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İstanbul 2 ’ nolu Hakimliği tarafından verilen 19.08.2013 tarihli sor. No:2012/656 tek. 
Tak. Karar no:2013/7296 sayılı kararı ile teknik araçlarla izleme uygulaması sonucunda 
Cengiz Aktürk (t.c: 20032872802) adlı kişinin işyeri ofisinde aşağıdaki veriler tespit 
edilmiştir.

Tarih ve saat 

Yer

Görüşmede bulunan kişiler

: 19.08.2013 günü 18.00-23.30 saatleri arası 

: ülgen sk. No:47 beşiktaş/istanbul 

: Abdülkerim Çay  

Muaz Kadıoğlu  

M.İlker Aycı 

Haşan Pehlivan 

Yasin El Kadı

Konuşma Dili : İngilizce

Dvd Referans No :

Cengiz AKTÜRK isimli şahsın iş yeri ofisinde Abdülkerim Çay-Muaz Kadıoğlu- 
M.İlker Aycı-Hasan Pehlivan-Yasin El Kadı isimli şahıslar ile aralarında geçen görüşmede ;

HAŞAN PEHLİVAN : git... ve ne kadar ee ve biz bu ... üzerinde ne kadar verimlilik(etkililik) 
artırabileceğiz

YASİN EL K A D I:......bu bir ... paket nedir ...

HAŞAN PEHLİVAN: ......bu olanı da çok .... o da kütahyadadır

MUAZ KADIOĞLU : ....zorlu.....

HAŞAN PEHLİVAN: hayır b u ..............

ABDÜLKERİM ÇAY: ...

YASİN EL KADI: hee

HAŞAN PEHLİVAN: zorlu aldı ee zorlu somada başvurdu 

MUAZ KADIOĞLU: he 

YASİN EL KADLokay

HAŞAN PEHLİVAN: dolayısıyla dolayısıyla ... biz bu elektrik santrali... baktığımız zaman 
bugün 4 bin megavvattww
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mİLKER : ben çalışamam eğer başbakan diğer seçiminde başkan olmak için ya da ya da 

cumhurbaşkanı olmak için adaylığını koyarsa dolayısıyla ben burada kalamam bu yüzden 
sanırım
YASİN: neden, eğer o cumhurbaşkanı(başkan) olursa sen ... olarak kalamazsın ...
İLKER: eğer o cumhurbaşkanı olursa ben kala... ama eğer o ... gibi bir tip cumhurbaşkanı 
olursa ben .....
YASİN: ......senaryoyu.... ilk olarak siz daha iyi bilirsiniz ben kontrol ettiğim g ib i.... bu ...
için değil... diğer kaynaklar ama şu anda inşallah ço k ......
İLKER : inşallah inşallah ....
YASİN: onlar dedi ki inşallah çok nettir(açıktır)..........
İL K E R : inşallah
YASİN: hatta .... göre .... sebebi
İLKER : inşallah eğer ... bir hata yapmaz....
HAŞAN:................
YASİN: ama şu anda onlar.....fazlalar
İL K E R : inşallah 
X-ŞAHIS : inşallah
YASİN: ik inci... eğer hiç ... yoksa ve en azından
İLKER : umut ediyorum ki mr gülün meselesinin ciddi bir mesele olmayacak o ya başbakan 
olacak ve başbakan cumhurbaşkanı olacak onlar yerlerini değiştirecekler 
YASİN: bu net değildir ...
İLKER : bu net değildir ama hala pazarlık yapma vardır ve ayrıca mr gülenin hareketi.... 
destekliyor ve oyunu değiştirir gibi bir şey .... ama o oyunu değiştirmek zorundaydı 
YASİN: valla hala iki tane aday vardır ya gül ya da ahmet ahmet başbakanlık için 
İLKER : başbakanlık için ıı mr davutoğlu belki tam bir kayıp olabilir 
Y-ŞAHIS :.. .
İLKER : mr gül başka tam bir kayıptır eğer başbakan bu hataları yaparsa o zaman sanırım bu 
olacak
YASİN: o zaman kim başbakan olacak
İL K E R : başka birisi
YASİN: k im ......düşünüyorsunuz
İLKER :.. .  başbakanın birini göstermesi gerekir(iyi olur) ya o diyelim ki sadece ulaştırma
bakanını söyleyebilir ya da o ......
YASİN: bu iki insan ço k .........
İLKER : kim 
YASİN: bu iki insan 
İLKER : mr gül ve mr
Y A SİN :.............onlar başbakana....................başbakan....................
İLKER : mr gül ve mr ile
Y A SİN :........
İLKER : ........
XŞA HIS:......................................
YASİN: valla
İLKER : ........
M UAZ: .......
İLKER : mr davut eğer bana sorarsanız bilmiyorum ama bana sorarsanız mr davutoğlu şu 
anda prestijini kaybetti bu pozisyonda(konumda)
YASİN: neden dolayı
İLKER : dolayı o başarısız olduğundan dolayı o başarısız oldu onun ilk başarısız oldu 
başarısızlığı aslında(esasen) onun İranla olan anlaşması idiww
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YASİN: hangi anlaşma
İLKER : İranla olan anlaşma brazilya ve Türkiye 
YASİN: hee
İLKER: ve o büyük bir başarısızlıktı ve o bu projeyi mr başbakana tarihi bir hareket olarak
.....tarihi bir an eğer siz bunu yaparsanız o bunu şunu olacak o ... idi
YASİN: o iş meseledir ya da politika meselesidir 
İLKER : o nükleer silah meselesiydi 
YASİN: hıı
İLKER : ve ve o hiç bir şey olmayan bu anlaşmayı henüz gösterdi ee ve ve iranlılara da çok 
fazla güvendi ve Türkiye o kadar yalnız kaldı ki eğer brazilya orada Türkiye'nin... olarak 
olmasaydı o zaman Türkiye bugün çok çok çok daha fazla problemi olurdu dolayısıyla ilk 
olarak o başarısız oldu 
YASİN: hım
İLKER : o ayrıca başarısız oldu başka meselelerde ben tek tek müzakere etmek istemiyorum 
ama ilk başarısızlık ayrıca gösteriyor ki pekala mr dış işleri bakanı romantik bir adamdır 
uluslararası ilişkilerde ve diplomaside romantizm yoktur(olmaz)
YASİN: ....
İLKER : romantizm yoktur yoktur romantizm yoktur dolayısıyla o ee o çok romantik idi o ee 
kitap olarak ne yazdığından çok ee .... idi o .... teori farklı pratik(uygulama) farklı 
XŞAHIS: Irakta......
İLKER :.. ..  aslında günlük uygulamada.....
XŞAHIS : ırakta .... libyada ....
Y A SİN :............... başlangıcından sonra.............
XŞAHIS : . . .  libya suriye
İLKER : onlar onlar ırakta yanlış olanı desteklediler 
YASİN: hı hı
İLKER : onlar libyada yanlış olanı desteklediler 
YASİN : doğru
İLKER : onlar hatta yanlış olanı desteklediler ben söylemek zorundayım tunus dolayısıyla bu
bakanın rolü nedir o daima yanlış bilgiyi......
Y A SİN :.....ama mr başbakan......
İLKER : sanırım ... çok zekidir 
YASİN: he
İLKER : o asla ......söylemez o çok zekidir(akıllı) eğer ben bilsem eğer o bu pozisyonu.........
ve başka birisini getirse o ......kamu görüşü(halkoyu) ve sizin pozisyonunuz ona der ki sen
görüyorsun sen başarısız oldun bakan değil sen başarısız oldun bakan değil bundan dolayı o 
onu değiştirmiyor ama onun aklında profesör davutoğluna güven olduğunu düşünmüyorum ki 
o münsaiptir olmak için 
YASİN : başbakan
İLKER : bakan ya da başbakan her neyse ama mr davutoğlu iyi bir insandır efendi(edepli, 
düzgün) insandır ama başarılı bir bakan olmak başka bir şeydir dışişleri bakanlığında bundan 
dolayı
ABDÜLKERİM : aynı zamanda bakanlığın içinde maalesef nasıl denir onlar iyi bir 
ekip(takım) ile ortaya çıkamadılar
Y A SİN :....... tamamen doğru çünkü herkes razıdır
İLKER : o iyi bir takıma sahip değildir ee ...
ABDÜLKERİM : ......
YASİN: am a.......gerçekten..............
İLKER : bizi birleşmiş milletlerde şu anda büyükelçi olarak kim temsil ediyor biliyorsunuz 
çok düşük profilli bir adam ki adamı.... ki pekala çok fazla dedikodu vardır ve onun hakkındaww
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çok fazla e e ......bilmece(gizem) vardır bazı bazı bazı bazı bilgiler onun hakkında ki o
ergenekonun bir parçasıydı ve o ayrıca ergenekon adamlarına çok fazla yakın idi şu anda 
silivride cezaevinde olan adamlar ki başbakanın .... idi dolayısıyla biz ı o şu anda bizi temsil
.....Washington dc de ben her ne zaman dc ye gitsem ben öyle çok ki nasıl denir onu
gördüğüme hayal kırıklığına uğruyorum ki ben hatta bir kaç kez amerikanların önünde
çarpıştım ben ona hatta bağırdım ve ona hatırlattım k i ....... başbakan......dikkatli ol eğer
başbakan değilsen......ma sen sadece bir soysuzsun orada kal uzak kal pekala eğer
adam(herif) bizi temsil ediyorsa bu adam ee mr gül tarafında önerildi ve mr davutoğlu ve mr 
onun altındaki sekreter tarafından dolayısıyla ben bunun hakkında mutlu değilim ben 
başbakanın da mutlu olduğunu düşünmüyorum vardır....
Y A SİN :.....o açıktır ki başbakanlık gül için değildir ben emin değilim....... olduğuna ben ....
müzakere etmedim
İLKER : gül son seçenektir ama eğer o sadece gülü yapacaksa bence o bunu sadece ee bir 
tefrika yaratmama adına yapacak 
YASİN: hıı
İLKER : aksi taktirde tefrika kapıda masanın üzerinde bekliyor aslında gülen hareketi 
YASİN: hıı
İLKER : onlar çok tehlikeliler 
ABDÜLKERİM : cemaat şu anda 
İL K E R : cemaat
ABDÜLKERİM : yüzde ... gülü destekliyor ve gülün ekibi komple(ful) cemaattendir herkes
cemaattendir
XŞAHIS: her bürokrat
İLK ER : her . . . .h e r ......
ABDÜLKERİM : başbakan dedi
Y A SİN :.....bu insanlardır.............. hakkında...........bilgi için...........
ABDÜLKERİM : evet eğer başbakan birisine tekmeyi vuruyorsa gül onu istihdam ediyor 
YASİN: şuan bir sonraki adım nedir
ABDÜLKERİM : eğer başbakan tekmeyi vurursa gül istihdam ediyor 
YASİN: hayır hayır ....
İLKER: tabi her ne yerde her en zaman başbakan
Y A SİN :.............(arapça konuşma)
MU AZ : ................... (arapça konuşma)
İLKER : tabi tabi doğru prime minister(başbakan) kime kime azarlıyor görevden alıyor bi şey 
yapıyorsa herif çağırıyor (Türkçe konuşma)
M U A Z:......
A BD Ü LK ERİM :........
İLKER : her ne zaman başbakan birisine bağırırsa ya da sadece işinden atarsa adam davet 
ediyor ıı mr gül davet ediyor ve 
M UAZ: ......................
İLKER : ben düşünmüyorum ve söylüyor ki ben senin arkadaşınım endişelenme kim kim 
bunu yapar ne tür bir insan sadece bunu yapar
YASİN: .... bugün katıldı..................
İLKER : size bağlı(kalmış)
YASİN : siz açık mısınız 
İLKER : aslında ee 
YASİN: hayır hayır...........yani
İLKER : ...........hıh bilir miyim saat 9da ben kızımı alacağım ve onlar galatasaray stadyumuna
.......... ama içinde içinde
YASİN: oyunu mu............ww
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