para aktarması karşılığında serbest bırakılacağından bahsedildiği, şike henüz suç olarak
düzenlenmeden önce aşağıda isimleri yazılı sanıkların Zaman Gazetesi binasında bir araya
gelerek soruşturma yapılması kararı aldıkları, bu konuşma ortamında Gizli Tanık GÜNEŞ’in
de bulunduğu, tanığın beyanına göre bir toplantılarında Şerif Ali TEKALAN’ın toplantıda
bulunanlara, “radyomuz var, televizyonumuz var, gazetemiz, derneklerimiz vs. var. Her
alanda varız ama futbolda neden yokuz. Bu büyük bir eksiklik'' diyerek Berlusconi örneğini
verdiği, Şerif Ali TEKALAN’ın ''emniyet somut belgeler ile bunu ortaya koyar, biz de
televizyon ve gazetemize anında servis edersek ve hatta operasyon yapılacak kulüplerin
karşısındakiler de desteklenirse daha da etkili olur'' dediği, gizli tanık Güneş'in şike
operasyonu henüz yapılmadan önce Zaman Gazetesini ziyarete gittiğini, bu ziyarette, Hidayet
KARACA, Şerif Ali TEKALAN, Mustafa YEŞİL, Lacoste Firmasının 2011 yılında Türkiye
Distribütörü olan kişi de olduğu halde sohbet ederlerken Hidayet KARACA'nın, gizli tanığa
hitaben, “Bu spor camiasını nasıl ele geçiririz. Serdal ADALI ile aran nasıl. Bizim yapı
Serdal ADALI’ya nasıl bakar?“ diye sorduğu, bunun öncesinde şike operasyonunun
yapılacağından bahsedildiğini beyan ettiği, sanık Hidayet KARACA’ya ''bu işin medya
ayağını tamamen sen yürüteceksin'' diye söylendiğini, bu konuşmanın Zaman Gazetesine
yapmış olduğu bir ziyaret sırasında olduğunu beyan ettiği, Sanıkların şikenin suç olarak
düzenlenmesinden önce şikenin alt yapısını oluşturarak algı oluşturmaya çalıştırdıkları, tanık
Cihan OSKAY’ın da anlattığı şekilde gazeteye bu kişiyi davet ederek amaçları doğrultusunda
ifade vermesini istedikleri, açıkça Aziz YILDIRIM’ı hedefe koydukları, Cihan OSKAY’ı
ikna edebilmeleri için Aziz YILDIRIM’ın Ergenekon Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve
ihalelerde yolsuzluk yaptığı şeklinde beyanda bulunarak tanığı istedikleri şekilde yazı
yazması için ikna etmeye çalıştıkları, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan
operasyonda ele geçen dokümandan anlaşılacağı üzere örgüte ait bu dokumanın içeriğinin
futbol ve Aziz YILDIRIM’a ilişkin olduğu, henüz suç olarak düzenlenmeyen “şikenin”
gazete ve televizyonlarda yayınlanarak bu konuda algı oluşturulduğu, ilerleyen süreçte yine
şikenin suç olarak düzenlenmemiş iken sanık Lokman YANIK tarafından şike konusuna
ilişkin bir tutanak düzenlendiği, Lokman YANIK'ın düzenlemiş olduğu bu raporda Osman
ÇIRAK'ın söylemediği şeylerin de ilave edildiği ve bu tutanağa dayanılarak davaya konu
soruşturmana başlanıldığı, davaya konu soruşturmana başlanırken şüpheli olarak Olgun
PEKER’in gösterildiği, soruşturmanın CMK’nun 250. maddesiyle yetkili İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmesi amacıyla Olgun PEKER’in suç tarihinden çok daha
eski tarihlerde işlemiş olduğu iddia edilen eylemlerinin gösterildiği, en yakın tarihli suç
kaydının 2006 yılı olduğunun anlaşıldığı, olayların tamamının Giresun’da gerçekleşen olaylar
olduğu, Giresun'da işlendiği iddia edilen eylemlere yeni soruşturma konusu soruşturma
dosyasının bir parçasıymış gibi gösterilerek, kurgulamak istedikleri suç örgütüne cebir ve
tehdit unsurunun yerleştirilmeye çalışıldığı, kişinin geçmişte işlemiş olduğu suçların,
gelecekte işlenecek olan suçlar yönünden yeni suçun unsuru olamayacağı, iletişimin
tespitinin ve soruşturmanın özel yetkili Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılabilmesi amacıyla
bu yola başvurulduğu, Giresun ilinde işlenen suçlar yönünden yapılan soruşturmalarda iddia
edilen olaylar ile ilgili olarak hali hazırda Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca
soruşturmaların yapıldığı, bu olayların tekrar ele alınarak soruşturma dosyasının başlangıcının
oluşturulmaya çalıştığının, sanıklara yüklenen suçlardan cezalandırılmalarının istendiği
iddianame kapsamından anlaşılmıştır.
İddianamenin çok kapsamlı olması sebebi ile her bir sanık hakkında
iddianamede ve eki fezlekede isnat edilen eylemler, sanıklarla alakalı olarak yapılan bireysel
değerlendirmelerde, ilgili sanıkla alakalı olan kısımda belirtilmiştir.
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OLARAK SUNULAN MÜTALAASI:
"İddianame Kapsamında:

