
D) DİĞER FAALİYETLER 

 Soruşturma kapsamında 17.12.2013 günü yapılan planlı operayon sırasında Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın, bazı şüphelileri arayarak operasyon hakkında bilgi 
verdiği ve yakalanmasını engellemek amacıyla Bakanlığı gitmelerini söylediği tespit edilmiştir.   

Konu ile ilgili şüphelilerin, Erdoğan BAYRAKTAR ile yaptığı görüşmelere bakıldığında; 

17.12.2013 günü saat 06:36'da Abdullah Oğuz BAYRAKTAR’ın (5327815059) Erdoğan 
BAYRAKTAR (5305816161) ile görüşmesinde özetle; A. Oğuz  "Benim evi polisler bastı" dediği,   
Erdoğan'ın "Evimi" dediği, A. Oğuz "Acil arar mısın birilerini?" dediği, Erdoğan'ın "heh" dediği, A. 
Oğuz "Acil birilerini arar mısın?" dediği, Erdoğan'ın " Neyi arar mıyım" dediği, A. Oğuz'un " 
ACİL BİRİLERİNİ ARAR MISIN BİRİLENİ" dediği, Erdoğan'ın " tamam dur " dediği 

17.12.2013 gün saat 06:54'da M.Ali KAHRAMAN  (905333393408) ile Erdoğan 
BAYRAKTAR'ın (5305816161)  görüşmesinde özetle;  Erdoğan'ın " Mehmet Ali seni polis alacak 
herhalde böyle bir durum var, bu İstanbul’dan çünkü Abdullah’ı almışlar Hüseyin SİPAHİ'yi 
almışlar" dediği, M. Ali'nin " Öyle mi" dediği, Erdoğan'ın " He çünkü orda savcılık talimatı Zafer 
ÇAĞLAYAN'ın oğlu sen seni de şimdi yani yakında gelirler senin basarlar evi " dediği, M. 
Ali'nin "Evi mi gelirler bakanım" dediği,  Erdoğan'ın " Eve gelirler sen daireye git olmazsa yani" 
dediği, M. Ali'nin "he" dediği, Erdoğan'ın "DAİREYE GİT DE BİZDE MÜDAHALE 
EDELİM" dediği, M.Ali'nin " Peki konu ne bakanım konu" dediği, Erdoğan'ın "Ben ne bileyim 
bilmiyorum ki bunu savcılık şeyi savcılık talimatı, hükümetin haberi yok" dediği, M.Ali'nin 
"...DOĞRUYMUŞ GELEN ŞEY O ZAMAN BİLGİ DOĞRUYMUŞ GELEN BİLGİ" dediği, 
Erdoğan'ın " Ne senin bildiğin bir şey var mı senin" dediği, M.Ali'nin " Yok benim bildiğim yok 
bakanım hiç bildiğim bi şey yok BEN SİZE ZATEN ŞEY YAPMIŞTIM BİLİYORSUNUZ 
SÖYLEMİŞTİM ŞEYİ O BİLGİYİ VERMİŞTİM DAHA ÖNCE " dediği, Erdoğan'ın " Hayır 
bilgi verdinde böyle bir araştırma var dedin yani bi bi has bi has bi şey yok" dediği, M. Ali’nin 
“Yok hayır şey demiştim savcılık dosyayı hazırlamış başbakanada bilgi verilecekmiş” dediği, 
Erdoğan’ın “Başbakana bilgi verilmemiş başbakana bilgi verilse bizim haberimiz olur” dediği, M. 
Ali’nin “Evet sizde ben konuşuyorum İçişleri Bakanıyla demiştiniz” dediği, Erdoğan’ın “İçişleri 
bakanının da haberi yok, ben İçişleri Bakanını şimdi aradım haberi yok oda savcıdan şey yapmış 
savcıdan gelmiş Abdullah ile şeyi almışlar Hüseyin SİPAHİ'yi” “…şimdi Sadık'ı alacaklar seni 
alacaklar” dediği, M. Ali’nin “Polis geldi” “Kapının önü” dediği, Erdoğan’ın “Sen bi bak 
bakalım şey yapabiliyorsan bi organize edebiliyorsan bi bak da” dediği, M. Ali’nin “NE 
YAPAYIM KAÇAYIM MI EVDEN?” dediği, Erdoğan’ın “KAÇABİLİYORSAN KAÇ” dediği, 
M. Ali’nin “Tamam bakanım” dediği tespit edilmiştir. 

17.12.2013 gün saat 06:57'de Sadık SOYLU (5302646441) ile Erdoğan BAYRAKTAR'ın 
(5305816161)  görüşmesinde özetle; Erdoğan’ın “SADIK POLİS BİRAZ SONRA GELİP SENİ 
ALACAK EVDEN KAÇ SEN” “Bu bi trabzonspor ile ilgili herhalde bu Mehmet Ali 
KAHRAMAN planlama ile ilgili işte İstanbul’dan bizim Apdullah’ı, Hüsyein’i , İbrahim 



HACIOSMANOĞLU nu aldılar şimdi de Muh... şeyin evindeler senin kapıda da vardır şimdi polis 
şuanda” “Bakta bi haber ver bana” dediği tespit edilmiştir. 

17.12.2013 gün saat 07:09'da Sadık SOYLU (5302646441) ile Erdoğan BAYRAKTAR'ın 
(5305816161)  görüşmesinde özetle; Sadık’ın “Ben çıktım evden efendim” dediği, Erdoğan’ın 
“Geldiler mi eve senin polisler” dediği, Sadık’ın “Yok efendim” dediği, Erdoğan’ın “Sen nereye 
geçtin” dediği, Sadık’ın “Ben şuanda taksiye biniyorum efendim yukarı cafede oturacam bi 
yerde” dediği, Erdoğan’ın “OOO TELEFONDAN ŞEY YAPARLAR SENİ BULURLAR 
SENİ” “Yani ben şimdi geçiyorum şeye zaten bakanlığa” “Yani biz gerçeği ... daha 8 de 
gelecek ama ben şimdi çağırırım onu” “GEL BURAYA BURDAN GEÇERİZ BAKANLIĞA O 
ZAMAN” dediği, Sadık’ın “Anladım efendim” dediği tespit edilmiştir. 


