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Tamam v. D
Dedi gönderecem 100 tamamlıycam dedi 
İnşallah, sıkıntımız var şimdi ?
Şey olarak, harcama olarak bir 8 haftalık harcamamız var ama ondan sonra c 
o arsa ile şeye ihtiyacımız var.
İnşallah bir dua edeyim ... (anlaşılmıyor)
Ondan sonra bizimde şeyi kalmadı 
Anladım anladım 
Tamam hocam

İçerikli görüşmenizde konuştuğunuz Saim Aşçı isimli kişiye gelecek ola 
emanetin gelip gelmediğini sorduğunuz, kendisinin size görüşme içeriğine 
ismini söylemediğiniz bir kişinin 50000 dolar/ 78 milyar gönderdiğini, 10 
milyara tamalayacağını söylediğini anlattığı ve sizin de cevaben sıkıntım 
olduğunu ve iyi olduğunu söylediğiniz, Saim Aşçı’nın 8 haftalık bi 
haracamanız olduğunu ve arsa için ihtiyaçları olduğunu söylediğ 
anlaşıymaktadır. Bahsi geçen para meselesi ile paranın kimden ve ne amaçh 
geldiği, nerede kullanıldığı, neden gizliliğe riaeyet ederk görüşmede bı 
husulardan üstü kapalı olarak bahsettiğiniz ile ilgili açıklamada bulununuz.

CEVAP/ Böyle bir görüşmeyi kesinlikle yapmadım,

aidiyet numaralıSORULDU/ 21.05.2009 günü saat 22:42 (de 488181412 
görüşmeniz;
MEHMET DOĞAN : Alo, alo
HÜSEYİN BÜYÜKFIRAT : Alo 
MEHMET : Buyrun

: Selamun aleyküm 
: Aleykümüsselam ahi, buyrun
: Eee o bizim o arkadaşın işini hallettik herhalde bugün tamamiyle bitti bi az bi
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vardı o bugün de eeee görüştüm bitmiş olması lazım dedim onu bi söylüyim
Peki Allah razı olsun. Keyfin iyidir
E iyi Elhamdülillah çok şükür inşallah ben de
He haci Said e bi dua edin hastalığı iyi ..(anlaşılmadı)dua edin ha
Tamam inşallah. Ben çok aradım ulaşamıyorum ona herhalde telefona cevap

Allah şifa versin.
Amin inşallah. Eeee ben inşallah bu bu işin bitmesini bekliyordum inşallah

gelirim
İnşallah
Var mı bi emriniz 
îstirahatin ..(anlaşılmadı)
Allah razı olsun. Bir iki önem yani büyük işler var onlarla ilgileniyorum inşallah

ederseniz onlarda yani olmaya doğru iş gidiyor yani inşallah olacak 
: Allah kapın açık etsin. Sen hayır kapısı 
: Baya güzel
: Hayır kapısını kendine açmışsın Allah da hayır kapıyı açar
: İnşallah inşallah. O yani benim o bizim Urfa daki bütün o işlerimizi 

karşılayacak bir iki iş
şu anda görüşme devam ediyor, olumlu 

: İnşallah daha da büyük işler olur 
: İnşallah İnşallah İnşallah 
: Akil ne yapıyor, Akil
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Akil maşallah islerimize cok yardımcı oluyor, benim islerde de yarii**
Hı hı
Gelip zaten haftalık haftada iki gün sohbetimize de geliyor 
Hı hı
Çok samimi maşallah yani. Canı gönülden bizimle beraber 
Kitaplara da çalışıyor kitaplara da
Evet vani birincisi artık bitti. Azerice ve vani tamamlandı. İnşallah ondan son

["P T
çevireceğiz Rusça ya 

: O o meseleyi anlamışsa diğer meseleler kolaydır en zor o meseledir ha 
HÜSEYİN : Ha o evet tesettürü de çok iyi anladı
MEHMET : Yani ..(anlaşılmadı) milletin itikadı bozulmuş ha akşam da bunu dedim yi
dedim

yapmıyorsun bir şey tamam ya bari ..(anlaşılmadı) bozmayın ... (anlaşılmadı) 
HÜSEYİN : Allah razı olsun
MEHMET : Çok selam söyle herkese
HÜSEYİN : Aleykümüsselam ve rahmetullah
MEHMET : Hepsinin ismini teker teker diyen^orum hepsini kalbimdedirler. Allal
hepsinden razı

olsun
HÜSEYİN : Amin amin. Allah razı olsun

İçerikli görüşmenizde konuştuğunuz Hüseyin Büyükfırat’ın size daha 
önce bahsettiği işi hallettiğini, şimdi önemli, büyük işlerle uğraştığını, bu 
işlerin hallolmaya doğru gittiğini, bu işin Urfa’daki bütün işleri 
karşılayacağını söylediği, sizinde Akil isimli bir kişiyle ilgili bilgi istemeniz 
üzerine işlerinize çok yardımcı olduğunu, toplantılara katıldığını söylediği 
anlaşılmaktadır. Bahsedilen işin ne olduğu, Urfa}daki konunun içeriği ve Akil 
olarak bahsettiğiniz kişinin kim olduğu ve hiyerarşik yapı içerisindeki 
konumu hakkında bilgi veriniz.

CEVAP/ HÜSEYİN BÜYÜKFIRAT isimli şahsı tanımıyorum, böyle bir görüşme 
yapmadım.

SORULDU/ 22.05.2009 günü saat 18:53 {de 488798213.. aidiyet numaralı 
görüşmeniz;

DAVUT TOZLU : Efendim hocam •, '
MEHMET DOĞAN : DAVUT selamın aleyküm
DAVUT : Aleyküm selam hocam
MEHMET : Davut beno emaneti aldım bir daha şeydir o telefonu cevap vermiyor kulanıl 
...(anlaşılmıyor) telefonu değiştirmiş ne etmişse sen ona söyle beni arasın ben şuanda 
telefonun yanındayım de seni aramış kapalıymış telefonu 
DAVUT : Tamam hocam
MEHMET : De senin telefon demiş kullanılmaktadır işim var kendisi ile
DAVUT : Tamam hocam hocam bu emaneti size on on onbeş gün önce
göndermiştim söylediler değil mi hocam
MEHMET : Hehe tamam işte onu diyorum ben
DAVUT : Tamam oldu selamm aleyküm hocam

İçerikli görüşmede konuştuğunuz ve sizinle birlikte gözaltında bulunan 
Davut Tozlu ile yapmış olduğunuz görüşmede bir emanetten bahsederek
aldığınızı söylediğiniz ve ismini söylemediğiniz bir kişinin telefonunun kapalı 
olduğundan ulaşamadığınızı ifade ettiğiniz anlaşılmaktadır. Belirtilen 
konularla ilgili açıklamada bulununuz.
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