
BİLGİ NOTU

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Örgütlü Halde İnsan Ticareti Suçu ile 
ilgili olarak İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 25.05.2011 gün ve 2011/1062 soruşturma 
sayılı, 2011/2101 teknik takip numaralı dosya kapsamında şahıslarla ilgili olarak yapılan 
çalışmalar neticesinde;

0531 987 00 70 numaralı telefonun kullanıcısı Ramaz SHAMANAURI (Ramo) isimli 
şahıs, 0532 233 36 16 numaralı telefonun kullanıcısı Meltem AKVEREN isimli şahısla
04.07.2011 günü saat 19:13:41 ’de yapmış oldukları görüşmede Ramo isimli şahıs “ben onu 
direk aradım böyle şeyler konuşma diyor böyle şeyler konuşma diyor bana” Meltem 
isimli şahıs “kim diyor kim”, Ramo isimli şahıs “Mübariz”, Meltem isimli şahıs “ne 
diyor”, Ramo isimli şahıs “onun arkadaşı problem oldu yaa isim söylemek istemiyorum 
ilk defa telefonda böyle şeyler konuşma dedi bana sonra konuşuruz dedi kapattı 
telefonu” dediği, şahısların aynı gün saat 22:01:02’de yapmış oldukları görüşmede de Ramo 
isimli şahıs “seninle konuşacaktım çok önemli haberler vardı”, Meltem isimli şahıs 
“nedir?”, Ramo isimli şahıs “şey konuşamıyorum şey nedir Mübariz’in durumu da iyi 
değilmiş onun arkadaşı almışlar o olaydan sonra” dediği yapılan görüşmelerden 
anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim. 05.07.2011
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BİLGİ NOTU

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Örgütlü Halde İnsan Ticareti Suçu ile 
ilgili olarak İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 25.05.2011 gün ve 2011/1062 soruşturma 
sayılı, 2011/2101 teknik takip numaralı dosya kapsamında şahıslarla ilgili olarak yapılan 
çalışmalar neticesinde; 0532 632 63 34 numaralı telefonun kullanıcısı Elif GEDİKLİ1 isimli 
şahıs, 0532 380 10 04 numaralı telefonun kullanıcısı Şeyhmus2 isimli şahısla görüşmeler 
yaptığı, Şeyhmus isimli şahsın Elif isimli şahısla sevgili olabileceği değerlendirildiği yapılan 
görüşmelerden anlaşılmıştır.

Ayrıca, Elif isimli şahsın “bu ay adaylığa girdin değil mi” dediği, Şeyhmus isimli 
şahsında “ben belediye başkanıyım "dediği, İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda da 
Mardin Midyat Belediye Başkam’nın isminin Şeyhmus NASIROĞLU olduğu ve 29.04.2011 
tarihinde DP (Demokrat Parti)’ den AKP’ ye geçtiği tespit edilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim. 16.06.2011

c

1 Elif GEDİKLİ (T.C. 21580772552) Para karşılığı zengin kişilerle birlikte olur.
2 Şeyhmus NASIROĞLU: (Midyat Belediye Başkanı)
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/1062 soruşturma sayılı kararı ile iletişimin 
tespiti ve dinlenmesi işlemi yapılan 0532 473 72 32 numaralı telefonun kullanıcısı Birol 
TOKAT isimli şahıs ile, kullanıcısı tespit edilemeyen 0542 393 73 43 (ALİ İSMAİL 
ŞENTÜRK) numaralı X Şahıs, 23.02.2012 günü saat 15:47’de yapmış oldukları görüşmede; 
X Şahıs “sen şu Ebru GÜNDEŞ’in kocasını getirsene bize”, Birol Tokat “onu 
söyleyeyim vallahi sürekli görüşüyoruz yani kumara gidelim derim”, X Şahıs “dünya 
kadar para var”, Birol Tokat “ama onun kumar oynadığını zannetmiyorum onun fazla”, 
X Şahıs “oynuyormuş diye duydum ben”, Birol Tokat “yok fazla oynayan bir adam 
değil, bu arada bu Lasvegas’ta ki o makinalar var yaa iğrenç, oyunlar moyunlar hiç biri 
yok böyle, nefret ettim oynamadım bile doğru dürüst”, X Şahıs “bizdekiler hepsi son 
modeldir. Geçen senede aldık. Onların ki son model olmayabilir” dediği yapılan 
görüşmeden anlaşılmıştır. Arz ederim. 23.02.2012
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/1062 soruşturma sayılı kararı ile iletişimin 
tespiti ve dinlenmesi işlemi yapılan 0533 465 79 08 numaralı telefonun kullanıcısı Aleyna 
ÖZTÜRK isimli şahsa, kullanıcısı tespit edilemeyen 0532 527 77 77 (SYSTEM 
İNŞ.LTD.ŞTİ.) numaralı X Şahıs,

“Akşam saat 7’de Four Senansons Hotel’de olabilir misin, Levan Bey gelecek” dediği, 
Aleyna’ nın Tetyana LİSKİNA isimli arkadaşıyla gelebileceğini söylediği, X şahsın “217 
oda. 15 dakika sonra orda” dediği,

Yapılan fiziki takipte Otelin önüne 34HG3464 plakalı araç ile 34A5470 plakalı resmi 
aracın geldiği anlaşılmıştır. İnternetten yaptığımız araştırmalar sonucu Levan Bey isimli 
şahsın Acara Hükümet Başkanı (Gürcistan uluslar arası yabancı yatırımcılar derneği 
genel sekreteri) Levan VARSHALOMİDZE olduğu, resmi plakalı aracın sorgusu 
yapıldığında Levan VARSHALOMİDZE isimli şahsa eskortluk yaptığı anlaşılmıştır.

Arz Ederim.22.02.2011
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