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İSTANBUL 3. HAKİMLİĞİ (TMK 10) Mahkemesi Hakimi tarafından verilen 
18/09/2013 tarih ve 2013/7554 sayılı karar numarası ile 2012/656 
soruşturma sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması! 
kararının uygulanması sonucunda YAHYA KEMAL ÖNÜGÖREN adlı kişiye ait 
USAME KUTUB adlı kişinin kullandığı 905308783233 numaralı GSM iletişim 
aracının 18/09/2013 - 18/10/2013 tarihleri arasında yapılan dinlemeler 
esnasında aşağıdaki konuşma tespit edilmiştir.

Tape Kayıt Sıra No: TİB.F .01.TK.2339822902 
Hedef : 905308783233
Tarih Saat :26.09.2013 19:32:44 Süre :343sn
Arayan : 905304992093 Kimlik Bilgileri: BAŞBAKANLIK İDARİ MALİ İŞLER 
DAİRE BŞK -DEVLET MH. VEKALETLER CD. MERKEZ BİNA A BLOK-ZEMİN KAT NO:l 
BAKANLIKLAR \ÇANKAYA, ANKARA
Aranan : 905308783233 Kimlik Bilgileri:YAHYA KEMAL ÖNÜGÖREN -FEVZİPAŞA 
CD NO:33 D :1 \FATİH, İSTANBUL
Aranan Celi :6263412923 - opr: Turkcell (MEMET12) - MERTER MERTER METRO 
İSTASYONU (ISTMERTERMETRO) GÜNGÖREN,İSTANBUL 
Konuşmanın Dili/Lehçesi:Turkce 
Konuşmanın İçeriği:
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selamun aleyküm 
aleyküm selam 
nasılsın iyimisin abicim 
iyiyiz abi hamdolsun sen nasılsın 
iyiyim iyiyim abicim 
Allah afiyet versin buyur abicim
abicim eee bir yarın bir konferans var istanbulda eee bunu 

bu konferansı yapan kuvvetli bir adam Doktor Hakim el Mukteri 
hatırlarsın daha önce onun bir sıkıntısı vardı ondan sonra beyefendiden 
şey yaptık eee içeri aldık içeri alınmıyordu falan eee şimdi bunlar 
konferansa hazırladılar herşeyi yaptılar 100 kişiden fazla dışardan
davetliler bu dün Emniyetten bir yazı gelmiş toplantı iptal edin diye ve
bunu daha önce eee ee bir kaç kişi ile örg eee Emrullah ile aaa bir
Emrullah sev yani milletvekili seviyesinde bir kaç kişi ile eee organize
etmişler hatta bazı davetçiler eee

bunun suud suudu sıkıntıya sokan birşey mi bu abi
evet şimdi
eee bu konuda başka bir sıkıntımız var işte 
ha işte biliyorum ama şimdi sıkıntı öyle he birde 

hatırlarsın ben bir gazeteci adını verdim ya 
HAŞAN DOĞAN : evet
USAME KUTUB : abi bu Hakan beyin adamıymış eee
HAŞAN DOĞAN : hee hee
USAME KUTUB : o adam adam bugün açık net söyledi ben işte falan yerde
çalışıyorum onu daha sonra konuşmak lazım yani o ayrı bir konu şimdi
geçelim
HAŞAN DOĞAN : doğru geçelim abi abi ama o konuda bir gelişme katetmemiz
şu saatten sonra çok zor haberin olsun
USAME KUTUB : ama şimdi şöyle birşey var yani şey diyorlar eee şimdi 
yazılı dışişlerden gelmiş ama piyasada söyleyenen bide bu arkadaşın 
ağzından çıkan laf şöyle evet dışişlerden eee gelmiş ama bu sayın 
başbakanın talimatı üzerine çıkmış öyle söylüyorlar şimdi bu konferans
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bir sıkıntı yaşanırız ama olmaz %  ^ /
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istanbulda yapılacak olmasından 
USAME KUTUB : evet evet bide ama şöyle bir durum var
HAŞAN DOĞAN : durum çok sıkıntılı
USAME KUTUB : ama öbür taraftan şöyle birşey var yapılmazsa yarın
çıkılacak şey diyecek işte Türkiyeye mutluluğu için çünkü bu konferans
mısır ile ilgili
HAŞAN DOĞAN : doğruda abi işte biliyorsun öteki tarafta artık eee bizim 
ile iyice gerildi gerildi gerildi bunu doğrudan kendin algılıyorsun 
USAME KUTUB : evet ee şimdi yani ben bilmiyorum ama benim asıl yani ben 
bu konferansı ... eee iyi bir netice veya bir sonucu beklentim yok ama 
şöyle birşey eee durdurmak istiyorum Türkiyenin imajı zedelenmekten 
korkuyorum ben yani
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malesef malesef o konuda baya ciddi bir sıkıntı var 
yani
yani ne yapmamı istiyorsan onu söyleyim onu yapayım 
yani sıkıntı şöyle
sen bir amca ile bir istişare etsene hemen 
ben amca ile istişare ettim amca dedi yani sıkıntı varsa 

birşey yapmayalım ama eee yani onu kim kim istemiş istek 
HASAN DOĞAN : abi konunun bütün herşeyini Hakan bey biliyor 
USAME KUTUB : ha tamam o zaman şöyle bir şey yapsalar yani bilmiyorum 
kendi sen yani bir şekilde bunu hafifletsinler yani adamın kitapları bile 
otele sokmadılar şimdi bu bir profesör bugün girerken eee kendi 
kitaplardan dağıtacak kapıda şey yaptılar yani sonunda Türkiye ne kadar 
siyasi ilişkileri şey yapmaktada zorunda ama burda Türkiyenin şeyidede 
var gururuda var
HASAN DOĞAN : abi bir Hakan beyi bir aramaya çalışayım abi
USAME KUTUB : yani bir şekilde güzel bir şey bulsunlar ne olur bilmem
kendileri bilirler ama yarın twettirda eee gazetelerde medyada çıkarsa 
işte eee böyle bir konferans vardı Mısır ile ilgili özellikle yani 
konferansın adı Mısır ilgili yani konferansın adı 
HASAN DOĞAN : ben Hakan beylede bir konuşayım abi
USAME KUTUB : tamam yani tamamm bir şekil bir şekilde bir şey yapsınlar
HASAN DOĞAN : ve
USAME KUTUB : eee ordaki arkadaşlar bu iş sayın başbakanımızın talimatı 
ile yapılması söylemeside çok yanlış yani tamam dışişleri yazmış
dışişleride kalsın ya dışişleri bi.......kalsı
n niye herşeyi başbakana yükleniyor yani yani 
HASAN DOĞAN : tamam

kötü imaj
anladım ben senin demek istediğini anladım 
evet 
tamam
tamam abicim
konuşacaz abi Allah emanet 
oldu haydi selamun aleyküm 
haydi öptüm abi hoşçakal 
haydi sağol
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Bu Tutanak 14.12.2013 tarihinde 
ve tarafımızdan imzalanmıştır
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