
A) SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI 
ERDOĞAN BAYRAKTAR İLE İLİŞKİSİ 

Suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda şüpheli Hüseyin Avni SİPAHİ’nin, herhangi bir 
resmi kimliğinin bulunmamasına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR ile 
samimi ilişki içerisinde olduğu, süreç içerisinde sık sık bir araya geldikleri, bu görüşmelerinde suç 
örgütüne müracaat eden bazı inşaat şirketi sahibi işadamlarını  Erdoğan BAYRAKTAR ile 
görüşmesini sağladığı görülmüştür. Ayrıca suç örgütü yöneticilerinden Sadık SOYLU’nun bakan 
danışmanı olması, Abdullah Oğuz BAYRAKTAR’ın da Bakanın oğlu olması, suç örgütün Erdoğan 
BAYRAKTAR ile yakın ilişkisini izaha muhtaç bırakmayacak şekilde göstermektedir. 

Örgüt lideri Hüseyin Avni SİPAHİ’nin, yapmış olduğu suç faaliyetlerinde örgüt üyesi üst 
düzey kamu görevlilerine talimat verirken “Beyefendi, Patron, Baba” gibi nitelemelerde 
bulunarak isteklerinin Bakanın bilgisi dahilin de olduğunu ifade ettiği görülmüştür. Bu doğrultuda 
şuana kadar suç örgütü tarafından gerçekleştirilen bazı örgüt eylemlerinin de Çevre ve Şehircilik 
Bakanının talimatı ve bilgisi dahilinde olduğu anlaşılmıştır. 

Bu kapsamda şüpheli Hüseyin Avni SİPAHİ’nin, Erdoğan BAYRAKTAR ile yaptığı 
01.12.2013 tarihindeki görüşmede; “BİLGİN DIŞINDA HİÇBİR ŞEY HAREKET ETMEM 
EDEMEM Kİ ZATEN ABİ” şeklindeki ifadesinden yapmış olduğu tüm faaliyetlerle ilgili  Erdoğan 
BAYRAKTAR’ı bilgilendirdiğini göstermektedir. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
BAYRAKTAR’ın, kendisine zaman zaman müracaat eden kişileri Hüseyin Avni SİPAHİ’ye 
yönlendirmekte ve bu kişilerin işleriyle yakından ilgilenmesi istemektedir. 

Ayrıca Erdoğan BAYRAKTAR’ın, örgüt üyesi kamu görevlileri ile yapmış olduğu 
görüşmelerde; ihale kazanan inşaat şirketlerinin yemek işlerini oğlu Abdullah Oğuz 
BAYRAKTAR’ın gayrı resmi ortağı olduğu Pınar Yemek isimli şirkete verilmesi, bazı ihalelerin 
önceden belirlediği şirketlere verilmesi ve üçüncü şahısların menfaatine yönelik işleri yapmadığı 
sürece bazı inşaat şirketlerinin işlerinin durdurulması ile ilgili talimat verdiği görülmüştür.  

Bu açıdan Erdoğan BAYRAKTAR’ın, şüpheli Ali AĞAOĞLU ile ilişkisi örnek vermek 
gerekirse;  

Ali AĞAOĞLU’nun yapmış olduğu projelerde herhangi bir kanuni sınırlamalara tabi 
olmaması, istediği şekilde imar değişikliği yaptırabilmesi amacıyla Erdoğan BAYRAKTAR’ın 
bizzat kendisini arayarak “SEN KENDİ BİLDİĞİN GİBİ YAP” “SANA UYGUN NASILSA 
ÖYLE YAP” şeklinde güvence vermesi, bu ve benzeri konuların karşılığında  ise Ali 
AĞAOĞLU’nun da şirketlerin enerji ve yemek işlerini Abdullah Oğuz BAYRAKTAR’ın ortağı 
olduğu DAF Enerji ve PINAR Yemek isimli şirketine vermesi bu durumu gözler önüne sermektedir. 

1-) Örgüt lideri Hüseyin Avni SİPAHİ’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
BAYRAKTAR ile ilişkisini gösterir tespitlerden birkaçına bakıldığında; 



01.01.2013 günü saat:16.49’da H. Avni SİPAHİ’yi (05322413232) Erdoğan 
BAYRAKTAR’ın (05305816161) aradığı görüşmede özetle; Erdoğan’ın “bizim bir Bircan abinin 
bir sıkıntısı var Bircan ERESİN” “Ona bir gitte onunla bir konuş yav Topkapı ...ordadır o” dediği, 
H.Avni’nin “Başüstüne tamam” dediği, Erdoğan’ın “Topkapı Eresin Otelin bitişiğinde orda yeri 
var orda bir ofisi var” “ONA BİR GİTTE BİR YARDIMCI OL” dediği,  

21.03.2013 günü saat:11.56’da H. Avni SİPAHİ’yi (05322413232) Erdoğan 
BAYRAKTAR’ın (05305816161) aradığı görüşmede özetle; Erdoğan’ın “bu şirketin isimlerini 
ortaklarını bulacaktın bana buldun mu onları” dediği, H.Avni’nin “hepsini hazırladım abi, 
takdim edeceğim sana dosyayı geldiğinde uygunsan ben onu herşeyi hazırladım onla ilgili bir 
çalışma da yaptım zaten onu da sana bir de postadan birşey gelecek zaten ama yine bir genel 
çalışmasını yapacağım zaten bilginiz olsun” dediği,  

11.04.2013 günü saat:18.43’de H. Avni SİPAHİ’nin (05558225555) Erdoğan 
BAYRAKTAR’ı (05305816161) aradığı görüşmede özetle; H.Avni’nin “müsaitsen bir şey 
söyleyeceğim hani dün sana bir şey söylemiştim ya” “Hatırlıyorsun çıkarken onu bi kontrol 
ettirirsen sevinirim abi ya bilgin olsunda” dediği, Erdoğan’ın “unuttum ya neydi ya” dediği, 
H.Avni’nin “Şey bir yere not almıştınya müsteşara bir şey söylemiştin hatırladın mı” dediği, 
Erdoğan’ın “kiminle ilgiliydi” dediği, H.Avni’nin “Üst düzey birisi vardıya abi ...” dediği, 
Erdoğan’ın “onunla ilgilimi” dediği, H.Avni’nin “He he bi kağıdın üzerine not almıştınya abi ...” 
“Hukukçu birisi vardıya” dediği, Erdoğan’ın “Anladım tamam” dediği, H.Avni’nin “Abi çok iyi 
olur ya tamam abi” dediği, Erdoğan’ın “ONUN İŞİ OLDU YA ONUN İŞİ HALLOLDU YA” 
dediği, H.Avni’nin “hatta bir de sıkıntı yapıyorlar çok moralim bozuldu yani ben sana 
söyleyemedim onu bi şey yaparasan çok mahcup oluruz abi ya ...” dediği,  

01.12.2013 günü saat:19.30’da H. Avni SİPAHİ’yi (05322413232) Erdoğan 
BAYRAKTAR’ın (05305816161) aradığı görüşmede özetle; Erdoğan’ın “bu şeyle ilgili bana kim 
dedi ya bu şeydeki Ataşehir deki yeri işte kiraya vereceklermiş de bilmem ne falan filan senle 
konuştular mı onu” “hastane yapacaklar kiraya verecekler falan konuşuldu mu senle” dediği, 
H.Avni’nin “Yok abi yok yok” dediği, Erdoğan’ın “Bana kim onu şey Murat söyledi galiba” 
“Sen sen... ilgili birşey var mı” dediği, H.Avni’nin “Ben yok abi ben sana izah edeceğim 
BİLGİN DIŞINDA HİÇBİR ŞEY HAREKET ETMEM EDEMEM Kİ ZATEN ABİ onu ben 
sana izah ederim konuşuruz” dediği,   

17.11.2013 günü saat:10.49’de H. Avni SİPAHİ’nin (05322413232) Özlem/Banu’yu 
(02123633300) aradığı görüşmede özetle ; Özlem isimli bayanın telefonu Banu isimli bayan 
verdiği, Banu’nun “Tarabya SPA iyi günler Banu ben” dediği, H.Avni’nin “Banu hanım 
Hüseyin ben BAKAN BEY ORDA GALİBA DA ÜCRET ALMAYIN SİZ” “ÜCRET 
ALMAYIN HÜSEYİN BEY AKŞAMDAN HALLETTİ DERSİNİZ. Sabahtan şey ben öğleden 
sonra şoförle yollarım ben tamam mı kendisi ...” dediği, Banu’nun “Birşey talep etmeyelim siz 
yollayacaksınız” dediği, Hüseyin Avni’nin “Tamam aynen aynen tamam şey yapsın” “O 
çocukların şeylerini de ya o çocukların şeylerini de yollarım ben size zaten hizmet edenlerin 
tamam mı” dediği tespit edilmiştir. 



2-) Hüseyin Avni SİPAHİ’nin Çevre ve Şehircilik Bakanının Bilgisi olduğunu belirterek 
örgüt üyesi kamu görevlilerine vermiş olduğu talimatlar ile ilgili tespitlerden birkaçına 
bakıldığında;  

06.11.2012 günü saat:15.42’de A.Oğuz BAYRAKTAR’ı (05327769497) M.Ali 
KAHRAMAN’ın (05333393408) aradığı görüşmede özetle ; M.Ali’nin “ben yazdırıyorum yazıyı” 
“bu olayın hassasiyetini tam bilmedikleri için ya normalde bu tür yatırımcılar çok talepte 
bulunuyorlar böyle talepte o yüzden biz genelde yapmıyoruz falan filan dediler bende yani BAKAN 
BEY ÖZELLİKLE ŞEY YAPTI DEDİM TALİMAT VERDİ ZATEN HIZLANDIRIN DEDİ 
DÜN BENİ ÇAĞIRDI” “Şeyi Bakırköyü özellikle öbürünü biraz bekletin dedi bekleyin dedi” 
“Ben sana haber veririm” dediği, 

11.04.2013 günü saat:18.16’da M. Ali KAHRAMAN’ı (05305820303) Fatih EKMEKÇİ’nin 
(03124188785) aradığı görüşmede özetle; Fatih’in “genel müdürüm şimdi Hüseyin SİPAHİ aradı 
da” “Bu makineciler ile ilgili konuyu İstanbul Büyükşehir belediyesine gönderiyorlarmış Fatih 
dedi, dün BAKAN BEY ONAY VERMİŞTİ DEDİ, MEHMET ALİ ONAYLAYACAKTI ONU 
DEDİ” “GALİBA HANİ BİR ARA BEN SİZE Bİ HÜSEYİN SİPAHİ BİR ŞEY VERMİŞTİ” 
dediği,  

11.04.2013 günü saat:18.22’de Osman AĞCA'nın kullanımında bulunan (02166519300)  
nolu telefondan M. Ali KAHRAMAN'ın H. Avni SİPAHİ'yi (02126880973) aradığı görüşmede 
özetle; H.Avni'nin "şimdi bu onaylanması lazım hatta ben dün gene söyledim" "Bizim için de 
bunlar çok önemliydi yani şey değil yani  DETAY BU BİLİYOR ZATEN ŞEY  BEYEFENDİ" 
dediği, M. Ali'nin "Hayır yani bana o konuda bi talimat vermedi de  belki de unuttu " dediği, 

10.06.2013 günü saat:09.20’de H.Avni SİPAHİ’nin (05322413232) M.Ali KAHRAMAN’ı 
(05305820303) aradığı görüşmede özetle; H.Avni’nin “hani şey vardı ya ... ABİYLE 
KONUŞTUM” “He he o söyledim dedi abi onu bir önemli bizim için hele bu ay çok daha şey bir 
bakarsan sevinirim” dediği, M.Ali’nin “tabi tabi onu bi bu hafta bitireceğim abi inşallah onu” 
dediği, H.Avni’nin “Çünkü şey çok şey” dediği, M.Ali’nin “Biliyorum biliyorum hassas o ...” 
dediği,  

11.04.2013 günü saat:18.22’de Osman AĞCA'nın kullanımında bulunan (02166519300)  
nolu telefondan M.Ali KAHRAMAN'ın H.Avni SİPAHİ'yi (02126880973) aradığı görüşmede 
özetle; H.Avni'nin "BEYEFENDİYE ARZ ETMİŞTİM nereden nasıl olduğunu, ondan sonra o da 
tamam dedi hatta dün ben ordaydım tamam dedi”  "Bu makinacılar" "Bi HARCININ DA 
DÜŞÜRÜLMESİ KONUSUNDA bir de şeyin konusunda HATTA BEYEFENDİ DE 
MÜSTEŞARIMIZA DA ŞEY YAPMIŞTI TALİMAT VERMİŞTİ” sen  bi sen ilgilenirsen  çok 
sevinirim" "Plan harcı yüksek çıkmıştı" dediği, M. Ali'nin "Onu azaltın diyorlar öyle mi" dediği 
tespit edilmiştir. 


