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DÜŞÜP PATLAYAÇAKTI VALLAHİ … HATTA SÖYLEDİM DEDİM BUNU LÜTFEN KENDİNİZ 
TAŞIYIN DÜŞER PATLAR MATLAR” 

TK:2054447683 - 22.04.2013 18:18 Rıza Sarraf’ın Egemen Bağış’a gönderdiği mesajda; 
“Sayın bakanım çarşamba günü müsaitseniz suleyman arslan beyle sizi ziyaret etmek isteri?”, 

şeklinde yazdığı,  
TK:2054462213 - 22.04.2013 18:25 Egemen Bağış’ın Rıza Sarraf’a gönderdiği mesajda; 
“Yarin sabah ABD''ye gidiyorum. 28''I sonrasi yapalim kardes.” şeklinde yazdığı, 

 TK:2054463697 - 22.04.2013 18:26 Rıza Sarraf’ın Egemen Bağış’a gönderdiği mesajda; 
“Tabiki sayın bakanım yolda beni unutmayın lütfen” şeklinde yazdığı, 
TK:2054469179 - 22.04.2013 18:29 Egemen Bağış’ın Rıza Sarraf’a gönderdiği mesajda; 
“Tek gidiyorum ama sen hep aklimdasin” şeklinde yazdığı,  
TK:2054470749 - 22.04.2013 18:29 Rıza Sarraf’ın Egemen Bağış’a gönderdiği mesajda; 
“Teşekkürler sayın bakanım.” şeklinde yazdığı, 
TK:2058629038 - 24.04.2013 21:36 Rıza Sarraf’ın Egemen Bağış’a gönderdiği mesajda; 
“Sayın bakanım hayırlı günler allah nasip ederse pazar günü dönüş programınız bellimi” 

şeklinde yazdığı,  
TK:2068692630 - 30.04.2013 11:22 Rıza Sarraf’ın Egemen Bağış’a gönderdiği mesajda; 
“Sayın bakanım iyi günler dilerim, istanbula döndünüzmü?” şeklinde yazdığı,  
TK:2068744660 - 30.04.2013 11:47 Egemen Bağış’ın Rıza Sarraf’a gönderdiği mesajda; 
“Ank''dayim. Yarin yada ertesin gun ist"a gecicem” şeklinde yazdığı, 
TK:2070530094 - 01.05.2013 09:53 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde; 
Rıza Sarraf: “saat 3’te sayın bakanım da var mı”, Onur Kaya: “yok o yok … sadece Egemen Bey 

var”, Rıza Sarraf: “tamam okey peki 3 orda olayım yani 3 te değil mi”, Onur Kaya: “evet 3’te orda olun 
evet” 

Rıza Sarraf’ ın 19.04.2013 Tarihinde saat 16.00 da Egemen Bağış’ ı Beşiktaş İlçesi Ortaköy’ de bulunan 
Avrupa Birliği Bakanlığı İstanbul Çalışma Ofisi’ nde gerçekleştirdiği görüşmede, Egemen Bağış’ ı ziyaretine 
götürmek üzere “Aktiv” konusu ile ilgili 500.000 Dolar hazırlaması yönünde Abdullah Happani’ ye talimat 
verdiği, bu 500.000 Doların hediye paketi yaptırılmış bir ayakkabı kutusu içerisinde konulmasını söylediği, bu 
paketin kurye vasıtasıyla kendisine ulaştırılacağını söylediği, Rıza Sarraf’ ın hazırlattığı paketi alarak 
randevulaştıkları üzere Egemen Bağış’ ı ofisinde ziyaret ettiği, ziyaret sonrası ofisten ayrıldıklarında elinde 
500.000 Doların ayakkabı kutusuna koyulan paketin olmadığı tespit edilmiştir. Bu ziyaret öncesi Rıza Sarraf’ ın 
Zafer Çağlayan’ la irtibata geçtiği ve Zafer Çağlayan’ ın da Egemen Bağış’ a Rıza Sarraf’ ın geleceği yönünde 
bilgi verdiği, Rıza Sarraf’ ın Egemen Bağış’ la “Aktiv” konusunu çözmek için görüştüğü, bu görüşmede “Aktiv” 
meselesinin çözülmesi için Egemen Bağış’ a verilmek üzere 500.000 Dolar getirdiği, bu paranın da dikkat 
çekmemesi için ayakkabı kutusu içerisinde getirildiği, AB Bakanlığı Ofisi’ ne girerken elinde olan paketin ziyaret 
çıkışında yanında olmaması göz önüne alındığında 500.000 Dolar bulunan paketin “Aktiv” konusunun çözümü 
için Egemen Bağış’ a verildiği değerlendirilmiştir. 

Rıza Sarraf’ ın Egemen Bağış’ la görüşmesinden çıktıktan sonra Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman 
Aslan’ ı aradığı, Süleyman Aslan ile ilerleyen bir tarihte Egemen Bağış’ ı ziyaret etme planı yaptığı, yine 
Egemen Bağış’ la görüşmesi sonrası ziyarete götürmek üzere 500.000 Dolar parayı ayakkabı içerisine koyması 
yönünde talimat verdiği Abdullah Happani’ yi arayarak Dolar veya Euro mu koyduğunu sorduğu, Abdullah 
Happani’ nin Dolar koyduğunu belirttiği, Rıza Sarraf’ ın paraların kutuya sığmayarak Egemen Bağış’ ın 
makamında yerlere saçılacağını, Egemen Bağışa’ a 500.000 Doların olduğu ayakkabı kutusunun bulunduğu 
paketi düşüp patlamaması için kendisinin taşımasını söylediğini ifade etmiş, yapılan görüşmede ayakkabı kutusu 
içerisinde 500.000 Dolar olduğu ve bu paketin Egemen Bağış’ a verildiği, Egemen Bağış’ ın da bu paket 
içerisinde 500.000 Dolar olduğunu bildiği değerlendirilmiştir. 

Rıza Sarraf’ ın Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ile Egemen Bağış’ ı ziyaret etmek amaçlı 
Egemen Bağış’ la görüştüğü, Egemen Bağış Amerika’ ya gideceğini belirttiği, “Aktiv” konusuyla ilgili olarak 
Egemen Bağış’ a AB Bakanlığı İstanbul Çalışma Ofisi’ nde içerisinde 500.000 dolar olan ayakkabı kutusunu 
verdiği, 19.04.2013 tarihli görüşmeden çıktıktan sonra Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ı aradığı, o 
görüşmede Egemen Bağış ile Süleyman Aslan ile ilgili görüştüklerini söylediği, “Aktiv” konusu kapsamında 
Egemen Bağış’ ın ABD’ de de bir dizi temasta bulunabileceği değerlendirilmiş, ABD ziyareti dönüşünde Rıza 
Sarraf’ ın Süleyman Aslan ile Egemen Bağış’ ı ziyaret edeceği, bu kapsamda “Aktiv” konusuyla ilgili olarak Halk 
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