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- r. -m v-i  ̂ *İSTANBUL 2. HAKİMLİĞİ (TMK 10) Mahkemesi Hakimi tarafından verilen^ ş 
19/06/2013 tarih ve 2013/4333 sayılı karar numarası ile 2012/656 r’ 
soruşturma sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması 
kararının uygulanması sonucunda GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. ye ait MEHMET İLKER 
AYCI adlı kişinin kullandığı 905332939630 numaralı GSM iletişim aracının 
19/06/2013 - 19/07/2013 tarihleri arasında yapılan dinlemeler esnasında 
aşağıdaki konuşma tespit edilmiştir.

Tape Kayıt Sıra No: TİB.F.01.TK.2192070836 
Hedef : 905332939630
Tarih Saat :04.07.2013 23:21:27 Süre :349sn
Arayan : 905301550079 Kimlik Bilgileri:HARUN KANDEMİR -BOĞAZİÇİ (YEŞİL 
YENİCE) MH. 1. CD 1. SK 1 \MERKEZ, AMASYA
Aranan : 905332939630 Kimlik Bilgileri: GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. -ESENTEPE
MH. BÜYÜKDERE CD. GÜNEŞ PLAZA NO:110 ESENTEPE \ŞİŞLİ, İSTANBUL
Aranan Celi :627347635 - opr: Turkcell (TAVEK71) - ATATÜRK HAVA TAV EK
TERMİNAL LİMANI (ISTTAVEKTERM) BAKIRKÖY,İSTANBUL
Konuşmanın Dili/Lehçesi:Türkçe
Konuşmanın İçeriği:

M.İLKER AYCI : alo
R.TAYYİP ERDOĞAN : alo
M.İLKER AYCI : efendim buyursunlar
R.TAYYİP ERDOĞAN : sen nerdesin
M.İLKER AYCI : hurdayım efedim İstanbuldayım sayın başbakanım
buyursunlar efendim
R.TAYYİP ERDOĞAN : o Ankara'da durduğun yok zaten canım hep 
İstanbul'dasın
M.İLKER AYCI : estafurla sayın başbakanım
R.TAYYİP ERDOĞAN : ne zaman arasam istanbuldasın
M.İLKER AYCI : yok estağfurullah sayın başbakanım toplantı vardı o
nedenle istanbuldayım buyrun ne emredersiniz
R.TAYYİP ERDOĞAN : yanında kalabalık var biraz ııı sakin bir yere geçte 
M.İLKER AYCI : peki efendim şimdi hemen geçiyorum müsadenizle buyrun
efendim
R.TAYYİP ERDOĞAN : alo
M.İLKER AYCI : buyrun efendim
R.TAYYİP ERDOĞAN : ha şimdi geçenlerde bir yerde şöyle bir mevzunuz olmuş 
gerek bu bizim yeni alkol düzenlemesiyle alakalı 
M.İLKER AYCI : alakalı evet efendim
R.TAYYİP ERDOĞAN : hani bunun zamanımıydı değilmiydi filan buna yönelik 
bizim Cevdet beyle alakalı
M.İLKER AYCI : evet
R.TAYYİP ERDOĞAN : ondan sonra bide bizim bu Yiğit1in sağolsun yapmış 
olduğu bu çalışmalar ile ilgili bu çıkışları mıkışları filan falan işte 
hem böyle bi yaklaşımının olmuş 
M.İLKER AYCI : evet
R.TAYYİP ERDOĞAN : bu İlker nerden geliyor ya sen bu yetkiyi nerden 
alıyorsun
M.İLKER AYCI : estağfirullah böyle bir yetkim yok sayın başbakanım
ben yatırımcılarıdan gelen hurdan gelen yani yatırımcının psikolojisini 
konuştum yani
R.TAYYİP ERDOĞAN : ya bırak ..ne psikolojisi ya ..
M.İLKER AYCI : yatırımcılar bu psikoloji içerisinde bize geliyorlar
özellikle
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R.TAYYİP ERDOĞAN 
yetkili değilsin 
M.İLKER AYCI 
kişiye konsun 
R.TAYYİP ERDOĞAN 
M.İLKER AYCI
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oldu ki bana bak bana şimdi bunu yap konuştun ki 
o konuştuğum yerden gelmiştir size konuştuğum da 

samimiyetine güvenmezsem böyle şeyleri konuşmam asla efendim 
R.TAYYİP ERDOĞAN : sen şimdi kimseyle bunu konuşamazsın hanımınla bile 
konuşamazsın bu iş sakalım bunu bilse sakalımı keserim diyen bir zihniyet
var
M.İLKER AYCI : sakalımı keserim haklısınız efendim
R.TAYYİP ERDOĞAN : ama sizin bana bak yani baya siz havalara girdiniz ya 
öyle şeymi olur
M.İLKER AYCI : estağfurla efendim nasıl bi şey olmaz ki
R.TAYYİP ERDOĞAN : sakaldır şimdi o Yiğit hiç biriniz ortaya çıkmazken 
hepiniz affederseniz bilmem nerenin deliğine girerken bu çocuk çıkmış her 
şeyi yakıp yıkarak bir mücadele verdi şakır şakır her yerde konuştu her 
yerde bu işin savunmasını yaptı siz şimdi onun aleyhinde konuşuyorsunuz 
öbür tarafta kalkıyorsunuz Cevdet beyle alakalı ki benim şu anda en 
yakınımda olan bir insan bu en yakınımda olan insan benim ona verdiğim 
talimat istikametinde bu adımı yapar kendi başına bu işi yapmaz ya kusura 
bakma
M.İLKER AYCI : ona şüphe yok efendim ona ..şüphe yok efendim
R.TAYYİP ERDOĞAN : bu .. sizden daha geri değil yani akli itibariyle aklı 
sizden geri olan biriside değil ya sizlere paye veriyoruz makam veriyoruz 
ama ne bu payaleri ne bu makamları kadir kıymetini bilmiyorsunuz ya 
M.İLKER AYCI : estağfirullah efendim öyle bi şey olmaz kesinlikle
R.TAYYİP ERDOĞAN : estağfirullah filan deme bana ne yapıcam ben bu 
estağfirullah böyle sorumluk olur mu
M.İLKER AYCI : bu yatırımcıların ortaya koyduğu bi şeydi onu
paylaştım
R.TAYYİP ERDOĞAN : bırak yatırımcıyı matırımcıyı canım o yatırımcılardan 
ne kazandım canım bırak biz burada alkole bi düzemleme yapıyoruz yasak 
getirmiyoruz ki 
M.İLKER AYCI : işte onlar
R.TAYYİP ERDOĞAN : ne kadar düzenlersek o da o kadar satar satmazsa çeker 
gider gitsin satsın bi başkasına
M.İLKER AYCI : evet önemli bir yatırımcı efendim 2 milyar doların
üzerinde bi yatırım yaptı
R.TAYYİP ERDOĞAN : ya sen bana önemli yatırımcıyı canım kimmiş o önemli 
yatırımcı bi dediğin
M.İLKER AYCI : ya diyor 2 milyar doların üzerinde yatırım yaptı bu
konularla ilgili de gerçekten iş birliği yapılmasından yana iş birliği ya 
pmak istiyor ve
R.TAYYİP ERDOĞAN : iş birliği yapacaksa bizimle ülkemizim kuralları
içinde yasaları içinde bunu yapar
M.İLKER AYCI : hım o kesinlikle öyle efendim
R.TAYYİP ERDOĞAN : ülkemizin kuralları yasaları dışında yatırımı zaten
yapmasın bunları görerek bilerek geliyor her ülke bunu böyle yapıyor
bizim yasalarımız ABD'nin alkol düzenlemeleri yasalarndan daha ileri
değil daha geri aslında yapmamız gerekenlerde var
M.İLKER AYCI : oldu efendim
R.TAYYİP ERDOĞAN : bunları sen bilmiyormusun
M.İLKER AYCI : biliyorum efendim biliyorum
R.TAYYİP ERDOĞAN : bildiğine göre niye bunu böyle konuşuyorsun ha bundan 
sonra ben hükümet politikalarının dışında sizden en ufak bir şey 
duymayacam
M.İLKER AYCI : asla efendim asla olmaz efendim
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politikası var \  ' ";r
M. İLKER AYCI : size saygımı ve bağlılığımı biliyorsunuz efendimV^' ''
R.TAYYİP ERDOĞAN : bilmiyorum işte bak senin şimdi saygın devam etmiş 
olsa sen bu tür politakaları birilerin yanında konuşamazsın ne Cevdet'in 
aleyhinde konuşurdun ne Yiğit'in aleyhinde konuşurdun ben Yiğit'i yarın 
yanıma alıyorum baş danışman olarak ne yapıcaksın 
M.İLKER AYCI : efendim taktir sizin tabi ben şeylere bi şey
söyleyemem ki fakat
R.TAYYİP ERDOĞAN : hayır canım kararını verdin baş danışman olarak şurda 
3- 5 gün sonra yanımda göreve başlayacak siz onun aleyhinde mi 
konuşcaksınız
M.İLKER AYCI : hayır efendim öyle bi şey olamaz sizin kararınıza
kalkıpta böyle bi şey söylemek haddime değil
R.TAYYİP ERDOĞAN : o zaman ama bak yapıyorsunuz işte
M.İLKER AYCI : hatamız olmuştur özür dilerim efendim ama size
bağlılığımdan kesinlikle bu konuda
R.TAYYİP ERDOĞAN : bak ne diyorum işte ben sana şimdi bunu bu ikazı 
yapıyorum işini yap hükümet politikalarıyla ilgilenme sağda solda da bunu 
konuşma
M.İLKER AYCI : peki efendim
R.TAYYİP ERDOĞAN : hadi iyi geceler
M.İLKER AYCI : sağolun efendim teşekkür ederim

Bu Tutanak 14.12.2013 tarihinde saat 23:09:07' de tanzim edilmiş 
ve tarafımızdan imzalanmıştır.

. ' ’ AİDİYET NUMARASI

34-TM-00193
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