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0538 238 8888 numaralı telefonun kullanıcısı Ramaz SHAMANAURI (Ramo) isimli 
şahsın yurt dışından manken kızlar getirdiği, getirdiği kızları kendi defilesinde kullandığı 
ayrıca kızları iş adamlarına pazarladığı yapılan görüşmelerden anlaşılmıştır. Ramo isimli 
şahsın yardımcısı Lüba isimli şahsın kızların getirilmesi işini organize ettiği, yurt dışında 
ajansı olduğu değerlendirildiği, yapılan dinlemelerden anlaşılmaktadır. Ramo isimli şahıs 
yapacağı defileye Eurovision birincilerini çağıracağım ve sponsorunun Mübariz olduğu 
görüşmelerden anlaşılmaktadır. 30.05.2011 günü saat 20:45’te 0532 641 0417 numaralı 
telefondan Mübariz isimli şahıs Ramo isimli şahsı aradığı ve “Özge ULUSOYİ5u tanıyor 
musun” dediği, Ramo: “evet tanıyorum orda oynuyor” dediği, Mübariz “ona çalış” dediği 
yapılan görüşmelerden anlaşılmıştır. Dinlemeler neticesinde Ramo isimli şahıs Özge Ulusoy’a 
ulaşmaya çalıştığı fakat başaramadığı,

Ramo isimli şahıs 02.07.2011 günü Bodrum Türbükü’de defile yaptığı, defilenin 
neticesinde 0555 661 9157 numaralı telefonun kullanıcısı Fatih BERBER2 ile yapmış 
oldukları görüşmelerde:

Fatih: “patron diyor ki onlar direk tekneye geçsinler diyor bizim büyük tekne var 
yaa beyaz direkli yelkenli” dediği Ramo: “kim var orda, Eurovision’cuları nereye 
getiriyorum” dediği Fatih: “dur onu da sorayım” dediği Ramo: “Eurovision’cuları 
Mübariz beyin yanma getirmek lazım” dediği Fatih: “e tamam Mübariz de gelecek 
tekneye” dediği,

Ramo “benim kızlar tamam her şeyi yapıyorlar o kadar ama acente kızları sadece 
eğlenceye kalıyorlar. Çünkü onlar normal mankenler çağırdım ama manken olarak 
fakat kalmıyorlar Mübariz Bey böyle istiyorsa çağıralım” dediği Fatih “tamam 
söylüyorum şimdi” dediği,

Fatih “tamam problem yok diyor eğleniriz diyor tekneye geçsinler” dediği Ramo: 
“tamam o zaman para verecez” Fatih: “tamam yaa sen onu konuşursun” dediği yapılan 
görüşmelerden anlaşılmıştır.

Mübariz GURBANOĞLU3 (MANSİMOV) isimli şahsın 0532 515 5757 numaralı 
telefonun teknik takibi yapıldığı, defile sonrası Ramo ile görüşmesinin olmadığı, Ramo isimli 
şahsın görüşmelerinde Mübariz’den hiç bahsetmediği yapılan görüşmelerden anlaşılmıştır.
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Örgütlü halde insan ticareti ile ilgili olarak 0538 238 8888 numaralı telefonun 
kullanıcısı Ramaz SHAMANAURI (Ramo) isimli şahsın yurt dışından manken kızlar 
getirdiği, getirdiği kızları kendi defilesinde kullandığı ayrıca kızları iş adamlarına pazarladığı 
yapılan görüşmelerden anlaşılmıştır. Ramo isimli şahsın yardımcısı Lüba isimli şahsın 
kızların getirilmesi işini organize ettiği, yurt dışında ajansı olduğu değerlendirildiği, yapılan 
dinlemelerden anlaşılmaktadır. Zaman zaman Ramo isimli şahıs yapacağı defilelerin 
sponsorunun Mübariz MANSİMOV olduğu, Mübariz isimli şahsın örgütte Ramo isimli şahsa 
fınansal kaynak olduğu değerlendirildiğinden konumuza dahil edilmiştir.
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