Aziz Yıldırım ile alakalı olarak kulüp tarafından 
yayınlanan açıklamalar, Aziz Yıldırım’ın yasalara uygun tv açıklamalarına ilişkin hazırlık 
çalışmaları suç unsuru gibi gösterilmiş ve bunlar gerekçe gösterilerek uzatma kararları talep 
edilmiştir.  

Oysaki söz konusu dönemde gerek Fenerbahçe Spor Kulübünün gerekse Aziz 
Yıldırım’ın kamuoyuna yönelik yaptığı açıklamaların hiç birisinde yasa dışı bir unsur 
bulunmamaktadır. Nitekim söz konusu dönemde yapılan açıklamalarla alakalı olarak da hiçbir 
yasal işlem başlatılmamıştır. 

Dosya içeriğinden inceleme neticesinde de anlaşılacağı üzere söz konusu soruşturmayı 
yürüten emniyet görevlilerinin niyeti bir suçun teknik araçlarla takibinden ve 
aydınlatılmasından ziyade avukat Yasemin Merçil üzerinden (aynı zamanda) kulübün sözde 
şike” operasyonuna ve davasına karşı gösterdiği/göstereceği refleksleri de takip etmektir. 

5.-Fenerbahçe Spor Kulübü genel müdürü Serkan Acar’ın da soruşturma dosyasının 2 nolu 
şüphelisi olması da benzer saiklerledir. Kulübün en düzey profesyonel çalışanı olan Serkan 
Acar dinlenilmek suretiyle kulübün tüm idari, mali, organizasyonel ve hatta sportif bilgilerine 
dahi ulaşılmış olması kuvvetle muhtemeldir. O tarihte kendisi de söz şike davası kapsamında 
sanık olan Serkan Acar ile alakalı olarak yargılamayı yapan 16.Ağır Ceza Mahkemesi üyesi 
Hikmet Şen tarafından CMK.mad.140 kapsamında teknik takip kararı verilmesi de usul ve 
yasaya aykırıdır.  

 Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Yalçın Haker’in soruşturma kapsamına 
alınmasının ardından 20.10.2012 tarih B.05.1.EGM.4.34.16797.2012/7176 sayılı yazı ile 
Nazmi Ardıç imzası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından CMK.mad.140 talebinde 
bulunulmuştur. Talep yazısında teknik takibe alınması talep edilen telefon Fenerbahçe Spor 
Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (FENERİUM) 02165421834 nolu santral numarasıdır. Bu 
husus talep yazısında açıkça yazılıdır. Bu şekilde soruşturmayı yapanlar FENERİUM 
şirketinin santralini kayıt ve dinlemeye almışlardır. Söz konusu tüzel kişilik değeri yüz milyon 
liralar ile ifade edilen ve soruşturma kapsamındaki iddia konusu suçları işlemeye elverişli 
olmayan bir hükmü şahsiyettir. Söz konusu santral üzerinden günde farklı kişiler çok sayıda 
iletişim kurmaktadır. Alınan teknik takip kararı ile soruşturma kapsamında olmayan sayısı 
belirsiz kişinin iletişimi kayıt ve takip altına alınmıştır. 

6.-Soruşturma kapsamında yapılan teknik takipler neticesinde Polis tarafından suç işlenmeden 
önce önlenmesi mümkün bir kısım suç fiilinin önlenmediği, bunun sonucunda kasten adam 
yaralama/nitelikli adam yaralama gibi vahim suçların işlendiği anlaşılmaktadır. Bu hususlar 
yapılacak inceleme neticesinde tespit edilebilecek niteliktedir. 

 Fenerbahçe Spor Kulübünün, UEFA Kupasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu 
Stadyumunda oynadığı UEFA karşılaşmasında meydana gelen sahaya yanıcı madde atılması 
eylemine ilişkin olarak olayın gerçek sorumluları ve sebepleri teknik takip neticesinde ortaya 
çıkarıldığı halde bunlar yetkili merciiler ile paylaşılmayarak Fenerbahçe Spor Kulübünün 
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UEFA tarafından UEFA organizasyonlarından men edilmesi ile sonuçlanan sporif yargılama 
sürecine sebebiyet verildiği hususu da teknik takibe ilişkin tape kayıtlarından anlaşılmaktadır.  

 Keza Fenerium’a ait markaların taklitleri ile ilgili yargısal süreçler, teknik takiple 
tespit edilen hususlar ilgili savcılıkla paylaşılmamış ve bunun neticesinde taklit ürünlere, 
bunları üretenlere, saklayanlara ve satanlara ulaşılamamıştır.  

Oysaki bu hususlardaki tüm verilere ve delillere yapılan teknik takipler neticesinde İstanbul 
Organize Suçlar Müdürlüğü tarafından erişilmiştir.   

7.-Bu operasyon kapsamında başka avukatların da iletişimleri (sabit ve mobil telefonları, büro 
telefonları, adsl hatları, internet hesapları) kayıt altına alınmış ve teknik takip uygulanmıştır. 
Ayrıca hakkında (tıpkı Avukat Yasemin Merçil gibi İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi üye 
hakimi Hikmet Şen tarafından) gizli izleme kararı da alınmıştır.Avukat İlyas Bulçay bunlar 
arasındadır. İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesinin 7.6.2012 tarih ve 2012/2028 Tek.Tek.Karar 
No.su ile Avukat İlyas Bulçay da bu operasyon kapsamında dinlenmiş ve fakat soruşturma 
sonunda hakkında kamu davası açılmadığı gibi hakkında kavuşturmaya yer olmadığına dair 
bir karar da verilmemiştir. Bu şekilde Avukat İlyas Bulçay’da yasal görünüm altında aslında 
yasa dışı bir şekilde dinlenilmiştir.  

NETİCE VE TALEP : Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda soruşturma 
açılarak;  

1.- İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2010/2287 nolu 
soruşturma dosyası (İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 2011/63 esas sayılı dosyası), 
B.05.1.EGM.4.34.33022 2010/Proje No:10 sayılı dosyasında,  

2.-İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının 2012/1317 nolu soruşturma dosyasında,   

hukuka aykırı işlem yapan illegal yapı mensubu emniyet görevlileri, savcılar, hakimler, kamu 
görevlileri ve kişilerin tespiti ile bu kişilerin cezalandırılmasını arz ve talep ederiz.  

Şikayetçi Aziz Yıldırım 

Vekilleri Av. Deniz Tolga Aytöre  - Av. Abdurrahim Erol 




