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TRT program yapmcs dolandrclk soruturmasndan tutuklu
TRT Krdi program yapmclarndan Erdal imek, Keskin Holding’le ilgili hayali ihracat ve dolandrclk
.iddiasyla srdrlen soruturma kapsamnda tutukland

Aran Haber Agency: Hayali ihracat sulamas ile Kocaeli’nde tutuklanan Keskin Holding’in sahibi Recep
Ercan Keskin’e ilikin soruturma kapsamnda cuma gn yeni gzaltlar gereklemiti. Gzaltna alnanlardan
.TRT Krdi program yapmcs Erdal imek ile Bereket ner tutukland
Hrriyet’ten Diner Gke’nin haberine gre, gzaltna alnan Bereket ner hakknda eitli illerde yrtlen ok sayda
soruturmann olduu anlald. Antalya merkezli H. Holding’in sahibi Sait B., orumlu i insan Selim B.,
Konyal i insan Seza P. ve Antalya’dan Ziyaettin A. da, ner tarafndan dolandrldklar gerekesi ile
.savclklara bavuran isimler arasnda
ner’in kendisini dolandrdn zorla parasn aldn ne sren Selim B. ifadesinde, ner’in ynlendirmesi ile,
.Antalya’da bir kolejde beden eitim retmeni E. . K.’nn hesabna 70 bin TL para gnderdiini kaydetti
ner, hakknda Anamur Asliye Ceza Mahkemesinde alan davada ise Cneyt nar’ zorla alkoyarak parasn
ald ve “Senin evini basarm. Seni ssz yere gtrrm. Zaten ben mafyaym. ki szm insanlara yeter” dedii
.iddianamede yer ald
nar unlar anlatt: “Bereket ner ve beraberindeki kiilerden lker Tosun ve Kerem Arslan hakknda, yaptm
.ikayet sonras dava ald

Bu kiiler 30 Mart 2017 gn beni Anamur’da alkoydular. Silah zoru ile kendilerine ait bir eve gtrdler. Bu
evde 4 saate yakn bana ikence yaptlar. Ellerindeki kemer, jop gibi cisimler ile saatlerce beni dvdler.
Artk ayakta kalacak halim yoktu. Dnn, ayak trnaklarm ekmeye altlar. Bu kiilere yanmda bulunan 140
bin liray verdim. Daha fazla paray ise Anamur’a giderek verebileceimi syledim. Bu kiilerle birlikte
Anamur’a gittik. Orada emniyetin nnde durduk. Bir frsatn bularak katm polise sndm. O gn iki kez
”.baygnlk geirmiim ve hastaneye kaldrldm. Yaadm deheti anlatamam
izmeci Lojistik irketinin eski sahibi Ahmet en ise, ner’in kendisini 8.5 milyon lira zarara urattn belirtti.
ner ile ilk tantnda kendisini Antalya merkezli bir holdingin sahibi olarak tanttn anlatan en “Daha sonra
byk bir oyuna geldiimizi fark ettik ama i iten gemi durumdayd. Bu yzden lojistik irketimi sattm.
.Ticaretimiz bitti perian duruma geldik” dedi
’imek kendini MT mensubu olarak tantt‘

Bereket ner ifadesinde ilgili Erdal imek’in adn da verdi. Holdingin patronu Recep Ercan Keskin’in,
kendisini Erdal imek ile tantrdn ne Sren Bereket ner, Erdal imek’in kendisini MT mensubu olarak tanttn
.syledi
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