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BİLGİ NOTU

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Örgütlü Halde İnsan Ticareti Suçu ile ilgili olarak 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 28.06.2011 gün ve 2011/1062 soruşturma sayılı, 2011/2135 teknik takip 
numaralı dosya kapsamında şahıslarla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde;

Ramo1 isimli şahsın 0535 331 68 27 numaralı telefonun kullanıcısı Rabia KARATAŞ isimli şahısla
12.08.2011 günü saat 20:37:33 de yapmış oldukları görüşmede Ramo:”napıyorsun.”Rabia:iyi arkadaşlarla 
iftardayım” Ramo.bi arkadaş geldi benim bakanın oğlu o Ebru POLAT hermes filan gazetelerde çıkan 
işte”. Rabia”ha öylemi. Ramo gelirmisin. Rabia..”nereye,”. Ramo.bir yer söyleyecem sana” dediği yapmış 
olduğu görüşmede anlaşılmış olup Ebru POLAT isimli şahsın internet ortamında yaptığımız araştırmalarda 
sevgilisi olarak Azerbeycan Ulaştırma Bakanı Ziya MEMMEDOV un oğlu iş adamı Anar MEMMEDOV 
olduğu tespit edilip.

05372880808 numaralı telefonun kullanıcısı Ramo isimli şahsın 0530 657 56 66 numaralı telefonun 
kullanıcısı Özcan YİĞİT2 isimli şahısla 13.08.2011 günü saat 16:03:07 de yapmış oldukları görüşmede Özcan 
“şey diyecektim Anar abi dediki 3-4 tane kız resmi göndersin dedi ama kızlara benim adımı 
kullanmasın sakın dedi”, Ramo “zaten onu tanımıyorlar ben başka isim söyleyecem” Özcan “tamam bu 
numaraya 3-4 resim gönderirsin” Ramo “O Kendi’yi beğendi mi şarkıcı Kendi’yi” Özcan “ona bişey 
söylemedi ya” Ramo “evet şarkıcı Kendi’yi söyle bende şimdi başkalarını arattıracam” dediği,yine
13.08.2011 günü saat 16:20:24 de yapmış oldukları görüşmede Özcan “mailde 3 isim var şarkıcı var 
Zennur, Günay var bir de Günay’ın yanında bir kız var Songül Erol ikisini istiyor” Ramo “Günay ve 
Songül Erol tamam şimdi bakarım ikisine” dediği yapılan görüşmeden anlaşılmıştır. 14.08.2011 günü 
Ramo isimli şahıs Günay MUSEYENEVA3, Bahar OLGUN4, Müge YARAN5, Kendi LAND6 (Nuray 
ÜLKER) isimli şahıslarla beraber Bodruma gittiği, Ramo isimli şahıs 0530 657 56 66 numaralı telefonun 
kullanıcısı Özcan YİĞİT isimli şahısla 14.08.2011 günü saat 03:57:42 de yapmış oldukları görüşmede Özcan 
“paralan yarın verecem sana” Ramo “ha ha” Özcan “Müge’yle Bahar ne yapacaklar gece Ramo “nasıl 
ne yapacaklar” Özcan “şimdi odaya gidiyorlar bizim işimiz bitti diyorlar” Ramo “bitti mi” Özcan “bitti 
çıktılar” Ramo “ne yapsınlar” Özcan “Cavit beyler dedi çocuklarla yatsınlar dedi” Ramo “hangi 
çocukla” Özcan “burda Azeri bir çocukla” Ramo “kim” Özcan “Bahar da Müge de” Ramo: “ama bahara 
biraz daha fazla verecez çünkü 2 kişiyle kalacak.” Özcan “ne kadar verecez.” Ramo “bilmiyorum biraz 
fazla vermek lazım 2 kişiyle kalacak.” Özcan “işte ne vermek lazım” Ramo “bilmiyorum sorayım Günay 
napıyor.” Özcan “Günay’a yarın görüşeceksiniz dedim o dedi nasıl falan Roma size anlatır dedim” 
Ramo “nerde” Özcan ”Günay odasında yani kimseyle yatmadı bu akşam Müge ile Bahara ne kadar 
verecez fazla” Özcan ”2 bin dolar verecez” Özcan ”2 şer bin mi verecez. Ramo “evet.” Özcan “1500 değil 
2000 verecez dimi” Ramo “evet çünkü 2 kişiyle kalacaklar” Özcan “söyle sen onları haberleri olsun” 
Ramo “Günay hangi odada” Özcan “2703 numaralı odada Roma sen söylüyor musun şimdi kızlara” 
Ramo “ver onu telefona” Müge “alo” Ramo “aşkım napıyorsun” Müge “iyi canım sen. ”Ramo “her şey 
yolunda dimi” Müge “yolunda yolunda” Ramo “bişey var aşkım daha 2 tane var yapabilirsiniz dimi” 
Müge “yaparız” Ramo ”biraz daha ekstra verecekler” Müge “anladım” Ramo “tamam ver onu” Özcan 
“efendim” Ramo ”Kendi napıyor” Özcan "Kendi Cavit beyle kaldı ama Kendi’yle konuştun mu sen 
Cavit beyle yatacak bu akşam yani biliyor” Ramo “biliyor” Özcan “Kendi verecek da” Ramo “o zaman 
her şey yolunda dimi” Özcan “yolunda herkezin yatacak yeri var” Ramo ”iki iki vereceksiniz okey mi” 
Ramo “okey” dediği yapılan görüşmelerde anlaşılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. 15.08.2011

1 RAMO- Moda tasarımcısı
2 Özcan YİĞİT-Muhtemelen Rixos Otel sorumlusu
3 Günay MUSEYENEVA-Best Model İkincisi
4 Bahar OLGUN-Manken
5 Müge YARAN-Eskort kız
6 Kendi LAND (Nuray ÜLKER)-Pop şarkıcı
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