
T.C.

ISTANBUL

CUMHURIYET BASSAVCILIGI

(CMK.'nin 250. Maddesi ile Yetkili Boliimii)

TUTUKLU/

BIRLE$TIRME TALEPLIDIR

Sorujiturma No

EsasNo

Iddianame No

: 2008/1756

: 2010/373

: 2010/264

I D D I A N A ME

ISTANBUL 13. AGIR CEZA MAHKEMESI BASKANLIGINA

(CMK.'nin 250. Maddesi ile Yetkili Boliimu)

DAVACI

MUSTEKILER

:K.H.

: ADALET VE KALKINMA PARTISI adina

1-IDRIS NAIM SAHIN (Milletvekili), Sogutozii Caddesi

No:6 06520 Cankaya/ANKARA adresinde bulunur.

2-HASAN HUSEYTN TANRIVERDI, MEHMET ALT

Oglu HASIBE'den olma, 24/06/1977 dogumlu, Necatibey

Cad. Lale Sok. 7/8 Sihhiye/ANKARA adresinde ikamet

eder.

3-SULEYMAN KUCUKSUCU, RESAT Oglu

YUKSEL'den olma, 05/02/1975 dogumlu, Biiyuk Ihsaniye

Mah. Kazim Karabekir Cad. Selc.uk Apt. No:74/5

Selcuklu/KONYA adresinde ikamet eder.

4-ALI AYDIN, AHMET Oglu KAMILE'den olma,

29/07/1965 dogumlu, Sahabiye Mah. Otak Sok. N:32

Velioglu I^m. K:2 Kocasinan/KAYSERI adresinde ikamet

eder.

5-MUSTAFA COSKUN, Atatiirk Cad. No: 4 SIVAS

adresinde ikamet eder.

SUPHELILER 1-BEDRETTIN DALAN, HALIL DURAN Oglu

HUNKAR'den olma, 18/07/1941 dogumlu, ISTANBUL

ili, KADIKOY il<;esi5 SUADIYE koy/mahallesi, 20 cilt,

1612 aile sira no, 1 sira no'da niifusa kayith olup, Kuzu

Sk. Suadiye Mah. No:6 I9 Kapi No:4

Kadikoy/ISTANBUL adresinde ikamet eder.



MUDAFII

SU£ TARIHI ve YERI

YAKALAMA KARAR TARIHI

SEVK MADDESI

Av. M. BENAN SENBAYRAM - Istanbul Barosu

Silahli Teror Orgiitii Kurma veya Yonetme, Tiirkiye

Cumhuriyeti Hiikiimetini Ortadan Kaldirmaya veya

Gorevini Yapmasini Engellemeye Te^ebbiis Etme

2008 yih ve oncesi tarihler - ISTANBUL

12/04/2010

Turk Ceza Kanunu 312/1, 314/1, 3713 sayih Kanunun 5.

maddesi, Turk Ceza Kanunun 53 ve 58/9. maddeleri

MUDAFH

TARIHI ve YERI

TUTUKLAMA TARIHLERI

TAHLIYE TARIHLERI

SEVK MADDESI

2-DURSUN CICEK, BEKIR Oglu HALIME'den olma,

25/01/1960 dogumlu, TOKAT ili, RESADIYE ileesi,

UMURCA koy/mahallesi, 94 cilt, 72 aile sira no, 32 sira

no'da niifusa kayitli olup, Karaca Sk. Kazim Ozalp Mah.

No:8 Ic Kapi No: 19 Cankaya/ ANKARA adresinde

ikamet eder.

Av. MUSTAFA CEVIK - Ankara Barosu

Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma, Tiirkiye Cumhuriyeti

Hiikumetini Ortadan Kaldirmaya veya Gorevini

Yapmasini Engellemeye Te^ebbiis Etme

2008 yih ve oncesi - ANKARA

Istanbul 14. Agir Ceza Mahkemesi (CMK.'nin 250.

Maddesi ile Yetkili B61umu)'nin 30/06/2009 tarih ve

2009/75 sayih karan

Istanbul 9. Agir Ceza Mahkemesi (CMK.'nin 250. Maddesi

ile Yetkili B61umi\)'nin 11/11/2009 tarih ve 2009/77 sayih

karan

01/07/2009- 13/11/2009

Turk Ceza Kanunu 312/1, 314/2, 3713 sayih Kanunun 5.

maddesi, Turk Ceza Kanunun 53, 58/9. ve 63. maddeleri

MUDAFII

sue

TARIHI ve YERI

3-SERDAR OZTURK, ABDULHAMIT Oglu

BASAK'den olma, 10/10/1968 dogumlu, ili, AKDENIZ

ilc,esi, CAMILI koy/mahallesi, 44 cilt, 9 aile sira no, 69

sira no'da niifusa kayitli olup, Bestekar Sk. No: 17/2

Kavakhdere Cankaya/ ANKARA adresinde ikamet eder.

Halen Silivri 5 Nolu L Tipi Kapah Ceza Infaz Kurumunda

tutuklu.

Av. DEMET RECBER - Ankara Barosu'na kayitli.

Aciklanmasi Yasaklanan Gizli Bilgileri Temin Etme,

327/1 maddesindeki sue ile Devletin Savas Irnkanlannin

Tehlikeye Sokulmasi, Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma,

Devletin Giivenligine Ili^kin Belgeleri Tahrip Etme

Amaci Disinda Kullanma Hile lie Alma falma, Ruhsatsiz

Atepli Silahlarla Mermileri Satin Alma veya Ta^ima veya

Bulundurma

04/06/20Qft^ANKARA



GOZALTI TARIHI

TUTUKLAMA TARIHI

SEVK MADDESI

05/06/2009

Istanbul 11. Agir Ceza Mahkemesi (CMK.'nin 250.

Maddesi ile Yetkili B61umu)'nin 07/06/2009 tarih ve

2009/67 sayih karan

Tiirk Ceza Kanunu 314/2, 326/1, 327/1, 334/1, Ategli

Silahlar ve Bicaklar lie Diger Aletler Hakkinda Kanun

13/1 maddeleri ile 3713 sayih Kanunun 5. maddesi, Tiirk

Ceza Kanunun 53, 58/9 ve 63. maddeleri

MUDAFII

sue

SUC TARIHI ve YERI

GOZALTI TARIHI

TUTUKLAMA TARIHI

SEVK MADDESI

4-UFUK AKKAYA, HUSEYIN Oglu SEMSFden olma,

07/10/1983 dogumlu, SIVAS ili, KANGAL ileesi,

TEKKE koy/mahallesi, 131 cilt, 16 aile sira no, 81 sira

no'da niifusa kayith olup, Kadi Mehmet Mah. Yeni Cegme

Sok. Birlik Apt. D:7 Beyoglu/ ISTANBUL adresinde

ikamet eder. Halen Silivri 4 Nolu L Tipi Kapah Ceza

Infaz Kurumunda tutuklu.

Av. JBRAHIM ERDOGAN - Istanbul Barosu

Devletin Giivenligine Ili^kin Gizli Belgeleri Temin Etme,

Ozel Hayatin Gizliligini Ihlal Etmek, Silahli Teror

Orgiitiine Uye Olma, Hukuka Aykin Olarak Kisiler

Verileri Kaydetmek, Devletin Giivenligine Iliskin

Belgeleri Tahrip Etme Amaci Disinda Kullanma Hile lie

Alma Calma, Kayda alinan konugmalarin basin,yayin

yoluyla yayinlanmasi

08/11/2009-ISTANBUL

08/11/2009

Istanbul 9. Agir Ceza Mahkemesi (CMK.'nin 250. Maddesi

ile Yetkili B61iimii)'nin 09/11/2009 tarih 2009/67 sayih

karan

: Turk Ceza Kanunu 314/2, 133/Son, 134/1, 135/2,326/1,

327/1, 3713 sayih Kanunun 5. maddesi, Tiirk Ceza

Kanunun 53, 58/9 ve 63. maddeleri

MUDAFII

sue

5-MEHMET DENIZ YILDIRIM, CENGIZ Oglu

ZEYNEP'den olma, 07/06/1977 dogumlu, ISPARTA ili,

KECIBORLU ileesi, KOZLUCA koy/mahallesi, 25 cilt, 1

aile sira no, 107 sira no'da niifiisa kayith olup, Firuzaga

Mah. Hayriye Cad. No:6 D:7 Beyoglu/ISTANBUL

adresinde ikamet eder. Halen Silivri 4 Nolu L Tipi Kapah

Ceza Infaz Kurumunda tutuklu.

Av. IBRAHIM ERDOGAN - Istanbul Barosu

Kisiler Arasindaki Aleni Olmayan Konupmalan Kayit

Etmek, Ozel Hayata Iliskin Goiiintu ve Sesleri Ifjsa Etmek,

Devletin Giivenligine Ilipkin Gizli Belgeleri Temin Etme,

Kisisel Verileri, Hukuka Aykin Olarak Ele Gecirmek

veya Yaymak, Silahli Teror Orgiitiine Uye Olma, Devletin

fi Belgeleri Tahrip Etme Amaci



TARIHI ve YERI

GOZALTI TARIHI

TUTUKLAMA TARIHI

SEVK MADDESI

MUDAFII

TARIHI ve YERI

GOZALTI TARIHI

SEVK MADDESI

sue

SUe TARIHI ve YERI

SEVK MADDESI

DELILLER

Kullanma Hile He Alma falma

08/11/2009-iSTANBUL

08/11/2009

Istanbul 9. Agir Ceza Mahkemesi (CMK.'nin 250. Maddesi

ile Yetkili B61umu)'nin 09/11/2009 tarih 2009/67 sayili

karan

: Turk Ceza Kanunu 314/2, 133/Son, 134/1, 136/1, 326/1,

327/1, 3713 sayili Kanunun 5. maddesi, Turk Ceza

Kanunun 53, 58/9 ve 63. maddeleri

6-ILHAMI UMIT HANDAN, PERVIZ Oglu FATMA

ELHAN'den olma, 22/06/1956 dogumlu, ISTANBUL ili,

FATIH ilgesi, BiNBIRDIREK koy/mahallesi, 73 cilt, 632
aile sira no, 10 sira no'da niifusa kayith olup, Urgiiplii

Cad. Yegilyurt Mah. No:9 Ic Kapi No:5

Bakirkoy/ISTANBUL adresinde ikamet eder.

Av. HANDAN BAKBAK OZDEMIR- Istanbul Barosu

Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

07/01/2009-ISTANBUL

07/01/2009

Turk Ceza Kanunu 314/3, 220/7 maddeleri yollamasi ile

Turk Ceza Kanunun 314/2. maddesi, 3713 sayili Kanunun

5. maddesi, Turk Ceza Kanunun 53, 58/9 ve 63. maddeleri

7-OZEL YILMAZ, SINAN Oglu ZEYNEP'den olma,

23/07/1952 dogumlu, BALIKESIR ili, MANYAS ileesi,

koy/mahallesi, 24 cilt, 57 aile sira no, 8 sira no'da niifusa

kayitli olup, Serencebey Yokusu Sk. Yildiz Mah. No:58 Ic

Kapi N0.T6 Bepikta^/ISTANBUL adresinde ikamet eder.

Silahh Teror Orgiitiine Uye Olma

2009 - ISTANBUL

Turk Ceza Kanunu 314/3, 220/7 maddeleri yollamasi ile

Turk Ceza Kanunun 314/2. maddesi, 3713 sayili Kanunun

5. maddesi, Turk Ceza Kanunun 53 ve 58/9. maddeleri

Iddia, bilirkisi raporlan, tanik beyanlan, dijital inceleme

raporlan, iletisim tespit tutanaklan, arama, inceleme ve

gozalti tutanaklan, siipheli beyanlan ve turn dosya

kapsami.



SORU§TURMA EVRAKIINCELENDI

ERGENEKON Silahli Teror Orgiitiine yonelik bugiine kadar yapilan soru§turma

sonucunda, silahli teror orgutii yoneticisi veya tiyesi olmak, cebir ve siddet kullanarak

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisini ve Tiirkiye Cumhuriyeti Hiikiimetini ortadan kaldirmaya

veya gorevlerini yapmasim kismen veya tamamen engellemeye tesebbiis etmek, halki

yiiriitme organma karsi silahli isyana tahrik etmek, halki kin ve diismanliga tahrik etmek, teror

orgiitiine ait silahlan depolamak, genel giivenligi kasten tehlikeye sokacak sekilde patlayici

madde bulundurmak ve kullanmak, nitelikli kasten oldurmeye azmettirmek, devletin

giivenligine iliskin belgeleri 9almak, temin etmek, yasaklanan bilgileri temin etmek,

a9iklamak, kisisel verileri kaydetmek ve bagh pek 90k SU9U islemekten siipheli 86 kisi

hakkinda 10.07.2008 tarih 2007/1536-2008/968-623 sayih, yine aym sorusturmamn devami

niteliginde olan 56 siipheli hakkinda 08.03.2009 tarih ve 2009/511-268-188 sayih, 52 supheli

hakkinda 17.07.2009 tarih, 2009/1498-751-565 sayih iddianameler ile kamu davalan

a9ilmistir.

Soz konusu davalar Istanbul 13. Agir Ceza Mahkemesinin 2008/209 ve 2009/ 191

Esas sayih dosyalannda derdest bulunmaktadir.

Ergenekon Silahli Teror Orgiitiine ait silah ve miihitnmatlar ile ilgili olarak;

02.02.2009 giinii ak§am saatlerinde Beykoz Jandarma Komutanhgini arayan vatandaslann

yaptigi ihbarda Beykoz Kaynarca Koyii Hocaoglu mevkiinde yol kenanndaki ormanhk alan

i9erisinde §tipheli §ahislar bulundugu, bu s.ahislann Opel marka ara9la uzaklastiklannin

bildirilmesi iizerine gorevli Jandarma tarafindan yapilan incelemede topragin 20 cm altinda

gomiilii halde bulunan siyah poset i9erisindeki 50x30x20 cm ebatlarindaki plastik termosta

her biri 550 gr agirhginda 27 adet TNT kahbi, 155 cm boyunda infilakh fitil, 3 adet fiinye, 1

adet adaptor, 100 gr C-4 plastik patlayici madde ele ge9irildigi, olaya iliskin sorusturma

evrakinin Beykoz Cumhuriyet Bassavcihginca Cumhuriyet Bas.savcihgimiza gonderilmi§tir.

Istanbul Emniyet Mudiirliigu Muhabere Elektronik Sube Miidiirliigii hizmetlerinde

kullanilmakta olan 155 mail ihbar hattina 23.02.2009 tarihinde saat 23.22'de ula§an 1999

sayih mail ihbannda ozetle; "20-25 gun once Beykoz da ormanhk alan i9ersinde yiiklii

miktarda patlayici bulundugu, Emekli Albay Levent GOKTAS' a bagh bir ekip tarafindan bu

patlayici maddelerin eylemde kullanilmak tizere gomuldiigii, bu ekibin ozel egitim almis

askerlerden olus.tugu ve ERGENEKON adina eylem yapmak i9in Levent GOKTAS' tan

talimat bekledigi, Levent GOKTAS' tan bir emir geldiginde ekibin harekete ge9ecegi, aynca

ekibin i9ersinde Levent BEKTAS, Ercan KIRECTEPE, Turhan ECEVIT, Eren GUNAY ve

Erme ONAT isimli sahislarm oldugu, Beykoz'da ki ormanhk araziye patlayicilan gomerken

vatandaslann fark etmesi iizerine ka9tiklan, bunlann ERGENEKON'a bagh hareket ettigi ve

§ahislardan cezaevinde bulunan Levent GOKTA§' in sorumlu oldugu " seklinde

a9iklamalarm bulundugu anla§ilmistir.

Istanbul Emniyet Miidiirlugti Muhabere Elektronik Sube Miidiirlugune gonderilen

16.04.2009 tarihinde ulasan 3866 nolu ihbarda ozetle; "...ERGENEKON davasinda tutuklu

bulunan Emekli Albay Levent GOKTAS' a bagh olarak faaliyet gosteren ve eylem yapmak

i^in Levent GOKTAS' tan emir bekleyen bu sahislarm sirasiyla Levent BEKTA§ liderliginde,

Erme ONAT, Turhan ECEVIT, Eren GUNA^we^Can KIRECTEPE oldugunu, bu sahislarm



egitimli birer asker ve patlayici uzmani olduklanni, Levent GOKTAS' tan emir ahr almaz

ERGENEKON adina eylem yapacaklanni, Levent GOKTAS' in serbest birakilmamasi

durumunda ERGENEKON sorusturmasini yiiriiten savcilanna yonelik biiyiik bir eylem

yapacaklanni, bu eylem i^in ellerinde bulunan patlayici ve silahlan Bedrettin DALAN' a ait

araziye gomdtiklerini, bu malzemelerden DALAN'in da haberinin oldugunu, bu malzemeleri

Beykoz'da bulunan Kurs Sualti Komutanhginm arka tarafinda bulunan kopek kuliibeleri ve su

deposundan denizin aksi istikametine, tepeye dogru giden patika yolun etrafina

gomdiikleri..." seklinde ibarelerinyer aldigi gorulmiistiir.

ihbar i9eriklerinin ciddi oldugu yoniinde s.iipheler bulunmasi sebebiyle ihbarda

belirtilen, tapuda istek Vakfi'na ait istek Servis Egitim ve Oto Kiralama Ticaret A.S. ve Emine

Muzeyyen Bilginer adina hisseli olarak kayith olan Beykoz Poyrazkoy Ke9ilik Mevkii 138

Ada/Parsel i9erisinde binalan olan, tarla ve bah9e ile 9evresinde istanbul 10. Agir Ceza

Mahkemesinin 20.04.2009 tarih ve 2009/489 sayili arama kararina istinaden 21.04.2009 gunii

yapilan aramalarda 90k sayida silah ve miihimmat ele ge9irilmis ve aramalar devam ederken

ihbarlarda isimleri bulunan ve haklannda teknik takip olan siipheliler Levent BEKTAS, Ercan

KiRECTEPE, Erme ONAT , Eren GUNAY ve Mustafa Turhan ECEViT sorgulannin

ardindan tutuklanmislardir.

Yukanda ozetle anlatilan olay ile ilgili olarak Levent BEKTAS., Ercan KiRECTEPE,

Erme ONAT, Eren GUNAY, Mustafa Turhan ECEVIT, Ergin GELDiKAYA, AH

TURKSEN, Halil CURA, Feridun ARSLAN, Saadettin DOGAN, Levent GORGEC, Ibrahim

Koray OZYURT, Muharrem Nuri ALACALI, Safak YUREKLI, Dora SUNGUNAY, Tayfun

DUMAN ve Mert YANIK hakkinda silahh teror orgiitii iiyesi olmak, cebir ve siddet

kullanarak Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisini ortadan kaldirmaya veya gorevlerini yapmasim

kismen veya tamamen engellemeye tesebbiis etmek, cebir ve siddet kullanarak Tiirkiye

Cumhuriyeti Hukiimetini ortadan kaldirmaya veya gorevlerini yapmasini kismen veya

tamamen engellemeye tesebbiis etmek, teror orgiitiine ait silahlan, muhimmati depolamak,

patlayici madde bulundurmak su9lanndan 2009/969 sorusturma, 2010/38 esas, 2010/29 sayili

iddianame ile a9ilan kamu davasi istanbul 12. Agir Ceza Mahkemesinin 2010/34 Esas sayili

dosyasinda derdest bulunmaktadir.

Yine kamuoyunda Poyrazkoy iddianamesi olarak bilinen sorusturmanin samklanndan

Levent BEKTAS'dan ele ge9irilen materyaller i9erisinde gizli bir sekilde kaydedilen ve ancak

ozel programlar vasitasiyla a9ilan KAFES EYLEM PLANI bashkh beige i9erisinde,

Ergenekon Silahh Teror Orgiitiiniin ama9lanni ger9eklestirmek ve kamuoyunda infial

yaratacak eylemler yapmak ve ulkemizi yabanci arenada zor durumda birakarak mevcut

hiikumeti islevsiz durumda birakmak i^in, yabanci misyon sefleri ve azinliklanna yonelik

eylem hazirliklari i9erisinde bulunan hiicre yapilanmasi seklinde bir orgiitlenmenin varligi

desifre edilmek suretiyle, yiiriitiilen sorusturma kapsaminda 19.03.2010 tarih ve 2009/2167

Sorusturma, 2010/268 Esas, 2010/189 iddianame sayisi ile istanbul 12. Agir Ceza

Mahkemesince 2010/146 Esas sayisi ile kabul gormiis ve halen derdest bulunmaktadir.

istanbul Muhabere Elektronik §ube Miidiirlugune 17.03.2009 tarihinde gelen ve
2740 ihbar numarasi ile kaydedilen ihbarda ozetle;

"Son donemde Ergenekon operasyonu ve BOTAS kazilan nedeni ile Sirnak'ta Levent

ERSOZ' le birlikte cahsan ve her turlii kirli isleri yapan sahislann simdi biiyiik bir korku

icinde olduklanni, bu kisilehn Ergenekon operasyonunda tutuklanmaktan korktuklan iqin

Ergenekon savcilanna ve polise komplo kurmaya cahstiklanni, Polis ve Ergenekon
*5



savcilanm suclayan ihbarlar yapmayi planladiklarini, Binbasi Selcuk ve bir Astsubay

tarafindan herkesin tanidigi infazcilardan Kocero SALUQI adina ifade yazihp bu sahsa

imzalatildigini, ifadenin Silopi savcihgina gonderildigini, aynca ifadenin Levent GOKTAS' in

adami Serdar OZTURK' e gonderilerek basina yayilmaya qahsildigini, Genel Kurmay

Mtisavirliginden Orhan ONDER' e de vereceklerini. Bunun disinda yapilacaklara Selcuk

Binbasi karar verdigini, bu konuda kamuoyu olusturmaya qalismalanni da Serdar OZTURK'

tin ytiruttugtinti, Selcuk binbasinin serdann daha btiytik i§ yapacagim, Ergenekon

Operasyonu baslanna gecirecegini soylerken sahit oldugunu, cok planh bir calisma icinde

olduklarmi, bundan sonra Polisi ve Ergenekon savcilanm suqlayan ihbar yapmayi

planladiklarini, bunlar korkularmdan ne yapacaklanni bilmez durumda olduklarmi, her turlti

kottiltigti yapabileceklerini"...seklinde iddialar ve s.iipheli Serdar Oztiirk 'un orgiitle olan

baglantilan ile ilgili dosyada yer alan diger deliller gozontine ahnarak Istanbul 11. Agir Ceza

Mahkemesinin 03.06.2009 tarih ve Teknik Takip 2009/822 sayih karan ile §uphelinin Ankara

Ili Cankaya ilcesi Kavakhdere Bestekar Sokak No 17/2 sayih ADEN Hukuk Biirosu isimli is

yerinde yapilan aramada 90k sayida gizli ibareli belegelerin ele gecirildigi, yapilan

incelemesinde; Devletin Guvenligine Iliskin Gizli Belgeler ile birlikte "IRTICAYLA

MUCADELE EYLEM PLANI" bashkh GIZLI ibareli Dr.Dz.P.Kur.Kd.Albay Dursun

CICEK" imzah belgenin bir sureti ele gecirilmi§tir. Bu belgenin icerigi ile ilgili ilerleyen

boliimlerde detayh olarak a9iklama yapilacaktir.

Ele ge9irilen soz konusu belgenin ash Cumhuriyet Bassavcihgimiza posta yolu ile

gonderilen 30.09.2009 tarihli, kendisini "Ku§aklar boyu TSK'ya hizmet etmi$ bir aileye sahip

olmaktan onur duyan bir subay olarak" tanitan a9ik kimligi tespit edilemeyen sahsin yapmis

oldugu imzasiz ihbar mektubunun ekinde, bahse konu "irticayla Miicadele Eylem Plamnin"

lslak imzah orijinali de gonderilmis , Istanbul Adli Tip Kurumu Baskanhgi Fizik ihtisas

Dairesi Adli Beige Inceleme Subesinin 19.10.2009 gun ve 250/16. 10. 2009- 57814- 9760/

8014, Emniyet Genel Miidurlugu Kriminal Polis Laboratuan Dairesi Baskanhginin

13.11.2009 gun ve 2009/8354 , Istanbul Adli Tip Kurumu Baskanhgi Fizik Ihtisas Dairesinin

04.02.2010 gun ve 250/26. 01. 2010- 5981- 1029/ 847 , Jandarma Kriminal Laboratuvannin

16.03.2010 tarih ve 2010/145 sayih bilirkisi raporlannda, "IRTICAYLA MUCADELE

EYLEM PLANI" bashkh belgenin Supheli Dursun CICEK'in eli mahsulu oldugu

belirtilmistir.

Istanbul Emniyet Mudiirltigu Muhabere Elektronik §ube Miidurlugune 18.10.2009

tarihinde gonderilen "Aydinhk" konulu ihbarda ,"Bugun Aydinlik dergisi man§etinde

bahsedilen ba§bakamn karanlik telefon goru§mesi Ergenekoncu Levent ERSOZ' tin

ar§ivindendir. Bu ar$ivde Ba§bakan ve cok sayida Akpli bakana ait ses kayitlari

bulunmaktadir. Bu arsiv su anda Aydinlik dergisinde bulunmaktadir. Bu ses kayitlannin asil

kaynagi Deniz Yildirim ve Ufuk Akkayadir. Dergiye bakarsaniz anlayacaksiniz. Kolay

gelsin. " seklinde ge9en mesaj iizerine ilgili adreslerde yapilan aramalarda, Basbakan Recep

Tayyip ERDOGAN'in da aralannda bulundugu iist diizey biirokratlarin dinleme kayitlari ele

ge9irilmis olup, bu konu ile ilgili olarak §iipheliler Ufuk AKKAYA ve Mehmet Deniz

YILDIRIM sevk edildikleri Istanbul 9. Agir Ceza Mahkemesinin 09.11.2009 tarih ve 2009/67

Sorgu sayih kararlanyla orgtit iiyesi olmak su9undan tutuklanmislardir.

Bu konu ile ilgili olarak yapilan 9ahsmalar sonucu elde edilen deliller neticesinde

dosyamiz saniklanndan Levent ERSOZ ve Hasan Atilla UGUR'un Jandarma Genel

Komutanhginda gorevli olduklan yillarda bazi iist diizey btirokratlarla birlikte Bas.bakan ve

diger hiikiimet iiyelerini hukuk disi yontemlerle dinledikleri ve bu dinlemeleri kayit altina

alarak, orgiit ars.ivlerinde sakladiklan ^



Siipheli Bedrettin Dalan'in,Ergenekon silahli teror orgiitiiniin, iktidarda bulunan

mevcut hiikumeti ortadan kaldirmak amaciyla hazirladigi darbe planlannda, medya ve

siyasetin yonlendirilmesi ile bazi iist diizey is adamlannin bu hususta ikna edilmesi gorevini

iistlendigi, bu ama9la medya sahipleri ve is adamlan ile goriis.meler yaptigi, darbe planlannin

hazirlanmasinda aktif rol oynayan Ergenekon teror orgiitii iiyeleri Levent Ersoz, Hasan Atilla

Ugur ve Ismail Yildiz ile gortiserek, askeri miidahalenin bir zorunluluk oldugu yoniinde onlan

tes,vik ederek cesaret verip, bu yondeki motivasyonlanni gii9lendirmeye 9ah§tigi, orgute

finans destegi sagladigi ve aralannda Adil Serdar Sa9an'in da bulundugu orgiit iiyelerine

miitevelli heyeti baskani oldugu iiniversitede gorevler verdigi, orgiitiin stratejisi

dogrultusunda Uluslararasi iliskileri yiiriitttigii, darbe sonrasi kurulacak hukumette basbakan

olma gorevini iistlendigi anlasilmis.tir.

§iipheli Bedrettin DALAN'in kendisi hakkinda soru§turma yuriitiildiigunti ve

operasyonla goz altina ahnacagini Istanbul MIT Bolge Balkan Yardimcisi olarak gorev

yapan §iipheli Ozel YILMAZ vasitasiyla ogrendigi, ve hakkinda hi9bir yakalama karari ve

ifadeye 9agn dahi olmaksizin 15.10.2008 tarihinde yurt di§ina ka9tigi, o tarihten sonra

soru§turmada hakkindaki deliller sebebiyle halen firarda olmasi sebebiyle 12.04.2010

tarihinde Istanbul 14. Agir ceza mahkemesince 2010/333 degisjk i§ sayih karanyla yakalama

emri 9ikartilmi§tir.

§iipheli Bedrettin DALAN'la alakah delillerin daha once a9ilan davalarda yargilamasi

suren saniklar $ener ERUYGUR, Levent ERSOZ, Hasan Atilla UGUR, ve Ismail

YILDIZ'DAN 9iktigi, yine Dogu PERINCEK grubunda gorevli orgiit iiyeleri Mehmet Deniz

Yildinm ve Ufuk AKKAYA dan elde edilen gizli telefon goru§melerinin de ayni §iipheliler

tarafindan darbe 9ah§malan sirasinda yiiriitme organini devirmeye tesebbiis eylemlerinde

kullanilmak amaciyla Ergenekon silahli teror orgiitii adina kurulan ozel istihbarat arsjvi i9in

donemin jandarma istihbaratinin teknik imkanlannin da kullanilmasiyla olu§turulan ozel

istihbarat arsjvinden 9ikanhp orgutiin talimatlan dogrultusunda §iipheliler Mehmet Deniz

Yildinm ve Ufuk AKKAYA tarafindan yayinlandigi, §iipheli Dursun CICEK ve Serdar

OZTURKUN de Levent GOKTA§LA irtibatlan sebebiyle belirtilen suphelilerle alakah

delillerin ayni dosya 9er9evesinde degerlendirilmesinde zorunluluk goriildiigiinden

aralarmdaki irtibat sebebiyle birlestirilme talep edilmis.tir.

SUPHELILERIN BIREYSEL DURUMLARI

l-§upheli Bedrettin DALAN

a-Savunmasi

§iipheli Bedrettin DALAN firari oldugu sorusturma siiresince yakalanamadigindan

hakkinda yakalama karari bulundugundan ifadesi ahnamami§tir.

b-Telefon Goru§meleri

Tape No:8363, 20.04.2008 tarihinde Kemal GURUZ ile yaptigi telefon

goriismesinde ozetle; K.GURUZ'un "su istanbulu senden baskasi alamaz ha" "§u

belediyeyi ya sunlarin ellerinden" dedigi, Bedrettin DALAN'in " siyasetten 9iktigini" ,

K.GURUZ'un "Ya oraya gir ya gee su belki bi seye ge bi oniimiize diis bak vebali

\



biiyiiktiir sen yani bunu bi iki iic kisi kaldiniz ya ortada gidiyo memleket ha sen bakma

bu Rektor" "Sen bu Rektorler illan duruyor ya sen bi de bana sor gel cektigimi bi Allah

biliyo bi ben biliyorum ha " , Bedrettin DALAN'in "Memleket gidiyor degil gitti" ,

K.GURUZ'un "Valla hala bi tutulacak tarafi var" "Var bu istanbul istanbul bunlarin

elinden alinabilirse Bedrettin abi sayet sen benden daha goriirsiin diisiin tasin bana de

gel sunu yap de yanimda sey ol de ben senin emrinde olurum yani" "Var ya Ahmet var

isle basin adam gibi bi siirii adam var hepsi gayet diinyanin en iyi adamlarini topladin

etrafma ciinkii sen iyi adamsin" "ben sana soyleyim abi Ayseli hanim sonra senin en biiyiik

sansin Ahmettir Haluktur oraya topladigin adamlardir Ahmet gibi adam bulunmaz" ,

Bedrettin DALAN'in "Ahmet iyidir iyidir cok" , K.GURUZ'un "Deli misin abi ya adam

ya o kadar az var ki" , Bedrettin DALAN'in "Maalesef 4. defa da onu koyacagiz baska

yok" , K.GURUZ'un "abi koy ne diisiiniiyorsun hie du§iinme W9 diisiinme ben geldi dim

bana ne dedi ne zaman emretsem bana gel sunu yap hemen orda onu bil" , Bedrettin

DALAN'in "Ahmet'i biraz rahatlatayim yerine birini koyayim ama" "evet yani Ahmet

yonetimde kalsin CEO olsun ..." , K.GURUZ'un "Sana yakinda postadan bi kitap gelecek

benim Amerika da yayinlanan kitabim dun 9ikti" " 400 sayfa bi kopya sana ozel

geliyor" "Amerikada basildi" "75 dolar fiyatla satisa fikti" , Bedrettin DALAN'in "Ooo

bravo yani" , K.GURUZ'un "Yani sey yani ne yapayim ben kenarda durdum baktim ki

ben laf yetistiremiyorum kopek dolu etrafta gecen gun bi tanesi gorev kabul etmis

YOK'te masada ulan kopeksin sen dedim be sirf neye kabul ediyor biliyor musun

emekli maasi artsin diye" , Bedrettin DALAN'in kim oldugunu sordugu, K.GURUZ'iin de

"ATILLA E... DIYE BI KOPEK" "Kopek yalvardim alti aydir yapma Atillacim bu

adama sey vermeyin mesruiyet vermeyin diye bana diyor ki ama emekli maasim articak

ulan kopek dedim ben dortyiiz milyar lirayi biraktim be laf gelmesin diye 8 sene emekli maasi

almadim" , Bedrettin DALAN'in "Salak" , K.GURUZ'iin "Bunlar adam degil onun icin

bak ben valla senin adini soyleyecem bazi yerlere BEDRETTIN abiden baskasi bunu

kurtaramaz diye" , Bedrettin DALAN'in "Oyle benim Istanbul da neresinden baksan %

20'ye yakin sahsi oyum var" , K.GURUZ'un "Var biitiin merkez sag sana verir" ,

Bedrettin DALAN'in "O zaman oturur 0 da ben neyse Istanbul'a gelince konusuruz seninle"

, K.GURUZ'un "Yani bu bu fikirde benden ^lkmadi Mehmet Ali ile biraz once

konusuyorduk 0 ya oniimuze diissun ya biseye soyunsun diyor" , Bedrettin DALAN'in

"BAYAR mi" diye sordugu, K.GURUZ'un "he, biraz once bak dur dedim ben coktandir

aramadim zaten o beni aramiyor ben arayayim abiyi dedim"... Bedrettin DALAN'in da

"Istanbul'a gelince konusuruz tamam mi" dedigi,

Tape No:8665, 30.04.2008 tarihinde Bedrettin DALAN'in Coskun UMUR'un

kullamminda bulunan 0533 554 49 69 numarah telefondan inan K... ile yaptigi telefon
gorii§mesinde ozetle; Coskun UMUR'un "Baskanimi veriyorum" dedigi ve goriisjneye

Bedrettin DALAN ile inan K.nin devam ettigi, Bedrettin DALAN'in "inancigim nasilsin

iyimisin" dedigi, Inan K.nin "Sayin Ba§kamm iyiyim iyide degilim aslinda" "O 90k benim

sevdigim abim sizden biraz biiyiik 78 yasindaydi Burak 90k ugrasti onlarda ugrastilar

diin sabah kaybettik" "... Cok iiziildiim ^iinkii 90k uzun siireler bana abilik yapmisti"

"Ve onun seysi i9indeyim" "Uzuntiisii i^indeyim bugiin bir ara seye gittim ilhan SELCUK

beye gittim" "Durumu iyi sizi de onu daha yakinlastiracagim oyle bir misyon aldim"

dedigi,

Tape No:8365, 01.07.2008 tarihinde Coskun UMUR ile yaptigi telefon

goriismesinde ozetle; Bedrettin DALAN'in insaat nasil gidiyor" diyerek bilgi aldiktan sonra

baska dedi kodular" dedigi, C.UMUR'un da "Baska bi baska bi ters bi problem yok"

dedigi, Bedrettin DALAN'in "Muratla ilgili var mi" dedigi, C.UMUR'un "Yok su anda

onlada ilgili yok beni hi9 aramadi zat^n'l ^'B^ni hi^ aramadi zaten Bans beyle



goriistiim" "O da nasilsin iyi misin oyle gayet giizeldi sesi bir sikinti yok yann sabahleyin

babayi alacagiz dedim tamam abi dedi" "Aci badem deydim ben simdi ordan iiniversiteye

geldim iiniversitedeyim" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Bugiin kimler tutuklanmis diye

duydum kimleri tutuklamislar" dedigi, C.UMUR'un "Televizyonlar soyltiyor efendim

televizyonlar iki tane eski bi pasamizin bir tane bi pasamizi daha ari\ orlarmis eski

Hursit TOLON" "Gazeteci bir tane eski Cumhuriyet gazetesinden Ankara

temsilcisinden bir gazeteci ondan sonra bir tane ticaret odasi baskani vardi Sinan

ENGIN" "Sinan AYGUN onlar yani 7-8 kisi gozaltina almislar saglik kontrolunden

ge9irdiler haberleri izliyoruz" dedigi, Bedrettin DALAN'in "O pasalar kimler" dedigi,

C.UMUR'un "Bir tanesi Hursit TOLON" "Evet ben size soyleyim bir saniye Turhan

COMEZ ide anyorlarmis havalimanina gelir gelmez o da ingilterede dil kursuna gittigi

yaziyordu" "O da AKP liydi biliyorsunuz Bahkesir Milletvekili o da gelince gozaltina

ahnacagi soyleniliyordu" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Allah Allah peki baska" dedigi,

C.UMUR'un "Yani baska bi baska bi bi sikinti yok baskanim baskanim yani" dedigi,

Bedrettin DALAN'in "Pasalardan 2 tane mi 3 tane mi" dedigi, C.UMUR'un "Sener

ERUYGUR" dedigi, Bedrettin DALAN'in "onu almadilar mi" dedigi, C.UMUR'un

"Hursit TOLON la Sener ERUYGUR' u gozaltina almislar efendim" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "Uciincii pa§a yok yani 2 tane orda" dedigi, C.UMUR'un "Ucuncii pasa evet

iki tane almislar" "dedigi, Bedrettin DALAN'in Anladim oburu de Sinan AYGUN" dedigi,

C.UMUR'un "Sinan AYGUN'ii almislar birde gazeteci bir cumhuriyet gazetesinin

Ankara temsilcisi onu aldilar iste Turhan COMEZ i anyorlar bir siirude dogru veya

yanlis gazete televizyonlarda yorumlar var Mustafa BALBAY vardi onu almislar

gazeteci olarak" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Yaninda kim var onu anlatiyor sana ..."

dedigi, C.UMUR'un da "§eyden efendim bu internete girdik te ordan bakiyorum" dedigi,

Tape No:8445, 02.07.2008 tarihinde Berra B... ile yaptigi telefon goriismesinde

ozetle; Berra B.nin "Valla diinden beri keyfim cok kacik tabi" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "Yani ama birsey soyleyeyim bak Baro olarak 1 bucuk senedir

Yargilanmadan icerde duranlara ses cikarmiyorsunuz yani bu bir kere Hukukun bu

kadar gecikmesi yarginin bu kadar gecikmesi seysiz yargisiz infaza doniismiiyor mu"

dedigi, Berra B.nin "Gayet tabi oyle oluyor Dun aksam bir toplanti yaptik simdi bu

toplantida hep bunlar koniisuklii ondan sonra iste AVRUPA INSAN HAKLARI

MAHKEMESINE GiDILSIN GiDILMESIN mi canim 5. madde acisindan olaylan

incelemek lazim 5. maddedeki tutukluluk suresinin makul bir siire olmasi lazim" "Ve

bir an once yargilanma makamimn oniine cikarilmasi gerekir bu olmadiysa bunlara

tabi bir tepki gosterilmesi lazim hi kisilerin efendim kendi bireysel basvuru haklari var ama

buna bir kamuoyu olusturulur bir §ey yapilir bizimkiler oturuyorlar Kazim zaten artik cok

hasta bilmem haberiniz var mi" .... Bedrettin DALAN'in "Su konuda da biraz reaksiyon

gosterin hukukun ustiinlugiinu hukukun adil olmasi konusunda tamam mi" dedigi,

Tape No:8610, 23.07.2008 tarihinde Bedrettin DALAN'in Coskun UMUR'un

kullamminda bulunan 0533 554 49 69 numarali telefondan Adil Serdar SACAN ile

yaptigi telefon goriismesinde ozetle; Adil Serdar SACAN'm "Baskanim nasilsiniz

efendim" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Sagol oglum sen nasilsin iyimisin" "O Ankarada

ki son dava bitti mi" dedigi, Adil Serdar SACAN'm "Bitti bitti efendim tebligat gelmek

iizere cikti seyi yazisi" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Ha iyi iyi" dedigi, Adil Serdar

SACAN'm "Bugiin yann gelir yani" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Iyi tamamen bitti senin

davalar" dedigi, Adil Serdar SACAN'm "Onlar bitti evet efendim" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "Gecmis olsun" dedigi, Adil Serdar SACAN'm "Idari olanlar bitti sagolun

efendim sagolun" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Senin simdi goreve iade isteyeceksin"



dedigi, Adil Serdar SACAN'in "Evet efendim onlar edecekler zaten mecburen" dedigi,

Bedrettin DALAN'in "Ee hayirh olsun oglan kac puan aldi" dedigi, Adil Serdar

SACAN'in "Sagol sayisaldan 273 aldi efendim" dedigi, Bedrettin DALAN'in "iyi giizel

seyden ne aldi esit agirhktan" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Getir oglani da bi bakalim o

zaman" dedigi, Adil Serdar SACAN'in "Emredersiniz efendim sagolun" dedigi,

Bedrettin DALAN'in "Sana ne bok atiyorlar halen kac sene gecmis" dedigi, Adil Serdar

SACAN'in "Yani yok Veli KUCUK bana santaj yapmis da ben onun icin kapatmisim

sorusturumayi yani abuk subuk §eyler yaziyorlar baskanim hie" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "Okum ya sen savcinin haberi olmadan dava kapatabilirmisin yani sorusturma"

dedigi, Adil Serdar SACAN'in "O.. onu zaten herkes biliyo da iste o malum in alum

gruplar yine oyle yapiyorlar baskanim yani" "Eee guldii baskanim yani boyle bi sey olur

mu hie bi sey yok ben 6 sene olmus meslekten atilah ve hem hem bi taraftan yaziyorlar Veli

KUCUK le beraber bi taraftan yaziyorlar Veli KUCOK santaj yapti yani kendi i9erlerinde de

tutarh degil onlar" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Yav bir bilgi kirliligi bi bilgi kirliligi aman

yarabbim ya resiilullah herkes" dedigi, Adil Serdar SACAN'in "Ortahgi evet baskanim

ortahgi perisan ettiler" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Ortahgi perisan ettiler her gazete

kendi kafasina gore yaziyor" dedigi, Adil Serdar SACAN'in "Evet efendim evet" dedigi,

Bedrettin DALAN'in "Neyse bunlar da gecer oglum" dedigi, Adil Serdar SACAN'in

"Gecer baskanim ne olacak size neler yaptilar hepsi gecti ne oldu ..." dedigi, Bedrettin

DALAN'in "Ohh 11,5 sene yargilandik ya 11,5 sene" dedigi, Adil Serdar SACAN'in

"Benim daha 5 senem var baskanim" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Evet dogru valla"

dedigi,

Tape No:8372, 30.07.2008 tarihinde Arzu ile yaptigi telefon goriismesinde ozetle;

Bedrettin DALAN'in "Arzu canim beni aramissin" dedigi, Arzu'nun "Aradim ama

simdi acikhyor .. konusmaz" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Sey 6 ya 5 kapatilmiyor"

"Ben oyle duydum" dedigi, Arzu'nun "Dogrudur" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Ne

a9ikhyor suanda" dedigi, Arzu'nun "Karan a9ikhyor" dedigi, Bedrettin DALAN'in "iyi

acikladiktan sonra beni disardan ara" "BEN ..OGRENDIM DE 1 SAAT EVEL" "Onu

haber vereyim dedim ama sen ondan sonrada beni bi ara" dedigi, Arzu'nun da "Tamam

baskanim" dedigi,

Tape No:8428, 15.08.2008 tarihinde Necati K... ile yaptigi telefon goriismesinde

ozetle; Necati K.nin "Bir toplanti varda baskanim buradayiz" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "Vali aradi simdi" "Biraz bastirdim" "Bir hafta icinde bir netice alacagim

diyor" dedigi, Necati K.nin "Yaziyi da yazdi Belediye ya burda imar yok dedi" "Politika

yapiyor vallahi politika yapiyor aeayip bir herif yav orda sana mezarda seyde eamide

soyledi" "Arkasina gittim oturtacak yer bulamiyor beni ondan sonra deyin ki savin Vali siz

onlara atiyorsunuz onlar size atiyor siz en buyiik sizsiniz evet oyle oluyor bilmem ne filan

ondan sonra halledecegim diyor geri gonderiyor neyse bekleyelim 10 giinii" dedigi,

Bedrettin DALAN'in "§imdi ben ona sunu soyledim sadece K.... in degil biitiin otoyollarin

Tiirkiye de kav§ak noktalanni lojistik merkezi ilan etmek lazim" "... 1 lira geliyorsa

iilkeye servisten 1000 lira geliyor iilkenin onunii a9in dedim" "Ulkenin onunu a9in dedim"

"Yani K meselesi degil bu iilke meselesi" dedigi, Necati K.nin "Cok dogru dogru nerde

oyle adam senin gibi adam mi var" dedigi,

Tape No:8615, 25.08.2008 tarihinde Giilcin ve Bedrettin DALAN'in Coskun

UMUR'un kullamminda bulunan 05335544969 numarah telefondan Ercument OVALI

ile yaptigi telefon goriismesinde ozetle; Bedrettin DALAN'in "Ercument canim

nasilsin" dedigi, Ercument OVALI'nin "baskanim sagolun tesckkiir ediyorum TGRT de

izledik tesckkiir ediyoruz" dedigi, Bedrettin DALAN'in "ben hie hie cekinmeden

konusurum" dedigi, Ercument OVALI'nin "Sagolun ben hatta sizin bu konusmamzdan

ilk konusmamzdan sonra Tiirkiye de miUet ayaga kalkti beni anyorlar" "Ben sizi arayip



onlarin sizi arayip onlarin size soyliyecekleri ve sizin onlara vereceginiz cevabi bile

hazirlamistim ama sonradan vazgectiler korktular herhalde" "tabi ?tinku siz fiktiniz

dediniz ki kordon kanindan gerek yok simdi biz dislerle bunu yapiyoruz deyince millet

panik vaziyetinde ne kadar kordon kaniyla ugrasan adam varsa ayaga kalkip size bir

yazi yazacaklardi" dedigi, Bedrettin DALAN'in "ERGENOKONA DA

GIYDiRDIM" "Yav komedi ya komedi" dedigi, Ercument OVALI'nin "Sormayin
sormayin baskanim" dedigi,

Tape No:8375, 08.09.2008 tarihinde Eser A... ile yaptigi telefon gorusmesinde

ozetle; Eser A.mn "Sabah Aydin abiyle konustumda ya onu davet edelim veya bi ziyarete

gidelim nasil yapalim" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Gidelim" dedigi, Eser A.mn "Nasil

yapahm" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Hemen birazdan saat iifte gidelim" "12 de seye gel

vakfa gel" dedigi, Eser A.mn "Hayir benim simdi randevulanm var onlan bakayim

hastalanmi" "Sen randevularimi bitirip hemen seni arayayimmi abi" dedigi ve

goriismenin devaminda Bedrettin DALAN'in "Tabi ki gidicez tamam sorun ne

biliyorsumun" "Bunu bile bile kendi basina acti" dedigi, Eser A.mn "Oyle oldu da .." "Su

anda" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Ben sana birtek sey soyleyeyim bak" "Son Anayasa

Mahkemesi Karari kapatma cikacak diye ayaklari titriyordu" "Yani bir ay evvel"

"Sasirdmmi" dedigi, Eser A.mn "Evet dogru dogru simdi olan oldu abi simdi bu senden

bana ne duserse biz onu yapariz" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Bize ne dusuyorsa

yapicaz o ayn konu ama sorun kendinden kaynaklaniyor bence seyden" dedigi, Eser A.mn

"Konusuruz" dedigi, Bedrettin DALAN'in "AKP den" dedigi, Eser A.mn "Onu da abi

goriismek iizere saygilar" dedigi,

Tape No:8386, 13.10.2008 tarihinde Necati K... ile yaptigi telefon gorusmesinde

ozetle; Necati K.'nin "Hi9 baska soylelecek lafin yokmu" dedigi, Bedrettin DALAN'in

"Var var bakanz aksama §ey yeni mit bolge baskani tayin oldu benim yakinim sende

taniyorsun yemege cagirdi geliyormusun" dedigi, Necati K.'nin "Beni 9agirmadi" dedigi,

Bedrettin DALAN'in "Ya senide cagirdi beni cagirdi demek seni cagirdi demek" dedigi,

Necati K.'nin "Olur gidelim olmazsa" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Tamam ben sana

gelirim beraber gideriz" "Oldu peki allahismarladik" dedigi,

Tape No:8387, 13.10.2008 tarihinde Giilcin ile yaptigi telefon gorusmesinde

ozetle; Giilcin'in "Gunaydin baskanim buyurun" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Bugiin kim

geliyor oglen yemegine" dedigi, Giil^in'in "Bu gun oglen yemegi ba§kanim bugiin Tiirkan

SAYLAN tarafindan bir profesor gelecek 11 bucukta" dedigi, Bedrettin DALAN'in

"Behic KILIC ne zaman geliyor yann mi" dedigi, Giilcin'in "o yann bir de Ertugrul

DOGUC'un yegeni gelmisti size hani Rotari kulubu diye" "O 9ocuk bugiin iki kisiyle

yemege geliyor size" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Tamam iyi" dedigi, Giilcin'in "Onun

yegeni yani Ertugrul beyin" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Ertugrulda geliyor degil mi"

dedigi, Giilcin'in "12:30" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Tamam ben biraz onlan al odaya"

"Ben biraz gecikerek gelecem" dedigi,

Tape No:8417, 21.10.2008 tarihinde Ali YASAK ile yaptigi telefon gorusmesinde

ozetle; Saadet'in "Baskanim gunaydin Ali Bey goru§mek istiyor" dedigi ve telefonu

Bedrettin DALAN'a bagladigi, Ali YASAK'm "Abi emret" dedigi, Bedrettin DALAN'in

"Nasilsin iyi misin" "dun nasil gefti" dedigi, Ali YASAK'in "Ya bos is orada" dedigi,

Bedrettin DALAN'in "Karnavala donmiis" "Sen giremedin bile iceriye" dedigi, Ali

YASAK'in "girdim 9iktim yani biz mahkeme bir an once olsun diye yardimci bile olduk

orada" "Gelecegim" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Saat dort bucukta bekliyorum

aksam" dedigi, Ali YASAK'in "Dort bu9ukta tamam" dedigi, Bedrettin DALAN'in da

"Universitede" dedigi,

Tape No:8393, 22.10.2008 tarihinde Ali YASAK ile yaptigi telefon gorusmesinde

ozetle; Bedrettin DALAN'in "Kizim AJi~-beyi bagla bana" dedigi, Giilcin'in "Ali



YASAK" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Evet" dedigi, Giilcin'in "Tamam goriisebilirsiniz

baskamm" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Alo" dedigi, AH YASAK'in "Abi ben geliyorum"

dedigi, Bedrettin DALAN'in "Vakfa gel" dedigi, Ali YASAK'in "Tamam" dedigi,

Bedrettin DALAN'in "iyimisin" dedigi, AH YASAK'in "Iyiyim super geliyorum" dedigi,

Bedrettin DALAN'in "Hadi tamam camm" dedigi, Ali YASAK'in "Tamam" dedigi,

Tape No: 8551, 23.10.2008 tarihinde Ilhami Umit Handan/Bedrettin DALAN'in

Ozer Yilmaz...ile yaptigi telefon goriis.mesinde ozetle;ilhami limit HANDAN'in
"ba§kanim Bedrettin DALAN baskanim goriis.ecek" dedigi ve goriismeye Bedrettin

DALAN ile Ozer Y.nin devam ettigi, Ozer Y.nin "buyurun baskamm" "yarm gelecem

hocamla konustum bir bir bucuk ara bir bucuk iki arasi gorecek" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "Gecmi§ olsun ne haldesin" dedigi, Ozer Y.nin "yok iyiyim iyiyim baskamm "

dedigi,

Tape No:8419, 25.10.2008 tarihinde Cigdem ile (02163261055 numarah

telefondan) Hiisnii D. Arasindaki telefon gorusmesinde ozetle; Hiisnii D.nin "Ankara

dan anyorum Hiisnii D." "sayin baskamm ofiste mi yoksa gelmedi mi daha" dedigi,

Cigdem'in "Gelmedi heniiz" dedigi, Hiisnii D.nin "Gelmedi liitfen soyler misiniz Hiisnii

D...Albay aradi" "Beni bi ararsaniz memnun olurum 9iinkii yarin misafirler geliyor"

"Kendisinin de bilgisi var Almanya dan geliyorlar" "Mutlaka goriismemiz lazim oda

aksam saat 20 de yarin aksam saat 20 de onun arkadasi geliyor Onunla goriisecekti" dedigi,

Cigdem'in "Peki nereye geliyor Istanbul a mi" dedigi, Husnii D.nin "Istanbul a geliyor

yani..." dedigi,

Tape No:8398, 31.10.2008 tarihinde Esra T... ile yaptigi telefon goriismesinde

ozetle; Bedrettin DALAN'in "Murat Murat Oncel yazdi ve bu 10 bin tane belki yazdi

Tiirkiye deki biitiin gazteler Yok Saglik Bakanligi Belediye Vilayet biitiin parlementerler

hepsini yazdi bunu sebebide su atildi bu bizim iinivertemizeden biliyorsun birazda

ahlaksiz ciimki kendisini profesorde yaptim ben iiniversitede herneyse simdi bu yalan

yanhs her tarafa yazilar yazdi Yokte geldi kontrol etti gitti" "Once dedik bina iste 96kiiyor

binan 96kmedigire dair hem eski hem yeni rapor var onu sana kiz gondersin seye gelince

ruhsata gelince bu ozel bir hastae degil evladim" "Yeditepe Universitesinin hastanesi bizim

ne iineversite hastanemizin ne de Goz hastanemizin ne Dis hastanemizin Bakanlikla en ufak

bir ilgisi yok" "Biz bunun yetkisini Yok'ten ahnz yok'ten kendine mahsus ozel seyi cikti ne

diyorlar yonetmeligi 9ikti istersen yonetmeligi gondereyim sana" dedigi, Esra T.nin

"Binanin" "Ruhsati yokmus" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Evladim binan bak 9ocugum

binan ruhsatina bakarsan devletin hicbir belediyenin bile bir ruhsati yok bizim igin

ge9erli olan binan saglamhgi arti Yok iin verdigi izin" dedigi, Esra T.nin "Yok yani binan

ruhsatina bakamadan izin verilebiliniyor" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Evet verir verir

suan Yeditepe Universiteninde dahil Tiirkiye deki hi? bir universite hastanesin ruhsati yok

yani bina ruhsati yok" "Bina ruhsatiyla ne alakasi var ki" dedigi, Esra T.nin "Peki anladim

belediye enciimeniden yikm karari cikmis ekimin basinda" dedigi, Bedrettin DALAN'in

"Evladim onada biz dilek9emizi verdik durdurduk" "Durdurduk yani benim senden ricam

bu konuya liitfen egilme yani bazi ahlaksiz insanlar boyle alet ediyorlar insanlan ondan

hastaneyle ugrasiyorlar diisunebiliyormusun" dedigi,

Tape No:8399, 03.11.2008 tarihinde Mehtap ile yaptigi telefon gorusmesinde

6zetle;Mehtap'in "miisaitmisin" dedigi, Bedrettin DALAN'in "bu numaradan arama

ciimkii bu numara tamami dinleniyor" dedigi, Mehtap'in "Anhyorum dinleniyor ben

iyimisin diye sordum sadece" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Iyiyim M9 merak etme" dedigi,

Tape No:8403, 12.11.2008 tarihinde Mine / Ahmet S... ile yaptigi telefon

gorusmesinde ozetle; Mine'nin "size intikal ettirdiler mi Cumhuriyet Gazetesinden bir

muhabir ariyo bizim bu ormanla iliskimizi ve insaat durumumuzla ilgili bilgi almak iizere

randevu istedi Namik KEMAL beyle g6rustiik.dfidjk ki baskammiz yurtdisinda bu islerle



de kendisi ilgileniyor geldigi zaman sizinle bir roportaj ayarlanz dedik" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "Tamam" dedigi, Mine'nin "dun Bansla konustunuz mu" "Bansa Cumhuriyet

Gazetesinin 8 ek Kasim tarihli bir nushasindan bi ahnti gonderdim de" "O size okusun"

dedigi, Bedrettin DALAN'in "Sen soyle kisaca" dedigi, Mine'nin "Bu yapilan

yargilamayla ilgili sey de KERINCSIZ diye bir avukat var ya" "O iddianamenin Yedi Tepe

Universitesinde Polisle birlikte hazirlandigi savini ileri siirmus bunu Cumhuriyet

Gazetesi haber yapmis baska bi gazetelerde" "Haberlerde de yok sadece Cumhuriyette var

arkadan da boyle bi sey gelince Cumhuriyet Gazetesinde bi bize karsi bi §ey var herhalde"

dedigi, Bedrettin DALAN'in "Ben bunu anlayamadigim bi nokta su Polisle beraber madem

Yedi Tepede hazirlandi" "Oteki taraftanda .. sagcilar diyo Ergenekonun merkezi Yedi Tepe

solcular diyo" "Ergenekonun Ergenekonun komplosu Yedi Tepe demek ki ikisi de bi"

"Dangalak bunlar" dedigi, Mine'nin "ben bizde anlamadik ta sizin bilginize sunmak i9in hani

goriisiirse size ulastirsm diye gonderdim gazete kupiirunu" dedigi, Bedrettin DALAN'in

"sen Bansi da soyle inan amcasim arasin hemen durdurur" "inan KIRAC'i" "Yani
terbiyesizlige bak yani iki tarafta terbiyesiz" , "§imdi hep ya solcu olacaksin bu

memlekette ya asm sagci" "Ortada oldugun zaman iki tarafta saldinyor" dedigi,

Tape No:8404,12.11.2008 tarihinde Fiisun He yaptigi telefon gorusmesinde bzetle;

Fiisun'un "bi mesajim var size yerel secimlerden sonra davayi diisiiriiyorlar diye

soylememi istediler" "iyisiniz keyfiniz var mi yapabilecegim bir sey burada" dedigi,

Tape No:8406, 17.11.2008 tarihinde Bans DALAN ile yaptigi telefon

gorusmesinde ozetle; Bans DALAN'in "simdi odanda bir tane bisey bulduk bilgine ve de

yani tarn nerde biliyormusun" "Masa calisma masanim iistiinde lamba varya lambamn

icine 90k guzel yerlestirilmis ve uzun uzun cahsilmis iki saat 119 saat orda birisi 9ahsmis

deliklerde asmis i9ine 90k guzel kabloda 9ekmis felan filan ama kayit cihazim

bulamadik kayit cihaz sdkulmtis ama yorumumu soruyorsan 90k profesyonel i§i degil yani

daha 90k benim yiizde yetmis siiphem i9erden birisi yaptgi yonunde gayri profesyonel bir

is ama ugrasilmis yani ugrasmislar ama gayri profesyonel bir is bir tane daha kablo

bulduk onun seye baglanti noktasi var kayit cihazina" dedigi, Bedrettin DALAN'in

"Onu seye sorun bakayim sey yapmis olabilir onu neydi Ozkan" dedigi, Bans DALAN'nin

"Aynen oyle dusunuyorum bende" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Bir konu vardi da onla

ilgili" "O olabilir bir sorun bakahm" dedigi, Bans DALAN'in "Yuzde doksan dokuz

benimde 9unku direk ayni §eyi dusuniiyorduk" "Odur odur hi^ siiphen olmasin yiizde

doksan dokuz" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Yani biiyiik ihtimalle odur" "Iyi bir kontrol

ettiniz mi" dedigi, Bans DALAN'in "Her seyi kontrol ettik yani onu aten bulduktan sonra"

dedigi, Bedrettin DALAN'in "Gerisini de bulursunuz" dedigi, Bans DALAN'in "bulurduk

yani baska bisey yok simdilik gordugumuz kadanyla" dedigi ve gorlismenin devaminda Bans

DALAN'in "ikincisi YOK denetimi basladi YOK denet9ilerinin masasim dosyalanni hi? bir

sekilde girmemeleri gerekirken bizim niyse ashnda ogrenecez de duydugumuz bizim

Universite ...kira sozlesmesinin orjinal kopyasim birileri sikistm vermis nasil olduysa o

orjinal kopya nasil ortaya 9iktida neyse yani hi? konu olmayan biseyi dosyaya koymus.lar

sorulmayan biseyi oyle soyliyeyim sana" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Gidip al o dosyayi"

dedigi, Bans DALAN'in "Alamayorsun adamla 9ahsiyor neyse" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "Kim soyledi onu sana" dedigi, Bans DALAN'in "Simdi ben ashni ogrenecem

baba Namik Kemal abi yolda geliyor iki dakka sonra yanimda olacak" dedigi,

Tape No: 10517, 17.11.2008 tarihinde Bans DALAN ile yaptigi telefon

gorusmesinde ozetle; Bans DALAN'in "seyi soracaktim sana ya bir takim simdi seyahat

fotograflanm falan vardi onlan da ben aldim da onlan yok edeyim mi yani bence yok

edilmesi gerekir" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Tamam peki oldu oldu evladim" dedigi,

Bans DALAN'in "O sekilde yapacagim ba§ka da bir §ey yok yani bir ka9 tane baska bir sey

vardi onlan da hallettim onlan aldim zaten sikinti yok yani her §ey iyi ... Coskuna sordum

—



Coskun ben bilmiyorum dedi seyi Ozkan la konus dedi" dedigi, Bedrettin DALAN'in

"Tamam Ozkan la konus odur o" dedigi, Bans. DALAN'in "% 99 oyle ben de oyle gordiim

zaten yani" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Bencede oyle" dedigi, Bans, DALAN'in

"Sormadan da onu diisunuyordum 9iinkii sey yani 90k profesyonelce bir is degil" dedigi,

Bedrettin DALAN'in "oyle oyle ama gene de sen sor" dedigi,

Tape No:8409, 19.11.2008 tarihinde Mario Moris L... ile yaptigi telefon

"oriismesindc ozetle; Mario Moris L.nin "Baskanim merhaba ben Mario L..." dedigi ve

birbirlerine hal hatir sorduktan sonra Mario Moris L.nin "sizi bir iyi haberim daha var

Istanbul bi masaldir Fransa da yayinlaniyor" dedigi, Bedrettin DALAN'in da "Oo

Almanca'dan sonra Fransasizca" dedigi, Mario Moris L.nin "Almanca'dan sonra Fransizca

Romanya'da Yunanistan'da Bulgaristan'da bide Polanya yi gorlisuyoruz" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "yavas yavas bu isler gelisiyor" dedigi, Mari Moris L.nin "Yavas yavas insallah

yavas yavas" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Acelemiz yok" dedigi, Mario Moris L.nin "Hi9

acelemiz yok" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Memleketi kotiilemeden" dedigi,

Tape No:8429, 24.11.2008 tarihinde Necati K... ile yaptigi telefon gorii§mesinde

ozetle; Necati K.nin "nerdesin ya" dedigi, Bedrettin DALAN'in "iyiyim iste Florida da

Miami'de dolas,iyoruz" "Bayram sonrasina bileti ahyorum" dedigi, Necati K.nin

"bayram sonrasi gel bakahm" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Artik programi oyle yaptik"

"Nerden bi yerden haberim yok iste valla varsa sende olacak" dedigi, Necati K.nin "Ban§i

anyorum Buragi anyorum bulamiyorum ya" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Bansi

numarasi yok mu sende" dedigi, Necati K.nin "Var 5-6 tane numara var hi9 birine 9ikmiyor"

dedigi,

Tape No:8535, 24.11.2008 tarihinde ilhami Umit HANDAN ile yaptigi telefon
goriis.mesinde ozetle; Ilhami limit HANDAN'in "ben Ilhami ellelerinizden operim"
"Valla baskanim ozledik gayet iyiyiz sizi bekliyoruz dort gozle" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "bende bayramdan sonra gelcem" dedigi, Ilhami Umit HANDAN'in

"Herkesin selaim var Ozer baskanim ismail biiskaniii falan" "Biran once gelsin diyolar"

"... baskanim bi emriniz var mi" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Sende kendilerine 90k selam

soyle kardesjerime" dedigi,

Tape No:8410, 28.11.2008 tarihinde Edip B... ile yaptigi telefon g6rus,mesinde

ozetle; Bedrettin DALAN'in "Merhaba pas.am nasilsiniz iyi misiniz" dedigi, Edip B.nin

"Sag olasiniz siz de iyisiniz insallah" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Ben de iyiyim valla iste

boyle bi yurtdisina 9iktik" "Bazi tavsiyeler iizerine" dedigi, Edip B.nin "Evet evet evet

evet evet anladim tamam anladim" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Detayinida

bilmiyorum" dedigi, Edip B.nin "Anhyorum" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Yani ne

sorsan bilmiyorum" "Hakkaten bilmiyorum" dedigi, Edip B.nin "Yok yok zaten bi sey

soracak degilim soracak bi sey yok daha dogrusu ne sorayim ki yani her §ey her §ey ayan

beyan yani artik" dedigi, Bedrettin DALAN'in "yani 91k gez diyorlar biz de gezdik yani

geziyoruz ne diyeyim ne .. 0 onda bilgin varsa ..." "Sagligim iyi hie sorun yok sorun yok

geziyoruz" dedigi, Edip B.nin "tamam iist taraf Cist tarafa bakma iist tarafini gee list

tarafini gee buralarin buralar bildiginiz gibi pek degisen bi §ey de yok anlatiyorlardir

soyliiyorlardir" dedigi,

Tape No:8411, 28.11.2008 tarihinde Saadet ile yaptigi telefon gdrii§mesinde

ozetle; Bedrettin DALAN'in "i§te boyle biraz gezmem gerekiyormus, geziyoruz" dedigi,

Saadet'in "Kim emretti bunu" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Emir diye bi §ey yok kimse

emretmedi tavsiye ettiler arkadasjarim" dedigi, Saadet'in "tabi ki olmasin saglik

problemi olmasinda ben" dedigi, Bedrettin DALAN'in "yok canim ne saglik problemi

saglik problemi olsa gidecegim tek yer benim kendi hastanem baska bi yere gitmem"

dedigi, Saadet'in "YOK SESINIZ IYI GELIYOR ZATEN OYLE BI" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "Buralar buralar var ya buralar.saglik yoniinden buralar 61mu§" dedigi,



Tape No:8412, 02.12.2008 tarihinde inan K... ile yaptigi telefon gorusmesinde
ozetle; inan K.mn ozlediginden bahsederek "inan K.. 90k ozledi" dedigi, Bedrettin
DALAN'in "ben de seni ozledim" dedigi, inan K.mn "Cok ama 90k ozledim ben tabi yerleri
kanstirdigim i9in bugiin Buraki aradim sonra ogrendim ki yer benim bildigim yer degil

Burak oglanlar geliyormus seyde" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Evet geliyorlar cumartesi"

dedigi, inan K.mn "Cumartesi giinii sizleri onlarda 90k ozledi bizde 90k ozledik burnumuzda
tiitiiyorsun" "size hanfendiye ilk once iyi giinler dileyeyim sonra bayramda" dedigi,

Bedrettin DALAN'in "Her halukarda vilhasinu kadar donerim diye diisiiniiyorum

ciinkii ne oldugunu kimse ne bilmiyor oyle bir havayi bisey" dedigi, inan K.mn "bu

havayi gibime geliyor dolayisiyla biraz ama bi bakayim biraz bgrenirim biraz

biseylerde" "Cok bir istediginiz var mi benim yapmam gerekli olan" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "Kendine iyi bak hanima 90k selarnlar kizimi optiyorum" dedigi,

Tape No:8413, 07.12.2008 tarihinde inan K... ile yaptigi telefon gorii§mesinde
ozetle; inan K.nm "Baskanim nasilsiniz" diyerek goriismeye basladigi "Ben size
temaslarim var" "bir sure i9inde konusuruz bir yerden sey yapanm" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "Tamam" dedigi, inan K.mn "Ama merak edilecek bi§ey yok ciinkii hersey

normal gibime geliyor ama emin olmak lazim" "dolayisiyla durumuz bu buralar

yagmurlu soguk" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Anladim sen ne dersen onu yapacam

zaten" "bayramdan sonra tekrar bir konusahm isallah" dedigi, inan K.mn "Ben arada sizi

aranm" "§uanda kotii bir durum yok" dedigi,

Tape No:8414, 09.12.2008 tarihinde ilhami Umit HANDAN He yaptigi telefon

gorusmesinde ozetle; birbirlerinin bayramini kutladiktan sonra ilhami Umit HANDAN'in

"biiyiik patronda istanbul da" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Hee anladim 90k selamimi

soyle" dedigi, i.Umit HANDAN'in "Biraz biraz daha kalin soylerim baskanim hiirmet
ediyorum ellerinizden opiiyorum bayraminizi kutluyorum baskanim" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "Ne dedin biraz daha" dedigi, i.Umit HANDAN'in "biraz daha kalin
baskanim" dedigi, Bedrettin DALAN'in da "Tamam peki" dedigi, i.Umit HANDAN'in
da "Ellerinizden opiiyorum baskanim emirlerinizi bekliyorum" dedigi,

Tape No:8430, 14.12.2008 tarihinde inan K... ozetle; inan K.mn "Kulaklanmzi

9inlatiyorduk" "Taylan la beraber bi sesinizi duyahm dedik ondan" "£ocuklar dondiiler mi"

dedigi, Bedrettin DALAN'in "iste 1 saat sonra U9aga biniyorlar" "Hep beraber biniyorlar"

dedigi, inan K.mn "Hep beraber biniyorlar dolayisiyla sizi gordiiler hasret giderdiler ne

giizel biz de belki bir gun gelir hasret gideririz size ama" dedigi, Bedrettin DALAN'in

"ben geleyim artik ben sikildim buralardan" "hi? bir anlami da yok ne icin burdayim

onu da bilmiyorum" dedigi,

Tape No:8431, 16.12.2008 tarihinde Saadet ile yaptigi telefon gorusmesinde

ozetle; dedigi, Saadet'in "Newyork Times gazetesine bir roportaj vermissiniz ...

yapmissimz" "Baskanim dun yayinlandi ya hepimiz sok olduk" dedigi, Bedrettin DALAN'in

"... ben M9 oyle bir beyanat vermedim ne ne 9ikti" dedigi, Saadet'in "Sizin oralarda faks var

mi ben size fakshyim var mi" "iste size sormuslar ne yapiyorsunuz nasil okullar nasil bu

okullara nasil sey yaptimz yaptimz isle siz anlatmissimz peki devam edecek misiniz

benim burda misyonum bitti baska islere bakacam diyorsunuz" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "Boyle bir beyanat vermedim birileri yazmis" dedigi, Saadet'in de "Olur mu

Baskanim sizin ciimleleriniz ingilizce hem de ben bi gonderiyim size ama nasil Ayse'ye

fakslayim Ayse'yle goriisiiyor musunuz" dedigi, Bedrettin DALAN'in da "Gorustiyoruz sen

Ayse ye faksla o zaman bakayim ona oldu" dedigi

Tape No:8432, 21.12.2008 tarihinde Burak ile yaptigi telefon goriismesiiule

ozetle; Bedrettin DALAN'in "Sen beni bi 10 dakika sonra 15 dakika yanm saat sonra arar

misin duyamiyorum seni 9iinku hoparlorlerle sey konusuyor adam konusuyor senin sesin

kansjyor" dedigi, Burak'in "Yanm saat sonra biraz,zor aranm ya iyi ki ordasiniz hava giizel



orda burda hava hem kar yagisi bekleniyor havalar filan kapali diyorum" dedigi,

Bedrettin DALAN'in "Iyi kapahysa kapali o sizin sorununuz burda da havalar 90k a9ik ..."

dedigi, Burak'in "anladim her anlamda havalar kapali" "Her anlamda her anlamda"

dedigi, Bedrettin DALAN'in "Iyi peki ta anladim anladim anladim peki ana., anladim

peki" dedigi,

Tape No:8443, 01.01.2009 tarihinde Inan K...ile yaptigi telefon gorusmesinde

ozetle; Bedrettin DALAN'in "Bizim oglanlann disinda benim senden ricam bi de Necati

bey var ya bizim" "Onlan bi konus" "Yani iki taraf biraz farkli dtistince icindeler" "Sen

daha iyi degerlendirirsin iki tarafi dinledikten sonra" "Bi telefon a9 Necati bey bi

ugrasm sana" dedigi,

Tape No:8446, 03.01.2009 tarihinde Mehmet K... ile yaptigi telefon

"driismcsindc ozetle; Mehmet K.mn "Baskanim sizi bekliyoruz buraya" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "Gelelim mi yani illaki" dedigi, Mehmet K.mn "gelin buralan da bi gorun..."

"Gelin ne var ne yok" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Gelelim ben sana bi, sen bana bi

oranin numaram ver bana Amerikan numarasim ver" dedigi, Mehmet K.mn "Tamam

veririm, kaleminiz varsa yazdirayim" dedigi ve 1310375 3674 numarah telefonu verdigi,

Bedrettin DALAN'in "tamam simdi ben ordan arayim seni daha rahat konusalim

tamam" dedigi, Mehmet K.mn "Yok simdi 0 zaman 0 zaman ben size seyimi vereyim

cebimi vereyim suanda cepten anyorum sizi" dedigi ve 13105615965 numarah telefonu

verdigi ve "simdi mesaj atiyorum sizin telefonunuza ayni zamanda" dedigi,

Tape No: 8454, 07.01.2009 tarihinde Serdar E... ile yaptigi telefon gorusmesinde

ozetle; Bedrettin DALAN'in "Nassiniz iyi misiniz" "simdi ben size kisa kisa ve 6z bisey

soyleyim" "bundan iki tic ay ewel dediler ki senin hakkinda iste bu maliim kisiler

kovusturma yapiyolar aman yurtdisina git falan dediler bende geldim ve bu

kovusturmanin ne ifin yapildigini 6'grenmek istedim ogluma da oteki sofortime de obtirtine

dedim ki ulan bunu arastmn oglum nedir bu olay bu anlatabildim mi sofortimu oglumu

ve oteki delikanliyi almislar heralde birbirleriyle konustular arastirma yaptiklarim vay

9eteye mi sokmak istiyolar nedir esasi bu" dedigi,

Tape No: 11265, 09.01.2009 tarihinde Mehmet HABERAL ile yaptigi telefon

gorusmesinde ozetle; X Bayan'in Bedrettin DALAN'a hitaben "iyi gunler efendim Baskent

Universitesi rektorliik makamindan rahatsiz ediyorum miisaitseniz rektor bey goriismek ister"

dedigi ve goriismeye Bedrettin DALAN ile Mehmet HABERAL'in devam etigi, Bedrettin

DALAN'in "Sayin rektbrtim nasilsiniz iyi misiniz" tilkeye gecmis olsun yani tilkeye

nereye gidiyoruz" dedigi, Mehmet HABERAL'in "Yani maalesef maalesef ulkemiz yani

nereye geldi bu bizim ulkemize yakisiyor mu" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Milliyet9i

olmak Atatiirk9ii olmak" dedigi, Mehmet HABERAL'in "Bu tilkeye yakisiyor mu bunlar

allah askina yani su durumumuza bakin" "Yani insanlann SU9U varsa birisinin SU9U varsa

onu getirirsin yargilarsin dersin ki su9un var bunun karsihgi budur bu boyle yapilir ama bu tip

seyler yakisiyor mu Allah askina yani su hale bakin" dedigi, Bedrettin DALAN'in "oglumu

bile almislar yani hi^bir seyden haberi yok boyle seyle hani ben bu terorist diye ve yahut ta

darbeci diye aldiklari insanlann %50 sini-60 mi taninm" dedigi, Mehmet HABERAL'in

"Teroristler ortada dolasiyor" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Bugtinkti gazetenin birinde

yaziyor ki Universitesinde Ulusalci yapilanma yaptigi icin peki yabancilasmami yapalim

yani" "tabii yani ama milliyet9i yapilanma oldugu i^in su9luymusum" dedigi, Mehmet

HABERAL'in "O zaman devlet olmaz ki 0 zaman devlet niye olsun eger devletini ..." dedigi,

Bedrettin DALAN'in "Benim Amerika telefonumda var onu vereyim" dedigi ve

3053854466 numarah telefonu verdigi, goriismenin ilerleyen bolumlerinde Bedrettin

DALAN'in "Yani bu bazi cevreler sunu gortiyorum boyle dalga dalga boyle getiriyorlar

bana bu olayi asagi yukari 7-8 aydir soyltiyorlar aman kendine dikkat et Attittirkcti,

Laik, Cumhuriyetci olarak sana bu adamiar dokunur simdi sen benden asagi



Atatiirkcii degilsin tamam mi sende kendine dikkat et karde§im" "Bunlar tukenmez

yaptilar dump dump zaman zaman bunu yapiyorlar politik olarak maalesef' dedigi, Mehmet

HABERAL'in "Ben hizmete talibim Bedrettin Bey 50k §iikur Allaha ben diyomm ki hizmete

talib olanlan bir tek yiice Allah durdurur ben hizmete talibim sjmdi benim karsima 9ikacak

olan" dedigi, var sanigin hakki var" "Hastahane de hastamn haklan var" dedigi, Mehmet

HABERAL'in "sjmdi §unu demiyorlar mi insanlar §u yasa hukuksal yonden §unu su?u ispat

edilinceye kadar kisi su9suzdur" "Bu kanun bu" dedigi, Bedrettin DALAN'm "Ama su9lama

evresini... kafasina vurmusjar" "Yazik yani yazik" dedigi,

Tape No: 11273, 09.01.2009 tarihinde X Sahis ile (eken kisla 3.tank taburu-smart

karth ankesor - camiatik mah londra asfalti yolu cd 95.zirhh tug. kom. no:- 1/1 merkez

malkara,tekirdag) yaptigi telefon goru§mesinde ozetle; Bedrettin DALAN'in

"Gozlerinden opuyorum" dedigi, X Sahsin "Camm abi butiin ytiregimle" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "Bizim boyle darbeyle §unla bunla hi? alakamiz olmaz devletin milletin

anayasamn emrindeyiz o kadar" dedigi, X Sahsin "Biitun yuregimle biitun kalbimle

yanindayim" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Sagol camm gozlerinden opuyorum allah devleti

milleti korusun" dedigi, X sahsin "Ellerinden opuyorum" dedigi, Bedrettin DALAN'in da

"Bende gozlerinden opuyorum camm benim" dedigi,

Tape No: 11274, 10.01.2009 tarihinde Mehmet HABERAL ile yaptigi telefon

goriismesinde ozetle; Bedrettin DALAN'in "... vallaha hocam bana daha biiyiik bi

istihbarat geldi soyleyeyim bu telefonumda dinleniyor istedikleri gibi dinlensin"

"Seninki de dinlenir garanti" "Daha trajik bi istihbarat geldi istihbaratta su bunlar simdi

boyle Atatiirkcii, Laik, Cumhuriyetci, Vatansever kisikri toplayacaklar daha fazla 11.,

12. dalga gelecek ondan sonra da bunlan bunlari affediyoruz affediyoruz hikayesiyle

genel bir af kanunu cikaracaklar oh Bedrettin DALAN'i affettik iste neydi sunu da

affettik bunu da affettik yani vatanseverler ama onu affederken Apo da atTonulnius

olacak yani" "Teroristlere biraz da bunun icin bu operasyonlar yapiliyor diyorlar ve

bunu ben yeni duydum bu Amerikada duydum" "Yani tuylerim diken diken oldu" dedigi,

goriismenin devaminda Mehmet HABERAL'in da "Yav simdi burda tabi daha boyle bi

takim uydurma kazilar yapiliyor kazilarda giiya silah bulunuyor bilmem ne bir oyun bi

rezalet ki igrenc bi tablo" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Ya Polisin teror dairesi

baskanhgini yapmis adam" "aim kardesim siz bunu arayin diyecek yani buna kargalar guler

ya" dedigi, Mehmet HABERAL'in "Benim en kiiciik bi §ey olursa haberim olsun"

dedigi, Bedrettin DALAN'in "Sagolun var olun Allah razi olsun senden" dedigi,

Tape No:11267, 12.01.2009 tarihinde Ilhami Umit HANDAN ile yaptigi telefon

gorii§mesinde ozetle; Bedrettin DALAN'in "Oglum ge9mis olsun" dedigi, i.Umit

HANDAN'in "Sagolun ba§kamm ellerinizden operim" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Yani

bu da ge9ti ge9er" dedigi, I.Umit HANDAN'in "Evet baskamm sagolun ba§kamm" dedigi,

Bedrettin DALAN'in "Siz atlattiniz sira bizde siz hesabmizi verdiniz sira bende"

"Senden ne istemisler" dedigi, I.Umit HANDAN'in "Valla baskamm iste konustuklanmizi

sordular yani" "Oyle 90k onemli sey yoktu yani bizle ilgili" dedigi, Bedrettin DALAN'in

"aman peki oglum hadi ge9mis olsun" dedigi, I.Umit HANDAN'in "Peki baskamm

ellerinizden opuyorum tesekkiir ediyomm" dedigi,

Tape No: 11268, 12.01.2009 tarihinde X Sahis ile yaptigi telefon goru§mesinde

ozetle; X Sahis "Biz burda hep beraberiz gerci suanda Ulker abla burda Haluk burda

Mine burda Sedef burda hepimiz ayni odaya tikildik biz yani hayatimizdan memnunuz

yani birinci problemimizi de hallettik oburlerini de zaman icinde yayaraktan hallederiz

diye dii§iinuyoruz" dedigi, Bedrettin Dalan'in "ya universiteyi boyle teror merkezi gibi

gosteriyorlar iiniversitenin manevi §ahsiyetiyle oynuyorlar utanmaz herifler" dedigi, x

sahsin "oynasinlar ... sen yav iizme kardesim ne zaman ben acik verdim 0 konularda

gayet sinsi sinsi bekliyoruz biz aglarimizi oriiyoruz bo§ ver" "belki yani tekzibin
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basilacagini bilsem tekzip bile gonderecegiz tekzibin basilacagini garantiye alamiyoruz"

dedigi,

Tape No:11277, 12.01.2009 tarihinde X Bayan ile (musa 6... - kamil ocak mh.

divrik cd. dimyat sk. no:68 d:5 kecioicn, ankara adina kayith) yaptigi telefon

gortismesinde ozetle; X Bayan'in "Alo merhabalar" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Alo"

dedigi, X Bayan'in "alo merhabalar adimi kullanmayin alo" "Evet merhabalar adimi

kullanmayin" "Siz beni tamyorsunuz daha once buraya geldiginizde ben sizinle

ilgilenmistim csinix hastayken hatirhyorsaniz arkadasim sizinle konusmak istiyormus

bana dedi bu sckildc ararmisiniz diye soyledi ve dedi ki acaba hazirkart numarasi varsa

ben onu aramak istiyorum bir seyler soyliyecegim dedi ortak arkadasimiz" dedigi,

Bedrettin DALAN'in "Siz nerdesiniz su anda" dedigi, X Bayan'in "Ben buradayim" dedigi,

Bedrettin DALAN'in "Amerikadamisiniz" "Amerikan numaranizi verin Amerikan

numarasindan ben sizi arayayim" dedigi, X Bayan'in "Amerikan kendi numarama mi

efendim" dedigi, Bedrettin DALAN'in "tabi evet Amerikan numaranizi verin ben sizi

Amerikan numarasindan arayayim" dedigi, X Bayan'in "Taraam oldu ben sizi simdi

ankesorlii telefondan ariyorum da arkadasim dedi bu sckildc arayin dedi ama" dedigi,

Bedrettin DALAN'in "Yok yok hie o kadar onemli degil" dedigi,

Tape No: 11280, 16.01.2009 tarihinde liter U... ile yaptigi telefon goriismesinde

ozetle; Bedrettin DALAN'in "Senin kanaatin ne bu bombalar mombalar bulunuyor nedir

bu" "Yani bunlar bu kadar iki sey var bunlar hani darbeci mi marbeci mi bunlar cetecimi

hakkaten bu kadar dangalak mi bunlar veyahutta o da bir sey mi..." dedigi, liter U.nun "Arz

edeyim mi efendim simdi bir saklanan bombalar vardir devlet bir tecaviize ugrarsa"

dedigi, Bedrettin DALAN'in "Onu biliyorum ... savunma" dedigi, liter U.nun "Evet

simdi bunun icin saklanan silahlarinda anahtari yeri vardir o da Genelkurmayin

elindedir simdi bunlar yepyeni silahlar gecen" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Ama

Genelkurmay diyor ki bunlarla bizim alakamiz yok diyor" dedigi, liter U.nun "Miimkun degil

seri numaralan yok hicbir seyi yok simdi" dedigi, Bedrettin DALAN'in "tamam

Genelkurmayla alakasi yok o zaman bu silahlar kimin" dedigi, liter U.nun "Kimin o belli

isin tuhafi halkta silah birakmaya basladi her giin yiizlerce silah bulunuyor sjmdi de Kizilayda

kiyamet kopuyor yerle bir olmus kavgalar doviisler iste Filistin §eyine oyle bir iilke haline

geldik ki burada zaman bize her ?eyi kazandiracak mesela siz simdi bu anjioya uziildum ama

Nisana kadar dinlenin ha gayri mesru gelecek varsa allah indinde telefonda yemin

ediyorum kaya gibiyim gelsinler hepsini piiskurturiim" "Yok gelirse onun da cevabini

veririz ben bu filmleri Cevher abi zamaninda da gormustiim baskamm yaptilar da ama

hepsi bugiin geberdi gitti biz ayaktayiz sizi serefimle temin ediyorum ne bir yere gidiyor

ben burada kaliyorum kovsaniz bile kahyorum" dedigi,

Tape No:11270, 21.01.2009 tarihinde Coskun UMUR ile yaptigi telefon

goriismesinde ozetle; Bedrettin DALAN'in "Merhaba oglum nasilsin iyi misin" dedigi,

Coskun UMUR'un "Ellerinizden operim efendim aslanlar gibi burdayiz yaramaz bi sey yok

gecmi§ olsun" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Sagol seninle gurur duyuyorum ama o

HANDAN denilen dangalakla ilhami denilen dangalakla gurur duymuyorum" dedigi,

Coskun UMUR'un "Rahat olun saghginiza bakin saghginiz bitsin ondan sonra efendim"

"Biz Bans ben Bans, beylen beraber goru^iiyorum devamli" "Hi? merak etmeyin" dedigi,

Bedrettin DALAN'in "Yalniz ben sana soyleyim ilhami liizumsuz luzumsuz degil

olmayan seyleri konusmus salak" dedigi, Coskun UMUR'un "Orda da soylemesi su bu

burun ameliyati oldu burun" "Ameliyatindan dolayi gidip Savciya da aymsini soylemis zaten

yani ben ne soyledigimi ne yaptigimi bilmiyorum demis herhalde sorulan sorunun

karsihginda evet haynni kullandiysa onu da bilmiyorum onemli degil efendim bunlar Allah

nasip etsin siz bi saghginiza kavusun s^agliginiza kavustuktan sonra geldiginizde bunlarm

hepsi 56ziilur" dedigi, J* ^ i\£^T*



03.02.2009 giinii Fahrettin D. isimli sahisla Bedrettin DALA.N arasinda yapilan

telefon goriismesinde ozetle; Bedrettin DALAN: HUKUK GUCUMUZ YETER,

Fahrettin D.: Ya geregi yok aceleye de gerek yok bir su seyler bir acilsin biiyiik ihtimalle

acacaklar bu ay icerisinde §eyleri Iddianamelerde cikacak sende seyini yap kalkar

gelirsin kardesim yani oyle fazla bir seye gerek yok, Bedrettin DALAN: , Fahrettin D.:

Dal budak salmaya gerek yok yani hie biz orada iste Koksal hoca baskandi gerekli olan

zaten hukuk yardim alinir, Bedrettin DALAN: Dogru, Fahrettin D.: Burada tribiinde

degilde sahada olan la r bize ihtiyac, Bedrettin DALAN: Dogru dogru, Fahrettin D.: Ben

.... sonrada sana soylerim bir kiymetli arkadasimiz var cezaci o benimle simf arkadasi

40 senedir hep ceza calisti o o onun icin, Bedrettin DALAN: Tamam, Fahrettin D.: O o

ben onu diisiiniiyorum o cok dort dortluk bizim olayimiza oturur bizi anlayabilecek ve

edebilecek bir insan insallah bu savcilarda yeni tayin oianlara iyi olur ben bir toplantim

sebebi ilede sey yapacagim se... ararim ararim yani o bir seyahatim olacak o arada senle

de ...., Bedrettin DALAN: Anladim, Fahrettin D.: Bir arzun istedigin var mi bizden,

Bedrettin DALAN: Yok kendinize iyi bakin yani bir tek seyi sana soruyorum, Fahrettin

D.: Soyle, Bedrettin DALAN: Hukukcuya da sor bizim, Fahrettin D.: Hi, Bedrettin

DALAN: Seye de sordum, Fahrettin D.: Hi ..., Bedrettin DALAN: Kanunsuz dinle

yapilan bir kanunsuz, Fahrettin D.: Hi evet kanun delil olmaz, Bedrettin DALAN:

Yapilan dinleme, Fahrettin D.: kanunsuz dinleme delil olmaz, Bedrettin DALAN:

Dinleme delil olur mu olmaz demi, Bedrettin DALAN: Caninin saghgi 90k tesekkiir

ediyorum, Fahrettin D.: Ee ben arayacagim seni ... zannediyorum sail giinii daha rahat

konusuruz, Bedrettin DALAN: Tamam babacigim seni opiiyorum hanima 90k selamlar,

Fahrettin D.: Oldu peki 90k selamlar Aysel hanima da hiirmetler, Bedrettin DALAN: Sagol

...., Fahrettin D.: Goriismek iizere dedigi,

07.02.2009 giinii Fisun D. isimli sahisla Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

goriismesinde ozetle; Bedrettin DALAN: iyiyim evlat sen nasilsin 9ocugum, Fisun D.:

Iyiyim iyiym gelismeleri takip ediyoruz (Giiliiyor), Bedrettin DALAN: Hih, Fisun D.:

Sizde ediyorsunuzdur, Bedrettin DALAN: Ediyorum ediyorum Tolon Pasayi biraktilar,

Fisun D.: He soylemisti hoca ADAMIN DEDIKLERI OLUYOR BIR BIR BOYLE BU

ISLER, biraz sesiniz yorgun geliyor baskamm, Bedrettin DALAN: iste kizim iste boyle 90k

yorgunda degilim azcik uyudum uykusuzum kitap okuyorum iste boyle, Fisun D.: Hih,

Bedrettin DALAN: Merak etme yani bende bi sey yok sen iiziilme, Fisun D.: Olmasin

olmasin olmayacakta, Bedrettin DALAN: Tamam tamam, Fisun D.: Ozledik sizi artik bir an

once siz saghginizi toparlayin gelin, Bedrettin DALAN: Bende bende insallah evlat,

Fisun D.: Buralar sizi bekliyor, Bedrettin DALAN: ... Geliyor yani yaklasiyor tarih

yaklasiyor, Fisun D.: Biliyorum biliyorum da yorulmayin tamam mi M9 bir sey de kafaya

takmayin 9unku yok kafaya takilacak, Bedrettin DALAN: HOCA TOLON UN

CIKACAGINI SOYLEMISTI DI MI SANA, Fisun D.: Evet evet cikacak dedi her seyin

morali diizgiin dedi 0 zeki, dahi ve deli (Giiliiyor) baskanim hi9 bir sey yok W9 bir sey her

sey giizel sizin saghginiz onemli ondan sonrasi palavra sizi 90k seviyorum dedigi,

12.02.2009 giinii Ali Belgiitay V. isimli sahisla Bedrettin DALAN arasinda yapilan

telefon goriismesinde ozetle; Bedrettin DALAN: Alo, Ali Belgiitay V. : Canim babacigim

ellerinden operim, Bedrettin DALAN: Bende gozlerinden opiiyorum nasilsin iyimisin, Ali

Belgiitay V.: Sagolasin sen nasilsin baba akhm fikrim hep sende, Bedrettin DALAN: Bir

sorun yok merak etme, Ali Belgiitay V.: Cok iyi, Bedrettin DALAN: Merak etme aslanim,

Ali Belgiitay V.: Saghgin iyi mi beni enterese eden saghgin yalniz, Bedrettin DALAN:

Saghgim iyi her§ey iyi sen hi9 merak etme oldu mu oglum, Ali Belgiitay V.: Sagol Ash da

konusmak istiyor veriyorum Bedrettin DALAN: Ha ver (konusmamn devaminda Ash isimli

sahisla bir miiddet konustuktan sonra telefonu tekrar A. B. VARIMLI ahyor), Ali Belgutay

V.: iki gun evvel aradim konusamadik 536 h numaradan bendim arayan, Bedrettin DALAN:

\
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Tamam, Ali Belgutay V.: Konusamadik not biraktim sonra, Bedrettin DALAN: Tamam, Ali

Belgutay V.: Bu numaradan bu numaradan daima emrindeyim baba, Bedrettin DALAN:

Tamam tamam canim gozlerinden opiiyorum, Ali Belgutay V.: Ellerinden opiiyorum dedigi,

16.02.2009 giinti Fahrettin D. isimli sahisla Bedrettin DALAN arasinda yapilan

telefon goriismesinde ozetle; Fahrettin D.: Bir calisma seyi kurmustuk ama simdi onu onu

tutuyor biliyorum nasil yapip devam etmelimiyiz Koksal hoca o Dekan falan, Bedrettin

DALAN: O.... bir tesekktir edin bakahm, Fahrettin D.: Ha, Bedrettin DALAN: Nedir esas

sorun neyle suclaniyor bence ondan daha onemli bir sey yok, Fahrettin D.: Valla iste

simdi seyin davanin acilayacagim yakin tarihte bu ay icerisindc acilaia»i ifade ediyor

iddianamelerle bir duzenlensin bakahm o arada o calismalai a da bakariz biz o belgeleri

de aliriz bir degerlendirme yapariz iddianamede eklenecek zaten, Bedrettin DALAN:

Tamam, Fahrettin 1).: O arada siz onlari ben bu calisma ekibini sunun icin

olusturmustum hani aradiginda bir merkezde bilgiler belgeler olsun ki degerlendirme

iletisim vasaire ..., Bedrettin DALAN: Bir bilgi belgemiz hi^ bir seyimiz yok ki ne ni9in

arandigimizi bilmiyoruz, Fahrettin D.: Daha yok hayir ee tabi suanda bir sey yok ama

iddianameler falan bir ispatlar varmi dur onlari bir gorelim simdi gorecegiz ne ... durduk

yerde sey yapacak degiller herhalde yani boyle bir seyi madem ki karar almislar onun seyleri

mesnetleri iste daha siz o, Bedrettin DALAN: Bunlar iddianameye falan koyacak halleri yok

onlar insanlan tutukluyorlar bir sene sonra iddianameyi a9ikhyorlar, Fahrettin D.: Evet evet

simdi ama yok §imdi bu ve bundan onceki de belli artik simdi a9iklanacak a9iklandiginda

eklenecek iddianame eklerinde gorecegiz, Bedrettin DALAN: ...., Fahrettin D.: Oradaki

insanlar sizle ilgili ne onlari bir bakacagiz simdi, Bedrettin DALAN: .... insallah acsinlar

dava, Fahrettin D.: Neyi evet, Bedrettin DALAN: Davayi acsalar zaten hemen gelecegim,

Fahrettin D.: Evet bu ay zannediyorum oyle bir seyi duyduk insallah 9iinkti bu yeni,

Bedrettin DALAN: insallah, Fahrettin D.: Gorevlendirmelerde oldu biliyorsunuz o da,

Bedrettin DALAN: Yok canim onlar baslamamis orada, Fahrettin D.: Basjadi ba§ladi ben

ben takip takip ediyorum, Bedrettin DALAN: Hayir ...., Fahrettin D.: Bir kisiyi

gorevlendirmis, Bedrettin DALAN: Baslamamis, Fahrettin D.: Bir ki§iyi gorevlendirdiler,

Bedrettin DALAN: ...., Fahrettin D.: Bakirkoyden gelen bir kisi gorevlendi orada alo,

Bedrettin DALAN: insallah ha canim insallah, Fahrettin D.: Ha tamam iyi olacak ba§kanim

pazar giinii toplantimiz var bir emrin varmi bu giin ....er bey beni o sey gonderecekmis yeni

genel kurula iiyeleri alacagiz, Bedrettin DALAN: Hi9 kimse gonderemeyecek benim

gonderdigim isimler fikstir dedigi,

10.03.2009 giinti Orhan Hikmet A. / X sahislarla Bedrettin DALAN arasinda yapilan

telefon goriismesinde ozetle; (Orhan Hikmet A. isimli §ahis konusmanin devaminda telefonu

x sahsa veriyor) Bedrettin DALAN: iyiyim iyiyim iyiyim 90k siikiir daha da iyilesiyoruz bir

iki ay icindc gelecem donecegim gelecem seni 90k seviyorum, X: Ha 90k acele etmeyin 90k

acele etmeyin gelmek i9in durun birazcik orada hocam, Bedrettin DALAN: ..., X: Hi,

Bedrettin DALAN: insallah insallah sagol sagol, X: Yok hakketen bunu ciddi soyliiyorum

hocam gelmenin 90k alemi yok carcabuk, Bedrettin DALAN: Tamam hocam, X: Birazcik

durun siz orada, Bedrettin DALAN: Mesajim aldim, X: Evet peki hocam, Bedrettin

DALAN: Gozlerinden opuyorum allah seni basanh etsin zatende 90k ba§anhsin, X: Sagolun

sagolun dedigi,

14.03.2009 giinii Fatma isimli sahisla Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

goriismesinde ozetle; Fatma: Allah iyilikler versin bende 90k iyiyim Nurter i

hatirhyorsunuz, Bedrettin DALAN: Bizim Nurter evet, Fatma: Nurter evet Nurter in bi

dayi var biliyorsunuz yemege gitmistik onlara vakti zamamnda 90k once, Bedrettin

DALAN: Evet evet hatirladim, Fatma: Onu yolda gordiim, onu yolda gordiim dedi ki

liitfen Fatos baskamma selam soyle saygilarimi soyle sagligina 90k iyi baksin dedi ve

gelmesin dedi kontrollerini iyi yaptirsin^d^drs^gl^giniza iyi bakin size oyle bi mesaj



gonderdi saygilanyla birlikte iyisiniz di mi, Fatma: Evet o da sizi 90k seviyor her zaman

bana soruyor goriisiiyor musunuz ne olur saygilanmi soyleyin diye evet ama 90k i9 a9i9i

seyler degil yani se9ilmesine ragmen evet, Bedrettin DALAN: ic 39191 degil oynamak

istediler onu ordan kaldirmak istediler olmadi, Fatma: Evet evet ama olmadi, Bedrettin

DALAN: O kazandi olmadi, Fatma: Hatta ne dediler biliyor musunuz 90k enteresan 90k

iiziildiim demisler ki sizin i9in beni siz yerlestirmissiniz oraya i§te oda bi §eyci oteki de

oyle iste kendi adaminizi oraya yerlestirdi diye hakkimda dedikodu \ apmislar yani 90k

giildiim ge9tim, Bedrettin DALAN: Yapsinlar dedigi,

26.03.2009 giinii Birhan A. isimli sahisla Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

gorusmesinde ozetle; Birhan A.: Baskan ben hepsini okudum sayfa sayfa 2000 sayfa tam

metin gelmis ilk giirden seni soyliiyorum ben gonlumiin sesini duyuyorum yani bosu

bosuna kahyoruz biz Amerika da gayet samimi soyluyorum bosuna kahyoruz yani bizim

bunlari konusmus etmisiz bunlar cikipta televizyonda konusulacak seyler yani hi^ bir

sikm111111/ yok, Bedrettin DALAN: Ben zaten televizyonlarda konusmadigimiz bir seyi

kapilar arkasinda konusmam huyumdur, Birhan A.: Gayri ihtiyari yani gayri ihtiyari yani

baskan sizin gibi zeki sizin gibi akilli bir adam Allaha bin siikiir hi9 bir problem yok yani

aksam degerlendirmesini yapacagiz Mehmet gelecek iste Burak ben iieiimii/

degerlendirmesini yapacagiz hi9 yani bosu bosuna kahyorsunuz buna 90k iiziiliiyorum

yani, Bedrettin DALAN: Yok iiziilme benim burda yani U9aga binme seyim var, Birhan A.:

Siikiirler olsun W9 bir problem yok M9 seyi de yok ben hepsini de okudum yani her sey son

derece efendime soyleyeyim sey nizam icerisinde hi^ bir problem yok Allahin izniyle en

yakin zamanda kavusacagiz size 90k ozledim 9iinkii sizi ...sizi gelmezseniz ben gidecem,

Bedrettin DALAN: ... Yikilmasina kansi du... her kurum almak zorunda bunu, Birhan A.:

Hepsini okudum saatlerce biitiin hepsini indirdim internetten hepsini adinizi ge9en her

seyi okudum hi^ bir sey yok yann da degerlendirmesini ....cegiz zaten efendime

soyleyeyim ona gore insallah 1- 1.5 ay icerishide onla size kavusuruz sevgili ba§kan

hayirlisiyla dedigi,

31.03.2009 giinii X sahis ile Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon goriismesinde

ozetle; ... Bedrettin DALAN: He sey Coskun mu gelmeye 9ahsiyor buraya, X Sahis: Yok

yok sey ee illiami Ilhami, Bedrettin DALAN: Si... pez..., X §ahis: Obiirii Ilhami ilhami,
Bedrettin DALAN: Ya sana soyleyimmi ya 0 yazar verir elinlen el yazisiyla ben bunu

yanhshkla verdim der iki yalan soylemis peze...k, yani simdi biraz acik konus yani bunu

soyle herkesde duysun kayda ge9sinler, Ulan deyyusoglu deyyus sen gunde 2 saat 3 saat

geliyorsun benim yanima, ee is takibi i9in geliyorsun ve her geldigin de neydi o adamin

ismi Veli KUCUK u goruyorsun ve ust katta gizli toplantilar standart olarak yapiyordu

diye beyanat veriyorsun savciya, simdi bir kere matematiksel olarak Veli KU^UK

benim yanima gelse dahi onun gorme sansi %0 anlatabildim mi, X §ahis: Bu bunlari

zaten, Bedrettin DALAN: Iki, X §ahis: Bu bunlari amcacim reddediyor, Bedrettin

DALAN: Bir dakika bekle oglum bir dakika bekle, X §ahis: Tamam, (Bedrettin DALAN

diger telefonda Serhat isimli sahsa biraz sonra aramasim soyledikten sonra X Salusla

konusiiiasina devam ediyor), Bedrettin DALAN: Simdi onlari soylemedim diyor peki

soylemedin de onun i9ine savci kendi kendi mi soktu, salak, X Sahis: Bu oyle duyor,

bunun dedigi oyle, Bedrettin DALAN: Yani, X §ahis: Bunu ben hi9 samimi bulmuyorum

Ferdayi da, Bedrettin DALAN: Peki oyle, X $ahis: Bunu 90k destekledigi i9inde,

Bedrettin DALAN: Bosver bosver ben sana birsey soyleyeyim, X Sahis: Kiniyorum,

Bedrettin DALAN: Bosver tamam 0 baska, madem ki soylemeden savciliga sey yapti

yazih yazsin seye versin, Barisa versin Barista dursun sana versin sende dursun, X

§ahis: Yo yapmiyor i§te, Bedrettin DALAN: Ben boyle bir ifade vermedim, X §ahis:

Yapmiyor artis size gelip bu konulan arz edecekmis, Bedrettin DALAN: Yo M9 bana

gelmesin oglum, X S"ahis: Getiriyor i§te, Bedrettiu DALAN: Bana gelmesin, X Sahis: Kiz

^^A,.****^



getirecek onu, Bedrettin DALAN: Kim getirecek, hayir getirmeyecek, X §ahis: O zaman,

Bedrettin DALAN: Benim yanima gelmesin, X §ahis: O, Bedrettin DALAN: Yazih sey

vermeden yanima gelmesin, X $ahis: Aynen dogrusu budur, Bedrettin DALAN: Tamam,

X §ahis: Aynen dogrusu budur, yani ee neyse insallah akkoyun karakoyun belli olacak ama

iste bu, Bedrettin DALAN: Savcilara da bok o zaman savcilara da bok atmasin, kendisi

kendisi ee savciliga yaranmak icin oyle yalan sey soyledi sahtekar,X §ahis: S.imdi, Bedrettin

DALAN: Savcilara da, X §ahis: S.imdi Coskun efendiyle de buyuk bir ittifak i9indeler oyle

arzedeyim size, Bedrettin DALAN: Tamam tamam olsun, M9 sorun degil tamam ..., X

§ahis: Arz edebildim mi amcacim, he W9 sorun degil tabi ama iste bu siirecte yine de 90k

panikletmeden idare etmek lazim bunlan, ...dedigi,

17.04.2009 gunii Eser A./ Mesut isimli sahislarla Bedrettin DALAN arasinda yapilan

telefon goriismesinde ozetle; Eser A.: Bende seni , Bedrettin DALAN: £ok ozledigimi

hissettim iyi ki sana bi mesaj, Eser A.: .... mesaj degil ben telefonla sey yapiyorum

dinlerlerse ... dinlemeyen, Bedrettin DALAN: .... kaldim sana canim, Eser A.: Dinlemeyen

serefsizdir ya bosver, Bedrettin DALAN: Dinlesinler bosver, Eser A.: Degil mi hie

umurum da degil bosver, Bedrettin DALAN: Kufur etrne kiziyorlar onlar da gorev yapiyor

bosver, Eser A.: Ya ona bir sey demiyorum da yani sen iyi misin nasilsin sagligin, Bedrettin

DALAN: iyiyim iyiyim sen nasilsin iyi misin sagol, Eser A.: Biz oturduk simdi Parlakla
beraber, Bedrettin DALAN: He, Eser A.: Bu rektorliikten diistii ya daha yuzune bakan

yok, Bedrettin DALAN: Ya seye 90k iiziildum ya, Eser A.: Neye, Bedrettin DALAN:

HABERAL a 90k iiziildiim komaya girmis, Eser A.: Evet evet, neh, Bedrettin DALAN:

§ey komaya girmis seydeymis yogun bakimda nerde acaba ya, Eser A.: Ne komaya

girmis ya, Bedrettin DALAN: HABERAL 1 tutuklamislar komaya girmis adam, Eser A.:

Biliyorum biliyorum da komasi momasi yok abi, Bedrettin DALAN: ... komaya girmis

yogun bakimda, Eser A.: Yav haberlerden sen oyle mi aldin ben daha dim sabahtan beri,

Bedrettin DALAN: Evet suan suanda internetten baktim ya, Eser A.: .... Hasta bakiyorum

sey bakiyordum yani W9 bakmadim haberlere, Bedrettin DALAN: Bak, Eser A.: Onu

bakanm hemen simdi ya, Bedrettin DALAN: , Eser A.: Yazik giinah ya sey adam bir

adamdi ya din9 bir adamdi, Bedrettin DALAN: Yav sey yaptim, Bedrettin DALAN: Yani

eger iiniversite hastanelerindeyse bir ilgilenin ya goziinu seveyim, Eser A.:Tabi tabi ne

demek, Bedrettin DALAN: Adam 0 adamcagiz benim burda ki kalp isiyle ta ordan

ilgilendi benim ayagimi yerden kesti burda Allah razi olsun, Eser A.: Sagolsun sagolsun,

Bedrettin DALAN: Istanbul universitesindeyse Mesut un .... orda, Eser A.: Kotiilesmis ....

tabi ona hemen bir sey yapanz Haseki de, Bedrettin DALAN: Bir vaziyet et, Eser A.:

Hayir hayir komasi falan var mi yok ya yok koma degil ya Hasekideymis, Bedrettin

DALAN: Yogun bakim diye yaziyor ya internette, Eser A.: Tamam yogun bakim mi tamam

tamam 9ocuklarla goriismus Mesut abi, Bedrettin DALAN: Heh, Eser A.: He yani sorun

yok yani sorun yok, Bedrettin DALAN: iyi bir Mesutla bir goriiseyim ben ver ....

(konusmanin devaminda Bedrettin DALAN Mesut isimli sahisla gorusiiyor), .. Bedrettin

DALAN: Sana ne diyecegim HABERAL hocanin durumu nedir ...., Mesut: Yo yo birsey

yok bi hipertansiyon ile ilgili bir problemi olmus, Bedrettin DALAN: He, Mesut: Seyde

bir sikinti yok 9ocuklarla ben gorustum giindiiz bir sikinti yok hayir hayir, Bedrettin

DALAN: Yani oyle olumcul bir durumu yok yani dedigi,

17.04.2009 gunu Haluk isimli sahisla Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

goriismesinde ozetle; Haluk: Valla iyilik saghk memlekette herkesi ahyorlar i9eri ka? tane

rektor bilmem ne falan, Bedrettin DALAN: Valla alinmayanlarda bi eksiklik oluyor

sende bi eksiklik var galiba (Guliiyorlar), Haluk: Beni de ahrlar o zaman ne yapahm yani

W9 tadi tuzu yok yani, Bedrettin DALAN: Ya saka bir tarafa da 90k uziildiim yani

HABERAL hocaya ..., Haluk : Evet simdi yogun bakimdaymis kalp krizi ge9irmis,

Bedrettin DALAN: Diinya 9apinda bir dojctor-vam, ... yani memleketin giizel evlatlari boyle



en... piiften seylerle yani olmayacak seylerle su9laniyorlar yazik, Haluk: Maalesef maalesef

buda ge9ecek insallah, Bedrettin DALAN: Inan icim kan agliyor, Haluk: Buda ge9ecek

insallah, Bedrettin DALAN: Ge9ecek tabi ki ge9ecek evet tabi ki ge9ecek, ...dedigi,

20.04.2009 gunii Halil isimli sahisla Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

gorusmesinde ozetle; Halil: Gorusemiyoruz, Bedrettin DALAN: Vallah iste boyle oldu

ben seni ee bu numaralanda degistiriyorum, Halil: Heh, Bedrettin DALAN: Ondan

sonra ucuz bi numaralar alacagim ..., Halil: Burda hep sana yaziyor ama baskamm ordan

bir hat alsana, Bedrettin DALAN: Alacam iste onu soyliiyorum, Halil: Hep sana yaziyor bu

hatlar paralar, Bedrettin DALAN: Olsun camm yazsin .... oglumun seyi ..sinda burdan bir

hat alacam sana verecem tamam mi ..., Halil: Tamam dun dun aradim aksam simdi ee

cevap vermediniz merak ettim dedigi,

29.04.2009 giinu Saadet / Ulker isimli sahislarla Bedrettin DALAN arasinda yapilan

telefon gorusmesinde ozetle; (Bedrettin DALAN'a ait vakif telefonundan Saadet isimli bayan

gorusuyor ve devaminda Saadet telefonu Ulker isimli sahsa baghyor), Bedrettin DALAN:

Ulker Hamm, Ulker: Efendim Baskamm iyi gunler diliyorum giinaydin diyelim, Bedrettin

DALAN: iyi gunler, Ulker: Buyurun, Bedrettin DALAN: Nasilsiniz iyi misin?, Ulker:
Tesekkiir ediyorum tesekkiir ediyorum buyurun, Bedrettin DALAN: Simdi bir cocugumuz

daha oldu Genel Kurmay Baskani iste herkes oraya girebilir diye soylemis ..., Ulker:

Dikenli tel gecirmek uzere temasa ge9iyoruz gerekli girisimlerde bulunuyoruz Burak

Bey de burda Namik Bey burda, Bedrettin DALAN: Bir a9iklama yap Sayin Genel

Kurmay Baskammin verdigi sey hukuki acidan hukuki durumu yoniiyle dogrudur

ancak fiili, Ulker: Fiili durum a9isindan mumkun degildir, Bedrettin DALAN: Fiili durum

fiili durumda mumkun degildir degil fiili durumu 15 senedir bizim soyledigimiz gibidir

belgesi de iste hakimin, Ulker: Hakimin karari onu bugiin internet sitesine tekrar

koydurdum bizim sitemize, Bedrettin DALAN: Onu koydurmak degil, Ulker: Hi

anhyorum anhyorum tamam, Bedrettin DALAN: Bir basin toplantisi yapin yine bir basin

seyi aciklamasi yapin Genel Kurmay Baskamn hukuki durumunu asil izah etmistir

ancak 15 yildir fiili durum ..., Ulker: Ifade edildigi gibi degildir, Bedrettin DALAN: Fiili

durum bizim dedigimiz gibidir, Ulker: Evet, Bedrettin DALAN: Ifade edildigi gibi yani

adami yalanlamayin, Ulker: Anhyorum, Bedrettin DALAN: Dogruyu soyler soyler, Ulker:

Anhyorum bizim bizim a9ik, Bedrettin DALAN: Sayin Genel Kurmay Baskanimiz

arsanin hukuki durumun anlatmis dogrudur ancak fiili durum 15 yildir bizim dedigimiz

gibidir o yalan soyliiyor demeyin siz dogru soyleyin, Ulker: Anladim tamam tamam

tamam Baskamm ha ska bir isteginiz varmi?, Bedrettin DALAN: ... fiili durum simdi

birde 9it ile 9evirin bakalim ne bok yiyecekler ordan, Ulker: Cit i9in bugun seyden

kadastrodan ..rengilerin sinirlann belirlenmesi icin simdi miiracaat ediyorlar ondan

sonra da 9it i9in gerekli girisimler de bulunacaklar eger bir engelleme olursa onunla

ilgili noter tespiti yaptirip kendimizi saglama alma yonunde islem baslatiyoruz,

Bedrettin DALAN: Noter, tamam daha etkili, Ulker: Onu yapacagiz yani 9U 9itlen citlen

9evirtme yoluna gidiyoruz biraz once Burak Bey de geldi baslatiyoruz onu, Bedrettin

DALAN: Tamam tamam iste boylece 0 Sad Komandolari oraya sikisip kalir cikmak

zorunda kalirlar ordan, Ulker: Birde 9ek ifadeye gore Burak Bey diyor ki oraya sey

yapmislar helikopter sahasi falan diyor bakalim yani arsamizin da tam yerini tam yerini de

bilemiyoruz ki kadastro kanah ile 0 seyi tespit ettirirsek simrlarimizi arsanin, Bedrettin

DALAN: Kadastroyu sokmayacaklar simdi, Ulker: Iste sokmazlar ise onun onlemi de

noter ile kadastro sokulmamistir diye tespit, Bedrettin DALAN: Tamam biran ewel

ama bir suanda bir aciklama yapin yani, Ulker: Tamam tamam bir basin aciklamasi

gonderelim, Bedrettin DALAN: Sayin Genel Kurmay Baskani arsanin hukuki durumunu

anlatmis dogrudur, Ulker: Evet, Bedrettin DALAN: Ancak fiili durum basindan beri, Ulker:

Bizim daha once ifade ettigimiz gibidir, Bedrettin DALAN: Saygilanmiz ile 0 kadar 0
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kadar, Ulker: Tamam tamam, Bedrettin DALAN: Haska bir sey degil, Ulker: Tamam

Baskamm, Bedrettin DALAN: Yani onu bir dogrulayin, Ulker: Anhyorum, Bedrettin

DALAN: Hukuki durumunu dogrudur soyliiyor, Ulker: Anliyorum anhyorum anhyorum

yani onu da yalanhyor durumuna ilii.siirmck istemiyorsunuz, Bedrettin DALAN: Evet

tabi, tJlker: Pekiyi bir de sey bu Mehmet ALTAN nin bir yazisindan soz etmistim size
onun ile ilgili sue duyurusundan bulunuyoruz bir de manevi tanzimat davasi acryoruz,

Bedrettin DALAN: Tamam tamam, ... kendinize iyi bakin opiiyorum, Ulker: Sagolun

sagolun, Bedrettin DALAN: Yalniz Genel Kurmay Baskanhginin bugiin arsamiz ile ilgili

yaptigi aciklamada ..., Ulker: Tamam simdi basin duyurusu hazirhyorum sizin aynen

ifadenizi kullamyorum, Bedrettin DALAN: Hukuki boyutu a?iklami§tir evet, Ulker: He

hukuki yonden Genel Kurmay Baskamn a9iklamasi uygundur ancak flili durum bizim daha

onceki a9ikladigimiz gibidir kamuoyuna saygi ile duyurulur uygun mudur, Bedrettin

DALAN: Tamam o kadar ..., Ulker: Tamam Ba§kamm, Bedrettin DALAN: Aldatiyorlar

adami ..., Ulker: (Giiliiyor) evet, Bedrettin DALAN: Haydi opiiyorum, Ulker: Sagolun

Baskamm, Bedrettin DALAN: Ama ... girebilir derken yani onlar koymu§tur anlamina

getirmiyor adam, Ulker: Evet evet, Bedrettin DALAN: Bizim 90k fazla ..., Ulker: Tabii tabii

yok yani burada bizim aleyhimize olacak hie aciklama olmadi gayet giizel CMUK un

seylerini kurallarim gozler oniinc sergiledi onlarin bu kadar seyi kanunsuz yaptigi isleri

dile getirdi iddianamenin sakat yonlerini ifade etti yani diger konular hepsi bizi

lehimizeydi sadece burada evet, Bedrettin DALAN: Yani yalanlama degildir dogrudur,

Ulker: Onu soyle diyorum tekrarhyorum size Sayin Genel Kurmay Baskanimn yaptigi

avilvlnnia hukuki yonden dogru olmakla birlikte flili yonden bizim daha once ki beyan

ettigimiz sekildedir, Bedrettin DALAN: Gibidir, Ulker: Gibidir evet, Bedrettin DALAN:

Alo, Ulker: Dinliyorum Ba§kanim, Bedrettin DALAN: Alo, Ulker: Dinliyorum efendim,

Bedrettin DALAN: Alo, Ulker: Dinliyorum efendim duymuyor musunuz alo alo, Bedrettin

DALAN: Alo dedigi ve goriismenin kesildigi,

30.04.2009 giinii X Bayan / Ulker isimli sahislarla Bedrettin DALAN arasinda yapilan

telefon goriismesinde ozetle; (X Bayan konusmanin devaminda telefonu Ulker isimli §ahsa

bagliyor), Bedrettin DALAN: Seyi Genelkurmay baskanimn 0 aciklamasimn icine

baktigi zaman ashnda bizi pek suclar bi tarafi yok hatta koruyan tarafi var, Ulker:

Hayir pek degil hie suclar tarafi yok, bizi lehimize olacak 0 kadar 90k sey soyledi ki

sadece orada soyledigi bi laf vardi iste buraya girilebiliyor dedi, ona iliskin bi duyuru

hazirladim, Ulker: Altina da mahkemeden ahnan ve onlarin komutanhgi mahkemenin

bu yazisi uzerine yazdigi yazilari ekledim sah giinii sey yaptiriyoruz orda tespit, hakim

kanaliyla nirengi noktalarini belirleyip orayi bi tel icine almak istiyoruz ondan sonra

onu da gonderecegim, o tespit de yapildiktan sonra bugiin Nurdan tekrar gitti i9eriye

girdirmiyorlar kimseyi, Bedrettin DALAN: ... noterle goturseydi bari, Ulker: Gotiiremedi

noteri maalesef goturemedi hakimden sah giiniine §ey aldik randevii ahndi sah giinii bi

kadostrocuyu da alacak orada nirengiler bizim arsalarimizin, Bedrettin DALAN: Peki

hakimi sokmazsa iceri, Ulker: (Giiliiyor) Nasil sokmayacak sokacak artik, Ulker: Ama her

an burayla seydeyim merak etmeyin iliskideyim, Bedrettin DALAN: Aciklama) 1 ne

tarzda yapacaksiniz, Ulker: Aciklamayi soyle yazdim su anda asagi cantami gotiirduler

metin elimdeydi, dedim ki seyim sayin Genel Kurmay baskani I.. B..un su tarihte basini

bilgilindirme toplantisinda sunn ifade et su sekildeki ifadesi uzerine a§agidaki

aciklamamn yapilmasi geregi dogmustur dedim soyle ki dedim, Bedrettin DALAN: He,

Ulker: Seyin bu Poyrazkoy deki araziye girilmesi Tiirk vatandaslarimn girebilecegi

yolundaki beyanlari kanunen 6'yle ise de sani girilebilecegi oyle ise de fiili durumda

bizim su tarihte yaptigimiz aciklamada belirttigimiz sekildedir dedim altina da §eyleri

koydum, iki yaziyi koydum eki olarak, Bedrettin DALAN: Muhtemelen siz simdi

diyeceksiniz gene sokmayacaklar, Ulker: i§te bugiin Nurdan gitmis gine §ey etmemisler



sokmamislar ama sail gunii sokmak zorundalar sokmazsa da zaten lehimize olur soyle ki

hakim orda tutanak tutar, kesif icin gelindi tespit icin gelindi ama komutanlik sokmadi

diye, Bedrettin DALAN: Ne gun gidiyorlar.., Bedrettin DALAN: Guzel giizel simdi bu

adamm o guzel seyinden sonra terse gidecek bi aciklama yapmamiz diizgiin, Ulker: Yok,

Bedrettin DALAN: Dogru olur mu olmaz mi, Ulker: §ey afiklamayi sizinle konustuk ya o

sekilde ben simdi birazdan cantamda eve gecince olmazsa sizi arar okurum metni aynen,

Bedrettin DALAN: Tamam, Ulker: Isterseniz sey etmeyelim vermeyelim veyahutta seye

kisiye ozel seklinde sey deyim kendisine gondereyim, Bedrettin DALAN: Anladim, yani

bizim bildigimizin disinda her hangi bir durum su anda mevcut degil, Ulker: Hayir hayir

elimizde hi? bi sey yok, sizin yani bizim elimizdeki seyler yalniz orda iste bi yeni kaset

cikarttilar, o ne derece dogru onu bilemem, Bedrettin DALAN: Ne kaseti, Ulker: §eyin o

adamcagizin neydi asker olanin, Ersoz mu, Bedrettin DALAN: Ersoz, Ulker: Ersoz,

Bedrettin DALAN: O yeni kaset degil eskisi, eskisi o, Ulker: Ha iste eski kaset de simdi

onu sey ettiler millete dagittilar ya artik gazeteler onu yaziyor, Bedrettin DALAN:

Yazsin, Ulker: Sizin konusmalanniz..., Bedrettin DALAN: Olabilir olsun ne olacak yani

sue mu varmis yani, kaldi ki o kaseti dogru bile olsa fiilen kullanmalan mumkun degil

ciinkii gayri yasal elde edilmis, Ulker: Dogru degil ustelik, Bedrettin DALAN: Gayri

yasal elde edilen, Bedrettin DALAN: Konusmalarimdan dolayi insan insan ne zamandan

beri dusiincesinden dolayi suclan.. bos ver ordan bi sey cikmaz, dogru degil dogru olsa

da cikmaz, olmasa da cikmaz onun disinda her hangi bi sey yok yani, Ulker: Hayir

konusmalanniz sizin iste sey 28 subati sizin ayarladiginiz komutanlarla gbrustuguniiz

falancayi oraya gbnderdiginiz o ve ona benzer laflar, Bedrettin DALAN: Bos laflar,

Ulker: He, Bedrettin DALAN: 28 subati ben mi ayarlamisim, 28 subatla benim ne

alakam var sacmahyorlar,... M9 bi tepki de gostermem, 28 subatda eger bi sucluluk varsa

0 zamanin biitiin basta Cevik pasa olmak iizere toplasinlar hepsini bana ne, kaldi ki 28

subat olali 10 sene oldu onun hukuken de seyi kalmadi gecerliligi, hukuksuzlukla da

ge9erliligi kalmadi 28 subat gayri kanuni bi isse herke basbakamn ... bunlar niye imza attilar,

orda bi sey yok, hani 28 subata mi atifta bulunuyorlar, Ulker: Oraya atifta bulunuyorlar,

Bedrettin DALAN: Bulunsunlar hie orda hie bi sey yok, Ulker: Evet, Bedrettin DALAN:

Hi9 ne hukuken bi §ey var ne fiilen, onemli degil o, ha ben yaptirmis olsam ne olacak 28

subat gayri kanuni bi sey miymis, Ulker: 28 §ubati sizin yaptirdiginiza kim seyde inanir

yani ..., Bedrettin DALAN: Ha diyelim ki ben yaptirdim gayri kanuni bi sey miymis,

komedi, 28 subatm basbakani orda duruyor, Genelkurmay baskani orda duruyor

duruyor, bakanlar kurulu orda duruyor, hepsi imzaladilar, benimle ne alakasi var,

Ulker_: Oyle, Bedrettin DALAN: Sa9malamislar, yani odak noktasi bu yani baska bi sey

yok, Ulker: Yayinladilar, onlan zaten oldu bitti, Bedrettin DALAN: Demek, demek ki ben

90k gii9lii bi adammisim Tiirkiye yi idare ediyorum ne guzel ya, o kadar guciim olsaydi ben

Turkiye yi ne guzel giilluk giilistanhk, dunyanin en demokrat en sahane ulkesi yapardim,

keske o kadar guciim olsaydi neyse komedi dedigi,

11.05.2009 giinii Saadet / Nurdan isimli sahislarla Bedrettin DALAN arasinda yapilan

telefon gorusmesinde ozetle; (Bedrettin DALAN'a ait vakif telefonundan Saadet isimli bayan

gorusuyor ve devaminda Saadet telefonu Nurdan isimli bayana baghyor), Bedrettin DALAN:

Pekiyi pekiyi citi cektiginiz zaman nasil tatbikat yapacaklar onlar, Nurdan: Baskanim

tarn bir tane kii9uk parsel var o parselin ortasinda sey var U9ak var U9ak duruyor hemen

burunlarin dibi bende merak ediyorum nasil olacak zaten boyle cit cekecegiz filan deyince

komutamn siirati degisti hemen dedim 9ekecegiz madem ki var, ..Bedrettin DALAN:

Hayir yani bir defa Genel Kurmay Baskani hatayi yapti konusurken bizde

yalanlamadik tabii ordunun basidir,... bir defa israr ile soyleyince sinirim bozuldu yani,

Nurdan: Evet evet herkes biliyor Baskanim orda yasayan herkes biliyor kadastro

mudiirunden seyine kadar yani mumkun mu buralara girmek boyle bir sey herkes biliyor,



Bedrettin DALAN: Citi cevirecegiz deyince morardi mi orda komutan?, Nurdan: Evet

(giiltiyor) surati degisti nasil olacak falan diye yani bi/.im cit ile sevirecegimiz alanin

ortasinda ucak var bir sembolik ucak var, Bedrettin DALAN: O zaman ucagi da kalsin

ucagi da orda kalsin, Nurdan:Tamam (giiluyor) oyle yapacagiz artik, Bedrettin DALAN:

Bir an evel cevirin bakalim ordan ne gelecek ise gelsin tamam mi?, Nurdan: Tamam

Baskamm tamam tamam, Bedrettin DALAN: Ayip, Nurdan: Ya o CPS aletine bagh

oldugumuz icin onlardan randevu aldik ancak oyle, Bedrettin DALAN: Tamam kizim

dedigi,

_ 17.06.2009 giinii Can O. isimli sahsin Bedrettin DALAN'a attigi mesaj iferiginde;

Can 6.: Sayin baskanim size iyi giinler, bizim burada Istanbulda saat suanda 21, ben Istek
Belde Lisesinin diploma torenindeyim, NBA eski genel sekreteriniz Can O.'yum., ...

Orduevinden emekli subay Can O.'yum, kiiciik oglum U. 6. liseyi bitirdi suanda toren

yapihyor, sayenizde bitirdi, biiytik oglumda R. O. O. bir hafta once iiniversiteyi bitirdi, o da

sayenizde oldu, hepimiz ellerinizden optiyoruz saygilanmizi sunuyoruz, 90k tesekkiir ederiz,

sayenizde her iki cocugumda ingilizce bilir vaziyette okullannizdan mezun oldu sayin

baskanim, htirmet ediyoruz saygi sunuyoruz, tesekkiir ederiz hayirh aksamlar baskanim

seklinde oldugu,

08.07.2009 giinii Bedrettin DALAN'in Faruk isimli sahisla yaptigi telefon

goriismesinde ozetle; Ferda U.: Alo, X $AHIS: Alo nasilsin, Ferda U.: Ha merhaba

tesekkiir ederim, Faruk bey yanimda, X: Veriyorum, Ferda U.: Okey, X: Bi saniye (X sahis

telefonu Bedrettin DALAN'a veriyor, Ferda U. da telefonu Faruk isimli sahsa veriyor), (Faruk

isimli sahis ile Bedrettin DALAN gorusme yapiyor), Bedrettin DALAN: Alo, Faruk: Alo,

Mister Die nasil nasil nasil yeni ismin Mister Die, Bedrettin DALAN: Iyi iyi sen taktiktan

sonra hersey iyidir, Faruk: Nasil keyfin iyimi, Bedrettin DALAN : Iyiyim iyiyim sen

nasilsin, Faruk: Sagolasin iyiyim Ferda hanimm ordayim toplanti yapiyoruz, Bedrettin

DALAN: Tamam devam edin obiir pezevengi cikartin kendim giriyorum oraya

dogrudan, Faruk: En iyisini yaptigini kalbimden soyleyeyim, Bedrettin DALAN :

Tamam tamam, Faruk: Tamam, Bedrettin DALAN: Dogrudan giriyorum, Faruk: Siiper

yapiyorsun tamam Mister Die tamam oyle diyorum artik Mister Die olarak tanindigin

icin, Bedrettin DALAN: Valla evlat yetistiriyoruz da ruhunu veremiyoruz yani onu Allah

veriyor, Faruk Uziilme, Bedrettin DALAN:... evlat yetistiriyorum neyse, Faruk: Uziilme

iiziilme, Bedrettin DALAN: Neyse neyse, Faruk: Neyse 10-15 gun sonra hersey diizelir,

Bedrettin DALAN: Insallah oyle goriiniiyor, Faruk: Gelince gerekeni yaparsin simdi M9

iizme canini, Bedrettin DALAN: Tamam tamam babacim, Faruk: Tamam agabeycigim,

Bedrettin DALAN: Seni 90k seviyorum kardesimsin her zaman her zaman benim bir tane

kardesimsin, Faruk: Sende keza abimsin kalbimden yiiregimden seviyorum hie iizme canini

on on bes giinumuz kaldi, Bedrettin DALAN: Tamam tamam baba sen Ferda ile bak 0

islere isinizi kurun dedigi,

12.07.2009 giinii Bedrettin DALAN'in Ferda U. isimli sahisla yaptigi telefon

goriismesinde ozetle; Bedrettin DALAN: Yok yok yok, Ferda U.: Obiir seyi soyledim

simdi ben ciktim onun yamndan, hemen kapidaydim zaten, onu haledecek bir, ikincisi

bizim avukat aradi sey bizim .... ondan sonra cok ilginc bir gelisme olmus bugun 4 saat

seyle cahsmis kendisininki ile, Bedrettin DALAN: He, Ferda U.: Hastanedeki arkadasi

ile ve si/in konusmalai 1111/1 kesinlikle sizin o konusmalarina iyice calismislar ve

olmadigini, onun da ispati var ellerinde, enteresan gelisme var yani, Bedrettin DALAN:

Aksam konusuruz, Ferda U.: Tamam okey, ben biraz detay ogrenebilirsem anlatirim

tamam mi size dedigi,

16.07.2009 giinii Ferda U./ Hasan ile Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

gortismesinde ozetle; (konusmamn devaminda Ferda U. isimli sahis telefonu Hasan isimli

sahsa veriyor) Bedrettin DALAN: Ne zaman^gprusecegiz sence, Hasan: Ya simdi zaten



yattim ... bitmis on 18 temmuzdan sonra turn etkileri onu yan etkileri de kirilacak

istediginiz zaman gelebileceksiniz yani size bi sey sorsalar bile bi sey olmuyor yani

serbestsiniz, Bedrettin DALAN: Tamam anladim, Hasan: Serbest yani hie bir sey yok

sizin icn boyle sorsalar bile sey diyelim mu yani serbestsiniz, Bedrettin DALAN:

Tamam anladim, Hasan: He bu konuyla ilgili hie bir girisimde bulunmaniza gerek yok

ciinkii sey degil yani sizle ilgili hie bir sey yok, Bedrettin DALAN: Tabi zatende yokdu da

bunlar boyle camur attilar izi kalsin, Hasan: Ya odur odur iste o belli seylerder belli seyler

cikarmak icin simdi onlar artik etkisizlesti artik onlarin size sey verecek seyleri yok

gucleri kalmadi, Bedrettin DALAN: £ok siiktir Allaha, Hasan : Onlarin hepsi desifre

olacak yani simdi birbirlerine girmek uzereler hie merak etme, Bedrettin DALAN: Hadi

insallah insallah dedigi,

20.07.2009 gtinii Ferda U. ile Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

goriismesinde ozetle; Ferda U.: Ben seyden aradim sizi ama siz bu telefondan niye

konusuyoruz simdi onu anlayamadim, Bedrettin DALAN: Hangi telefon bu, Ferda U.:

Bir dakika, ben obiir taraftan cevirdim, isterseniz bir kapatabilir iniyim, ben arayayim

tekrar, Bedrettin DALAN: Dur bakayim, bu numara hangi numara, Ferda U.: ... ben

anlayamadim ben seyden aradim sizi magic ten, ama 6'biir telefondan konusuyoruz simdi,

Bedrettin DALAN: 531 li ile, Ferda U.: Hi hi, ben, Bedrettin DALAN: ... sen kapat, Ferda

U.: Kapatiyorum anyorum tekrar dedigi,

22.07.2009 giinii Ferda U./ Hasan ile Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

goriismesinde ozetle; (konusmanin devaminda Ferda U. isimli sahis telefonu Hasan isimli

sahsa veriyor) Hasan: He daha oglen degil mi, dogru orasi oyle, burasi geceye geldi evet,

nasil efendim iyisiniz insallah, Bedrettin DALAN: Iyiyim Allah siikiir, gelsem koruyacan

mi beni, Hasan: Yo yo sey yok, Bedrettin DALAN: Yarin geleyim, Hasan: Tamam yarin

gelebilirsin herhangi bir risk yok sizin icin, Bedrettin DALAN: ..., Hasan: ... he ben ona

kefil, yok yok ben ona kefilim hicbir sey olmayacak Allahin izni ile, Bedrettin DALAN:

Yapma ya, Hasan: He hicbir seysi yok ciinkii ben mesaji gereken mesaji aldim, Bedrettin

DALAN: Aldin mi iyi, Hasan: Aldim gereken mesaji aldim, sizin icin hicbir risk yok,

Bedrettin DALAN: Tamam, anladim anladim, Hasan: He sen ondan yani emin ol, Allahin

izni ile o cok o mesaj cok yiiksek bir yerden geldi yani dedigi,

28.07.2009 giinii Ferda U. ile Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

gortismesinde ozetle; Ferda U.: ... Faruk beyi havaalamn orda ki oteline biraktim bu

aradan Hasan beyle bulustuk simdi Hasan bey demisti ya hani ara formiil bulunacak

diye hatirhyor musun bi ara formulu, Bedrettin DALAN: Hih hih, Ferda U.: Ondan sonra

diyor ki bu isin onu sey diyor zaten diyor tekrar dan sey yapmis yani ara formiil bulunacak

diyordu bu ... dedigim ara formiil bu diyor ve diyor yani iyi seyler olmayacak diyor yani

bunlann sonu seye gidiyor yani onu soyliiyor, Bedrettin DALAN: Belli olur, Ferda U.:

Ara formiil lafim, Bedrettin DALAN: Sonun da benim dedigim cikacak dedim, Ferda U.:

Sizin dediginiz cikti zaten o oyle diyor sizinde dim aksam dediginiz oldu oyle birisi

at a n in is ya hani baslanna, Bedrettin DALAN: iyi iyi tamam, Ferda U.: Ve soru su aynen

yani anlatiyor bana simdi hakem konumunda diyor ve sey diyor yani o Ozlem de sey

olabilir yani, Bedrettin DALAN: Peki sen simdi, Ferda U.: Seyahata gidebilirsiniz hih,

Bedrettin DALAN: §u seye bi ...omlas bizim ismimiz var mi yok mu bu seyde bu iiciincu

de, Ferda U.: Hih acacagim ama o telefon onda konustugum telefon evde onu eve gidince

arayacam ki simdi bundan konusmak istemiyorum onu sarja koymustum unutmusum evde

eve gidince arayacam onu yani lsaat 2 saat kadar simdi biz havaalamn oraya gelmisken

Ziileyha nin yanina geciyoruz simdi Hazan beyle ikimiz ordan eve gidecem zaten, Bedrettin

DALAN: Tamam Faruk u koydun mu otele, Ferda U.: Faruk u otele koydum dabulyu otele

havaalamn orda buda hani Ziileyha ..., Bedrettin DALAN: Yarin geliyor mu dedigi,

■SEE.
„„
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01.08.2009 giinti Ferda U. ile Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

gorusmesinde ozetle; Ferda U.: Sizi 90k taciz ediyorum ama, Bedrettin DALAN: Olur olur

kizim ben memnun oluyorum, Ferda U.: Seyi soyleyecegim, Ziileyha aradi da, Bedrettin

DALAN: He, Ferda U.: Dedi cok siiper dedi mesajlar var, ne zaman geliyorsun dedi,

Bedrettin DALAN: He, Ferda U.: Humadan dedi, bende dedim gelecegim dedim iste 1

saat yani 1 kac saate kadar gelecegim dedim, yani hani gel diye ozellikle aradi yani,

haber vereyim dedim size de, Bedrettin DALAN: Tamam kizim biran ewel git, biran

ewel git de haber ver, Ferda U.: Tamam oldu, birde sizi ben artik baska bir numaradan

arayacagim 39m yani olur mu, ciinkii degistirecegim seyimi, Bedrettin DALAN: Tamam

9ocugum, Ferda U.: Tamam hadi gortisiiruz ho^akahn, Bedrettin DALAN: Hadi sagol

dedigi,

04.08.2009 giinii Ferda U. ile Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

goriismesinde ozetle; Ferda U.: Evet, Amerika cebi Amerika numarasindan, Tiirk

cebinden aramasin dedi, Bedrettin DALAN: Var var biliyorum, Ferda U.: Hi hi bekliyor

telefon, Bedrettin DALAN: Bende var, Ferda U.: Tamam mi, Bedrettin DALAN: Tamam

tamam tamam, Ferda U.: Ulasamazsamz beni caldirirsiniz ona gore diisuniiruz, Bedrettin

DALAN: Tamam tamam, olur olur dedigi,

05.08.2009 giinii Ferda U. ile Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

gorusmesinde ozetle; Ferda U.: Ondan sonra ama simdi Barlas daha elime gecmedi bizim

elimize gecmedi daha diyor yani ben gectigi anda bakacam sana haber verecem diyor,

Bedrettin DALAN: Tamam, Ferda U.: Ne kadar dogru ne kadar yanhs bilmiyorum yani siz

nasilsiniz bu arada, Bedrettin DALAN: Iyiyim bende basin bildirisi sey yaptun Ulker

hanima dikte ettim yann cikacak her halde her yere go'nderdik, Ferda U.: Ha bugiin

gonderdiniz di mi, Bedrettin DALAN: Evet evet kizim, Ferda U.: Anadolu Haber

Ajansma da gonderiyorlar mi acaba biliyorlar her halde nerelere gondereceklerini,

Bedrettin DALAN: Bilirler bilirler, Ferda U.: Ha iyi tamam o zaman ondan sonra seyi

soyleyecektim iste Barlas dedi ben 12 de toplantiya giriyorum dedi 1 de cikacam 0 arada

zaten benim elime de ulasir dedi yani suan dedi bi sey soyleyemiyorum dedi, Bedrettin

DALAN: SJmdi benim ismim cikmamis Cnn Tiirk oyle soyliiyor benim ismim yok, Ferda

U.: Evet ama ne kadar dogru acaba, Bedrettin DALAN: Dogru dogru, Ferda U.: Allah Allah,

Bedrettin DALAN: O zaman ... iyi demek ki bi sey bulamadilar ne bulacaklar ki, Ferda

U.: §ey Ozbek in var mi ismi acaba, Bedrettin DALAN: Pek zannetmiyorum onun da

yok, Ferda U.: Hayir ama o i9erde, Bedrettin DALAN: Kimin o, Ferda U. : Mustafa

OZBEK var ya hani Bans larla ayni gun giden hani, Bedrettin DALAN : Hah onlar var

onlar var, Ferda U.: Aaa 0 zaman siiper haber bu, Bedrettin DALAN : Evet onlar var,

Ferda U.: Ooo 90k giizel bir sey 0 zaman bu, Bedrettin DALAN: Yani bi sey bulamadilar

bence, Ferda U. : Ay o zaman kesin oyle bi sey hani 0 grup varsa eger kesinlikle,

Bedrettin DALAN: O grup var, Ferda U.: O grup varsa zaten tamamdir is yani siiper,

Bedrettin DALAN: Bans la gidenlerin hepsinin ismi var benim adim yok, Ferda U.:

Super 90k sevindim, Bedrettin DALAN: Kulp takamadilar, Ferda U.: Ay bu giizel haber,

Bedrettin DALAN : Sen sunu bi Ali Riza ya sor da bana bi don ne anlama geliyor, Ferda

U.: Tamam tamam aradim anyorum ben sjmdi onu tamam hemen size donliyorum, Bedrettin

DALAN: Tamam 9ocugum, Ferda U.: Hos.9a kal, Bedrettin DALAN: Hadi gozlerinden

opiiyorum dedigi,

05.08.2009 giinii Ferda U. ile Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

gorusmesinde ozetle; Ferda U.: He simdi Ali Beyin yorumu su, eger yok ise diyor,

Bedrettin DALAN: He, Ferda U.: Yakalanmadigi icin ifadesi ahnmadigi icin tefrikat

yapilmistir diyor, ama diyor onunla ilgili herhangi bir sue ... varsa diyor dosyamn

icerisinde mevcut olmasi lazim diyor, yani daha sonradan sey olmuyor diyor, yani

neticede si/in ile ilgili ne ... adimzin gectigi yerlerden sizin ile ilgili suclama varsa cikar



diyor, anlatabiliyor muyum, Bedrettin DALAN: Peki, Ferda U.: Yani tefrikat yapilmasi

zaten diyor iddianamenin en sonunda demesi lazim ki bu kisiler ifadesi alinamadiklan

icin sey yapilamamistir diye yazmasi lazim diyor, iddianame elime gectiginde ben ona

bakacagim diyor, once bir elimize gecirelim diyor, hani tefrikat yalpilmis olabilir diyor,

o zaman bu bizim isimizi kolaylastinr diyor, tutuklamamn seyini diyor, direkt bize oyle

bir hak veriyor zaten diyor, Bedrettin DALAN : Ha, sunu da soruver o zaman, Ferda U.:

Isterseniz numarasim vereyim siz de konusun dedigi,

05.08.2009 giinii Ferda U. ile Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

goriismesinde ozetle; Bedrettin DALAN: Alo, Ferda U.: Merhaba konustunuz mu Ali beyle,

Bedrettin DALAN: Konustum, Ferda U.: Ha iyi, Bedrettin DALAN: Konustum kizim,

Ferda U.: Tamam o zaman ben seyle haberlesince ben arayacagim sizi Barlas la, Bedrettin

DALAN: Tamam dedigi,

05.08.2009 giinu Ferda U. ile Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

goriismesinde ozetle; Ferda U.: Merhaba internete du§tii iddianame, Bedrettin DALAN:

He, Ferda U.: Barlas dedi ki CNN Turk e gir dedi, aradi gelmene gerek yok dedi, sizin

HABERAL ile ilgili telefonda Amerikadan konustugunu/ konusma var, Bedrettin

DALAN : He ... ne varki, Ferda U.: Yok bir sey yokta ..., Bedrettin DALAN: Allah seni

korur, Ferda U.: He, Bedrettin DALAN: He, Ferda U.: Sey demissiniz, Atatiirkculeri ve

laik insanlari toplamaya calisiyorlar gibi bir sey demissini/ dedigi,

05.08.2009 giinu Ferda U. ile Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

gorusmesinde ozetle; Ferda U.: Merhabalar simdi Ali bey bakiyor bilgisayardan da ben

disardayim ben birinci sayfaya kadar geldim orda cikmak zorundaydim ama ben

tahmin ediyorum yani hani sey ... HABERAL la konusinularim/i okudum, Bedrettin

DALAN: Hih, Ferda U.: Ondan sonra siz orda sey diyorsunuz iste Atatiirkciikri laikleri

hepsini toplayacaklar bu iddianameleri 11-12 kadar cikacak falan diyorsunuz ona,

Bedrettin DALAN: Hih, Ferda U.: Ondan sonra onun ifadesi oda ifadesinde demis ki hani

ben sizin orda firari oldugunuzu bilmiyordum Dalan oyle gittigini diyor ama diyor

telefonda zaten diyor Dalan kendisi o ozellikle gittigini soyluyor diyor yani falan sacma

sapan bi yani lmbir anlam ifade etmeyen hani sey acisindan boyle sohbeti yazmislar

oraya yani ama Ali bey simdi acmaya cahsiyorum diyor en son sayfasina bakacak ki

onun ona gore haberlesecegiz yani, Bedrettin DALAN: Dogru tamam cocugum, Ferda U.:

Sonra ben eve gidince sizi aranm seyden uzun uzun konusuru/ bugiin konusulacak

seyler var baya, Bedrettin DALAN : Tamam tamam ne var nelerle ilgili, Ferda U.: Yok

seyler var Ali bey §ey diyor mesela cuma giinii gidip avukat sizin vekaletname

vereceginiz avukat o Sedef dedi de siz Sedef e vermiyorsunuz o yiizden ben Sedef

demedim o Sedef demedim o Sedef Mehmet ...ALA ne yapti savciliga gidiyor sey o yetki

istiyor sizin adiniza yetki istiyor sizden aldigi vekalet nameyle mahkeme derse ki yetki

veriyoruz demek bu isin devami var sizinle ilgili yok ise diyor ki hayir zaten bu kisiyle bi

seyimiz yok diyor yetki vermiyor boyle bi sey varmis kanun da seyde yasada yani

savcilikla ilgili, Bedrettin DALAN: Hih anladim, Ferda U.: Hah o zaman diyor bu isin

devami olup olmadigini bir an once o sekilde anlamis oluruz diyor, Bedrettin DALAN:

Hih anladim tamam, Ferda U.: Tamam mi, Bedrettin DALAN: Kendinin

yetkilendirilmesini istiyor orda anladim, Ferda U.: O da diyor ku yetkilendiremem boyle

bir olay yok zaten dedigi anda isjn devami yok demektir oluyor bir an once ogrenmek

adina soyluyor bunu, Bedrettin DALAN: Anladim iyi mantikli tamam, Ferda U.: Oyle

simdi Ali bey bakiyor hih, Bedrettin DALAN: Ama bu ... son sayfasinda bi sey yoksa zaten

gene de bi sey olmaz, Ferda U.: Yok ben eve gidince inicem ama Ali bey simdi ugrasiyor

aradim, daha acamadim ben diyor bakiyorum diyor ilk klasor sey ... klasorler varmis

onlari acmis ama iddianameyi acamadim diyor ama var yani bende gidecem Ali bey

ugrasiyor sen dur benden haber bekle dedi dedigi,



09.08.2009 giinii Ferda U. / Miige. A. ile Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

gortismesinde ozetle; (konusmamn devaminda Ferda U. telefonu Miige. A'ya veriyor)

Bedrettin DALAN: ...Bende sizi ozledim ya vallahi, Miige A.: Vallahi 90k ozledik ama

durun orada daha durun baskanim ya biraz bekleyin biraz sabredin biraz sabredin

biraz durulsun ortahk ondan sonra gelirsiniz insallah, Bedrettin DALAN: insallah ama

tahmin ediyorum bu aksama gelirim, Miige A.: Gelmeyin ba ska nun vallahi gelmeyin hie

degmez yani suan hie degmez siz daha iyi biliyorsunuz ama s.uan gelmeyin dedigi,

12.08.2009 giinii Ferda U. ile Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

goriismesinde ozetle; Bedrettin DALAN: Alo, Ferda IL: Arayayim mi, Bedrettin DALAN

: Ara kizim seyden de arayabilirsin, Ferda U.: Tamam tamam anyorum, Bedrettin

DALAN: Benim seyden ... nialiiiii §eyden de arayabilirsin, Ferda U.: Tamam okey

hos9akalm dedigi,

14.08.2009 gunii Ferda U. ile Bedrettin DALAN arasinda yapilan telefon

goriismesinde ozetle; Ferda U.: Alo, Bedrettin DALAN: Alo, efendim 9ocugum, Ferda U.:

Hemen mesaj vereyim, Amerikadan haber geldi, i§te sizi yann anyormus Chicago ya

geciyorum diyor, ondan sonra yann sizi arayacakmis, Bedrettin DALAN: Tamam

9ocugum optiim seni, Ferda U.: Bir 0 ikinciside Erol Bey yann geliyor, havaalamnda sizi

karsilayacaklar dedim, ona gore siz yani birini gonderiyorsunuz degil mi oraya,

Bedrettin DALAN: Tamam, tabi tabi 9ocugum, Ferda U.: Tamam oyle konustuk, hadi

aksam konusuruz o zaman dedigi, tespit edilmistir.

c-Orgiitsel Irtibatlar

Ilhami Umit HANDAN emniyet ve savcihk beyamnda , Veli KUCUK'iin gorev

yaptigi donemde patronu Bedrettin DALAN'in yanina gelip gittigi i9in tanidigini, Veli

KtJCUK'iin Bedrettin DALAN'in yanina 5-6 ayda bir gelip gittigini,Erol

MUTERCIMLER'in patronu Yeditepe Universitesinde ogretim gorevlisi olarak 9ahstigini ve

Bedrettin DALAN'in yanina gidip geldigi i9in tanidigini, Ahmet Tuncay OZKAN'i

Bedrettin DALAN'in yanina gelip gittigi i9in tanidigini, Tuncay OZKAN'in ortalama ay da bir

(1) Bedrettin DALAN'in yanina geldigini, Adil Serdar SACAN'i Yeditepe Universitesinde

ogretim gorevlisi olarak 9ahstigindan dolayi tanidigini, Halil Kemal GURUZ'ii Istanbul'a

geldigi donemlerde Bedrettin DALAN'in yanina ugrayip goriistiiklerini bildigini,Ali Yasak'in

Bedrettin Dalan'in yanimnda gordugunii,Kemal Yal9in ALEMDAROGLU'nun siirekli

geldigini, Yalcin KUCUK'iin bir kez ve Atilla A...nm Bedrettin DALAN' 1 arahkla bir ka9

kez ziyaret ettiklerini,beyan etmistir.

Dosyada detaylan yer alan telefon goriismelerinden ve siiphelinin Ergenekon Teror

Orgiitiine yonelik sorusturmada gozaltina ahnan ilhan Sel9uk, Ahmet Tuncay OZKAN,

Kemal GURUZ Kemal AYDIN,Erol MUTERCIMLER Durmus Ali OZOGLU ile irtibatli

oldugunu ve saniklarla gizli goriismeler yaptigini ortaya koymaktadir.

Sanik Levent ERSOZ'iin Mahkeme sorgusunda;

Istihbarat Daire Baskanhgi doneminde kendisini ziyarete gelen kisilerin bazilannin ses

ve goriintulerini iistlerinin emri uzerine 9ektirdigini, bunlan daha sonra Jandarma Genel

Komutanhgina sunduklanni, ziyaretine gelen Cem U., Bedrettin Dalan, Kivan9 D., Turgut A.

ile bu sekilde goriistiigiinii, bu kisilerin kendilerine iletmek istedikleri seyler oldugunu, bu

maksatla sahislarla goriistiiklerini, bu kisilerin bir kisminin Jandarma Genel Komutanini

ziyaret ettiklerini, oradan yonlendirme ile kendisine geldiklerini,

Sanik Hasan Atilla UGUR'un Mahkeme sorgusunda, Mustafa BALBAY ile ilgili

gizli gortisme kayitlanni ellerinde bir tape olsun diye bulundurduklanni, Tuncay OZKAN,



Nuray BASARAN, Bedrettin DALAN ile yapilan goriismelerin Cd 9oziimlerini de bu

aktardigi gerek9e sebebiyle kaydedildigini,

Sanik Veli KUCUK'iin Emniyette alinan ifadesinde; Adil Serdar SACAN'i taniyip

tammadigi soruldugunda; Adil Serdar SACAN'i Yeditepe Universitesinin sahibi Bedrettin

DALAN'i ziyarete gittiginde Bedrettin DALAN'in odasinda karsilastiklanni, kendisinin

orada ders verdigini ogrendigini ancak konusmadigini,aynca cep telefonunun ve ajandasinin

yapilan incelemesinde; Bedrettin DALAN'in isim ve telefon numarasinin "Bedrettin Dalan

533 " ve "Bedrettin Dalai 2163 " "Bedrettin DALAN 0216 57 " numarah

telefonunun yer aldigi,

Supheli Yalcm KUCUK'un Emniyette alinan ifadesinde; Bedrettin DALAN'i

yaklasik 4-5 yildir tanidigini, Bedrettin DALAN'in Ankara ilindeki kendi evine birka9 kez

geldigini, kendisinin de Istanbul ilinde Yeditepe Universitesine daveti iizerine bir kez

gittigini, iiniversiteyi kendisine tamttigini, herhangi bir faaliyette birlikteliklerinin olmadigini,

Bedrettin DALAN ile iilke meseleleri konusunda sohbetlerinin oldugunu,aynca supheliden el

konulan; (1) adet "7 Agustos" ibaresi ile baslayip "hissediyorum" ibaresi ile biten basketbolcu

resimli el yazmasi okul defterinin (60) ile numaralandinlmis sayfasinda, "Balgat 24 Haziran"

tarihinin altinda, "Onceki Gun BEDRETTIN DALAN, Haluk ... geldiler, verimli oldu'

seklinde notun yer aldigi,

Sanik Huseyin NAZLIKUL'un Savcihkta alinan ifadesinde; Tape No:8127,

20.08.2008 tarihinde Bedrettin Dalan ile yaptigi goriismenin Tuncay Ozkan'in da katilacagi

bir yemekli toplantiya iliskin oldugunu,

Sanik Ismail YILDIZ'in cep telefonunun yapilan incelemesinde; "Bedrettin.Dalan

5544969" seklinde isim ve telefon numarasinin yer aldigi,

Sanik Mehmet Adnan AKFIRAT'in 354532010923898 imei numarah cep telefonu

ve 0555 numarah sim kartimn yapilan incelemesinde, "Dalan53355 " "Dalanl

5323 " seklinde isim ve telefon numarasinin yer aldigi,

Isci Partisinin telefon rehberleri incelendiginde; Bedrettin DALAN'in isim ve

telefon numaralannin "Bedrettin Dal, Bedrettin Dalan 0212 342 -342 O....(216) 57....-

(216) 326-....-0535 72....-(533) 55 -0532 33 " yer aldigi,

Supheli Mustafa OZBEK'in 359542/01/195847/5seri nolu cep telefonu ve

0801140345458 seri numarah sim kartin yapilan incelemesinde; "BEDRETTiN DALAN

5336 " numarah telefonunun ve isminin yer aldigi,

Supheli Tuncer KILIN(^'tan el konulan (l)numarasi ile numaralandinlan el yazmasi

telefon fihristinde; "Bedrettin DALAN: 0216 3 -326 9 -578 ", (3) numarasi ile

numaralandinlan el yazmasi telefon fihristinde; "Bedrettin Dalan 0216 578 ", (4)

numarasi ile numaralandinlan el yazmasi telefon fihristinde; "Bedrettin Dalan 0216 3 326

99....0216 5 " isim ve telefon numaralannin yer aldigi,tespit edilmistir.

Haklannda kamu davasi a9ilan saniklarm dijital verileri,cep telefon kayitlan ve

flhristleri ile ele ge9irilen notlardan,yukanda adi ge9en orgut iiyeleri ile siiphelinin irtibatli

oldugu anlasilmaktadir.

d-Siipheli hakkinda sorust uinia kapsaminda elde edilen diger deliller:

Sanik Mehmet Sener ERUYGUR'un Genel Baskanhgini yaptigi Gazi Mustafa Rental

Bulvari 102/7-8 Ankara adresindeki ADD Genel Merkezi Genel Baskan Odasinda bulunan 13

Nolu Cd i9erisinde yer alan "17oca04_kivanc_degirmencil.wav" ses kaydinda konusan

sahislardan birisinin Kivan9 DEGIRMENCi kod adini kullanan Ismail YILDIZ oldugu, yine

konusmalann i9eriginden diger iki sahsin rutbeli askeri personel olduklan, bunlardan birisinin

general riitbesinde Levent ERSOZ , digerinin ise albay riitbesinde Hasan Atilla UGUR

oldugu anlasilmistir.



Gorusmenin basinda Ali Mufit GURTUNA'nin Istanbul Biiyiiksehir Belediye Baskanhgi ile

ilgili olarak konustuklan, bu baglamda Levent ERSOZ'un Ali Mufit GURTUNA'ya destek

verilmediginden bahsettigi, Ismail YILDIZ'in da "Ali Miifit ile ugrasiyoz hala... Basbakan cok

yogun bir baski uyguluyor buna." diyerek Ali Miifit GURTUNA'ya basbakan ve bazi

milletvekillerinin "bir yere gitme bizde kal baskisi" yaptiklanndan bahsettigi, gorusmenin

devaminda Levent ERSOZ'un de "Agar ne yapiyor?" diye sordugu, Ismail YILDIZ'in "Agar' da

bu operasyonu bekliyor, GURTUNA operasyonu nu" dedigi, ve "bu olur yada olmaz

Alternatiflerini hazirliyahm bir yandan bir yandan alternatiflerini hazirhyoruz." diyerek tespit

ettigi isimleri saydigi, Levent ersoz'iin secimlerle ilgili "ittifak olayi falan diisunmiiyonuz mu

hie?" diye sordugu, ismail yildiz'in da ittifak diisiinmediklerini, ittifakin goriinmez ittifak

seklinde olmasini soyledigi ve devaminda mehmet agar ile ilgili olarak; "propaganda

stratejisinde cekingen davranmazsa sayin agar biz bu secimde bize istedigimizi yapma

firsati verirse yiizde 25'i yakalayabiliriz biz.... biz en zayif noktasim ekonomi olusturuyor

diye diisiiniiyoruz. dolar bir anda ornek veriyorum 100.000 lira artti, akp nin yerel secimde

alacagi oy bitti pasam. Yani ciddi anlamda zarar goruyor bundan," "kullamlabilecek ciddi

propaganda enstriimanlari var.... medyamn buradaki seyi onemli. ben onun icin sayin

Agar Dalan' 1 getirdiydim buraya, Dalan ...manipiile etmemizi yol acip enforme etmemize

sebeb olaeak kanallari acar pasam. onun oyle bir b'zelligi var. Dogan' a yakin,

Karamehmet' e yakin, Dine bilgin' e yakin, bunlari Agar'a Dalan'in oflsinde enforme edildi

onlara pasam." dedigi, ve gorusmenin devaminda ismail yildiz'in "savin Dalan divorum sunu

soyle sunu soyle bak bu arada sende bizim liderimizsin bir siirc sonra, ciinkii sonra bu alan

bosalacak agar cumhurbaskanligina kayar yada sen kayarsin onu simdiden belirlemek zor,

ama sende hie degilse senaryodaki yerini al dedik." seklinde gorusmenin tespit

edilmistir.yapildigi

Sanik Ismail Yildiz'dan ele ge^rilen Samsung s0dwjljl918228 seri numarah

harddisk icerisinde "siyaset yorgunlugu.doc" isimli word belgesi icerisinde ""siyaset

yorgunlugu" ya da "insan unsuru"nun takviyesi" bashkli yazi oldugu goriilmiis, "tek

9ikar yol, tiirk silahli kuvvetleri'nin siyasete dogrudan miidahalesidir!" bashgi altinda;

"Uniter devlet ve millet modeli"ne, Ataturk9ii Diisiince Sistemi'ne, "laik demokratik

hukuk devleti kimligi"ne, boliinmez biitiinluge, istiklal ve istikbalimize karsi i9eriden ve

disandan yapilan bu sistemli saldin ve savasa, ancak "TSK'nin kapsamh mlidahalesi" ile

karsi konulabilir ve sonu9 ahnabilir.

Yani toplumun turn katmanlan ile i9imizdeki ve disimizdaki tiim diismanlanmiz;

"otorite"yi, "kararhhgi", "giicii" ve "durusu" bizzat hissetmelidir. Ancak boyle bir kararhhkla

olusacak Meclis ve Hiikumet istenilen sonucu alabilir.

Goreve hazir olan var mi?

2002 Se9imleri'nin arka plani ve Edelman'in YSK ziyareti ile ilgili birlikte yapilan

degerlendirme sonrasinda AKP Hiiktimeti bir "milli giivenlik sorunu" olarak algilanmis;

ancak "ABD, ingiltere, israil ve uluslararasi orgutlerin ordiigii ag" sebebi ile a9ik9a harekete

ge9ilememistir.

Bu sure9te bir 90k isimle miilakat yapilmis ve talep iizerine bunlann ikisi ile mutfak

arasinda bir gorusme ger9eklestirilmistir. Bu goriismelerden sonra Ali Miifit Giirtuna ismi

elenmis ve "Bedrettin Dalan ile temasin devam ettirilmesi"ne karar verilmistir.

Sayin Dalan'la bu sure zarfinda siirekli temas halinde olunmus; bu "olasi pozisyon"a

hazirlanmasi istenmistir. "Ger9eklesme ihtimali 90k yiiksek ama kesin olmayan bu single

ilgili olarak Sayin Dalan'in yaptigi turn hazirhklar" yakindan gozlemlenmi§ ve rapor

edilmistir.

Hi9bir partinin hazir olmadigi "biiyuk kaos"a Sayin Dalan'in U9 yil boyunca nasil

hazirlandigina iliskin yeterli dokuman vardir. Bu dokiimanlar iizerinden satirbaslan ile "Sayin



Dalan'in yaptigi hazirhklar, yaptigi katkilar ve ger9eklestirdigi temaslar" hakkinda bilgiler

verilebilir.

Sayin Dalan'in "Istanbul Btiyiiks.ehir Belediye Baskani" gibi siyasal bir kimligi vardir.

Ozal'in bir i? darbe ile koltugunu ele ge9irmesinden korktugu Dalan, ANAP deneyiminin

ardindan bir parti kurarak reel siyaset ger9egi ile yiizlesmis., DYP'de Demirel'le politika

yapmi§, ISTEK Vakfi ve Okullan ile Yeditepe Universitesi Miitevelli Heyeti Baskani olarak

da farkh alanlarda bir profil olus.turmus.tur.

Tiirkiye, Istanbul, ozellikle Bizans (imparatorluk bakiyesi, tarihin birikimi Istanbul

kastediliyor. Ve etnik, dini, sosyal, ekonomik tezgahlar.) ile diinyayla ilgili farkh bir bakis

a9isini ve yaklasimi elde etmis ve bu birikimle Tiirkiye'yi yonetecek bir derinlik kazanmi§tir.

Aslen Bayburtlu, Aydin dogumludur. "Istanbul'da tahsil, ticaret ve siyaset yapma",

"ANAP'in dort egilimini gozleme" gibi insani sira disi yapacak bir 90k sosyal, kiilttirel,

ekonomik, siyasal, dini ve etnik faktoru Tiirkiye potasinda sentezleyerek, "milleti

kucaklayacak bir yonetici kimligi"ni olusturmustur.

Butiin bunlann yaninda Sayin Dalan Neo-Conlar'in Turkiye'ye yonelik

ger9ekle§tirdikleri yogun operasyon esnasinda ABD'deki odaklara Tiirkiye'nin goriisjerini

hem bizatihi kendisinin, hem de bizim aktarmamiza yardimci olmus.tur. Bu kapsamda

ABD'lilerle temas kurmamizda elindeki imkanlan bize de tahsis etmistir. Bir 90k yabanci

diplomatin gelmesini saglamis; "AKP, Tiirkiye, Ortadogu ve Tiirk Cografyasi ger9eginin nasil

algilanmasi gerektigT'ni hem kendisi, hem de bizim anlatmamiza katkida bulunmus.tur.

Bu baglamda Yeditepe Universitesi, talimati ile bize hep a9ihm saglamis ve katkida

bulunmustur.

"Ekonomik istihbaratla ilgili etkinlik 9er9evesinde yaptigimiz operasyon"a sponsor

oldugu gibi, diger faaliyetlerimizde de katkisini esirgememistir.

"ABD'li Neo-Conlar'in Tiirkiye'de lhmh islami diktatorliik kurma projesi" Sayin

Dalan'in hazirhgi, sponsorlugu, iliski agi ve enformasyon transferi ile sonlandinlabilmistir.

Sayin Dalan bazen "golge bir basbakan", bazen "golge bir disi§leri bakani", bazen de

"golge bir ekonomiden sorumlu devlet bakani" gibi davranarak "Turkiye'nin AKP ile olus.an

zaaflan"ni telafi etmistir.

"Tiirkiye'nin yonetim modeli, makro ve mikro sorunlan" 9er9evesinde yaptigimiz bir

90k gorusmede "Sayin Dalan'in hazirhginin ebatlanni ve detaylanni" bizzat gorme ve analiz

etme imkani buldum.

Basta "makro ekonomik sorunlar" olmak uzere, "boliiciiliik", "irtica", "egitim",

"saglik", "sosyal giivenlik", "i§sizlik", "iiretim ve ihracatin artinlmasi", "alt yapi sorunlan",

"turizm", "dis ticaret" gibi ajandamizda 96ztimii aranan sorunlan olusturan tiim konulardaki

9ah§masi izlenmis, analiz edilmis ve Sayin Dalan'in isminde konsensus saglanmistir.

"Sayin Dalan'in Istanbul sermayesi", "Israil, ABD, ingiltere, Fransa, Almanya ve

Rusya ile iliskilerinin derinligi" incelendiginde de "di§ politikada karsilastigimiz bir 90k

soruna a9ihm getirebilecegi ve Turkiye'nin yeni kozlar elde etmesinde etkin rol

iistlenebilecegi"degerlendirilmistir.

Bununla birlikte Sayin Dalan Yeditepe Universitesi'nin imkanlanni ve altyapisini

gorii§meden sonra siirekli boyle bir goreve hazirlik i9in yeniden degerlendirmis ve bir nevi

"nitelikli bir hazirlik donemi" ge9irmistir.

Bugiin Sayin Dalan hem bir Bakanlar Kurulu, hem bir Danisma Meclisi tiirii

oluMim i^in isliirli»i icinde ger9ekle§tirilebilecek ^ekilde goreve hazirdir.

Ayrica Sayin Dalan'in bu goriisme doneminde "bu gorevi kendisinin di^inda daha iyi

yapabilecek birisinin bulunmasi durumunda feragat edebilecegini ve her tiirlii destegi

verecegini" defaatle ve samimi bir bi9imde ifade etmesi degerlendirilmis.; ama diger

alternatiflerin "tecrube", "kalite", "derinlik", "ilis.kiler agi", "yonetsel kabiliyetler", "siyasal

pratik", "dis dunya ile temaslar", "is/1 a,ikyasi"''ile ili^kiler", "etnik soruna yaklasim",



"ekalliyetlerle ilgili diis.unceleri ve ili§kileri", "Atatiirkculiik", "Atatiirk9ii diis,iince istemine

yakinlik ve katki", "laiklik ile ilgili acihm ve diis.iinceler" gibi bir 90k parametre iizerinden

yapilan analizler sonucu "Sayin Dalan iizerindeki konsensus" her rotasyon doneminde devam

etmi§tir.

Sayin Dalan'in konferanslanndan derlenen kimlik, Kiirt9e, Kurt9uliik, Turk, Atatiirk,

Atatiirk9iiluk ile ilgili goriisjeri de bir "devlet adami" kimliginin turn boyutlan ile temayiiz

ettigini gostermektedir." §eklinde degerlendirmelerin yer aldigi g6rulmiis.ttir.

Sanik Hasan A til In UGUR'dan ele ge9irilen 5 nolu CD, Sanik Mehmet Sener

ERUYGUR'un genel bas.kanhgim yaptigi Atatiirk9u Diis.iince Dernegi Genel Merkezinde ele

ge9irilen 13 nolu CD i9erisinde yer alan ses kaydi ve 9ozum tutanagi i9eriginde;

Tutuklu samklar Levent ERSOZ, Hasan Atilla UGUR ve Kivan9

DEGIRMENCI kod adh tutuklu sanik Ismail YILDIZ ile Bedrettin DALAN arasinda

yapilan goriis,me 9oziimunde ozetle; Oncelikle bir sure Jandarma hakkinda konu§tuktan sonra

Tiirk Silahli Kuvvetlerinin genel yapisi ve iilke giindemindeki meselelere yaklasimi ile ilgili

konus.tuklan, bu 9er9evede Bedrettin DALAN'in "en biiyiik sorumluluktan ka9an

kurumlardan birisi maalesef sizin kurumunuz" "ben geldigim zaman buraya, kimlerle

yaptigim konusmalan anlatinm, Kivnk Pas.adan basjayarak" dedigi, devaminda Dogan

GURES 'ten bugiine kadarki turn genelkurmay ba§kanlannin arkadas.i oldugunu ve hepsine

tilkedeki tehlikeyi anlatmaya 9ah§tigini, bir an evvel tedbir ahnmasi gerektigini soyledigini,

Tiirkiye'nin islamci federal bir kiirt yapiya dogru gittigini anlatmaya 9ah§tigini, fakat

hi9birisine anlatamadigini, zamanmda Dogan GURE§'e durumu defalarca anlatmaya

9ahs.tigini, fakat Dogan GURE§ 'in konuyu basite indirgedigini ve "topugu vurdum mu

bitiririm onlann i§ini" dedigini, fakat bunun boyle olmayacagini, her ge9en giin 90k ge9

kahndigi, bu nedenle bir an evvel bir §eyler yapilmasi gerektigini soyledigi,

Goru§menin devaminda kendisinin bir zaman Iran Genelkurmay Baskani ile oturup

konustugunu ve Iran da herhangi bir §ey yapamadiklan i9in adami su9ladigim, bunun uzerine

Iran Genelkurmay Ba§kamnin "farkinda oldugumuz zaman askeri ki§ladan 9ikaramadik. Kisja

ile ?ehir arasindaki yollara 9arsaflilar yattilar, diinyanin hi9bir askeride 9igneyip de kendi

milletini inkar edemez. Bizden ge9ti de siz kendinize bakin." dedigini soyledigi, gorii§menin

devaminda on giin once l.inci Ordu Komutani Yasar BUYUKANIT'a anlatmaya 9ah§tigini,

fakat ona da anlatamadigini soyledigi, bunun uzerine Levent ERSOZ'tin "Ya§ar Papaya

anlatamadiniz. Bu iki ciimle ile ozetlediginizi anlatamadiniz." dedigi, Bedrettin DALAN'in da

anlatamadigini soyledikten sonra "biitiin Silahli Kuvvetlere anlatamadigim §ey §u. En az

siviller yapti. Siviller boyle bir §ey yapamaz. Tiirkiye Cumhuriyetinin sosyolojik yapisi sivil

bir enstiitashana miisait degil." dedigi ve devaminda bir siire Osmanh ve Tiirklerden

bahsettigi, devaminda Tiirkiye'de anadolu insaninm zenginle§mesine miisaade edilmedigi i9in

Anadolu da fikir hareketi ve buna bagh olarak aydinlanma 9aginm geli§medigini, Avrupa da

ise bu durumun tarn tersi oldugunu ve bu nedenle Avrupa'da burjuvamn krahn elinden

giictinii aldigini, cumhuriyeti ve demokrasiyi kurduklanni, fakat demokrasi ve cumhuriyeti

asla sahipsiz birakmadiklarim, bugun Amerika ve Avrupa'daki demokrasinin arkasmda yiizde

bir milyon 0 burjuvamn kontrolii oldugunu, Amerika'da Kennedy burjuvamn kontroliinden

9iktigi i9in olduriildiigiinu soyledigi, Bedrettin DALAN'in 9evresindeki zenginlere tavsiyede

bulunurken "siz yeni yetme zenginlersiniz, ama iilkenizin burjuvasi olmasi i9in hizlandinn

kendinizi, okuyun hizlandinn. Yani Tuncay O....in yiizune soyledim. Bir §ey demiyor ki."

dedigi ve Tiirkiye'de Osmanlidan sonra padi§ahin kutsal gucunii Tiirk Silahli Kuvvetlerinin

aldigini, Tiirkiye'de anayasayi Tiirk Silahli Kuvvetlerinin yaptigim soyledigi ve bu 9er9evede

"biitiin anayasalan kuran daima bir gii9 vardir. Partili demokrasilerde burjuvadir. Tiirk

demokrasisinde silahli kuvvetlerdir. Simdi bu giiciin sahibi oldugunun farkinda degil Silahli

Kuvvetler" dedigi, Tamam, alternatifinizde var.Alternatifinizde Turkiye'de sivil enstitii

olarak tarikatlar var ve bu tarikatlarinda kokii var.Bunlarm da hiyerars.isi var,duzenleri



var. Emir kumanda zincirleri ile 9ahsiyorlar.Uluslararasi iliskileri de var.Simdi bu kutsal

giice baska bir gii^ olustu Tiirkiye'de hizh bir sekilde. Destekle de olusturuldu. Neden de

olusturuldu onu da biliyorum. Simdi si/in elinizden bunu biz tutamayiz. isterseniz verin,

isterseniz vermeyin bana ne. Dedigi bir siire sonra Levent ERSOZ'iin "baskanim ne

yapahm, ihtilal mi yapalim" diye sordugu, Bedrettin DALAN'in da "ihtilal yapilsin

demiyorum. Bir 96ziimii her zaman vardir." Levent ERSOZUN'un Nedir soyleyin

baskanim? B.DALAN'nin Ben soylemem.O 9oziimii kendiniz bulun. Levent ERSOZUN'un

baskanimin goriisiinii almak onemli. B.DALAN'in bu islerimden dolayi dunyada degisik

kisilerle tamstim.Suandaki Fransa Cumhurbaskani benim yardimcimdi.3 sene oncesi

Almanya'nin eski .... eyalet basbakani 90k yakin dostlugum vardir.istanbul'a

getirdim.Bir gun ben ona bir sey sordum;nasil olurda siz Almanya denilen yapiyi nasil

yapilandirdiniz?Dedi ki sizin ordunuz 9ok.Bunun eyalet basbakani diyor.Qok onemli bir

adam.Degeri de fazla olan bir adam.^ok iyi bir dostum.Bir benzer yonumiiz var.Ben onun

babasina 90k benzermisim.Ne demek istiyorsun? Biz dedi ikinci diinya savasinda maglup

olduktan sonra Hitler'in ordusundan geriye kalan subaylan,Hitler'in ordusunun turn mallarini

topladi ardindan bizlerde bir seyler kurdurduk ve arkadan da organizasyon destegi

vererek Almanya'yi yeniden ayaga 9ikarttik.Simdi Almanya'nin olii ordusu diri bir Almanya

9ikardi.Bizim diri ordumuz olii bir Turkiye'mi cikaracak.Ben bunu soyliiyorum.

Goriismenin ilerleyen boliimlerinde, Tiirkiye'de Turgut OZAL'in Tiirk Silahli

Kuwetlerinin karsisina polisi dikme projesi baslattigini, bu proje kapsaminda polise agir

silahlar verildigini ve bu projenin halen devam ettigini soyledigi,

Daha sonra, 28 Subat oncesi £evik Bir pasayla oturup konustugunu, £evik

Pasanin dort saat not aldigini ve bunlan bilgi notu seklinde karargahindaki generallere

dagittigini soyledigi, devaminda TSK'nin bugiinlerde yaptigi faaliyetleri takdirle

karsiladigini, Tiirk Silahli Kuwetlerinin diinyamn ii9iincii, dordtincii siradaki silahli kuweti

oldugunu, bu giiciiniin kiymetini bilmesini gerektigini, sayet bu giiciiniin kiymetini bilirse

Bedrettin DALAN'in da ona katilacagini,

Levent ERSOZUN'un Baskanim ben sizi anhyorum. Siz diyorsunuz ki, sap,

hesap ve keser mevzuunu, dedigi, Bedrettin DALAN'in "A... D... da ona katihr, Amerika'da

Avrupa'da ona katihr, elinden aslanlar gibi oper. Niye operler. Silahli Kuvvetler istedigi i9in

degil, bu cografya baska bir cografya, Deli Dumrul'un cografyasi" Levent ERSOZUN'un

Silahli kuvvetler bu giine kadar milletinin daima kendisine vermeden bu giinlere

gelmistir. Bundan sonra da yapar M9 merak etmeyin. Bu konuda yeter ki giicler birlessin,

ama ben Bedrettin DALAN'dan 90k daha farkli seyler bekliyorum. Qok daha netlikler

bekliyorum. Bedrettin DALAN' in "Sen su sopayi goster, yanm saat sonra devletini satan

herkesi tanmm. Muhakkak tavsan gibi korkarlar." dedigi, Levent ERSOZUN'un Baskanim

biz Bedrettin DALAN' a sahit olmak istiyoruz. Bu iilkenin menfaatleri a9isindan

baktiginizda Tiirktim diyen, etnik yapisim biraktim diyen diger kargalar nerede, neden, ni9in

piyasada degiller? Bedrettin DALAN'in Onlann boyle Tiirkiye sevdasi yok. Bir defa

kurulmuslar, daha yerlesememisler. Bir sikiyi gorseler New York'ta, Paris'te yasamayi goze

almis adamlar. Kendim ka9 defa o^tum, gidiyorum, bir hafta ge9tigi zaman kusun

kanadiyla Tiirkiye'ye ka9iyorum. Yemin ediyorum, ka9maya 9ahssam 10 gun sonra idama

razi olur geri Tiirkiye'ye donerim. Benim yapim bu. Bir sey daha anlatayim Libya'ya

gitmistik bir is i9in, isler biraz agir gitti, bir gun bir arkadasim 21 giinde bitti dedi ya

geldim, dediler yann sabah U9ak kalkiyor. Dedim, bu gece kalkan U9ak yok mu? Dediler,

gece 04:00'te vanr istanbul'a, sabah 1 l:00'de var ucak, 04:00-11:00 arasinda 6 saat fark var,

sabaha kadar uyumadim 1000 dolar fark verdim, istanbul'a geldim 6 saat i9in. Simdi bu

herifler ise bir ay evvel yurt disindalar. Bu adamlara sizlerin taciz etme veyahut da nerede bu

iilkenin menfaatlerini niye savunmuyorlar diye bir soruyu sormaniz fayda etmiyor ona gore.

"Sen su sopayi goster, yanm saat sonra^devtetini satan herkesi taninm. Muhakkak



tavsan gibi korkarlar."Siz hedefe gittiginiz zaman o hakikaten gelir arkadan ve senden fazla

senci olur, ben bunu soyliiyorum. Yasar pasa bana bunu soruyor. Diyor ki nerdesin, yap

kardesim, kim ilgilenir, be adam bende yokum, tek basinasin gorevin varsa yaparsin

yapmazsan da kendin bilirsin bu kadar basit. Arkaniza bakmayin kim var diye, yok. Senin

arkanda Allah var, iman var, giic var hedefln oradaysa gideceksin. Ben bunu soylemek

istiyorum. Yani kim benden yana diye bakmayin.

Goriismenin devaminda, Mehmet A., ve Deniz B...'dan bahsettigi, bu 9er9evede

"Mehmet A(*rAR benim kardesim, kendisine epeyce bir destek 9iktim televizyonda" "Ewelki
gun bir tebrik gordiim. Mehmet AGAR'in yilbasi tebrigi. On sayfada tamamen kendi resmi,

arka sayfada 2004 yihnin takvimi, bu Mehmet AGAR'dan hi9bir sey olmaz," "Obiir tarafta

Baykal var, Baykal tamamen U9uk, zaten Moon tarikatimn iiyesidir," dedigi ve Mehmet

AGAR'in tamamen kontroltinde oldugunu, kendisinin haberi olmadan ciddi adimlar

atmayacagini soyledigi,

Goriismenin ilerleyen bolumlerinde, demokrasiden bahsettikleri, Levent ERSOZ'iin

"Asker demokrat olamaz mi baskanim." dedigi, Bedrettin DALAN'in da "Olamaz, olmamasi

da lazim" "Olay su, demokrasi denilen olayda diinyada oyle bir demokrasi falan yok"

"Demokrasi bir game, oyun, gosteris, sov. Yoksa ger9ek demokrasi yok. Kennedy niye

oldiiruldu? Ciinkii Kennedy Amerikan demokrasisinin patronu olan Amerikan burjuvasinin

isini bozmak, soguk savasi kaldirmaya kalkti, ihtar edildi, devam etti, almna kursunu yedi.

Boyle bir demokrasi falan yok, bunlar normal halkin demokrasi var diye oyalandigi bir

oyundur. Tiirkiye de bizim sanssizhgimiz Osmanlinin bir burjuvayi yetistirip de Tiirkiye'yi o

sivil burjuvaya teslim etmedi. Askerlerde demokrasiyi kutsal bir tabu zannediyor, kenarda

kahnca iste bu sekilde ayakta duruyor, olay bu. Bugtin keske benim elimde bir gu"9 olsaydi,

demokrasi nasil olurdu, gosterirdim.... Giic kullanihr, zamani geldigi zaman kullanihr.

Kullamlmadigi zaman kafana cuval "cvirilir" dedigi, goriismenin ilerleyen bolumlerinde

Bedrettin DALAN'in "Tiirkiye Cumhuriyeti devletinin en eski, en giiclii kurumunun

icerisindesiniz, bunun hakkini verin" dedigi ve goriismenin sonlanna dogru donemin

Genelkurmay Baskamna hakaret icerikli soylemlerde bulundugu anlasilmistir.

Yine ayni konuyla alakah olarak,

Sanik Mehmet Sener ERUYGUR'un genel baskanhgini yaptigi ADD Genel

Merkezi Genel Baskan Odasinda bulunarak el konulan 13 Nolu Cd ve sanik Hasan Atilla

UGUR'dan el konulan 5 Nolu Cd i9erisinde "21oca04_cem_uzan2" isimli ses dosyasinin

96zumtinde;

Goriismenin basinda Cem UZAN, Ismail YILDIZ, Hayrullah Mahmut OZGUR,

Hasan Atilla UGUR ve Levent ERSOZ'iin konustuklan, daha sonra Cem UZAN'in

goriismeden aynldigi Ismail YILDIZ, Hasan Atilla UGUR ve Levent ERSOZ'iin Cem UZAN

ile yapilan konusmayi degerlendirdikleri, Ismail YILDIZ'in Cem UZAN'in AKP ile

anlastigini dusiindiigiinii, bu nedenle yeterince muhalefet yapmayacagini one siirdiigii, Cem

UZAN'in yaptigi davramslarin AKP'nin oyunu artinci etkilerin yapacagini soyledigi, bu

nedenle yerel se9imlerde iyi hazirhk yapilmasi gerektigini, vatandasin daha once yasadigi

magduriyetlerden dolayi Ankara'da Melik GOKCEK'i destekledigini, sol kazanacagina Melik

GOKCEK kazansin dedigini, Istanbul'da ki vatandaslann Nurettin SOZEN donemi

bildiklerinden sol kazanacagina sagci parti kazansin dedigini soyledigi, bu 9er9evede "Burada

yapmalan gereken tek sey var herkesin, Melik GOKCEK'in defterine a9acak herkes, diyecek

ki arkadas sen bu kadar hizmet yaptim diyorsun, ama bak bu kadar borca sokmussun... sen

devleti soymussun arkadas, git i9erde biraz yat bunun hesabim ver demek" dedigi ve

yaklasimlanni benzer sekilde anlatmaya devam ettigi, goriismenin devaminda Hasan Atilla

UGUR'un "eger AKP senin dedigin oy oranini ahrsa, sonbaharda AB tarihini almadan

ewel secime gider." Dedigi, Ismail YILDI%',in da Biilent GEDIKLFnin ofisine geldigini,

kendisine "%45-50 oy alan AKP ye Tiirkiye'de iktidar vermezler", "biz %30 oy ile gidecegiz

1 ^37'



diyor." "Heider'in durumuna diisebiliriz" dedigini, Levent ERSOZ'un de "Eger adam

buradan bu oyu alirsa is adamina sununa bununa her seyi yapacak ise sonbaharda Avrupa

Birligine ile ilgili biitiin her turlii argiimani da kullanir, Cumhurbaskani'mn zamani ne

zaman bitiyor?" diye sordugu, Ismail YILDIZ'in da "2007'nin Zannediyorum Mayis'inda

bitecek. Mayis yada Nisan o civarda" dedigi, Levent ERSOZ'un de "Su anki parlamentonun

zamani ne zaman bitiyor?" dedigi, Ismail YILDIZ'in da "2002 de yapildi. 2007'nin Kasiminda

bitiyor. Yani Cumhurbaskani'ni sectikten sonra bitiyor." Dedigi, Levent ERSOZ'iin de "Peki

o zaman nasil bir tablo cikartacak ortaya?" dedigi, Ismail YILDIZ'in "Pasam iste onu

anlatmaya cahsiyorum, bakin bir, istanbul'daki ekonomik 9evreler az once Cem biraz

agzindan ka9irdi, SA' yi satti diyor Sabanci. Bugiin aksam televizyonda Sabanci var.

Huktimet ekonomik programda taviz vermemeli secim sebebiyle, K09 kalkti muhalefet

bayragini acti, hepsi muhalefet etmeye basladi is diinyasimn. Hepsi sunu gorduler, Ulker,

bircok sey aliyor buyiiyor, Topbas'lar hircok sey ahyor biiyiiyor." "§imdi is diinyasi

tehlikenin farkina vardi." Dedigi, Levent ERSOZ'un de "Vardi da M9 biri bir sey

yapamiyor." Dedigi, Ismail YILDIZ'in da "Pasam yapabilmesi icin organize edilmesi

gerekiyor. organize edilmesi icin ben Bedrettin Dalan' 1 kullaniyorum burada.

Bedrettin DALAN' a diyorum ki, git sunu sunu soyle bunu bunu soyle, Ko9'u bu hale

getiren Bedrettin DALAN ile yaptigimiz is. ben diyorum pasamin talimati var git soyle

boyle boyle diye. isminizi tam olarak bilmedigi i9in, daha yeni ogrendi isminizi,."
dedigi,

Gorusmenin sonuna dogru Levent ERSOZ'un Ismail YILDIZ'a anlattigi konulari rapor

olarak yazmasim istedigi, Ismail YILDIZ'in da "Tamam pasam, ben Istanbul'da operasyonu

yuriitiiyorum onu rapor olarak getirecegim, hepsini birlestireyim dedim. Bedrettin Beyin

Amerika seyahati, onu bir alahm." Dedigi, Levent ERSOZ'un "Amerikalinin onunla yaptigi

gorusme" dedigi, Ismail YILDIZ'in da "Onlarla birlikte hepsini bir paket halinde getiriyorum

ama is diinyasim yavas yavas 9ekiyoruz. Sabanci ile bir gorusme yapti Dalan, bugunkii

a9iklamasi ona dayamyor." Dedigi, Levent ERSOZ'un de "Sabanci ile bir ise vanlmaz genel

olarak...." Dedigi, Ismail YILDIZ'in da "Pa§am sey yapiyoruz en azindan iki tane muhalif sesin

9ikmasi yada destegini 9ekmesi yeterli" dedigi anlasilmistir.

Sanik Mehmet Sener ERUYGUR'un Genel Baskanhgini yaptigi Gazi Mustafa Kemal

Bulvari 102/7-8 Ankara adresindeki ADD Genel Merkezi Genel Baskan Odasmda bulunan

13 Nolu Cd i9erisindeki Muhtelif/goriismeler-1/Ses dosyalan/kivan9 deg ses kayt 17 ocak 04

isimli klasor i9erisinde "17oca04_kivanc_degirmencil.wav" isimli gorusmenin 96zumiinde;

Hasan Atilla UGUR'un "Gitti Dalan" dedigi, Ismail YILDIZ'in da "gitti orda sunu

sunu sunu soyle diye gonderdik pasam simdi. gelecek metni getircem ben size pazartesi

giinii Israil' e gidecek. mossad' in baskaniyla bir seyiyle goriisecek pasam. yani bu

Dalan biitiin bunlari benimle yapmiyor yani benimle yaptigini diisiinmuyor pasam.

Simdi diyor ki bana boyle bir misyon verdiler." "Simdi pasam o seyi daha bu DALAN,

SESAR adina yapmiyor kendisi adina da yapmiyor ben DALAN' a dedim ki bak devlet

boyle istiyor ve sizi anlattim ve o size hayran... seyden sonra 9ikiyorsun pasa beni diyo

zorladi diyo dedim daha zorlanmamah 90k nazik davrandi sana dedim ya burasi onemli diyor

9iinku 90k yere gitti geldi bana soruyor Ismail diyor devlette en onemli yer neresi ise oraya

gidecem. Ben de dedim 0 zaman levent pasamin yaninda git. Ciinku en onemli orasi 9unku

ben seyi anlattim biraz simdi Bu operasyonu sizler adiniza yaptigimi biliyor kafasinda 0

var 9iinkii bunlari dedim ben istemiyorum. bunu devlet istiyor devlet adina yap ama bunu

bir gevezeligini yapma sagda solda ciinkii onemli bir sey oldugunu bil. ikincisi bunu

bizahati de onlar adina yap yani ben burda dedim. Sadece iletisimi saglayan insan

konumundayim diisundiim milli bir vazifeyi alip geldi kendisine gore medya operasyonu da

aym kapsamda yapiyor pasam diyor, devlet bana boyle bir misyon verdi ben bunu yerine

getireyim simdi aslinda bunu da sizin adiniza yapiyor. Kendi Inline altinda 0 var. yani



iyi gotiiriiyor muyuz diyor iyi gotiiriiyorsunuz diyorum ben tamam diyor yani

onlarda bu isi iyi goturduguniizii biliyorlar takdir ediyorlar falan bunu

yapmamiz gerekiyor pasani ciinkii sey yok baktik ki meydan bos goriiniiyor kimse

ilgilenmiyor..." dedigi ve "su Albay vardi su profesor vardi Cemil o da ayn bir

§eytan goriisiirken ordaydi. Dalan son kismina girmedi bi kismina Dedi ki

90k olumciil bir hata yaptim dedi, ayaga kalkti ben de oturuyorum bu koltukta parmagini

oynatiyor, bakiyor, benim ferdi olarak yapmis oldugum oliimciil hatanin 90k fazla bir onemi

yok ben dedim bunu oderim ama Amerika' nin devlet olarak yapmis oldugu olumciil hata 0

bir devletin hayatina mal olur, ferdin hayati ile devletin hayati dedim. Mukayese kabul etmez

bi de dedim bu hatayi yaptiran sizin gibi beyinsiz diplomatlar dedim siz kendinizi 90k akilh

zannediyorsunuz. Turk toplumunu 90k iyi okudugunuzu zannediyorsunuz falan gibi 90k geri

zekahca seyler soylemissiniz dedi HSCB raporunu okudum dedi bak o kadar yalan soyliiyon

ki Con Bey dedim ben raporu okumadim, SESAR' 1 tanimadim diyorsun simdi biitiin raporu

okudugunu soyliiyorsun ve beni geri zekahhkla itham ediyorsun burada geri zekah olan

sizlersiniz dedim neden bir operasyon yapiyorsunuz geri de dedim iz birakiyorsunuz iz

birakmayin bir yerde biz de gormeyelim 9iinku somut izler birakinca somut seyler doneler

orta da kahyor biz de alip derleyip soruyoruz dedim ee bi de sizi itham etmedik, bak bunlar

sadece soru sorduk. Sorular bir itham gibidir cevap verin ithamdan kurtulun dedim." Dedigi,

Levent ERSOZ'un "Kim vardi senin coni ile yaninda" diye sordugu, Ismail YILDIZ'in da

"Cemil hocaydi §eyde Yeditepe Universitesinin su Resit.... de ofisi var orada

goriismiistiik" Levent ERSOZ'un Sheraton da mi gortistuklerini sordugu, Ismail YILDIZ'in

da "Hayir Sheraton da Sheraton da bir araya geldik ordan 9iktik gittik pasam. Netice de

CIA'nin 0 seyi alma ihtimali var Sheraton' 1 bi de kameralann altindasiniz siirekli. Con bi

hayli seyden etkilendi hatta dedi. DALAN bize bile yurt disindan 6.000 tane ogrenci

getirecekler simdi dedi seyden Rus interlanti Eski Sovyet interlantindi." "biz getirecez

pasam dedim ki ha dedi ki DALAN yani ashnda dedi karsida devletin en ciddi unsurlanndan

birisi var ben DALAN' IN tanimiyorum biraz sey a9sin diye onlar ha bire sey yapti

Bekraundunu biliyorum dedi MR YILDIZ' in neyi bildigini sordum ne biliyorsun dedim ha di

soyle bakahm Bekraundun da neresi var bi soyle de bende ogreneyim neresi oldugunu. Ben

dedi biliyorum Dalan' da israria soruyor neresi var Bekraundun da diye cevap vermedi

ben sana ozel olarak soylerim dedi Dalan' a, DALAN bana dondii soyleyecekmi

dedi"seklinde goriismenin yer aldigi tespit edilmistir.

ADD Genel Merkezi Genel Baskan Odasinda Bulunan 13 ve 6 Nolu CD, Hasan

Atilla UGUR'dan ele ge^irilen 5 nolu CD icerisinde yer alan;

16 Aralik 2003 tarihinde saniklar Levent ERSOZ ile Ahmet Tuncay OZKAN

arasinda yapilan goriisme cozumunde ozetle;

Tuncay OZKAN ve Levent ERSOZ'un bir sure konustuktan sonra Ali Miifit

GLfRTUNA ve bu kisiye ait oldugunu soyledigi Istanbul TV isimli televizyon kanah

hakkinda konusmaya basladiklan, Tuncay OZKAN'in "Yeni bir televizyon, bunaltmis

yolsuzlukla elde etmistir, nasil yolsuzlukla elde etmistir. bir tarihte demis sunu al bunu

al falan, icine bir milyon dolarlik malzeme koymus, belediye olarak iki tane miiteahhittin

iizerine yapmis. Simdi bunu da i9eride yonetemiyorlar, televizyon bir i§e yaramiyor. Ben bu

yerel se9imlerden once, biraz da bu Mehmet Emin'e bulasmamamin sebeplerinden bir tanesi de

bu. Tabi operasyon yiiriiyor, operasyonu imitlu sonuclandirinak gerekiyor ki ben adamla

kavga ediyor pozisyonda olmayayim, ^iinku dondugiim zaman yapacaklanma engel

olmasin. ikincisi eger donemezsem benim bu bayragi tasimam lazim. Onun i?in Ali Mufit

GURTUNA'nin backgrounduyla, simdi ben Bedrettin DALAN ile Ali Mufit GURTUNA' yi

gorusturiivorum. Ali Miifit GURTUNA' nin se9imlerde bir talebi var. Diyor ki: merkez sagda

ortak ana yol. Bu konuda MHP ile ANAP ile ve DYP ile ben goriismeler yapiyorum. Onu ortak

aday olarak gosterebilirim ya da karsisina aday 9ikarttirmayabilirim. Buna CHP' yi de dahil etti."



Dedigi ve bu 9er9evede Tuncay OZKAN'in "Ali Mufit'i sikistirmak gerekiyor. Yine ben

si/den yardim isteyecegim' dedigi, Levent ERSOZ'un de "Herhangi bir partiye gitme durumu

var mi?" diye sordugu, Tuncay OZKAN'in da "Yok su anda ortak aday olmak i9in ugrasiyor.

DYP'ye girebilir, DYP'den ortak aday olabilir. §imdi ben kendisine diyorum ki, ben

kendisiyle yiiz yiize konusmadim daha korkmasin diye. ( iiiilui bu Recep Tayyip

nedeniyle bundan korkuyorlar da. DALAN'I KONUSTURDUM, BEDRETTIN BEYI

KONUSTURDUM. siz de Bedrettin beyle konusup bilgi alabilirsiniz. Bedrettin DALAN' a

dedim ki "git bununla bir konus, boyle bir seye bizim ihtiyacimiz var. Bu Ihtiya9 Tiirkiye'nin

ihtiyacidir, burada bir ulusal duru.su oraya tasimahyiz" dedigi,.

Daha sonra, medyanin oneminden ve medyadaki ulusal durusu kontrol altina almaktan

bahsettikleri, bu 9er9evede Tuncay OZKAN'in "medya 90k onemli, medya ivcrisindc

benim ve benim arkadaslarim bu diisiincede, ortak dusiindiigumiize inandigimiz bu

diisiincelerin bu duygulann bulunmasinda biiyiik fayda var, bunun i9in ben diyorum ki

biz operasyonu mutlulukla sonuclandirahm. Ne olmah, Mehmet Emin'in kafasi bu ise aymah

ve aydinlanmah ve geriye gitmemelerini degerlendiririz." "ikincisi de yedek bir sistem

olarak bu Ali Miifit GURTUNA'nin elindeki sistemi almahyiz ve olayi organize

etmeliyiz. Ben, onunla ilgili olarak Ali Miifit beye yapilacak psikolojik bir baskinm 90k

yararh olacagina inamyorum. Orada bu TV kanah, bugiine kadar Tiirkiye'de ve

dunyada hi^ kimsenin yapamadigini yapabilir... Yerel se9im oncesinde Show TV de

Mehmet Emin'in yaptiramadigi her seyi yapma olanagi var. Butun goruslerini orada

seslendirme olanagi ahr ve yann bir gun 90k ileri bir hamle ahr" dedigi, Levent ERSOZ'un de

"iKTIDARA VURULACAK DARBE ICIN BU COK ONEMLI" dedigi,
Goriismenin ilerleyen boliimlerinde; yeniden medyanin oneminden bahsettikleri ve

Tuncay OZKAN'in bu 9er9evede "TURKIYE'Yi IN§A EDEBILMEK ICIN BIR TEK

KOSUL VAR, TURK MEDYASINI AYNI ZAMANDA KONTROL EDEBILMEK...,

Dunyanin neresinde psikolojik istihbarat yapmayan devlet var, bu ne demek, MGK'nin

tutanagi gizli. Bunu sana veren, bu bilgiyi yaymak i9in sana veriyor" dedigi, (Tuncay

OZKAN'in Ku9uk9ekmecedeki deposunda yapilan aramalarda 90k sayida MGK toplanti

tutanaklan ele ge9irilmistir.)

Bilahare, Tuncay OZKAN'in "Istanbul TV konusunda mutlaka Ali Miifit

GURTUNA'ya baski yapip, bunu devredip cikmasi konusunu saglamahyiz. Ama

bununla birlikte mutlaka Aksam'da geri adim atmak zorunda. Ciinkii onu bugiine

tasiyan Tiirk Silahli Kuvvetleridir. Bugiin ayakta kalmasim Turk Silahh Kuvvetlerine ve

bana bor9ludur, yaptigi her sey 90k biiyiik hata olur ve kendisine doner." dedigi ve

goriismenin devaminda Levent ERSOZ'un Mehmet Emin KARAMEHMET'in nerede

oldugunu sordugu, Tuncay OZKAN'in da "Ankara'da olmasi lazim, bugiin veya yann

Turkcell toplantisi var. istanbul'a donebilir ama buralarda. Burada ben bir yontem olarak ta

sunu tavsiye ediyorum, 9iinku ben 90k fazla girmek istemiyorum, sonu9lan a9isindan. Yoksa

ben karsisina dikilir, kendisini 90k da giizel azarlar ve terbiye ederim. Buradaki en

onemli sorumuz su. Nankorliik etmenin kendisine bedeli olacagini ogrenmesi lazim. Ciddi

soyluyorum, buralara gelmesindeki en buyiik etken TSK dir, benim buraya gelmemdeki en

buyiik etken TSK dir, bu Tiirkiye i^in bir gorev olarak verilmi§tir." dedigi ve goriismenin

sonuna dogru Tuncay OZKAN'in "Yani ben istiyorum ki yil basindan once bu is ger9eklessin

ki doniis olsun. Doniis pek 90k seyi psikolojik olarak yerine getirir. O da bir silkelenir kendine

gelir. Onun yam sira benim asil onemsedigim Istanbul TV. Orada Dalan'la siz de temas

edebilirsiniz. Cok 391k bir insansimz. Ciinkii benim Dalan'i tercih etmemin sebebi,

Dalan'la Gurtuna'nin arasinda 90k onemli kopmaz bir bag var. Gurtuna'nin kendisine

kardesim 0 Tv'yi daha iyi cahstiraeak insanlar var. Biz oravi inanilmaz bir kale haline

getirebiliriz. Tiirk medyasinda yepyeni bir baslangictir." §eklindeki goriismelerin yer

aldigi tespit edilmistir.



Sanik Ismail YILDIZ'dan ele ge^irilen Samsung sOdwjlj'1918230 seri numarah

harddisk i^erisinde "akp neden geldi-neden gider.doc" isimli word belgesinde; "SESAR

olarak edindigimiz bilgiler; Bedrettin Dalan'in MGK-K09 ortak girisimi ile siyasete yeni

ve giiclii bir geri doniis icin hazirhk yaptigi yolundadir. Dalan'in, Gen9 Parti - Telsim

misali, Ko9'un bayi altyapisini partisine lojistik destek saglamak i?in kullanacagi ve kuracagi

parti ile merkezi hedefledigi belirtilmektedir." §eklinde yazimn yer aldigi gorulmus, belgenin

devaminda ise "Basbakan'in olumsuz yonlerini bu sekilde portrelestirdikten sonra; gelmekte

olan tehlikeyi daha net olarak gormek igin bir de karsisina fikanlmasi olasi figurlerden

birinin; yani Bedrettin Dalan'in "olumlu" bir portresini on plana cikaralmi

Eger amac Basbakan Erdogan'i bir yamlsama perdesi ile kusatmak olsaydi;

kendisinin "olumlu", rakiplerinin "olumsuz" haritalarim onumiize koyar ve

Basbakan'in icini rahat tutmasim saglardik. Amac; "suyun uyuyup diis.manin

uyumadigi" Tiirk siyasetinde Basbakan'i uyarmak ve siyasi reflekslerinin siirekli din?

kalmasim saglamak ise, masanin iizerinde siirekli acik tutulmasi gereken haritalar,

Basbakan'in "olumsuz", rakiplerin ise "olumlu" portreleridir.

Bu cercevede; siyasette olusan yeni dalgada arkasina ciddi destekler aldigi

anlasilan Bedrettin Dalan'in "olumlu" portresi AK Parti acisindan da mesajlar

i9ermektedir.

Bedrettin Dalan'i siyasette yiikseltecek olan unsurlar nedir?

Tiirkiye ile ABD'nin cikarlarim ortak bir paydada hulusturmak i9in giindeme

oturtulan "Yeni Turancilik" akimini en iyi in§a edebilecek figurlerden biri olarak

durmaktadir

i liskilcr agi Turkiye'deki dengeler ile cok daha ortiismektedir. Dalan; bir yandan
"derin devletle" , bir yandan hem Istanbul, hem Anadolu sermaye cevreleri ile yakin

iliskilci i olan bir isimdir. Kuresel gereklerle, milli cikai lar dengesini, ne kiiresel

baronlan, ne de milli odaklan rahatsiz etmeden yerine getirebilir. Bu ozellikleri

Dalan'a, mini bir Demirel demek mumkundur. An Grubu'na iiniversitesinde salon

verip, daha sonra bu salonda An Grubu'nun gercekles,tirdigi konferansta yaptigi

konusmada Grubu "ABD ile fazla icli dish olmayin" scklindc uyaran Dalan'in bu

vaklasmn "denge" kabiliyetine giizel bir ornektir.

Perde arkasinda tarikat ve cemaat iliskilci i bulunan bu isim; soylemi ile Tiirk,

kokeni ile Kiirt olmasi nedeni ile Tiirkiye'de ki ccsitli toplum unsurlarim siyasete

entegre etme konusunda da; bir balyoz degil amortisor ozelligi goreceginden dolayi

hayli tercih edilir bir noktada duracaktir. Bir yandan "Kiirt" tabana mesajlar

yollarken; bir yandan hem Tiirk, hem Atatiirk milliyetciligini siritmadan savunabilecek

olmasi ciddi bir artidir.

Dalan'in "rant mekanizmalari kurma" ve "donus,turme" kabiliyeti hayli

yuksektir. ilctisitn kabiliyeti iyi oldugu gibi; aydinlar, sanat ve mafya camiasi ile icli dis.li
olmasi profilini kontrol etme konusunda dis kaynaklardan cok kendi hinteriandi fazlasi

ile yeterli olacaktir.

Bu artilari yaninda bir 90k eksileri de bulunan Dalan; AK Parti'ye kars.i

oliiNiuriilan yeni dalgamn unsurlanndan biri olacaktir. Tehdit degerlendirmesi

yapihrken agirligi buna gore belirlenmelidir.

AK Parti'nin 367 simnnin iizerine fikmasi ile yeniden hareketlenenler; 28 §ubat

surecinde kullanilan "anti-laik/seriat9i" temasimn eskisi kadar gu9lii olmadigini ve AK

Parti'nin iktidan ile belli noktalarda eklemlenen medyanin artik bu temaya eskisi kadar

sahiplenmeyecegini farketmislerdir. Bu nedenle bu sefer ki senaryo 90k daha boyutlu ve

derinlikli hazirlanmakta; cephe 90k boyutlu olarak in§a edilmektedir.

AK Parti'nin bu sefer 28 Subat'tan daha sert bir demir yumrugu; daha yumus,ak

bir kadife eldiven giymis. olarak karsisirida bulma ihtimali hizla artmaktadir. Bu sefer

r / """ \



yasanacak olan bir kopus degil, bir siire9 olacaktir ve bu siire9 simdiden insa edilmeye

baslamistir." §eklinde ifadelerin yer aldigi goriilmiistur.

Sanik Ismail YILDIZ'dan ele gecirilen Samsung marka s0dwjljl918230 seri

numarah harddisk icerisinde "kose03090311.doc" isimli word belgesinde "Sag Siyaset

Erdogan'i Sirtindan Atmadan" bashgi altinda "...Fakat bugunlerde Erdogan'i 90k daha

"derin" bir tehlike bekliyor. Giivenilir kaynaklardan edindigim bilgiler; Bedrettin

Dalan'm yeni bir parti hazirhgi icinde oldugunu gosteriyor. Bedrettin Dalan'in parti

kurmasi Tayyip Erdogan icin pek ciddiye alinacak bir tehdit olarak goziikmeyebilir

ama aldigimiz bilgiler "merkeze" oynayacak bu partiye koc gibi giiclerin lojistik destek

verecegi ve bu koc gibi giiclerin belli bayi altyapiiarinin bu lojistik destekte kilit rol

oynayacagi yolunda. Anla§ilan; birileri "Telsim'le Uzan ba§ardi biz niye basarmayahm"

diye diisuniiyor."Eger siyaset bazi gu^ler i9in "lider yaratma" sanati ise, "mavi gozleri," ile

"s.ehirli", tavirlan ile Anadolulu; soylemi ile "Turk", etnik temeli ile "Kurt", yaptiklari ile

"milli", arka plan baglantilan ile "kuresel" ve sempatik bir Bedrettin Dalan'in sahneye yeni

"lider" olarak surtilmesi hi9 de zor olmayacaktir." §eklinde yazilann yer aldigi goriilmu§tur.

Sanik Ismail YILDIZ'dan ele gecirilen Samsung marka sOdwjlj 1918230 seri

numarah harddisk i9erisinde bulunan "dalan_mmh_yebi_olusum.doc" isimli word belgesinde;

Bedrettin DALAN'in Kisisel Ozellikleri, Tiirkiye Nereye Gidiyor, Turkiye

Raporlan, Milli Mutabakat Hiikiimeti, Karizma Arayisi, Yeni Bir Siyasi Olusiiiu,

Orgiitlenme Alt Yapisi, ABD lie iliskileri Gelistirme Kapsammda BOP'a Yeni Bir

Yaklasim, AB Alternatiflerini Konu Alan Bir Seri Toplanti, TSK ile Birlikteligi

Saglayacak Bir Seri Panel/Konferans, Kamuoyu Olusturmak, Olasi Kabine He

Toplantilar, Medya Destegi, Bedrettin DALAN ile ilgili Perde Arkasi Enformasyon

Verilmesi basliklarimn yer aldigi gdriilmu§,

"DALAN" bashgi altinda;

*Ktiresel ger9eklerle, milli 9ikarlar dengesini kimseyi rahatsiz etmeden temsil edebiliyor.

*Anadolu sermayesi ile rahat ili§ki kurabilir.

*Sel9uklu'lara hayranhgi var.

*Ari grubuna salon saghyor ama "Sizin ne oldugunuzu biliyorum, sizinle tangoya vanm"

diyor.

*Tiirk milliyetfiligini de, Ataturk milliyet9iligini de rahat savunabilir.

*£ok giizel rant dagitma mekanizmalan kurar.

*Doniisturme kabiliyeti var. (pazarlama kabiliyeti 90k yuksek)

*ABD-ingiltere-israil-Almanya ve Rusya ile baglantilan iyi.
*Iletisim kabiliyeti 90k iyi.

*Gerekirse tarikat ve cemaat iliskilerini rahat9a kurabilir.

*Aydinlar, sanat, sermaye ve medya camiasi ile iliskileri iyi.

*Tiirkiye'nin turn elit gruplan ile iyi iliskileri var.

*Tiim siyasi kesimlerle rahat diyalog kurabilir, is birligi yapabilir.

*Teori ve pratigi son derece iyi sentezlemistir.

*Zemini kaybetmeyi istemez.

*Uluslar arasi baglantilan sorun olabilir.

*Imaji 90k kolay yipratilabilir.

* Etnik9i gosterilebilir.

*Se9kinci gosterilebilir.

*Geni§ orgiitlenmeleri saglayamaz.

*Lobicidir.

*Kendisinin tiretmedigi bir misyonu ta§iyamaz." §eklinde maddelerin yer aldigi gorulmu§,

"YENI BIR SIYASI OLUSUM"



"Eger bir MMH (Milli Mutabakat Huktimeti) kurulamayacak olursa acilen bir siyasal

yapilanma siireci ile yeni bir siyasi olumun temelleri atilmahdir.

Toplum boylesine duvara 9arptigi zamanlarda cogunlukla "bir mesih" ortaya 9ikmaktadir.

Turgut Ozal boyle 90k kritik bir donemde kendini gostermisti. Ustelik Siileyman Demirel gibi

gii9lu bir basbakan varken ortaya 9ikmisti. ^unkii "24 Ocak" gibi iddiah ve ihtirash bir

programi yapmak ve uygulamak i9in boyle bir karizmaya ihtiya9 vardi.

Bedrettin Dalan da boylesi bir etki ile topluma yeni bir heyecan ve dinamizm kazandirabilir.

Bu dalga sadece Tiirk toplumuna degil ABD, Ingiltere, israil, AB gibi dis gu9lere de siyasette

AKP'nin alternatiflerinin olabilecegini gosterecektir.

Nitekim ABD'nin en iist diplomatik misyonlan yeni bir siyasi olusum kapsaminda ciddi bir

hazirhgin yapildigini goremedigi i9in AKP'ye destek verilmekte oldugunu ancak bu konuda

atilacak olan somut adimlar olmasi durumunda bu olusuma destek verebileceklerini ifade

etmislerdir.

e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Degerlendirilmesi:

Sanik Mehmet §ener ERUYGUR'dan ele ge9irilen 13 Nolu Cd i9erisinde yer alan

"17oca04_kivanc_degirmencil.wav'" ses kaydinda konusan Kivan9 DEGlRMENCI kod adini

kullanan sanik Ismail YILDIZ 'in sanik Levent Ersoz ile yaptigi goriismede "Dalan

...manipule etmentizi yol agip enforme etmemize sebeb olacak kanallan agar pasam. onun

oyle bir bzelligi var. Dogan' a yakin, Karamehmet' e yakin, Ding bilgin' e yakin, bunlari

Agar'a Dalan'in ofisinde enforme edildi onlara pasam." dedigi, ve goriismenin

devaminda Ismail Yildiz'in "sayin Dalan diyorum sunn soyle sunn soyle bak bu arada

sende bizim liderimizsin bir siire sonra, giinkii sonra bu alan bosalacak agar

cumhurbaskanhgina kayar yada sen kayarsin onu simdiden belirlemek zor, ama sende hig

degilse senaryodaki yerini al </er//£"seklinde kullandigi ifadelerden,6zellikle Ergenekon teror

orgutuniin ,2003-2004 yillan arasinda askeri miidahaleye zemin hazirlamak amaciyla yaptigi

planlar 9er9evesinde ,6rgiitun siipheli Bedrettin Dalan'a belirli kesimlere ulasma ve onlann

destegini almak amaciyla gorev verdigi anlasilmaktadir.

Sanik Ismail Yildiz'dan ele ge9irilen Samsung sOdwjlj 1918228 seri numarah harddisk

i9erisinde "siyaset yorgunlugu.doc" isimli word belgesi i9erisinde ""siyaset yorgunlugu" ya

da "insan unsuru"nun takviyesi" bashkh ,sanik Ismail Yildiz tarafindan kaleme ahndigi

anlasilan yazi i9eriginde " ''Bu baglamda Yeditepe Universitesi, talimati ile bize hep aqihm

saglami§ ve katkida bulunmu§tur.', 'Ekonomik istihbaratla ilgili etkinlik qerqevesinde

yaptigimiz operasyona sponsor oldugu gibi, diger faaliyetlerimizde de katkisim

esirgememistir.' , 'Bununla birlikte Sayin Dalan Yeditepe Universitesi 'nin imkanlarmi ve

altyapisini gorusmeden sonra siirekli boyle bir goreve hazirhk iqin yeniden degerlendirmis ve

bir nevi nitelikli bir hazirhk donemi gecirmistir.', 'Bugun Sayin Dalan hem bir Bakanlar

Kurulu, hem bir Danisma Meclisi turti olusum icin isbirligi icinde gerceklestirilebilecek

sekilde goreve hazirdir.', 'Sayin Dalan 'in konferanslanndan derlenen kimlik, Kurtge,

Kurtguluk, Turk, Ataturk, Atatiirkguluk ile ilgili gorusleri de bir "devlet adami" kimliginin

turn boyutlan ile temayuz ettigini gostermektedir. 'seklindeki

degerlendirmelerden,ERGENEKON-LOBi yapilanmasinda Ara§tirma ve Bilgi Toplama,

Analiz ve Degerlendirme, iktisim ve Propaganda birimlerinde gorevli olan tutuklu

sanik Ismail YILDIZ'in, siipheli Bedrettin DALAN hakkinda analiz icerikli bir yazi

yazarak bunu orgutun iist kademesinde gorevli bulunan Levent ERSOZ ve Hasan Atilla

UGUR'un bulundugu birime verdigi ve yazi iceriginden, suphelinin darbeye zemin

hazirlama cahsmalarini finanse ettigi ve miitevelli heyeti baskani oldugu iiniversiteyi bu

amacla kullandigi,aynca askeri miidahalenin gerceklestirilmesine muteakip kurulacak

hiikumette kendisine gorev aldigi anlasilmisti



Sanik Hasan Atilla UGUR'dan ele ge9irilen 5 nolu CD, Sanik Mehmet Sener

ERUYGUR'un genel baskanhgini yaptigi Ataturk9ii Dusunce Dernegi Genel Merkezinde ele

ge9irilen 13 nolu CD i9erisinde yer alan ses kaydi ve 96ziim tutanagi i9eriginde:

Tutuklu saniklar Levent ERSOZ, Hasan Atilla UGUR ve Kivanc

DEGIRMENCI kod adh tutuklu sanik Ismail YILDIZ ile Bedrettin DALAN arasinda

yapilan goriismede suphelinin , "Dogan GURES 'ten bugiine kadarki turn genelkurmay

baskanlannin arkadasi oldugunu ve hepsine ulkedeki tehlikeyi anlatmaya gahstigini", "biitiin

Silahh Kuvvetlere anlatamadigim sey su. En az siviller yapti. Siviller boyle bir sey yapamaz.

Tiirkiye Cumhuriyetinin sosyolojik yapisi sivil bir enstutashana miisait degil. ", "Tiirkiye'de

Osmanhdan sonra padisahin kutsal gucunii Turk Silahh Kuvvetlerinin aldigim, Tiirkiye 'de

anayasayi Turk Silahh Kuvvetlerinin yaptigim soyledigi ve bu gergevede, biitiin anayasalari

kuran daima bir giig vardir. Partili demokrasilerde burjuvadir. Turk demokrasisinde silahh

kuvvetlerdir. Simdi bu gu'ciin sahibi oldugununfarkinda degil Silahh Kuvvetler", "Bizim diri

ordumuz b'lii bir Turkiye'mi gikaracak.Ben bunu soyliiyorunu" ,"Sen su sopayi goster,

yarim saat sonra devletini satan herkesi taninm. Muhakkak tavsan gibi korkarlar. " ,

"Askerlerde demokrasiyi kutsal bir tabu zannediyor, kenarda kahnca iste bu sekilde ayakta

duruyor, olay bu. Bugiin keske benim elimde bir giig olsaydi, demokrasi nasil olurdu,

gosterirdim.... Giig kullanihr, zamani geldigi zaman kullanihr. Kullamlmadigi zaman kafana

guval gegirilir","Sen su sopayi goster, yarim saat sonra devletini satan herkesi taninm.

Muhakkak tavsan gibi korkarlar. " seklinde ,saniklar Levent Ersoz ve Hasan Atilla Ugur'a

yonelik kullandigi ifadelerden,suphelinin 2003-2004 yillan arasindaki darbe planlanni

hazirlayan adi ge9en saniklara ,askerin miidahalede bulunmasinin zorunlu oldugu ve

kendisinin de bu 9ahsmalara destek verdigini bildirmek suretiyle ,saniklan bu yonde tesvik

ederek , moral ve motivasyonlanni arttirmaya 9ahstigi goriilmustur.

Sanik Mehmet Sener ERUYGUR'un genel baskanhgini yaptigi ADD Genel

Merkezi Genel Baskan Odasinda bulunarak el konulan 13 Nolu Cd ve sanik Hasan Atilla

UGUR'dan el konulan 5 Nolu Cd icerisinde "21oca04_cem_uzan2" isimli ses dosyasinin

96ziimunde;saniklar Levent Ersoz ve Ismail Yildiz arasindaki telefon gorusmesinde, "Pasam

yapabilmesi igin organize edilmesi gerekiyor. organize edilmesi igin ben Bedrettin Dalan' i

kullamyorum burada. Bedrettin DALAN' a diyorum ki, git sunu sunu soyle bunu bunu soyle,

Kog'u bu hale getiren Bedrettin DALAN ile yaptigimiz is. ben diyorum pasamin talimati var

git soyle boyle boyle diye. Isminizi tarn olarak bilmedigi igin, daha yeni ogrendi isminizi,. " ,

"Tamam pasam, ben Istanbul'da operasyonu yurutuyorum onu rapor olarak getirecegim,

hepsini birlestireyim dedim. Bedrettin Beyin Amerika seyahati, onu bir a/a//w."seklindeki

konusmalardan,supheli Bedrettin Dalan'in sanik Ismail Yildiz ile surekli goriismeler yaptigim

ve suphelinin ozellikle askeri miidahaleye zemin olusturma 9ahsmalan kapsaminda ,bazi iist

diizey is adamlanni ve siyaset dunyasinin onemli isimlerini ikna etmek amaciyla faaliyetler

yiiriittiigu a9ik9a ortaya koymaktadir.,.

ADD Genel Merkezi Genel Baskan Odasinda Bulunan 13 ve 6 Nolu CD, Hasan

Atilla UGUR'dan ele gecirilen 5 nolu CD icerisinde yer alan; 16 Arahk 2003 tarihinde

saniklar Levent ERSOZ ile Ahmet Tuncay OZKAN arasinda yapilan goriisme

co/iimiirule ozetle; Levent Ersoz'iin "Bedrettin DALAN ile Ali Mufit GURTUNA' yi

gdrusturuyorum. Ali Mufit GURTUNA' nin segimlerde bir talebi var.", Ahmet Tuncay

OZKAN'in "Cunkii bu Recep Tayyip nedeniyle bundan korkuyorlar da. DALAN'I

KONUSTURDUM, BEDRETTIN BEYI KONUSTURDUM, siz de Bedrettin beyle konusup

bilgi alabilirsiniz. Bedrettin DALAN' a dedim ki 'git bununla bir konus, boyle bir seye bizim

ihtiyacimiz var. Bu Ihtiyag Tiirkiye'nin ihtiyacidir, burada bir ulusal durusu oraya

tasimahyiz" , "Dalan'la Gurtuna'nin arasinda gok onemli kopmaz bir bag var. Gurtuna'nin

kendisine kardesim o Tv'yi daha iyi gahstiracak insanlar var. Biz orayi inamlmaz bir kale

haline getirebiliriz. "seklinde konusmalaptv^jjei^^aldigi ve bu goriismede kullanilan



ifadelerden,supheli Bedrettin DALAN'in, iktidardaki mevcut hukumeti ortadan kaldirmak

amaciyla Mehmet Sener Eruygur ve ekibi tarafindan hazirlanan darbe planlan kapsaminda

,aynca medyayi ve siyaseti yonlendirme gorevini ustlendigi gorulmustiir.

Samk Ismail YILDIZ'dan ele gefirilen Samsung s0dwjljl918230 seri numarah

harddisk i^erisinde;

"akp neden geldi-neden gider.doc^ isimli word belgesinde; "Dalan'in "rant

mekanizmalan kurma" ve "donusturme" kabiliyeti hayli yuksektir. iletisim kabiliyeti iyi

oldugu gibi; aydinlar, sanat ve mafya camiasi He icli dish olmasi profilini kontrol etme

konusunda dis kaynaklardan cok kendi hinterlandi fazlasi He yeterli olacaktir. ", " Bedrettin

Dalan 'in "olumlu " bir portresini on plana cikaralim. ", "Bu artilan yaninda bir cok eksileri

de bulunan Dalan; AK Parti 'ye karsi olusturulan yeni dalganin unsurlanndan biri olacaktir.

Tehdit degerlendirmesi yapihrken agirligi buna gore belirlenmelidir. ", "Bu nedenle bu sefer

ki senaryo qok daha boyutlu ve derinlikli hazirlanmakta; cephe qok boyutlu olarak insa

edilmektedir. "

Samsung marka s0dwjljl918230 seri numarah harddisk i9erisinde bulunan

"dalan_mmh_yebi_olusum.doc" isimli word belgesinde;

"DALAN" ba§hgi altinda;*Kuresel gerqeklerle, milli qikarlar dengesini kimseyi

rahatsiz etmeden temsil edebiliyor, Anadolu sermayesi He rahat iliski kurabilir,Selquklu'lara

hayranhgi var,An grubuna salon saghyor ama "Sizin ne oldugunuzu biliyorum, sizinle

tangoya vanm" diyor,Turk milliyetqiligini de, Ataturk milliyetciligini de rahat

savunabilir,Cok guzel rant dagitma mekanizmalan kurar,Donusturme kabiliyeti var.

(pazarlama kabiliyeti qok yuksek),ABD-ingiltere-israil-Almanya ve Rusya He baglantilan

iyi,iletisim kabiliyeti qok iyi,Gerekirse tarikat ve cemaat iliskilerini rahatqa

kurabilir,Aydinlar, sanat, sermaye ve medya camiasi He iliskileri iyi,Turkiye'nin tiim elit

gruplan He iyi iliskileri var,Tiim siyasi kesimlerle rahat diyalog kurabilir, is birligi

yapabilir,Teori ve pratigi son derece iyi sentezlemistir,Zemini kaybetmeyi istemez,Uluslar

arasi baglantilan sorun olabilirjmaji qok kolay yipratilabilir, Etnikqi gosterilebilir,Seqkinci

gosterilebilir.Genis orgutlenmeleri saglayamaz,Lobicidir,Kendisinin uretmedigi bir misyonu

tasiyamaz. " seklinde degerlendirmelerin yer aldigi tespit edilmi§tir. Supheli hakkindaki genis

kapsamh bu degerlendirmelerden, Ergenekon teror orgiitiiniin ger9ekle§tirmeyi planladigi

askeri mudahale sonrasinda, hiikumet kurma gorevini siipheliye vermeyi tasarladigi

anlasilmaktadir.

Supheli Bedrettin DALAN'in "yani qik gez diyorlar biz de gezdik yani geziyoruz ne

diyeyim ne .. o onda bilgin varsa ..." "Saghgim iyi hiq sorun yok sorun yok geziyoruz", "iste

boyle biraz gezmem gerekiyormus geziyoruz" "yok canim ne saghkproblemi saghkproblemi

olsa gidecegim tek yer benim kendi hastanem baska bi yere gitmem "seklinde kullandigi

ifadeler He telefonda kendisiyle goriisen sahislann, "dolayisiyla durumuz bu buralar

yagmurlu soguk", "Biraz biraz daha kahn soylerim baskanim" , "burda hava hem kar yagisi

bekleniyor havalar filan kapali diyorum" , "bir birisini gorusmeye bekliyorum da o iyice

netlessin ondan sonra", "son kez birisi He gorusmeyi bekliyorum dedim o bekledigim

goriisme gerqeklestikden sonra ar/^'seklideki konusmalanndan, siiphelinin sorus.turma

oncesinde hakkinda tahkikat yuriitiildugu yoniinde bilgiler aldigini ve bu nedenle yurt disina

9iktigim a9ik9a ortaya koymaktadir.Aynca kendisine tutuklanmayacagi yoniinde teminat

verilmesi halinde yurda donmeyi planladigi goriilmektedir.

Toplanan Delillere ve tiim dosya kapsamina gore;

Supheli Bedrettin DALAN'in, Ergenekon silahh teror orgiitiiniin, iktidarda bulunan

mevcut hukumeti ortadan kaldirmak amaciyla hazirladigi darbe planlannda,medya ve

siyasetin yonlendirilmesi ile bazi iist duzey"is.~ad3mlannin bu hususta ikna edilmesi gorevini



iistlendigi,bu amafla medya sahipleri ve is adamlan ile goriismeler yaptigi,darbe planlannin

hazirlanmasinda aktif rol oynayan Ergenekon teror orgiitu iiyeleri Levent Ersoz,Hasan Atilla

Ugur ve Ismail Yildiz ile goriiserek,askeri miidahalenin bir zorunluluk oldugu yoniinde onlan

tesvik ederek cesaret verip,bu yondeki motivasyonlanm giiclendirmeye 9ahstigi,6rgiite finans

destegi sagladigi ve aralannda Adil Serdar Sa9an'in da bulundugu orgiit iiyelerine miitevelli

heyeti baskani oldugu iiniversitede gorevler verdigi,6rgiitiin stratejisi dogrultusunda

Uluslararasi iliskileri yiiriittugu,darbe sonrasi kurulacak hiikumette basbakan olma gorevini

iistlendigi,tiim bu eylemleri ile hiikumeti cebir ve siddet yontemiyle ortadan kaldirma su^una

istirak ettigi,yukanda belirtilen orgiit adina ger9eklestirdigi tiim eylem ve faaliyetlerinin orgtit

yoneticiligi kapsaminda degerlendirilmesi gerektigi anlasilmakla,

Siiphclinin eylemlerine uyan TCK 314/1, 312, 3713 Sayih Yasanin 5.maddesi

uyannca cezalandmlmasi ve hakkinda TCK 53,58/9 maddelerinin uygulanmasi talep

edilmigtir.

2-§upheli Dursun

a-Savunmalan:

Savcilik beyam

2004 yih Agustos ayindan itibaren su anda gorev yaptigi Bilgi Destek Daire

Ba§kanhgi bunyesinde 9ahstigini, bu biriminin isminin 2005 yili basina kadar Psikolojik

Harekat Daire Baskanhgi oldugunu, gorev yaptigi subenin gorev kapsaminin 2008 yihnin

Ocak ayinda yeniden diizenlendigini, bu tarihten itibaren "1915 Olaylan, Pontus Olaylan, Di§

Tiirkler, NATO ve Tatbikatlar" gibi dis konulann bu subenin sorumluluk alanina dahil

edildigini, bu tarihten once gorev alanimn gunluk cari islemlerin yiirutiilmesi oldugunu, plan

yapma gibi uzun vadeli bir gorevlerinin olmadigini, gunluk olaylara iliskin farkh konularda

9ahsma yapan bir §ube oldugunu, Cumhuriyet9i (^ahsma Grubu isimli bir olusum hakkinda

bilgisinin olmadigini, bu grubun ne tiir faaliyetler ger9eklestirdigini bilmedigini, Cumhuriyet

Bassavcihgimizin 2007/1536, 2008/1756 sor.sayih dosyalannda gozaltina ahnarak

haklarinda islem yapilan supheli veya saniklardan,1995 Mayis-1996 Temmuz aylari arasinda

§irnak'ta gorev yaptigi donemde ERBAY ^OLAKOGLU'nun taburda 3 ay TIM komutanhgi

yaptigim, ILYAS CINAR isimli sahsi da deniz subayi olarak ismen bildigini, Mustafa Levent

GOKTA§'in Harp Okulundan devre arkadasi oldugunu, harp okulundan ayrildiktan sonra bir

donem iliskisinin olmadigini, kendisinin Genelkurmay'da 9ahstigi donemde LEVENT

GOKTA§'in da Ozel Kuvvetlerde gorev yaptigim, SERDAR OZTURK'u tanimadigini, bu

sahis hakkinda hi9bir bilgisinin olmadigini,

§upheli Mustafa Huseyin BUZOGLU'nun yapilan aramasinda elde edilen dijital

verilerin incelenmesinde"ANDIC" bashkh GlZLI ibareli Mart 2006 tarihli Dz.P.Kur.Albay

Cari Isl. Md. Dursun ClQEK" imzah belgeyi basindan duydugunu, boyle bir beige

hazirlamadigini, ANDIC'in yapilacak bir 9ahsma ile ilgili komuta katindan on onay alma

islemi oldugunu, kendi gorevleri arasinda yapilan 9ahsma ile ilgili komutanlann verdigi

gorevler kapsaminda ANDIC hazirlama gorevinin oldugunu, Silahh Kuvvetlerin

yonergesinde de ANDIC'in taniminin a9ik9a yapildigini, belgenin ele ge9irildiginin

belirtildigi MUSTAFA HUSEYIN BUZOGLU isimli sahsi tanimadigini ve boyle bir sahsa bu

mahiyette bir beige vermedigini,

Sorusturma kapsaminda 07.06.2009 giinii 9ikanldiklan mahkemece tutuklanan

Avukat Serdar OZTURK'un 04.06.2009 tariijiode^ ofisinde yapilan aramada ele ge9irilen

"IRTICAYLA MUCADELE EYLEM PLANI bashkh GIZLI ibareli Dr.Dz.P.Kur.Kd.Albay



Dursun CICEK" imzah beige ile ilgili Genelkurmay Askeri Savcihginca yuriitiilen sorusturma

sirasinda detayh bilgiler verdigini, bunun haricinde afiklayacagi herhangi bir hususun

olmadigini, soz konusu beige icerigi ile ilgili hi9bir 9ahsmamn tarafindan yapilmadigini, soz

konusu belgeyi de ilk kez basinda gdrdiigunii, aynca belgenin i9erik, §ekil, kullanilan

terimler, imza bloklan ve diger hususlar a9isindan yazisma kurallanna uymadigini, soz

konusu belgede yer alan ve kendisine atfedilen imzanin kendisine ait olmadigini, ancak

benzetilerek diizenlenen belgedeki bu imzanin benzerini 1980 yihnda goreve basladigi

tarihten yaklasik 3 yil oncesine kadar kullandigini, ancak yaklasik 3 yildir farkh bir imza

kullandigini, Askeri Savcihk'ta verdigi ifade sirasinda kullandigi imzayi yakla§ik 3 yildir

kullandigini, 03.03.2009 tarihli teblig tebelliig belgesi, 08.04.2009 tarihli "Dagitim Kismina

Yazilmistir" bashkh beige ile 15.05.2009 tarihli "Bilgi Destek Okul Komutanhgina" bashkli

belgelerde yer alan imzalarin soz konusu belgedeki imzalarla benzer mahiyette olmasi ve

yukandaki ifade ile 9elismesi ile ilgili soruya; Kendi imzasinin baskalannin eline ge9ip

kullamldigi hususundaki siipheleri sebebi ile 12 Haziran'da Genelkurmay Askeri

Savcihgindaki imzasini biraz degistirerek attigini, degistirerek attigi imzanin diger

belgelerdeki imzalanyla benzesip benzesmedigini ve kendi el uriinii oldugunun kriminal

a9idan tespit edilebilecegini de bildigini, aynca Askeri Savcilikta attigi bu farkh imzanin

birka9 giin sonra basmda yer aldigini, bu imzanin da basina nasil sizdinldigi hususunun

arastinhp tespit edilmesini istedigini, Askeri Savcilikta ifade tutanaginin altina attigi formdaki

imzayi Askeri Savcihgin karanni teblig ettigi belgede de kullandigini, bu imzayi yukanda

saydigi nedenlerle degistirdigini, bundan sonra da kullanmaya devam edecegini, farkh

imzasini ilk kez Askeri Savcihk ifade tutanaginda kullandigini, o ana kadar ornekleri

Savcilikta bulunan imzayi kullandigini, yukanda her ne kadar 3 yil once bu imzayi

kullanmaya basladigini beyan etmisse de; sehven bu sozleri kullandigini, boyle bir belgenin

baska birileri tarafindan kendi ismi ve imzasinin kullanilarak hazirlanmasinin, birincisinin

TSK ile siyasi iktidar arasindaki basta Terorle Miicadele olmak iizere mevcut olan uyumu

bozmak olabilecegini, ikincisinin ise ulkede giindemi degistirerek kaos ortami yaratmak

amaciyla yapilmis olabilecegini,

Sorusturma kapsaminda tutuklu bulunan Erme ONAT'tan ele ge9irilen dijital verilerin

incelenmesi neticesinde '_CURUKLERl.ppt" isimli belgede Deniz Kuvvetleri

Komutanhgi'nda gorevli olup yakinlan 9iiriik raporu alarak askerlik yapmayan bazi

personelin isimlerinin bulundugu, bu belgede Kur. Kd. Alb. Dursun ClCEK olarak iki

akrabasimn da 9iiriik raporu alarak askerlik yapmadigi seklindeki soruya; ERME ONAT

isimli sahsi tanimadigini, daha once soz konusu iddialar ile ilgili Deniz Kuvvetleri

Komutanhgi biinyesinde inceleme yapilarak bu konunun sonuca baglandigini, kendisini

yipratmak maksadiyla bu tip ger9ek disi belgeleri hazirlayanlarin bulundugunu dusiindiigunu

ifade ettigini,

Sanik Ahmet Hur§it TOLON'un dijital verilerinin incelemesi neticesinde kendi adini

tasiyan 8 adet "DURSUN ClCEK 000.jpg-...- DURSUN ClCEK 007.jpf isimli muhtelif

resim dosyalan ve bazi belgelerin oldugunun tespit edildigi, bahse konu belgeleri siipheli

Ahmet Hursit TOLON' a kendisinin mi verdigi, verdi ise ne ama9la verdigi ile ilgili soruya;

HURSIT TOLON ile emir-komuta zinciri altinda 9ahstigi bir donemin olmadigini, adi ge9en

sahsa ait dijital verilerde isminin yer almasinin nedenini bilmedigini sanik Onal INANC'tan
elde edilen "takip edilip gerekli yerlere iletilecek liste" isimli 2 sayfahk belgede, "DURSUN

ClCEK - Kd. Alb - 532 " seklinde isminin ge9tiginin tespit edildigi ve kendisine

gosterilen listede ismi olan sahislardan A. C.E ile S. D. isimli sahislan harp akademisinden

tanidigini, Unal Inan9'i tanimadigini,

TIB' den telefon dokumu ahnan Erbay COLAKOGLU'nun 533 sayih telefon

numarasiyla kendi iizerine kayith 532 nolu .telefon numarasi ile irtibatimn ne oldugu ile

f f^\



ilgili soruya; ERBAY COLAKOGLU'nu tamdigini daha once belirttigini, aralannda telefon

irtibatinin olmasinin dogal oldugunu, ancak goru§melerinin 90k seyrek oldugunu,

Genelkurmay Askeri Bassavciligimn 9ahstigi birimdeki bilgisayarlara 12.06.2009 tarihinde el

koydugunu, bilahare gerekli teknik incelemeleri yaptigini, evindeki aramanin ise yaklas.ik 5

gun sonra 17.06.2009 tarihinde yapildigini, evinde yapilan aramada yaklas.ik 2 yildan beri

kullandigi yanhs. hatirlamiyorsa TOSHIBA marka diziistii bilgisayanna el konuldugunu,

kendisine ait laptopun hard diskinin imajinin bir suretinin tarafina verildigini, imaji ahndiktan

sonra laptopunun kendisine iade edildigini, hard diske ait imajin Genel Kurmay Askeri

Savciligi tarafindan incelenmesinin tamamlandigini, ancak herhangi bir SU9 unsuruna

rastlamlmadigim, Mart 2006 tarihli ANDIC belgesinin formatinin TSK'mn formatina

benzedigini, ancak MART 2006 tarihli ANDIC belgesini kendisinin hazirlamadigini ve kendi

birimi tarafindan hazirlanmadigim, ancak ANDIC belgesinde sag tarafta yer alan "Yaziyi

Hazirlayanin TLF. NO: 1868" ibaresindeki 1868 numarasimn kendi gorev yaptigi Bilgi

Destek Sube Mudurliiguniin dahili numarasi oldugunu, belgenin sol iist ko§esindeki sayinin

evraklann konusuna gore verilen sayilara benzedigini, ancak kendisine gosterilmis. olan

belgenin bir bilgisayar 9iktisi oldugunu, resmi olarak diizenlenen formatinda bosjuk olarak

gorunen yerlere ilgili sayilann ve tarihin isjendigini, aynca imzalann atildigini, dolayisiyla

kendisine gosterilen bu dokiimanin kendi subesinde resmi olarak hazirlanan formattaki

belgeler ile bir benzerliginin olmadigini belirttigi,

29.06.2009 giinii saat:19.17'de Istanbul Emniyet Mudiirliigu Muharebe Elektronik

Sube Miidurltigune gelen 6683 nolu e-mail ihbannda; "...Levent Ersoz ve 94-95

yillannda Sirnak'ta gorev yapmistir. Dursun Albay Ergenekon 'dan tutuklanan bu sahislar ile

ta o donemden tamsiyor. Ergenekon silahlariyla yakalanan Mustafa Levent Goktas ile de hem

simf arkadasidir hem de hemseridir, her ikisi de Tokat 'in Resadiye ilcesindendir. Yani

Dursun Albay eskiden beri Ergenekoncu subaylarla hep iq iqe olmustur. ...Dursun Albay

hiikumet karsiti yayin yapan "turkatak.com" ve dini gruplar hakkinda yayin yapan "irtica.

org" sitelerini de yonetiyor. Bu sitelere iqerik saghyor. Bu sitelerin Genelkurmay tarafindan

psikolojik maksath hazirlandigi gazetelerde de yer almtstt. Ozellikle PKK, Ermeni sorunu ve

Ergenekon iqerikli yazilar yaziyor. Yazilanni e-maille ustlerine ve tamdiklanna sunarak

iliskilerini hep sicak tutmaya qahsiyor..." seklinde i9erik ile ilgili olarak, soz konusu

sitelerden haberdar oldugunu, ancak bu siteleri kendisinin yonetmedigini ve bu sitelere i9erik

saglamadigini, ileri siiriilen hususlann tamamen asilsiz oldugunu, bu siteleri yonetme isjnin

§ube mudurii seviyesinde bir kisinin yapacagi bir is. olmadigini, aym ihbarda; " ...Irticayla

miicadele eylem planini da kesinlikle kendisi hazirlamistir. Ciinkii Bilgi Destek Grup

Komutanhgi 'nda hazirlanan bazi beige ve raporlann baskalannin eline geqtiginde

yalanlamasi ve inkar edilmesi iqin askeri yazisma kurallari disinda (farkli yazi formati, sivil

agizla ifadeler vb.) hazirlanmasina yonelik sozlti emirler verilmistir. Bu belgelerde isim, imza,

birlik adi bulunmamasinin nedeni budur. Bu sekilde Bilgi Destek Komutanhgi tarafindan

hazirlanmis cok degisik formatlarda bilgi notu, eylem plam, andiqlar var. Hem onun gibi

tecrubeli (daha once basina sizmis olan, altinda imzasi bulunan belgelere bakilabilir) bir kisi,

belgenin Genelkurmay bilgisayarlannda hazirlanmasinin risklerini dusunerek belgeyi farkli

bir bilgisayarda hazirlamis, imzaladiktan sonra fotokopilerini gerekli yerlere ulastinp

orijinalini imha etmis de olabilir. Bilgi Destek Dairesi 'ne bagh OBI Subesi vardir. Burada

Dursun Albay'in kullandigi bir bilgisayar var. Mesela bu bilgisayar incelenmedi. Bu

bilgisayar degistirilmis de olabilir, bu tespit edebilir. Aynca Genelkurmay intraneti uzerinde

Dr. Deniz Kurmay Albay Dursun Ciqek imzah birqok bilgi notu var. Son eylem plamnda da

aym imzayi kullanmis. 2008 yihnda basinda Toplumu Biqimlendirme Plant isimli bir beige

yaytnlamisti. Bu belgenin TSK tarafindan hazirlandigi ortaya qikmistt. Bu eylem planini

yazan kisinin ismi "xx" olarak geqmisti. "xx" Dursun Albay'in rumuzudur. Yani bu plam da

o hazirlamistir. Artik o kadar nettir ki Dursun, .Albay, TSK iqerisinde faaliyet gosteren



cuntamn bir elemamdir. Son eylem plam He de iyice desifre olmustur. Aslinda Dursun

Albay'a sahip cikan Genelkurmay Baskanhgi degil cuntadir.." seklindeki iddialarla ilgili

olarak; Genelkurmay Baskanhgi Bilgi Destek Grup Komutanhginda hazirlanan bazi beige ve

raporlann baskalannin eline ge9tigi ve yalanlanmasi ve inkar edilmesi i9in askeri yazisma

kurallan disinda beige hazirlanmasina yonelik sozlii emir verilmedigini, zira Genelkurmay

Baskanhginda sozle emirler ile is yapilmadigini, emirlerin yazih verildigini, yapilan her isin

yonergesi ve talimatinin oldugunu, "XX" isaretli bir rumuz kullanmadigim, yukanda belirtilen

belgeyi de kendisinin hazirlamadigini, aynca yazisma usullerinde rumuz kullanilmadigini,

ihbann devaminda "...Hursit Tolon 'un da dahil oldugu cuntaci yapi, Bilgi Destek Daire gibi

kritik bir noktada bulundurduklan personel ile, ki Dursun Albay bunlann onde gelen

isimlerindendir, yurt ici, yurt disi Bilgi Destek Taburlarmdan gelen bilgilere vakif

olabilmektedirler. TSK icindeki bu cuntaci yapilanma, olusturduklari politika ve projeleri

etkili uzantilari araciligiyla bu taburlara uygulatma imkdnina da sahiptir. Bu tiirlti projeleri

hazirlamak Dursun Albay'in gbrevidir. Iceriginde sue unsuru bulunmasa ve kendi halkina

degil de dusman ulkeye karsi hazirlanmis bir proje olsa psikolojik harekdt acisindan oldukca

basanh da sayilabilir aslinda. Bu belgede de kendisine verilen emri yerine getirmistir. Ancak

bu emri veren makam Genelkurmay degil, cuntadir. Yani eylem plant belgesini Dursun Albay

tek basina hazirlamamistir..." seklinde isnatlarla ilgili olarak, CUNTA denilen bir gruptan

emir almadigini, iddialan kabul etmedigini beyan ettigi,aym ihbarda; "...Bu cunta aynca

karsisinda gordugu personeli kurduklari fuhus cetesiyle santajla sindirmektedir. Yapilacak
eylemler Dursun Albayin ast ve ustleriyle ekip olarak yuriittugu bir projedir. Ekipte

Ergenekon'un fuhus organizatoru Tugamiral , kendisine bagh faaliyet gosteren Dz.Bnb.,

aym organizasyonun sivil sorumlularindan emekli Albay Levent Goktas ve avukat Serdar

Ozturkde vardir. Dz.P.Bnb operasyonel faaliyetlerde Dursun albayin sevk ve

idaresinde hareket eder. ..." §eklindeki iddialan reddettigini,

Dosyada mevcut bilirki§i raporlan ve §iipheliye ait resmi kurumlar tarafindan

gonderilen ge9mi§ tarihlerde kullanmi? oldugu imza ornekleri gosterildiginde, kendisine ait

oldugunu soyledigi,

20.06.2009 tarihli goru§mede: DURSUN'un "Bana ihtiya? var mi?", MUSTAFA'mn

"Yok yok her hangi bisey yok olursa zaten bildiririz", DURSUN'un "Tamam ZAMAN da

bi§ey var ee yakin taklit bi?ey herhalde dikkatinizi 9ekmistir", MUSTAFA'mn "Hee",

DURSUN'un "Seyde ee", MUSTAFA'mn "Okudum komutamm okudum", DURSUN'un

"Hah tamam benzemiyor da ona yakin biraz", MUSTAFA'mn "Ha anladim", DURSUN'un

"Tamam" dedigi goru§me ile ilgili olarak ; imza konusu ile ilgili olarak Daire Ba§kamyla

yaptigi goru§me oldugunu, imzamin fotokopisinin veya taklidinin hangi kaynaktan ahnmis

olabilecegini ifade ettigini,

22.06.2009 tarihli goru§mede; DURSUN'un "Tamam oldu o §ey zaten bu konuyu

incelemi§tik yani organizasyonun orgiitlii oldugunu delili gibi olabilir bu seyler gelismeler

onu destekliyor yani bazi yerlere ulasabilen bi kesimin oldugunu destekliyor taaa 2001 'e

kadar ulastiklanna gore", MUSTAFA'mn "Ha anladim albayim", DURSUN'un "Tamam mi"

, MUSTAFA'mn "Tamam kardesim", DURSUN'un "Oldu hadi kolay gelsin", gorusme ile

ilgili olarak cevaben; goriistugii kisinin Daire Baskani oldugunu, soz konusu sahte belgedeki

imzanin muhtemelen 2001 yihnda Cukurova Universitesinde Doktora yaptigi siradaki

Doktora muracaatindaki belgedeki imzanin taklit veya fotokopi yoluyla kullanilmis

olabilecegini dusundiigiinden, bu tip bir belgeye ulasilmasimn, kendisinde bu olayin orgiitlii

bir §ekilde yapildigi kanaatini uyandirdigini, bunu da telefonla Daire Baskan vekiliyle

paylastigini,



21.06.2009 tarihli goriismede; ABDULLAH'in "Biz onlan goriiyoruz biz onlan

goriiyoruz sen merak etme", DURSUN'un "Mutlaka ama esas hedef kurum tabi yani biz

orada evet", ABDULLAH'in "Yani kurumumuz simdi sjmdi sen orda uzun yillardir da ayni

yerdesin ya", DURSUN'un "Tabi tabi tabi tabi", ABDULLAH'in "Simdi LEVENT'e

yapilanlarla sana yapilanlar iki onemli kurumdaki iki hemseri", DURSUN'un "Evet evet"

dedigi, gorusme ile ilgili cevaben; burada gortisme yaptigi kisinin emekli general oldugunu,

soz konusu sahte beige ile ilgili goru§me yaptigini, bu konusmada ismi ge9en hemserileri

olarak belirtilen kisinin de Mustafa Levent GOKTAS oldugunu beyan etmistir.

11.11.2009 giinii savcilikta ahnan ek ifadesinde;

2004 yih Agustos ayinda Genelkurmay Baskanhginda 3. Bilgi Destek Sube Muduru

olarak goreve basladigini, subenin gorevlerini dis. konular, dis. milli sorunlar, NATO ve

Tatbikatlar olarak belirlendigini, eylul 2009'da Deniz Kuvvetleri Harekat Baskanhgina Daire

Baskani olarak atandigini, halen orada gorevli oldugunu, bu giine kadar yurt disjna 20

seferden fazla gittigini, gittigi ?ogu seferin gorevli amach oldugunu, 3 kez de ozel olarak

gittigini, Ergenekon orgiitii ile alakah her hangi bir bilgisinin olmadigini, bu orgutu basindan

takip ettigi kadan ile bildigini, bu giine kadar kullandigi telefon numaralanni onceki

ifadesinde verdigini,

Cumhuriyet Calisma Grubu ve 2003-2004 yillarmda yapilmasi planlanan SARIKIZ,

AYISIGI, YAKAMOZ ve ELDIVEN kod adh darbe planlarmi basindan duydugunu,

Daha onceki ifadesinde Ergenekon sorusturmasi nedeniyle ifadesi ahnan sahislardan

tanidiklanni soyledigini, bunlann disinda herhangi birini tanimadigini,

30/06/2009 tarihinde Istanbul Cumhuriyet savcihginda vermis oldugu ifadede; siipheli

Serdar OZTURK' un 04.06.2009 tarihinde ofisinde yapilan aramada cikan "iRTICAYLA

MUCADELE EYLEM PLANI" isimli beige ile ilgili Genelkurmay Askeri Savcihginca

ytirutulen sorusturma sirasinda detayh bilgi verdigini, bunun haricinde aciklayacagi herhangi

bir husus olmadigini, soz konusu beige icerigi ile ilgili hicbir 9ah§manin kendisi tarafindan

yapilmadigini, soz konusu belgeyi de ilk kez basinda gordugunii, aynca beige icerik, sekil,

kullanilan terimler, imza bloklan ve diger hususlar acisindan kendilerinin yazi§ma kurallanna

uymadigini, soz konusu belgede yer alan ve kendisine atfedilen imzanin kendisine ait

olmadigini, benzetilerek diizenlenen belgedeki imzanin benzerini 1980 yihnda goreve

basladigi tarihten yaklasik 3 yil oncesine kadar bu imzayi kullandigini, yaklasik 3 yildir farkh

bir imza kullandigini, Askeri Savcilikta verdigi ifade sirasinda kullandigi imzayi yaklasik 3

yildir kullandigini,

Istanbul Cumhuriyet Bassavcihgina posta yolu ile gonderilen 30.09.2009 tarihli ihbar

mektubu ekinde yer alan Dursun Cicek imzah "irticayla Miicadele Eylem Plani" bashkh

belgedeki imzanin kendisine ait olmadigini, bu konu ile alakah daha once Genelkurmay'da

ifade verdigini ve Genelkurmay Baskanhginda yapilan sorusturma sonucunda bu beige ile

ilgili takipsizlik karannin verildigini, s.u an itibariyle de Genelkurmay'in ayni dosyayi tekrar

a9tigim, Istanbul Cumhuriyet Savcihginin da o tarihten beri Genelkurmay'in yaptigi

sorusturmaya herhangi bir yetki itirazinda bulunmadigini, kendisinin Genelkurmay

Ba§kanhginda ifade verdigini, orada kendisine ihbar mektubunun fotokopisinin, Adli Tip

Raporunun ve diger eklerinin gosterildigini, ihbar mektubu denilen belgenin isimsiz, imzasiz

ve yasal delil niteligi olmayan bir beige oldugunu, bu arada §uphelinin belgeleri gordiigiinii,

ancak burada da gormek istedigini soylemesi uzerine ihbar mektubu ve ekindeki belgelerin

kendisine gosterildigi, medyaya "irticayla Miicadele Eylem Plani" adiyla yansiyan doktiman

ile ilgili olarak komutanlanndan bir gorev almadigini, boyle bir plani hazirlamadigim, bu

belgenin altina imza atmadigini, irtica konusunun hi9bir zaman kendisinin miidiirliigiinu

yaptigi §ubenin bir konusu olmadigini, Genelkurmay Baskanhginda hangi subenin ne islerle

ilgileneceginin kesin olarak belirlendigini, dolayisiyla muduru olmayan bir subenin ilgisiz bir



konuda 9ahsma yapmasinin dusuniilemeyecegini, kendisinin bunu hep vurguladigini, bu plani

kendisinin yazdigina ve imzaladigina dair bir tane delilin bulunmadigini, bu delili

gosteremeyeceklerini, 12 Haziran' da bu olay haber yapildiginda biitiin subenin

bilgisayarlannin, evrak dolaplannin hepsinin arandigini, 3 gun boyunca bilgisayarlann

incelendigini, evinin ve arabasinin arandigini, incelenen dokiimanlann analizine yonelik

tespitlerin 10 gun siirdiigunii, tespitlerde W9 bir ize, M9 bir emareye rastlanmadigini, bu

belgeyi aynca uzman kurumlara ve kisilere de inceletmelerini istedigini, bunun detaylanni

dilek9esinde yazdigim, eger ger9ekten lslak imza varsa, bu imzanin taklit yoluyla veya

gundemde tartisilan imza taklit makineleri ile atilmis olabilecegini degerlendirdigini, plandaki

format yazihm esaslannin Genelkurmayin usullerine ve formatlanna uygun olmadigini, bu

konuyla ilgili Genelkurmay Askeri Savcihgi tarafindan uzman bilirkisilere hazirlatilan

raporunun dilek9esinin ekinde teslim ettigini, bir9ogunun medyaya yansidigini, siyasi

kisilerinde bu konulan giindeme getirdigini, Adil Tip' tan ahnan raporun usullere aykin ve

saibeli oldugunu, buna dayanarak verilecek bir karann da adil olamayacagini, bahse konu

lslak imza iddialarinin dilek9ede a9ik9a ifade edilen uzman kisi ve kurumlar tarafindan tekrar

incelenirse ger9eklerin ortaya 9ikacagina inandigmi,

12 Haziran 2009 tarihinde bu olayin medyaya yansidiginda subedeki kendisinin

bilgisayanna ve subedeki diger biitiin bilgisayarlara el konuldugunu, el konulan

bilgisayarlann tamaminin imajinin askeri savcihk tarafindan ahndigini, adi ge9en beige ile

ilgili W9 bir ize rastlanilmadigini, bu imajlann Askeri Savcihkta oldugunu, olayin medyada

12 Haziran 2009 tarihinde yer aldiktan sonra kendisinin 17 Haziran 2009 tarihinde dairedeki

gorevinden ge9ici olarak ahndigini, kendisi gorevli iken bilgisayarlann silinmesi,

formatlanmasi ve evraklann kagit makinesinde kiyilmasi gibi faaliyetlerinin olmadigini,

Askeri Savcihgin bilgisayarlann 90guna el koydugunu, kendi evinde aramamn 17 Haziran

2009 tarihinde yapildigini, aramamn 5 saat surdiigunii, hatirladigi kadan ile Volkan

Ytizbasi'nm baskanhginda 6 kisilik bir ekibin evini aradigini, evdeki laptopun imajinin

ahndigini, onun da halen Askeri Savcihkta oldugunu, 15-20 gun sonra evinden alinan

dokumanlann ve CD' lerin incelendikten sonra tarafina iade edildigini, arama sirasinda

kendisine imajin bir suretinin verildigini, bu suretin evinde oldugunu, talep etmeleri halinde

Askeri Savcihktan istenilecegini, kendisinde bulunan imaji veremeyecegini, aynca Askeri

sistemde gizlilik dereceli 9alismalann is yerine disina 9ikanlmasimn ve ozellikle eve

getirilmesinin kesinlikle yasak oldugunu, bu bilgi ve tecriibesiyle de boyle bir hatayi

yapmasinin da kimsenin kendisinden bekleyemeyecegini, evinde bulunan bilgisayann kizina

ait oldugunu, kizinin bu bilgisayannda ozel e-postalanna baktigini ve internete girdigini, bu

bilgisayarda kesinlikle isiyle alakah herhangi bir bilginin bulunmadigini,

Adli emanetin 2009/993 sira numarasinda kayith DURSUN CICEK' in elinin urunii

oldugu belirtilen ihbar mektubunun ekinde Istanbul Cumhuriyet Savcihgina gonderilen Adli

Tip Kurumunca incelenmis belgedeki imzanin kendisine ait olmadigini,

Savunmasinda ge9en psikolojik harekatin, ihbarcisi belli olmayan plan ve mektuplarla

bunlan ger9ekmis gibi kabul edip kurumlann ve kisilerin mesgul edilmesinin, yipratilmasinin,

ozellikle medyanin bu maksatla yogun olarak kullanilmasini psikolojik harekat olarak

kastettigini, daha once 9ahstigi yerin adinin Psikolojik Harekat Daire Baskanhgi oldugunu,

2005 yilindan sonra Bilgi Destek Daire Baskanhgi olarak degistirildigini,

Psikolojik Harekat Daire Baskanhginin imkan ve kabiliyetleri kullanilarak vali,

kaymakam, savci, hakim gibi kadrolarda gorev yapan personel "bilgi fisi" adi verilen

belgelerle tek tek kayit altina ahnip fislenip fislenmedikleri soruldugunda; kendisinin bilgisi

dahilinde boyle bir seyin yapilmadigini, zaten bu konunun bildigi kadan ile Psikolojik

Hareket Dairesinin konusu olmadigini, gorev yaptigi 17 Haziran 2009 tarihine kadar Bilgi

Destek Daire Baskanhgina bagh 5 tane bilgi Destek S.ube Miidurluklerinin mevcut oldugunu,



Bilgi destek sube mudurii olarak belirtilen kisilerin isimlerinin, ihbar mektubunun

ekindeki listede dogru olarak verildigini, bu konuda Genelkurmay Baskanhginca da zaten

a9iklama yapildigini,

AHMET HICRi DiNCEROL'un Bilgi Destek Okulunda ogretim gorevlisi oldugunu,

bu kisinin tayininin 9ikip 9ikmadigini kendisinin bilmedigini, HiCRi DINCEROL ile birlikte

kendisine herhangi bir gorevin verilmedigini, 9ahstigi mudurliikteki bilgisayarlann BiM

numaralanni bilmedigini, bu numaralan teknik personelin bildigini,

17 Haziran 2009 tarihinde kendisinin Genelkurmay Karargahi disinda baska bir

birimde ge9ici olarak gorevlendirildigini, bu nedenle ihbar dilek9esinde belirtilen

bilgisayarlann imhasi ve bilgisayarlann formatlanmasi ile ilgili hususlan bilmedigini, bu

hususlarla ilgili bir duyumunun da olmadigini,

Kurmay Albay UGUR BERKSUN'un Genelkurmay 2. Baskani ERGiN SAYGUN' un

ozel kalem mudiiru oldugunu, su anda nerede gorev yaptigini bilmedigini,

UGUR BERKSUN' un Bilgi Sistemleri isletmesi Subesine giderek; eylem planinin

hazirlanmasinda kullamldigi belirtilen bilgisayarlann hard disklerinin, geri getirilmeyecek

sekilde silinmesine nezaret edip etmedigini kendisinin bilmedigini,

Istanbul Cumhuriyet Bassavcihgina gonderilmeyen ancak basinda yer alan 2. ihbar

mektubu adi altindaki mektubun ekinde oldugu belirtilen internet sitelerinin takibi ve "Andi9"

ile ilgili Genelkurmay Baskanhginin gerekli a9iklamayi yaptigini, buna ekleyecegi bir

hususunun olmadigini,

Kendisinin 12 Haziran tarihinde, Daire Baskanhgina vekalet ettigini, dolayisiyla

MUSTAFA BAKICI pasanin karargahta olmadigini, belirtilen tarihte imha isleminin ve

sildirme islemlerinin yapilmadigini, zaten Askeri Savcihgin el koydugunu, 17 hazirandan

sonraki olaylan kendisinin bilmedigini, kendisinin ge9ici gorevle baska bir yere gonderilmek

uzere aynldigini,

UFUK AKKAYA ve MEHMET DENiZ YILDIRIM isimli sahislan tanimadigmi,

hi9kimseye "ifadeye gelmeden once tutuklanacagimi biliyordum, Genelkurmay' da biliyordu"

seklinde bir beyanda bulunmadigini,

LEVENT GOKTA§' in Genelkurmay' da bir ekibinin olup olmadigini bilmedigini,

bu konuyu Levent GOKTAS'a sorulmasi gerektigini,

"Irticayla Mucadele Eylem Plani"nin Av. SERDAR OZTURK' e ni9in verildigini

bilmedigini, ancak senaryo geregi bunun verilmis olabilecegini, 12 Haziranda belgenin ashnin

kurtanldigi iddia edildigini, 91ft kilitli dolapta bulunan ve anahtan sube mudurimde olan bir

evrakin, sube mudurunun haberi olmadan alinmasimn ve kurtarilmasinin mumktin olmadigini,

bu olaydan 10 gun once belgenin fotokopisinin avukatin ofisinde bulunmasinin hazirlanan

senaryonun bir par9asi oldugunu,

ihbar mektubunda ge9en Tiimgeneral A.... ile ilgili bolumu Genelkurmay Askeri

Savcihgindaki ifadesinde de kendisine soruldugunu, orada vermis oldugu ifade de belirttigi

gibi 12 Haziran giinii adi ge9en generalle karsilasmadigini, boyle bir soruya da cevap

vermedigini,

ihbar mektubunun ekinde belirtilen bilgi notunun kendisine gelmedigini, kendisinin

bu konuyu basindan duydugunu,

Genelkurmay Baskanhginda yapilan yazisma usullerinin standart oldugunu, hi9bir

kisinin bu standardi degistiremeyecegini, bilirkisiler tarafindan hazirlanan ve dilek9enin

ekinde arz edilen aynntih raporda da ifade edildigi gibi boyle bir planin sube miidtiru

tarafindan imzalanmayacagini, en az Baskan veya 2. Baskan tarafindan imzalanacagini,

yazismalarda Dr. unvanmin kullamlmayacagini, aynca 3. satir olarak riitbe satinnin altinda

mutlaka gorev satinnin kesinlikle yer aldigini harbiye mezunu tegmenin bile bildigini,

harekat emrinin veya planinin 5 maddeden olu§tugunu, bunlann durum, vazife, icra,

muharebe hizmet destegi, komuta ve muhai)ere™Qldiigunu, bunlardan ilk U9iinu yazip diger

1



ikisini atlayan bir kurmay subayin olamayacagini, yazisma ile ilgili diger ayrintilann

dilek9enin ekinde yer aldigini, Cari isler §ube Mudiirliigunde daha onceki tarihlerde gorev

yaptigini, Bilgi Notunun 2008 tarihinde bir gazetede yayinlanan STO' lerle ilgili ANDIC' ta

kendi isminin bulunmakla birlikte bu belgenin kendisine ait olmadigini, Genelkurmay'in bu

konuda a9iklama yaptigini, donemin Genelkurmay Baskani Yasar Biiyiikanit'in bizzat bu

a9iklamayi yaptigini,

Sorusturma basladiktan sonra fiili olarak hi9bir medya kurulusuna yazili veya sozlii

bir bilgi beige gondermedigini, ancak yakin arkadas 9evresini bilgilendirmek i9in elektronik

posta yoluyla, kendisi ile alakah gelismeleri i9eren bir a9iklama gonderdigini, Ekinde 4-5 tane

bilgi dosyasinin oldugunu, aynca avukatinin kanah ile de hukuk miicadelesi i9in Anadolu

Ajansina a9iklamalar yapildigini, 3-4 medya kurulusunun telefonuna ve elektronik postasina

kisa cevap yontemiyle konuyu kurumlardan takip etmelerinin onerdiklerini ve tavsiye

ettiklerini,

E-posta gonderdigi arkadaslarmdan bir tanesinin gonderdigi e-postayi izni ve onayi

olmadan bir medya kurulusuna ulastirdigini, bu konunun haberde a9iklandigim, kendisinin bu

arkadasini tespit edemedigini, halen tespit etmeye 9ahstigini, elektronik postada yazdigi

ifadelerin bir kisminin medyada 9ikan kendisine atfedilen ancak arkadasindan ahndigi

soylenen e-posta ile uyustugunu,

Kendisinin W9 bir medya kurulusuna ve gazeteciye bu konunun yonlendirilmesine

iliskin goriisme yapmadigini, bilgi de vermedigini, telefon veya elektronik posta olarak

aldiklan kisa cevaplan btiyiik bir habermis gibi yayinladiklanm, zaten silahh kuvvetler

mensubu olarak kendisinin basina dogrudan a9iklama yapmasinin kesinlikle yasak oldugunu,

Bu sorusturma 9er9evesinde hakkinda islem yapilan siipheli Ufuk AKKAYA' nin

Beyoglu ilgesi istiklal Caddesi Deva Cikmazi Sokak No:7 sayili yerdeki isyerinde bulunan

odasinda 19.10.2009 tarihinde yapilan aramalarda kendisinin kullaniminda olan masadaki

bilgisayann i9erisindeki doc isimli klasor i9erisindeki "Bilgi Notu Dursun Cicek doc" isimli

Word belgesinde;

"Tutuklanacagimi biliyordum. Genelkurmay da biliyordu. Buttin olasihklara karsi

hazirhkhydik. Genelkurmay Ergenekon sorusturmasim gee algiladi. Bu isin bu kadar

biiyuyecegini (Karargah'a kadar uzanacagini) hig hesap etmediler. I... B.. her seyinfarkinda.

Bizzat kendisi bu durumu takip ediyor. Hakim ve savci haziran kararnamesi qok onemli.

Yiiksek Yargi iiyeleriyle gdrusuldu. Bizzat Ilker Pasa gdriistii. Ergenekon savcilarinda onemli

bir degisiklik olabilir. Emniyetteki degisikliklerle ilgili de temaslar var. Bir tahm degisimler

oldu devam edecek. Fethullahgilara yonelik kapsamli bir gahsma hazirlanmisti. Bu beige

operasyonu ile bu galismalar aksadi. Eger aksamasaydi gulen brgutune yonelik onemli bir

operasyon gergeklestirilecekti. trtica (Fethullah) ulke guvenligi igin tehdit. Genelkurmay bu

konuda bir mudahaleye hazirlaniyor. Genelkurmay 2. Baskani Org.... I. Ordu Komutani

olmamasini isteyenler var. Ancak /.. Pasa Org. I... '1 1. Ordu Komutanhgi 'na terfi edecek. I...,

Ergenekon 'da yasanan gelismeleri de takip edecek. " seklinde beyanlarm yer aldigi goriilmiis

ve bu metnin kendisi tarafindan kaleme alinip ahnmadigi, herhangi bir yolla siipheli UFUK

AKKAYA' ya ulastinhp ulastinlmadigi hususu soruldugunda; Mensubu bulundugu Turk

Silahh Kuvvetlerinin geleneklerinin, almis oldugu, kurumsal terbiyenin bu metinde ge9en

ifadeleri kullanmasina engel oldugunu, bu ifadelerin kesinlikle kendisine ait olmadigini, bu

metnin kim tarafindan hazirlandigini, ne sekilde siipheli UFUK AKKAYA' ya ulastinldigi

konusunda bilgi sahibi olmadigini belirttigi,

OMER V. E. adina kayith numara ile 02.07.2009 tarihinde saat: 16.22'de yapmis

oldugu goriismesinde ozetle; X erkek sahsin "Sagolasin o da ya onlarda habire dua edip

duruyorlardi hep sizin hakkimzda", Dursun CICEK' in "Sagolun sagolun komutanim hep

ilginizi destegini duyduk hep mutlu olduk komutanim sagolun", X erkek'in "Dolayisiyla o

algaklan hepimiz biliyoruz tahmin ediyoritZ'kimler oldugunu ama onemli olan sabir



sukunetle" , Dursun CICEK'in "Sagolun sagolun komutamm", X erkek'in "Azimle dayanmak

baska qaresi yok" , Dursun CiCEK'in "Sizlerin destegiyle bize giig veriyo", X erkek'in "Ama

qikacak ortaya...Ama harp qikacak, her zaman qikacak buna inaniyoruz", Dursun ClCEK'in

"Dogru kisa vadede birtakim kinlmalar olsada" seklindeki goriisme ile ilgili olarak,

konustugu OMER V. E.' nin emekli bir tugamiral oldugunu, goriismedeki "kinlma"

ifadesinin zaman zaman magdur edilmesi, yalan ve iftiralara ugramasi anlamina geldigini,

zaten konusmasimn basinda da bu konuyu aciklayan ifadelerinin yer aldigini, aym konuyu

ifadesinde de defalarca acikladigini, aynca goriismede karsi taraftaki sahsin kendisine nicin

"harp 9ikacak" dedigini bilmedigini,

23.07.2009 tarihinde saat: 13.40'da Omer V. E. isimli sahis ile yaptigini

goriismesinde ozetle; Dursun £i£EK'in "Hukuki geylerle, zaman zaman Karargah'a gidip

komutanlanma bilgi veriyorum", OMER'in "Evet evef\ Dursun Q!i^EK'in "Yogun olarak,

zaten ki§isel digil bu Kurumsal bi mucadele...Ona katki yapmaya gah§iyoruz komutamm"

seklindeki gorusme ile ilgili olarak, kastinin yapilan komplonun sahsindan 90k kuruma

yonelik oldugunu vurguladigini beyan etmistir.

Sorgu beyam

Kendisine yuklenen su9la ilgili olarak C.Savciliginda ayrintili savunmasini yaptigini,

savunmasinin ge9erli oldugunu, hakkindaki iddialara ayrintili cevap verdigini, herhangi bir

orgiite iiyeliginin soz konusu olmadigini, aynca giindemdeki malum belgeyle ilgili olarak

hakkinda Genelkurmay Askeri Savcihgi tarafindan sorusturma yapildigini ve hakkinda

kovusturmaya yer olmadigina karar verildigini, yine ev ve is yerinde yapilan aramalarda alti

beige ile ilgili ve savcihk yazisindaki teror orgiitiiyle ilgili her hangi bulguya emareye

rastlanilmadigini, aksine malum belgeyle ilgili 12 Hazirandan itibaren gerek sahsi gerekse

ailesiyle ilgili yapilan yayinlarla kisilik haklanna saldinldigini, aynca bazi orgiitlere hedef

gosterildigini, can giivenliginin tehlikede oldugunu, dolaysiyla atih tiim su9lamalan kabul

etmedigini, herhangi bir teror orgiitii iiyesi olmadigini, ifadesinde belirtmistir.

b-£lde edilen deliller:

l-"iRTICAYLA MUCADELE EYLEM PLANI" ba§hkli beige:
Sorusturma kapsaminda hakkinda islem yapilan Serdar OZTURK'iin Ankara lli

Cankaya Il9esi Kavakhdere Bestekar Sokak No 17/2 sayih ADEN Hukuk Biirosunda

04.06.2009 tarihinde yapilan ve Ankara Cumhuriyet Savcisi ile Baro Temsilcisi Av. Bayram

OZKAN' in refakat ettigi ve aym yerde 9ahsan stajyer avukat Ozge EVCI' nin parafladigi,

avukat Cagn ERYILMAZ, avukat Gizem ULUSOY ile Stajyer avukat Bahar OZGUNER' in

de hazir bulunup imzaladigi ve tiim bu islemlerin kamera marifetiyle kaydedildigi arama

neticesinde miihiirlenen ve hakim huzurunda miihrii a9ilan belgeler i9erisinde bulunan

"IRTICAYLA MUCADELE EYLEM PLANI ba§hkh GIZLI ibareli Dr.Dz.P.Kur.Kd.Albay

Dursun CICEtC" imzah belgenin i9eriginde;

"7. DURUM:

a. Irticai gruplar tarafindan TSK basta olmak uzere devletin resmi kurumlarini

yipratmak uzere yogun faaliyetler yurutulmekte, Ergenekon adi altinda TSK'ya buyuk

emekleri gecmis emekli ve muvazzaf askeri personele yersiz ithamlarda bulunularak

lekelenmeye cahsilmaktadir.

b. Dusman Unsurlar:



(1) Ataturk ilke ve inkildplanni ortadan kaldirarak, laik, demokratik, sosyal hukuk

devletini yikmak ve yerine dini esaslara dayah bir rejim kurma hedefleri engelleyecek tek

kurum olarak TSK'yi gormekte,

(2) Elde ettikleri TSK' yi yipratici bilgi ve belgeleri kendilerine muzahir medya

organlari kanahyla yayinlamakta,

(3) Halkin yogun Hgi gosterdigi birlik ve beraberlik mitinglerini Ergenekon tarafindan

maksath olarakplanlanmis gibi gostermekte,

(4) TSK' nin Ergenekon qatisi altinda, basta PKK teror orgutti olmak tizere cesitli

teror orgtitleriyle isbirligi yaptigim iddia etmekte,

(5) list du'zey komutanlar hakkinda Yahudi, Ermeni, Sabetayci vb. olduklari seklinde

asilsiz haberler yapilmakta,

(6) Kamuoyunu mesgul etmek ve bilgi kirliligi yaratmak tizere TSK personeline ait

olduklanni iddia ettikleri ses ve gortintti kayitlarini yayinlamaktadirlar.

c. Dost Unsurlar:

(1) Basin ve yayin organlari kanahyla irticai gruplarin ic ytiztinti gbsteren

propaganda cahsmalan planh bir sekilde ytirtitmekte,

(2) TSK personeli ve ailelerine yonelik bilgilendirme faaliyetleri icra edilmekte,

(3) TSK icerisine sizdirildigi degerlendirilen personele ve aileleri He bunlann irtibatta

olabilecekleri kisiler takip ve kontrol altina ahnmakta,

(4) Bilgisayar ve dokuman gtivenligi konusundaki tedbirler artirilmaktadir.

"2. VAZIFE:

irticai olusumlann icyuztinti gostererek, bu konudaki tereddtitlere son vermek ve so'z

konusu orgtitlere olan kamuoyu destegini ortadan kaldirmak, Ergenekon kapsaminda yapilan

yipratici kampanyalarin etkisini azaltmak, TSK' ya yonelik olarak yapilan olumsuz

propagandalara son vermektir.

"3. ICRA:

a. Harekat Tasansi:

(1) Genel Bilgiler:

Laik ve demokratik dtizeni yikarak, seriata dayah bir Islam devleti kurma hayalinde

bulunan AKP htiktimeti ve ona destek veren cesitli gruplar He Fethullah Gtilen grubu basta

olmak tizere radikal dini olusumlar hakkindaki gercekleri gtin yuztine qikarmak, kamuoyu

destegini kirmak vefaaliyetlerine son vermek tizere bilgi destekfaaliyetleri icra edilecektir.

(2) Faaliyetler birbiriyle senkronize sekilde tig boltimde icra edilecektir.

(a) Planlama ve Genel Faaliyetler:

(1) icra edilen propagandalarda dine karsi olunmadigi temasi islenecektir

(2) Eylemler, Ergenekon davasinin gtindemi degistiriliyor havasi olusmadan

planlanacak, dinci medyanin bu konuyu islemesine imkan tamnmayacaktir.

(3) "Fethullah Gtilen (FG) 'ciler gemi aziya aldilar, dogrudan TSK'ya saldinyorlar. "

Temasi islenecek, bu kapsamda muhafazakar vatandaslann bile "Pes dogrusu biz de

Elhamdulillah Mtisltiman'iz ama FG'ciler resmen TSK'ya saldirmak icin provokasyon

yapiyorlar. " dedirtecek qahsmalar yapilacaktir.^



(4) Sakincah/Supheli kategorisindeki irticaci subay ve astsubaylann irticai

propaganda yaptiklanna dair ihbar qahsmalan yapilacak, miiteakiben bu kisilerin ahlaki

yonden olumsuzluklariyla ilgili haberler yaptinlacaktir.

(5) Irticaci TSK personeline yapilan operasyon kapsaminda tespit edilememis diger

irticai TSK personeline yonelik korkutucu propaganda gelistirilerek, bu kisilerin hata

yaparak tespit edilmeleri veya kendiliginden qozulmeleri saglanacaktir.

(6) Askeri sue kapsaminda yapilacak isik evleri baskinlannda, silahh teror orgutii

olusturmak dogrultusunda; silah, muhimmat, plan vb. materyal bulunmasi saglanarak FG

Grubu "Silahh Teror Orgutii" Fethullahqi Silahh Teror Orgutii (FSTO) kapsamina

aldinlacak ve sorusturmalan askeri yargi kapsaminda yuriitturulecektir.

(7) Ihmh Islam konusu ozellikle vurgulanacak, FG'cilerin ABD gudiimunde

hareket ettikleri ve Islam 'in orijinalini bozmak istedikleri hususu yogun olarak dile

getirilecektir.

(b) Medya Faaliyetleri:

(1) Iskender Evrensoglu, Omer Ongiit gibi hazirda beklettigimiz elemanlara medyatik

eylemler ve soylemler yaptinlacak ve bu kisiler FG'ciler basta olmak tizere diger irticai

gruplarla ozdeslestirilerek, kamuoyunun tiim bu gruplar arasinda benzerlik kurmasi

saglanacaktir.

(2) Yakalanan veya cozulen TSK personelinin bizim belirledigimiz temalar

dogrultusunda beyanlarda bulunmalan ve bu aqiklamalann basinda genis yer bulmasi

saglanacaktir.

(3) Ergenekon kapsaminda tutuklanan TSKpersonelinin masum oldugu, irticayla etkin

sekilde milcadele ettikleri iqin uzerlerine iftira atildigi seklinde haberler yaptinlacaktir.

(4) Nurettin Veren gibi isimlerin TV programlannda FG grubu hakkinda bizim

istedigimiz temalar dogrultusunda aciklamalar yapmalan saglanacaktir.

(5) Kurdoglu cemaati ve benzeri diger cemaatlere mensup TSK personelinin TSK He

iliskileri kesilirken FG grubuna mensup olduklan iqin atildiklari seklinde haberler

yaptinlarak, kamuoyunda FG grubunun biiyukyara aldigimn diisiinulmesi saglanacaktir.

(6) PKK teror orgutunun Dogu ve Guneydogu Anadolu bolgeleri He Irak'in Kuzeyinde

bulunan FG'cilere ait okul, dershane ve yurtlara eylem yapmiyor olmasinin iki orgiit

arasinda bag oldugu ve anlastiklannin aqik bir gostergesi oldugu yonunde haberler

yaptinlacaktir.

(7) Vatandaslar tarafindan yogun olarak izlenen ve giindemdeki olaylar hakkinda

kamuoyuyanhsyonlendiren, "Kurtlar Vadisi", "Kollama" ve "Tek Turkiye" benzeri diziler

hakkinda olumsuz haberler yaptinlarak soz konusu dizilerin guvenilirligini yitirmesi

saglanacaktir.

(8) Milli Egitim Bakanhgina bagh okul ogrencilerine ait ibadet goruntu ve

haberlerinin medyada yogun olarak yer almasi saglanarak Milli Egitim Bakani kamuoyu

nezdinde yipratilacaktir.

(9) AKP mensuplannin iilkemizde ekonomik krizin etkisinin ciddi olarak hissedildigi

bir donemde, liiks yasamlanndan taviz vermedikleri yonunde haberler yaptinlarak, bu

durumun hem "Islam anlayisiyla qelistigi", hem de uygulamaya qahstiklan "Halka adami

yaklasimlannin gerqegi yansitmadigi konusunda kamuoyu bilgilendirilecektir.



(10) Ermenistan ve Yunanistan He ilgili kamuoyunda tepki uyandiracak haberler

surekli giindemde tutularak milliyetci partilerin tabanmin genisletilmesi saglanacaktir.

(c) Kara Propaganda Faaliyetleri:

(1) Son donemde genis yanki bulan ses kayitlan konusunda bilgi kirliligi yaratmak

tizere irticacilar tarafindan yayinlanmis gibi gosterilecek, ama dinleyenlerin bizi hakh

bulacagi tarzda ses kayitlan duzenlenecektir.

(2) Cesitli bilgi ve belgeler He ilgili ortaya yem atilarak yakalanan personel hangi

gruba ait olursa olsun FG'ci olduklari seklinde ifade vermeleri saglanacak ve bahse konu

personelin adi basinda duyulduktan sonra ahlaki acidan olumsuzluklariyla ilgili haberler

yaptinlacaktir.

(3) Yukanda aciklanan sekildeki personelin, siradan dahi olsa arkadas cevresindeki

en olumsuz kisi onlann en yakin arkadasi gibi gosterilerek, FG'cilerin ic yuzuymus gibi

dusunulmesi saglanacaktir.

(4) Ihbara dayali ev baskinlari yaptinlarak, buralarda silah ve muhimmatin yam sira

FG'ciler He irtibat kurulmasi istenen olusumlarafYahudilik, CIA, Mossad, Moon Tarikati,

Humeyni, vb...) ait objelerin ayni ortamda bulunmasi saglanacaktir.

(5) Ev baskinlari kapsaminda Alevi diismanligini korukleyici bilgi ve belgelerin bu

evlerde bulunmasi saglanacaktir.

(6) Izleyici veya dinleyici kitlesi fazla olan radyo televizyon programlanna farkli bir

kimlikle, canh yayin esnasinda, telefonla baglanilarak; FG'ci maskesi altinda konusmalar

yapilarak tahrik olmus bir FG'ci gibi, "Evet, kardesim, bizimle ugrasan herkes

Ergenekoncudur, onlarla ugrasmak bizim boynumuzun borcudur. Bizimle ugrasmaya

kimsenin gu'cu yetmez. " Seklinde aciklamalar yapmasi saglanacaktir.

(7) AKP mensubu kilit haberlesmeciler tarafindan kamuoyuna celiskili aciklamalar

yaptinlarak, iqerisinde ciddi anlamda anlasmazhk ve bolunmeler yasaniyormus seklinde

algilanmasi saglanacaktir." §eklinde ibarelerin oldugu tespit edilmi§tir.

2- Siipheli Dursun 0£EK hakkindaki ihbarlar:

a-) 29.06.2009 tarihinde saat:19.17'de Istanbul Emniyet Mudurlugune gelen 6683

nolu Dursun £I£EK konulu e- mail ihbarinda; "Son gunlerde ulkemizin gundemini mesgul

eden Dursun Ciqek ismi etrafinda yapilan tartismalar benim gibi cok sayida TSK mensubunu

rahatsiz etmektedir. Size Dursun Ciqek isimli bu cuntaci sahis hakkinda konusulan konularla

ilgili bilgi vermek istiyorum. Dursun Albay, 1994-1995 yillannda Sirnak'ta Tabur

Komutanhgi gorevi yapmistir. Levent Ersoz ve C.T de 94-95 yillannda Sirnak'ta gorev

yapmistir. Dursun Albay Ergenekon 'dan tutuklanan bu sahislar He ta o donemden tanisiyor.

Ergenekon silahlanyla yakalanan Mustafa Levent Goktas He de hem simfarkadasidir hem de

hemsehridir, her ikisi de Tokat'in Resadiye ilqesindendir. Yani Dursun Albay eskiden beri

Ergenekoncu subaylarla hep iq iqe olmustur. Dursun Albay hukumet karsiti yayin yapan

"turkatak.com" ve dini gruplar hakkinda yayin yapan "irtica. org" sitelerini de yonetiyor. Bu

sitelere iqerik saghyor. Bu sitelerin genelkurmay tarafindan psikolojik maksath hazirlandigi

gazetelerde de yer almisti. Ozellikle PKK, Ermeni sorunu ve Ergenekon iqerikli yazilar

yaziyor. Yazilanni e-maille ustlerine ve tamdiklanna sunarak iliskilerini hep sicak tutmaya

qahsiyor. Irticayla miicadele eylem plamni da kesinlikle kendisi hazirlamistir. Cu'nkii Bilgi

Destek Grup Komutanhgi 'nda hazirlanan bazi beige ve raporlann baskalanmn eline

geqtiginde yalanlamasi ve inkar edilmesi iqin askeri yazisma kurallari disinda (farkli yazi

formati, sivil agizla ifadeler vb.) hazirlanmasiyia yonelik sozlti emirler vermistir. Bu



belgelerde isim, imza, birlik adi bulunmamastnin nedeni budur. Bu sekilde Bilgi Destek

Komutanhgi tarafindan hazirlanmis qok degisikformatlarda bilgi notu, eylem plant, andtqlar

var. Hem onun gibi tecrubeli (daha once basina stzmts olan, altinda imzasi bulunan belgelere

bakilabilir) bir kisi, belgenin genelkurmay bilgisayarlarinda haztrlanmasintn risklerini

dusunerek belgeyifarkh bir bilgisayarda haztrlamis, imzaladtktan sonrafotokopilerini gerekli

yerlere ulastinp orijinalini imha etmis de olabilir. Bilgi Destek Dairesi 'ne bagli OBl Subesi

vardtr. Burada Dursun Albay'in kullandtgi bir bilgisayar var. Mesela bu bilgisayar

incelenmedi. Bu bilgisayar degistirilmis de olabilir, bu tespit edebilir. Aynca Genelkurmay

intraneti uzerinde Dr. Deniz Kurmay Albay Dursun Ciqek imzah birqok bilgi notu var. Son

eylem plamnda da ayni imzayt kullanmts. 2008 ythnda bastnda Toplumu Biqimlendirme Plant

isimli bir beige yaytnlamtsti. Bu belgenin TSK tarafindan haztrlandigt ortaya qikmtstt. Bu

eylem planini yazan kisinin ismi "xx" olarak geqmisti. "xx" Dursun Albay'in rumuzudur.

Yani bu plant da o haztrlamtstir. Arttk o kadar nettir ki Dursun Albay, TSK iqerisinde faaliyet

gosteren cuntamn bir elemanidir. Son eylem plant He de iyice desifre olmustur. Ve ashnda

Dursun Albay'a sahip qikan Genelkurmay Baskanhgt degil cuntadir. Hursit Tolon'un da

dahil oldugu cuntaci yapt, Bilgi Destek Daire gibi kritik bir noktada bulundurduklan

personel He, ki Dursun Albay bunlann onde gelen isimlerindendir, yurt iqi, yurt dtsi Bilgi

Destek Taburlanndan gelen bilgilere vakif olabilmektedirler. TSK iqindeki bu cuntaci

yaptlanma, olusturduklan politika ve projeleri etkili uzantilart aracihgiyla bu taburlara

uygulatma imkdnina da sahiptir. Bu tu'rlu projeleri haztrlamak Dursun Albay 'in gorevidir.

Iqeriginde suq unsuru bulunmasa ve kendi halkina degil de dusman iilkeye karsi hazirlanmis

bir proje olsa psikolojik harekat aqisindan oldukqa basanh da saytlabilir ashnda. Bu belgede

de kendisine verilen emri yerine getirmistir. Ancak bu emri veren makam Genelkurmay degil,

cuntadir. Yani eylem plant belgesini Dursun Albay tek basina hazirlamamistir" §eklindedir.

b-) 30.09.2009 tarihinde mektup yoluyla Istanbul Cumhuriyet Bas,savcihgina

gelen ve gonderici kisminda Serkan CAKIR ismi bulunan ihbarda; "Kusaklar boyu

TSK'ya hizmet etmis bir aileye sahip olmaktan onur duyan bir subaytm. Son donemde

TSK 'ntn tarihinde hiq olmadigi kadar itibar kaybtna ugramast, beni ve benim gibi vatantm ve

milletini seven birqok silah arkadastmi son derece rahatsiz etmistir. Dosta gu'ven, dusmana

korku vermis ordumuzun kendi milleti nazartnda gu'ven kaybediyor olmast qok act bir

durumdur. Kendi milletine karsi psikolojik harekat yapan, toplumu bolen ve toplumun

degerlerini karsistna alan bir TSK'mn hayal edilmesi mumku'n olmadigi nastl bir gerqekse,

TSK'mn tamaminin boyle olmadigi da bir gerqektir. Maalesef b'nceleri dogru ve gerekli

olduguna inandtgtm ancak su anda iqinde bulunmaktan bu'yu'k pismanhk duydugum, sadece

3 'uncii dtinya ulkelerine ozgii bir sekilde kendi vatandasina "psikolojik harekat" uygulayan

ve bunun adina da "bilgilendirme faaliyeti" seklinde masum ve hakh goru'nen bir maske

uyduran bir cunta olusumunda bir qok arkadasimla birhkte gorev aldtm. Bu olusum, ilk basta

gayet hakh gerekqelerle kurulan ve gerqek gorevi dusmana karsi psikolojik harekat

uygulamak olan Psikolojik Harekat Daire Baskanhgim kendine masa olarak kullantyordu. Bu

gu'zide kurumun imkan ve kabiliyetlerinden yararlanilarak devletin vali, kaymakam, savci,

hakim gibi onemli kadrolannda gorevli personeli de dahil olmak u'zere insanlanmtz

haklannda olusturulan "Bilgi fisi" adi verilen belgelerle tek tek fislendi. Cunta

yaptlanmastnin organize ettigi yasal dayanagi bulunmayan faaliyetleri kamuoyuna yansimasi

sonucu bu kurumumuz yiprandi, adi "Bilgi Destek Daire Baskanhgt" olarak degistirilmek

zorunda kahndt ve gorev alant daralttldi. Halt hazirda devam eden cunta faaliyetleri

neticesinde, son olarak toplam sayisi 4 olan ve muharebede Ege Ordusu Komutanhgi dahil

turn ordu komutanhklarim destekleyecek olan Bilgi Destek Taburlanntn sayisi I 'e

dusuru'lerek asli gorevini yapamayacak hale getirildi. Geriye kalan son taburda gorevli bazi

personel halen asli gorevlerine yonelik qahsmalart bir kenara btrakarak cunta

orgutlenmesinden aldiklan b'rtu'lu ve yastffi$£?ga£evleri yu'ru'tmeye devam etmektedir.



Yukanda ifade ettigim TSK igerisindeki "Hike yonetimine el koyma heveslileri, yani darbe

taraftarlan", baska bir ifadeyle "Cunta Orgutlenmesi"; yillardir isgal ettigi makamlarla,

kilit pozisyonlar ve sivil uzantilanyla ulkenin gundemini elinde tutmus ve faaliyetlerini

kamuoyuna "turn TSK'nin ortak goru'su" gibi gosterilmis ve gostermeye de devam etmektedir.

Cunta orgutlenmesi ve faaliyetlerinden haberdar ve rahatsiz olan benim gibi personel

gerqekleri anlatmak iqin zemin bulamamakta ve sesini duyuramamaktadir. "Biz silah

arkadasiyiz", "Ortak dusmanlar", "Biz bir aileyiz", "TSK'yi yipratmak istiyorlar" gibi

temalan kullanarak sozde "korumaci bir yaklasimla" hedef saptirmaya qahsiyorlar. Bu

"sozde korumaci yaklasim" la birlikte, gerqekleri bilen ve duyurmak isteyen personel de

"korkutma ve sindirme " faaliyetleri He susturulmaktadir. Bu sekilde birqok olay karsisinda

"kol kirilir yen iqinde kahr " mantigi yuriitulmektedir. Cuntanin pisliklerini icerde gizlemek

durumunda kalan TSK'nin itiban ise surekli zedelenmeye devam etmektedir. Toplumun

genelinde bilinen ve dedikodu seklinde kulaktan kulaga yayilan TSK He ilgili birqok konuyu

(PKK'ya yardim, uyusturucu, fisleme, suikast, ortulti operasyonlar vb.) olaylarin oldugu

bolgelerde gorev yapanlar, medya aracihgiyla ogrendi. Ancak medyamn bilmediklerini ben

ve benim gibi Genelkurmay Bilgi Destek Daire Baskanhgi bunyesinde gorev yapan

arkadaslar, yani bu faaliyetleri bizzat planlayan ve icra eden kisiler cok yakindan biliyoruz.

Bilgi destek personeli olarak bizzat olaylarin iqerisinde (Aktutiin'de, Daghca'da,

Poyrazkoy 'de, Cukurca 'da ve daha birqok yerde) oldugumuz iqin gerqekler turn qiplakligiyla

bilinmektedir. Aynca, askeri okullarda baslayip karargah, birlik ve lojmanlarda her am bir

arada geqen, tatillerini bile beraber yapan bizler birbirimizi qok iyi tamyoruz. Ozellikle Hike

gundemini uzun sure mesgul eden ve devletin kurumlarim birbirine dusuren son "Irticayla

Mucadele Eylem Plam " na bakildiginda; her olayda oldugu gibi bu olayda da cuntanin kendi

bekasi iqin ulkemizin turn degerlerini paramparqa etmeye qahstigi gorulmektedir. TSK'da

psikolojik harekat birimlehnin kurulus safhasindan bu yana aktif bir sekilde gorev alan ve

2009 yih genel atamalanna kadar Genelkurmay Bilgi Destek Okul Komutanhginda gorev

yapan Hv. Og.Bnb. Hicri DINCEROL bahse konu beige hakkinda; "Bu belgeyi biz

hazirlami$tik, nasil sizdi anlayamadim?" demistir. Bu ifade, Hv. Og.Bnb. Hicri

DINCEROL 'un da cuntanin bir elemani oldugunun ve soz konusu cuntanin faaliyetlerinin

irticayla Mucadele Eylem Planiyla sinirh kalmadiginin aqik bir gostergesidir. Sayin Savcim,

"Irticayla Mucadele Eylem Plant" basinda yer ahr almaz, erken davranarak soz konusu

evrakin ashni gizlice dosyalandigi klasorden aldim. Belgenin ashnin yerinde olmadigi

anlasilinca once bir kriz yasandi. Ancak daha sonra belgenin ele geqmesinden korkan bir

cunta mensubu tarafindan imha edildigi gorusu benimsendi.Mensubu bulundugum TSK'ya

uzun yillar hizmet etmis bir subay olarak bir hizmetim daha olsun istiyorum. Ozverili

qahsmalanniza katkida bulunmak adina EK-A'da yer alan bu belgeyi size gondermeyi

vatanim ve milletim adina bir vazife biliyorum. Aynca; 2007 yih Eylu'l ayinda donemin

Genelkurmay Il'nci Baskani Org. Ergin SAYGUN'un emri geregi, universitelerden bir kisim

akademisyen ve CHP yonetiminden bazi politikacilann destegi He donemin Genelkurmay

Harekat Baskani Korg. H. in himayesinde Genelkurmay Bilgi Destek Daire Baskanhginda

sube mudurii olarak gorevli kurmay albaylar Dursun CiCEK, S...O.., /.. Z..G ve F. S

tarafindan kamuoyunu yonlendirme maksath qesitli belgeler hazirlandigina tamk oldum.

Yukanda isimleri geqen sahislar, gorev alanlanmn disindaki birqok konuyla ilgili olarak

hiqbir hukuki dayanagi olmaksizm qesitli faaliyetlerde bulunmuslardir. Bu konuda ornek

olmasi bakimindan bahse konu cunta tarafindan hazirlanmis bir qahsma EK-B 'de

sunulmustur. EK-B'nin altinda imza bulunmasimn sebebi evragin elektronik ortamda

gondehlmis olmasindan kaynaklanmaktadir. Soz konusu gayri hukuki qahsmalar, TSK

iqerisindeki cunta yapilanmasinin kilit isimlerinden olan Org. H.I.. 'in Genelkurmay Il'nci

baskanhgi doneminde hiz kazanarak devam etmistir. Org. H. I..in dogrudan netice

almabilecek bir eylem plant hazirlanmasi kona§jmda verdigi direktif geregi, Korg. M.. E ve



Tiling. M..B. 'nin da kathlanyla gerekli gahsmalar baslatilmis ve soz konusu eylemplam Kur.

Alb. Dursun ClCEK tarafindan hazirlanmistir. Sayin Savcim, Albay Dursun CICEK

tarafindan hazirlanan ve cesitli Sivil Toplum Orgutleri (STO) 'nin fislenmesini iceren bir

andic 7 Nisan 2008 tarihinde Taraf gazetesi'nde yayinlanmistir. Taraf Gazetesi'nin konuyu

haber yapmasindan sonra Genelkurmay Baskanligi sorusturma baslatmistir. Sorusturma

sonucunda hazirlanan bilgi notu EK-C de sunulmustur. Bu bilgi notunda andig galismasinin

Genelkurmay Baskanligi 'nin emri He 29 Temmuz 2004 tarihinde baslatildigi, Nisan 2006 'da

ilgili makamlara arz edildigi ifade edilmektedir. Yani Genelkurmay Baskanligi adi gegen

andigin varligini kesin bir sekilde kabul etmektedir. Bu rapor neticesinde Alb. CICEK

hakkinda herhangi bir islem yapilmamistir. trticayla Mucadele Eylem Plamnin basinda yer

almasim muteakip, belgenin hazirlanmasinda kullanilan turn bilgisayarlar temizlenmis ve

ilgili evraklar imha edilerek, kamuoyuna Genelkurmay Baskanligi tarafindan boyle bir

galismamn olmadigi yonunde bir agiklama yapilmistir. Imha su'reci bizzat Org. Ergin

SAYGUN'un ozel sekreteri Kur. Alb. Ugur BERKSUN tarafindan takip edilmis, kendisi Bilgi

Sistemleri Isletme Subesine giderek soz konusu eylem plamnin hazirlanmasinda kullanilan

30709, 33746, 40077, 27238, 27229 ve 16693 BlMnumarah bilgisayarlann hard disklerinin

geri getirilemeyecek sekilde silinmesine nezaret etmistir. Bu islemde Alb. Sukru KISADERE,

Utgm.Erhan SAKALLI, Utgm. Kazim BOZKURT, Bgvs. Mustafa URHAN ve Svl.Me. Rifat

SULUK gorev almislardir. Sayin Savcim, boyle bir olay vuku buldugunda, normal sartlar

altinda uygulanmasi gereken prosedur sudur: Olayin ogrenildigi anda IKK ve Giivenlik Daire

personeli idari tahkikat iqin gagrihr. Bilgi Destek Daireye gidilir. Daire personelinden hiq

kimsenin igeriye girmesine musaade edilmez. Daire personeli tek tek cagnlarak dairedeki tilm

dolaplar aranir. ilgili veya ilgisiz turn bilgisayarlara el konulur. Genelkurmay Askeri
Savcilari es zamanh olarak suphelilerin evlerine giderek arama ve el koyma islemi yapar.

Elde edilen deliller isiginda dava agilmasina veya agilmamasina karar verir. Ornegin, gegen

yil Ankara'da bilgi guvenligi Mali siiphesiyle, ivedilikle mahkeme karan gikartilmis,

Cigiltepe Lojmanlannda kirka yakin eve baskin yapilarak, askeri savcihk tarafindan arama

yapilmis, bazi bilgisayar ve dokiimanlara el konulmus ve olayla ilgili bir sahis gozaltina

ahnmistir. Yine bu yihn Mayis ayi sonlannda benzer bir durumundan dolayi Ozel Kuvvetler

Komutanhgindan bir grup personelin evi, isyerleri ve arabalan gece yarisi, yukandaki olaya

benzer sekildeki hiz ve kararhhkla aranarak, gozaltina ahnanlar olmustur. Sayin Savcim,

Irticayla Mucadele Eylem Plamnin medyaya yansimasindan sonra Genelkurmay

Karargahinda yasanan diger gelismeleri ozetlemek istiyorum. 1- Genelkurmay Baskanligi

olaydan, soz konusu belgenin medyaya yansidigi gun sabah saat 04:30 itibariyle

Genelkurmay Iletisim Daire Baskanligi vasitasiyla haberdar olmustur. 2- IKK ve Guvenlik

Daire Baskani Tu'mg. M.M. A ve beraberindeki Bnbasi. Olayin oldugu sabah olayi incelemek

u'zere Bilgi Destek Daire Baskanhgina geldiklerinde, Bilgi Destek Daire Baskanhginda

gorevli Alb. CICEK'in haricindeki diger iki sube mudurunun mesai baslangicindan once Dz.

P. Kur. Kd.Alb. Dursun CICEK'in subesinde bilgi ve beige temizligi yaptiklarina sahit

olmuslardir. 3- Aym gun mesai baslangicinda Alb. Dursun CICEK'e Tu'mg. M.M.A tarafindan

"Bunu siz mi hazirladimz? " diye sorulmustur. Alb. CICEK panik igerisinde inkar ederek

"Bunu biz yapmadik, bizim dairenin isi degil. " Deyince Tiimg. A "Sen onu birak, ben sana bu

sekilde hazirlanan yuzlerce beige gosteririm, sen bana bu belgenin nereden sizdigini soyle!"

diyerek tepki gostermistir. 4- Bu olay aninda higbir mahkeme karan almmamistir. Higbir

gozalti gergeklesmemistir ve higbir ifadeye basvurulmamistir. Belgeyi tespite yonelik ciddi

higbir arastirma yapilmamis, gayri ciddi bir sekilde davramlmistir. 5- Sivil savcihgin olaya el

koymasi hususu gundeme gelince Alb. CICEK'in bilgisayari ilgili subedeki biitiin

bilgisayarlar ve ilgili server (ana bilgisayar) dahil her sey ahnmistir. Alinan turn

bilgisayarlar ozel programlarla 35 kez geri getirilemeyecek sekilde silinmi§tir. Bu islemler
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gerceklestirilmistir. Silinen bilgisayarlann Genelkurmay MEBS Baskanhginda kayith

numaralan: 41440, 34218, 24187, 20245, 24159, 27861, 34331, 24251, 24040, 38534,

29595, 24551, 29653, 24532, 39198, 13924, 13920, 16118, 16110, 539337, 121561, 224259,

321609, 421624, 41510, 29816, 24045, 34359, 41520, 24362, 41401, 24749, 38537,

24242 'dir. Bilgisayarlar ve hard diskleri Savciliga turn temizleme islemlerinden gecirildikten

sonra gonderilmistir. Daha sonra bu bilgisayarlar baska birimlere kaydirilmistir. 6-Alb.

ClCEK'in ve ilgili Subenin bilgisayarlanm inceleme ve temizleme isleminde Genelkurmay

MEBS Baskanhginda gorevli Utgm. Fatih KARACAER ve Deniz Kuvvetleri MEBS

Baskanhginda gorevli Utgm. Berrin SAHlN gorev almistir. 7-Alb.ClCEK'in evinin aranma

islemi belgenin basinda yer almasindan 5 gun sonra gostermelik bir sekilde

gerqeklestirilmistir. Genelkurmay Askeri Savci Yardimcisi Ask. Hak. Yzb. 1. V. S aramaya

ciddiyet kazandirmak icin evde tarn 5-6 saat vakit harcamis, hicbir arama yapmamis ve bir

sey bulmadan donmustur. Yavuz hirsiz misali Sayin Askeri Savcimiz Bilgi Destek Daire

Baskanhgina geldiginde "Biz personelimizi boyle koruruz. " Diyerek tavnni acik bir sekilde

ortaya koymustur. 8-Ayni sekilde, Genelkurmay Karargahindaki turn kagit imha makineleri

bir araya toplanarak, hukuki acidan sikinti olusturacak kirk torbaya yakin evrak (kagit

parcalan!) bu makinelerde kirpilarak ve akabinde yakilarak deliller yok edilmistir. Bahse

konu islemlerde gorev alan erbas ve erler de dahil olmak uzere tiim personel uygun (!) bir

sekilde uyanlmislardir. Evrak imhasinda gorev alan erbas ve erlere ait isim listesi EK-C'de

sunulmustur.9- Alb. Dursun ClCEK ve ekibinin hazirladigi "irticayla Milcadele Eylem

Plant " belgesinin TSK'ya ait olmadigini raporlamak ve belgenin yazim teknikleri acisindan

sahte oldugunu ispata yonelik; Bilgi Destek Harekati ve Gayri Nizami Harp teknikleri

hakkinda deneyimli, akademik egitim ve karar tecrubesine sahip bir personelin baskanhginda

bilirkisi heyeti olusturulmus ve kamuoyunun, belgenin sahte oldugunu algilamasin yonelik,

gostermelik bir rapor hazirlanmistir. Ancak gercek, bilirkisi heyetinin dedigi gibi degildir.

Gnkur. Isth. Bsk.hginda oldugu gibi Gnkur. Bilgi Destek Daire Baskanhgindaki mevcut

uygulamada; ozel icerigi bulunan evraklann (Hiikumet. Irtica sahislar, STO vb. hukuki

acidan sikintih evraklar) uzerinde TSK'ya ait oldugunu gosterir hicbir ibare bulunmaz. a.

Degisik yazi fontlan ve puntolan kullanihr, b. Kapak yazisi He eki bir araya getirildiginde

kapakla ekin birbirinin devami oldugunu gosterir hicbir ifade bulunmaz, c. Ozel icerikli

eklerin uzerine gizlilik derecesi, imza blogu, kontrol guvenlik numarasi, evrak numarasi gibi

TSK'ya ait ibareleryer almaz, (Gnkur. Bsk.hginin MlT ve EGM'den sahislar (Sivil) hakkinda

yapilan yazismalarda bu gorulebilir) c. Bilgi notlan saklanirken kapagi ayn bir yerde, bilgi

notu ayn bir yerde saklanir. Boylece bilgi notu TSK'ya ait olmayan bir yaziymis gibi

gorulebilmektedir. d. Bilgi notunun hangi kapaga ait oldugunun belirlenmesi ise tarih,

saat gurubu, bilgi notu ve kapagina ayni numaramn verilmesi gibi yontemlerle yapilmaktadir.

e. Buradan da anlasihyor ki andic, eylem plant, bilgi notu gibi cahsmalarda herkes kendine

gore bir usul ve tarz belirleyebiliyor. 10- Irticayla Mucadele Eylem Plamnin sizmasindan

hemen sonra, benzer belgelerin sizmasim onlemek uzere, ozellikle Alb. Dursun ClCEK'in (E.)

Org. Hursit TOWN'a gonderdigi iletinin basinda yer almasini muteakip, bilgi giivenligi

konusunda Gnkur. Wind Bsk. Org. H.I imzasiyla Gnkur. Bskhgimn 24 Haziran 2009 tarMi,

lSTH:2240-57172-09/KKve Guv. D.Bil.Guv.S. sayih ve "Bilgi Giivenligi Tedbirleri" konulu

bir emir yayimlanmistir. Bu emirde; a. Evraklara guvenlik kontrol numaralan tic defa

basilacak. Birincisi konu ve evrak numarasina gelecek, ikincisi metne, ucuncusu ise imza

blogu ve imza uzerine gelecek sekilde olacak,b. Bilgisayar ortamindaki yazismalarda

kesinlikle yazi bittikten sonra arz ederim, ad soyad, gorev gibi ifadeler olmayacak, c.Hiqbir

evrakta islak imza taranarak bilgisayara yuklenmeyecek, elektronik imzah olarak

gonderilecek,c.lnternette elektronik postalarda isim kullamlmayacak, d.Karargahlardaki

internet bilgisayarlari ve dizustu bilgisayarlar simrlandinlacak gibi ifadeler yer almistir. Bu

emirden de anlasihyor ki bu belgenin ortayacikmasi TSK'yi cokzor durumda birakmis bu tur
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olaylann tekerrur etmemesi iqin gerekli onlemlerin ahnmasi istenmistir. Sayin Savcim, beni

bu qahsmaya sevk eden gerekqe Alb. CICEK ve ekibin hazirladigi "irticayla Mucadele Eylem

Plant "run ele geqirilmesi He baslayan siireqte Genelkurmayin, "Belgenin TSK'yi yipratmak

adina hazirlanmts oldugu" on kabulii He belgenin sahteligini ispatlama qabalart olmustur.

Sayin Savcim, bir cunta ekibinin yapmts oldugu illegal bir qaltsma nedeniyle yillardir

gorevini layikiyla yerine getiren personel magdur edilerek suclu muamelesine tabi tutulmus

ve qesitli yerlere surulmustur. Ama asil suclu olan Dz.P.Kur.Alb. Dursun CiCEK, Deniz

Kuvvetleri Komutanhgi Karargahinda Daire Baskanhgi makamina atandinlarak himaye

gormustur. Olayinfailleri yerine yillardir Bilgi Destek Daire Baskanhgtnin gerqek emekqileri

olan subay, astsubay ve sivil memurlar suqlu muamelesi gorerek karargah disinda qesitli

yerlere surulmustur. Burada asil konu Albay Dursun CiCEK degildir. Dursun CiCEK zavalli

bir adamdir. Asil onemli olan bu Albayin bulundugu konumdur. Sayin Savcim, cunta, simdiye

kadar "kendi hukuku" disinda bir hukuk tanimadi. Simdi sizin gibi adaleti tesis edecek ve

gercek hukukun ustunlugunu ortaya koyacak "cesur" savcilanmizin nefeslerini enselerinde

hissedince yaptiklari kirli islerin uzerini kapatmak iqin her tilrlu gayri ahlaki yola

basvuruyorlar. Gerqeklerin uzerini ortmeye cahsiyorlar. Sayin Savcim, bu ulkenin insanlan

gayretlerinizi takdirle karsilamaktadirlar. Her ttirlu fedakarhgi ortaya koyarak calistigimzi

biliyorlar. Sayin Savcim, tanik olarak cagirmaniz durumunda da gelmeye hazirim.

CUMHURIYETiN SAVCILARININ SOZ KONUSU CUNTAYI COZMEYE BASLADIG1NI

GORMEKTEN MUTLU VE UMUTLUYUM. Saygilanmla arz ederim. EKLE.EK-A (Irticayla

Mucadele Eylem Plant Orijinal belgesi) EK-B (Cunta Tarafindan Hazirlanmis Bilgi Destek

Calismasi EK-C (STO 'lerle tlgili Habere Uiskin Bilgi Notu)EK-C (Evrak Imhasinda Gorev

Alan Erbas ve Erlere Ait Isim Listesi )" §eklinde iddialann ve olaylann anlatildigi

g6rulm(i§tur.

c-) 2 Nolu Ihbar Mektubu:

"Sayin Savcim,

Ben ulkesini ve cahsttgi kurumu her seyden u'stiin Man bir TSK mensubuyum. Ulkemi

o kadar seviyorum ki kendimi, ailemi mesleki kariyerimi ve gelecegimi riske atarak "Irticayla

Mucadele Eylem Plant" belgesinin aslint gonderdim. Elde ettigim belgelerin kamuoyuna

yansimasindan ve Adli Tip Kurumu'nca da teyit edilmesinden sonrayapttgim bu girisimin qok

yerinde oldugunu ktymetlendirmekteyim. Amactm, tutku He bagh bulundugum Turk Silahli

Kuvvetleri'ni yipratmak degildir. Aksine, Silahli Kuvvetlerin arkasina saklanarak ulkemizin

istikrar, giiven ve demokrasisine kastedenleri desifre etmek suretiyle tilkeme hizmet etmektir.

Sadece gercekler ortaya ctksin ve telafisi imkdnstz girisimlere engel olunsun istiyorum. Bu

kapsamda, Kurumumuzda caltsan herkesi yardimci olmaya ve elde ettikleri bilgi-belgeleri

yargi ve kamuoyu He paylasmaya davet ediyorum.

Gonderdigim mektupta birbirinin devamt olan Bilgi Destek Plant (LAHIKA) ve

Irticayla Mucadele Eylem Plant He ilgili detaylan birlestirerekyazmtsttm. Cunta yapilanmasi

tarafindan bu hususlar gerekge gosterilerek, beige ve mektubun icerigi uzerinde guvensizlik

olusturmak ve delil niteligine zarar vermek iqin bir qahsma baslatilmistir. Kamuoyunun

yanlis bilgilendirilmesini onlemek ve Cunta'nm istismartnin onu'ne geqmek iqin ilk

mektubumdaki "Irticayla Mucadele Eylem Planintn basinda yer almasim miiteakip, ..." diye

baslayan paragrafta "Irticayla Mucadele Eylem Plant" yerine "Bilgi Destek Plant

(LAHIKA) " ifadesi konularak asagtdaki gibi degerlendirilmesi gerekmektedir:

"Bilgi Destek Plant (LAHI'KA)'nin basinda yer almasim miiteakip, belgenin

hazirlanmasinda kullamlan tiim bilgisayarlar temizlenmis ve ilgili evraklar imha edilerek,

kamuoyuna Genelkurmay Baskanhgi tarafindan boyle bir qalismantn olmadigi yonunde bir

aqiklama yaptlmisttr. Imha stireci bizzat'Or^.^hgi^i SAYGUN'un Ozel Sekreteri Kur.Alb.
***** \



Ugur BERKSUN tarafmdan takip edilmis, kendisi Bilgi Sistemleri Isletme §ubesine giderek

soz konusu eylem plamnin hazirlanmasinda kullamlan 30709, 33746, 40077, 27238, 27229 ve

16693 BIM numarali bilgisayarlarm hard disklerinin geri getirilemeyecek sekilde silinmesine

nezaret etmistir. Bu islemde Alb. §iikru KISADERE, Utgm. Erhan SAKALLI, Utgm. Kazim

BOZKURT, Bcvs. Mustafa URHANve Svl.Me. Rifat SULUKgorev almislardir."

Mektubumda ayrica, "Bilgi Destek Plant (LAHIKA) "nin ve "Irticayla Mucadele Eylem

Plant "nin hazirlanmasinda gorev alan personeli bir arada yazmistim. Sorusturmanin sihhati

aqisindan, tlker Ziya GOKTA$'in sadece "Irticayla Mucadele Eylem PlanV'nin

hazirlanmasinda gorev almis oldugunu da detay bilgisi olarak ekliyorum.

Karargdh icindeki Cunta yapilanmasi, kendileri adina gelisen olumsuz stireci tersine

cevirmek iqin asagida ifade edilen faaliyetleri planlamaktadir.

1. Mektuptaki beige He ilgili olarak yazwi, kalem, murekkep vb. tali unsurlan on plana

qikararak belgenin iqeriginden qok sekli unsurlarimn kamuoyunda tartisilmasim saglamak.

2. Belgenin gercekligini ortaya koyan kisi ve kurumlan yipratmak.

3. Belgeyi yayinlayan ve savunan gazete ve gazetecileri belgenin gercek olmadigina dair

ikna etmeye cahsmak, ikna edemediklerini de yipratmak.

4. Belge'nin orijinalinin Askeri Savcihk araciligi He elde edilerek, Jandarma Kriminal'e

gondermek suretiyle gercek olmadigina dair rapor qikarttirmak.

5. Imza makinesi gibi argumanlara sanlarak kamuoyunda belgenin gercekligine olan

inanci sarsmak.

6. Belgenin iqeriginden daha cok, giindeme geldigi donemin kamuoyunda tartisilmasim

saglayarak dikkatleri belgenin iqeriginden uzaklastirmak.

7. Anayasa Mahkemesine bash yaparak bir an once ilgili maddedeki degisikligin iptaline

yonelik karar qikarttirmak ve yargilama surecini askeri yargiya tasimak suretiyle takipsizlik

karan verdirmek.

8. 28 §ubat surecinde donemin Basbakani Necmettin ERBAKAN'a imzalatarak ihrac

edilen 1000'in iizerinde TSK mensubu gibi TSK bunyesinde cadi avi baslatilarak YA§

kanahyla buyu'k bir tasfiye yapmak.

9. Bu girisimler He sonuc ahnamaz ise Genelkurmay Askeri Savcihgi araciligi He

suclulann sadece Alb. Dursun Qicek ve birlikte calistigi alt kademe personel oldugu seklinde

karar aldirmak. Bu personelin olabilecek en hafifsuclar He cezalandinlmasini saglamak.

Yargilama siirecinin, emir vererek cahsmalari baslatan ve yonlendiren komuta kademesine

siqramasina engel olmak.

Cunta faaliyetlerinin daha acik bir sekilde ortaya qikmasim ve bu planlann sadece

Dursun Ciqek'in faaliyetleri He sinirli olmadigini gostermek istiyorum. Genelkurmayda

yiiriltillen psikolojik harekdt faaliyetleri kapsammda kamuoyunda daha once de kismen

giindeme gelmis olan internet faaliyetlerinin detaylarmi paylasmak ve biitun bu qalismalann

Cunta araciligi He hiyerarsik bir yapida gerqeklestirildigini gostermek iqin Ek-A 'daki belgeyi

dikkatlerinize sunuyor ve turn kamuoyu He paylasmak istiyorum.

Bu beige Genelkurmay tarafmdan yurutulen psikolojik harekdtfaaliyetleri iqin kullamlan

internet sitelerinin kamuoyuna yansimasindan sonra (Basinda 35 adet internet sitesi yer

almisti. Hdlbuki bu sitelerin adedi 42 dir ve Ek-B'de sunulmaktadir.) bunlann Genelkurmaya

ait olmadigini gostermek ve daha sonraki sizmalan engellemek maksadiyla hazirlanmistir.

Belgenin hazirlanmasinda sizma olasihgi dqdik]iate.alinarak qok ozenli bir dil kullamlmistir.



AncakBelgenin son bolumunde "gri ve siyahpropagandafaaliyetlerinin Kurum'dan bagimsiz

olarak devam ettirilecegi ifade edilmistir. Hdlbuki bundan once bu illegal faaliyetler gok

yogun bir sekilde aciktan icra edilmekte idi.

internet siteleri He ilgili haberler medyaya yansidiktan sonra turn siteler kapatilarak
yeniden yapilandinlmistir. Ekteki belgede gorulecegi uzere, Cunta aracihgi He Komuta

katinin goru's ve onayi ahnarak yeniden faaliyete gecirilmistir. Komuta katimn onayindan

sonra 35 site yerine 4 adet site ve bu adreslere yonlendirilen bir miktar alan adinin alinmasi

kararlastirilmistir. PH faaliyetleri bu siteler uzerinden devam etmistir. Ekte sunulan

belgedeki ANDIC'da da ifade edildigi gibi Bilgi Destek Daire Baskanhginda gorevli Sube

Mudurlerinin uzerine kredi kartlan ahnarak odemeler bu kartlar uzerinden yapilacak sekilde

yeni alan adlan temin edilmistir. ANDIC'ta parafi bulunan Sb. Md.lerinin o donemde yeni

aldiklan kredi kartlan ve yaptiklan odemeler rahathkla banka kayitlarmdan temin edilebilir.

Ornek olarak "Uker Ziya GOKTAS'in bu gorev icin almis oldugu Ziraat Bankasi'na ait olan
454 061 no 'lu kredi karti" gosterilebilir.

Takdir sayin savcilanmizin ve Yu'ce Turk Milletinindir.

Saygilanmla arz ederim" seklinde ibare ile biten mektubun ekinde, supheli Dursun

Ci9ek imzah "internet siteleri" konulu andi9 ile "giinluk takip edilen Turkce yayin yapan

internet siteleri "ve "gunliik takip edilen yabanci dilde yayin yapan internet siteleri" bashkh

toplam 430 internet sitesinin isminin yer aldigi belgenin bulundugu gorulmu§tur.

Cumhuriyet Bassavcihgimizin 2008/1756 sayih dosyasinda hakkinda yuriitiilen

soru§turma sonucunda hakkinda Ergenekon Teror Orgiitune Uye Olmak su9undan kamu

davasi a9ilan HASAN ATAMAN YILDIRIM'dan ele ge9irilen (117) nolu DVD i9erisinde

"Hayhay" isimli belgede "Baskanlik Siteleri, yapim, yazihm, link icerikyardimci olunacak...

Forward et, tanitim, mail gruplari... Ortadogu yazihm irtibat kur...Siteler hakkinda Feyyaz

amiral ile gdriis...Siteler, Irtica.net, lrtica.org, gencizbiz.net, genclikinfo, turkses.org,

naksilik.com, turkatak.gen.tr, ozgurgenc.net" §eklinde ibarelerin yer aldigi tespit edilmistir.

Yine, hakkinda kamu davasi a9ilan supheliler BURAK DUZALAN, YAKUT

AKSOY, ALPEREN ERDOGAN'dan elde edilen flash bellekte "Golcuk tersaneden Gb.

Altunay Sahin, Topel'den Yzb. Cem SIMSEK: Alenen Sesar'in reklamim yapmak ta bu s...

kafahlara kalmis sanki" seklinde ibarelerin yer aldigi goriilmiistur.

Samk ATAMAN YILDIRIM'dan elde edilen Kingston marka flash bellek i9erisinde

Vodafone isimli belgede "Devrimci tegmenlerin TSK icinde tabana yayilma ve bilgilendirme

cahsmalannda (Mail gruplari, PH iceren sunumlar, video siteleri, internet siteleri) A TAMAN

YILDIRIM ve ekibi (Fatih Koca, Altunay Sahin, Cem Simsek, Recai Kaltan'a bu konuda

emirler verildi) gorevlidif seklinde ibarelerin yer aldigi belirlenmistir.

Cumhuriyet Bassavcihgimiza posta yolu ile gonderilen, 2 sayfadan ibaret mektubun

eklerinde "Gnkur Bilgi Destek Daire Baskanhgi Destek Sube tarafindan kamuoyunu

yonlendirmek maksadiyla illegal bir sekilde isletilen internet siteleri" olarak belirtilen internet

siteleri arasinda yer alan www.irtica.org isimli internet sitesinin; 02.04.2006 tarihinde

GoDaddy.com firmasina ait 68.178.232.100 IP numarasi ile faaliyete ge9tigi, 26.04.2006

tarihinde 213.74.180.9 IP numarasi ile Degirmencioglu A.S ve 09.03.2008 tarihinden

16.02.2009 tarihine kadar 195.155.137.41 IP numarasi ile TR.NET Orta Dogu Yazihm

Hizmetleri A.S. isimli hosting firmasindan hizmet aldigi, yine ihbarda www.irtica.org isimli

internet sitesine yonlendirildigi belirtilen www.irtica.net isimli internet sitesinin ise

06.03.2008 tarihinden 16.02.2009 tarihine kadar 195.155.137.41 IP numarasi ile TR.NET

Orta Dogu Yazihm Hizmetleri A.§. isimli hosting firmasindan hizmet aldigi, 16.12.2009

tarihli Bilisim Su9lan ve Sistemleri Sube MudurJiigi}nce hazirlanan rapordan anlasilmistir.



TR.NET Orta Dogu Yazihm Hizmetleri A.§. tarafmdan Cumhuriyet Bassavcihgimiza

yazilan 25.12.2009 tarihli yazida, soz konusu IP adreslerinin TR.NET.IP adres bloklanndan

oldugu ve internet hizmetleri alinan Milli Savunma Bakanhgi'na yonlendirildigi bildirilmi§tir.

Dolayisiyla, www.irtica.org ve www.irtica.net isimli internet sitelerinin, TR.NET Orta Dogu

Yazihm Hizmetleri A.§. tarafmdan Milli Savunma Bakanhgi'na yonlendirilen 195. 155. 137.

41 IP numarasi ile yayin yaptigi anlasilmistir.

29.06.2009 tarihli 6683 nolu ihbar icerigindt de; "Dursun Albay hukumet karsiti

yayin yapan "turkatak.com" ve dini gruplar hakkinda yayin yapan "irtica.ors" sitelerini de

yonetiyor. Bu sitelere igerik sagliyor. Bu sitelerin genelkurmay tarafmdan psikolojik maksatli

hazirlandigi gazetelerde de yer almisti. " seklinde ibareler yer almaktadir.

www.irtica.org isimli internet sitesinin ana sayfasina bakildiginda 29.06.2009 tarihli

6683 nolu ihbar iceriginde belirtilen "turkatak" isimli internet sitesine link acildigi

(baglanti yapildigi) goriilmustur.

Irticayla Mucadele Eylem Plani bashkh belgede ozetle,

"Dost unsurlar" bashgi altinda; basin ve yayin organlan kanahyla irticai gruplann

ic yu'zunu gosteren propaganda qahsmalannin planh bir sekilde yurutulmekte oldugu,

"ICRA" bashgi altinda; Laik ve demokratik diizeni yikarak, seriata dayah bir Islam

devleti kurma hayalinde bulunan AKP hukumeti ve ona destek veren gesitli gruplar ile

Fethullah Gulen grubu basta olmak uzere radikal dini olusumlar hakkindaki gercekleri gun

yuztine gikarmak, kamuoyu destegini kirmak ve faaliyetlerine son vermek uzere bilgi destek

faaliyetlerinin icra edilecegi,

"Planlama ve Genel Faaliyetler" bashgi altinda; Ilimh Islam konusunun ozellikle

vurgulanacagi, FG 'cilerin ABD gudumunde hareket ettikleri ve Islam 'in orijinalini bozmak

istedikleri hususunun yogun olarak dile getirilecegi,

"Medya faaliyetleri" bashgi altinda; Nurettin Veren gibi isimlerin TVprogramlannda

FG grubu hakkinda kendilerinin istedigi temalar dogrultusunda aciklamalar yapmalanmn

saglanacagi,

Milli Egitim Bakanhgina bagh okul ogrencilerine ait ibadet goruntu ve haberlerinin

medyada yogun olarak yer almasi saglanarak Milli Egitim Bakani kamuoyu nezdinde

yipratilacagi,

"Kara propaganda faaliyetleri" bashgi altinda; ihbara dayah ev baskinlan

yaptinlarak, buralarda silah ve muhimmatin yam sira FG 'ciler ile irtibat kurulmasi istenen

olusumlara(Yahudilik, CIA, Mossad, Moon Tarikati, Humeyni, vb...) ait objelerin aym

ortamda bulunmasi saglanacagi" seklinde ibarelerin yer aldigi yukanda detayh olarak

belirtilmistir.

Yukanda isimleri belirtilen internet sitesinin iceriginde bulunan haber ve yazilara

bakildiginda "Irticayla Mucadele Eylem Plani" ile benzerlik gosteren hususlann yer aldigi

gorulmustiir. "irticayla Mucadele Eylem Plani" ve bahse konu internet sitesinde yayinlanan
yazi ve haberler karsilastinldiginda;

"Seqimler yaklasti Fethullah Hoca harekete geqti, F tipi kadrolasma var, Fethullah

Gulen yapilanmasinin tehdit potansiyeli ve varisleri, Fethullah Gulen Turkiye 'yi nasil kapatti,

Fethullah sifreleri, Adim adim irticai yasama dogru, Tarikat-siyaset ve bizim gocuklar, Laik

rejim dusmanlan, AKP lilerden turban adimi, Bas brtmek islamin emri mi?, §eriat Idaresinin

Gelmesini Arzu Edenlere Bir Gergek Oyku, '§eriat Fetvasi' Gibi Tekzip Yargitay 'dan Dondu,

§eriatgi Yapilanmalar, Tarikat Kent Cavusha»h,-Ilimh Islam ve ABD, Ilimh Degil Bagimh
--■"' ,.*< jS St



Islam, Dun Radikal Islam Bu Gun Ilimh Islam, Iste Malezya-1-2-3-4, Kadina Sokak Yasak,

ABD'nin Gudumundeki Nurculuk, Fethullahqilik ihanet sebekesi, Okulda namaza garip

yaklasim, Ogretmen liselerine imam- hatipli almacak, Ogretmen hacda ogrenciler ortada,

Ilkokulda dini roman dagitildi, Milli Egitim AB uzmanlanmn isgali altinda, Kirmizi Turbanli

Kiz, MEB Sehy Sait 7 gormedi, internet siteleri irtica kaynagi, Diyanetten MEB 'e 836 atama

yapildi, imamlar cumhuriyeti" vs. seklinde bircok haber ve yazinin yer aldigi tespit
edilmistir.

Soz konusu haberlerin icerigi incelendiginde, Irticayla Mucadele Eylem Planmda yer

alan medya faaliyetleri ve kara propaganda faaliyetleri kapsaminda yapilmasi planlanan

cahsmalarla ortiistugii, soz konusu belgede yer alan konulann bahse konu internet sitesinde

yogun olarak islendigi, bu sitelerin plani hayata gecirilmek amaciyla kullanildigi ve sitenin

tek bir merkezden yonlendirildigi, bu internet sitelerinin kurulus amacinin kamuoyu

olusturmak veya yonlendirmek oldugu ortaya 9ikmaktadir.

d-) 3 Nolu Ihbar Mektubu:

"Sayin Adalet Bakanim,

Kur. Alb. Dursun Ciqek He ilgili Askeri Savcilikta yiirutiilen sorusturma kapsaminda Bilgi

Destek Dairenin bilgisayarlanni inceleyen ekipte gorev alan birisi olarak incelemenin nasil

gerqeklestirildigini, gerqeklerin nasil iizerinin ortiilmeye qahsildigim sizinle paylasmak

istiyorum.

Bilgi Destek Subedeki bilgisayarlardan 14 adet hard disk sokulerek incelendi. Acele bir

inceleme yaptinlarak bir gim sonra iade edilmesi istendi. 14 adet hard diskin sadece imajlarinm

alinmasi bile bu kadar kisa stirede mumkun degildi. Sadece hard disklerdeki dosyalarda

kelime taramasi yapilarak arama gerceklestirildi. Bu sekilde yapilan arama He ne silinmis

dosyalar ne de sifreli dosyalar incelenebildi. Sifreli dosyalar aranmadi ve si/re cozme

islemleri yapilamadi. Herhangi bir sifreli belgenin qozulmesi iqin bile zamana ihtiyaq vardir.

inceleme sirasinda aym dairede gorevli olan Sedat OZUER Albay gorevlendirilerek inceleme

islemini gerqeklestiren ast rutbeli personel uzerinde psikolojik bash olusturuldu. Karargahta

resmi dosyalar genellikle "Ana Server" denen dosya sunucuda tutuluyor. Bu dosya sunucudaki

dosyalann olaydan 4-5 gun sonra incelendigini ogrendim. Tabii ki gerekli temizlik yapildiktan

sonra. Karargahta bu ttir gizli qalismalar en az albay duzeyinde personel tarafindan

kendilerine tahsis edilmis ozel diziistu bilgisayarlarda (bunlann bir kismi parmak izi He

qahsmaktadir) yapilmaktadir. Bu bilgisayarlara MEBS Baskanhginda gorevli personel bile

erisim saglayamamaktadir. Dursun CiCEKAlbaya ait diziistu bilgisayar ise olaydan ancak 4-

5 giin sonra incelenebilmistir. 5 gun iqinde kayda deger bir sey kaldiysa tabii ki.

Bu inceleme islemleri sirasinda bazi dosyalar qok dikkatimi qekti. Bu ytizden kendi

olanaklanmla bazi hard disklerden silinmis dosyalan geri getirmeye qahstim. Bu sekilde

dosya adlanndan dikkatimi qekenleri kurtarmaya qahstim. Kurtarabildigim dosyalann

kopyasini aldim. Geri getirmeye qahstigim bazi dosyalan aqamadim. Bu aramalar sirasinda

Oursun Ciqek Albayin belgesinin izine rastlamasam da aym paralelde bir qok qalisma

yapildigini gdrdiim. Benden sadece Dursun Albay He ilgili belgeyi aramam istendigi iqin

korkudan buldugum diger belgeler hakkinda amirlerime herhangi bir sey bahsetmedim. Ancak

lazim olabilir diye bunlan sakladim. Ortaya qikanrsam benim uzerime de gelirler diye bu konu

hakkinda simdiye kadar kimseye bilgi vermedim. Ancak soz konusu belgenin gerqek oldugunun



ortaya qikanlmasindan sonra bu dosyalarin sizin tarafimzdan incelenmesinin daha dogru

olacagini dusiinerek CD ortaminda sizlere gonderiyorum.

Not: Sayin Bakanim bu mektubu, kaybolabilecegini dikkate alarak

Cumhurbaskammiza, Basbakammiza, Muhalefet liderlerine ve Istanbul Savahgina da

gonderdim." seklinde iddialara yer verildigi ve ekinde (1) adet CD gonderildigi tespit

edilmistir.

Yapilan dijital incelemede, Cumhuriyet Bassavcihgimizca Ergenekon Teror Orgiittine

yonelik yiiriitiilen sorusturma kapsaminda haklannda islem yapilan MUSTAFA HUSEYIN

BUZOGLU, MUSTAFA ALl BALBAY'dan ele gecirilen dijital verilerde bulunan metinlerle

aym mahiyette "BBF icin STO", "Bilgi Destek Plani", "Soros", "Askerler Yazar" baslikh

belgelerin bulundugu goriilmiistiir.

CD'de yer alan dosyalar i9erisindeki "Andic, Bilgi Notu, Layika" ve buna benzer

evraklan tanzim eden kisilerin tespiti yoniinde yapilan cahsmalar sonucunda, MUSTAFA

OGUZ AKCELIK isimli sahis ile DURSUN CICEK arasinda 26.06.2007 tarihli bir adet

goriisme kaydimn bulundugu, aynca E. METEHAN YASAR isimli sahis ile VELl KUCUK

arasinda toplam (39) adet goriisme kaydimn bulundugu tespit edilmistir.

3-Ele Ge9irilen "iRTICAYLA MUCADELE EYLEM PLANI" ba§hkh Beige ile Ilgili
Bilirkisi Raporlan:

Cumhuriyet Bassavcihgimiza ihbar mektubu ekinde gonderilen ve DURSUN CICEK

imzah "Irticayla Miicadele Eylem Plani" baslikh ash oldugu belirtilen belgede asagida

detaylica anlatilan dort ayn inceleme yaptinlmistir.

a) Istanbul Adli Tip Kurumu Baskanhgi Fizik ihtisas Dairesi Adli Beige inceleme

Subesi tarafindan yapilan inceleme sonucunda, soz konusu belgenin 4. sayfasinda yer alan

DURSUN CICEK'e atih basit tersimli imza ile DURSUN CICEK'in basit tersimli polimorf

mukayese imzalar arasinda tersim tarzi, isleklik derecesi, istif, egim, dogrultu, hiz, seyir,

ahskanhklar ve baski derecesi bakimindan uygunluk ve benzerlik saptandigi, inceleme konusu

belgedeki imzanin DURSUN CICEK'in eli uriinii oldugu belirtilerek 19.10.2009 gun ve

250/16. 10. 2009- 57814- 9760/ 8014 sayih rapor tanzim edilmistir.

b) Emniyet Genel Miidurlugu Kriminal Polis Laboratuan Dairesi Baskanhginca

yapilan inceleme sonucunda, tetkik konusu belgenin 4. sayfasindaki DURSUN CICEK

ibareleri uzerinde atih bulunan imzanin DURSUN CICEK'in eli mahsulii oldugu belirtilerek,

13.11.2009 gun ve 2009/8354 sayih bilirkisi raporu diizenlenmistir.

c) Siipheli DURSUN CICEK'in ifadesi sirasinda beige uzerinde yeniden inceleme

yaptinlmasi hususundaki talebi gozonune ahnarak bahse konu beige Istanbul Adli Tip

Kurumu Baskanhgi Fizik ihtisas Dairesi'ne gonderilmis, burada yapilan inceleme sonucunda,

"irticayla Miicadele Eylem Plani" baslikh belgenin 4. sayfasinda yer alan DURSUN CiCEK'e

atfen atih olan basit tersimli imza ile, DURSUN CiCEK'in basit tersimli polimorf mukayese

imzalan arasinda; tersim bicimi, isleklik derecesi, ahskanhklar, istif, egim, dogrultu, seyir, hiz

ve baski derecesi bakimindan uygunluk ve benzerlik saptandigi ve soz konusu imzanin

DURSUN CiCEK'in eli iiriinii oldugu belirtilerek, 04.02.2010 gun ve 250/26. 01. 2010- 5981-

1029/ 847 sayih rapor tanzim edilmistir.

d) Genelkurmay Askeri Savcihginca "irticayla Miicadele Eylem Plani" baslikh

belgede yer alan imza ile ilgili olarak Jandarma Kriminal Laboratuvan'na yaptinlan inceleme

sonucunda diizenlenen 16.03.2010 tarih ve 2010/145 sayih raporda, inceleme konusu

belgenin 4. sayfasinda yer alan "Dursun CiCEK.Dr.Dz.K.Kur.Kb.Albay" isim blogu uzerinde



atih bulunan imza ile, DURSUN CICEK'in mukayese imzalan arasinda yapilan inceleme ve

karsilastirma sonucunda; soz konusu imzanin DURSUN CICEK'in eli uriinii oldugu
belirtilmistir.

Aynca, Jandarma Kriminal Laboratuvannca duzenlenen 16.03.2010 tarihli raporda,

ihbar mektubu ve ekindeki belgeler ile "irticayla Mucadele Eylem Plani" bashkh belgenin

farkli yazicilardan 9ikanldigi vurgulanmistir. Bu hususta, ihbar mektubunu gonderen kimligi

tespit edilemeyen sahsin, soz konusu belgeyi ihbar mektubu iceriginde belirtildigi sekilde

gizlice temin ettigini a9ik9a ortaya koymaktadir.

Soz konusu bilirkisi raporlan incelendiginde, dort ayn raporun da aym mahiyette

oldugu ve ihbar mektubu ile Cumhuriyet Bassavcihgimiza gonderilen "irticayla Mucadele

Eylem Plani" bashkh belgede yer alan imzanin supheli DURSUN CiCEK'in eli mahsulu

oldugu ve onun tarafindan diizenlendigi, siipheye yer kalmayacak sekilde anlasilmistir.

4-Tanik ifadeleri:

a-Tanik Ziya ilker Goktas:

Kara Kuvvetleri Komutanhgi istihbarat Okulunda gorev yaptigim, 19 Haziran 2009

giinii Cuma aksami bir dugunde iken Albay NURI YILDIRIM aramasi ile subeye

9aginldigini, subeye geldiginde subedeki ise yaramayan eski belgelerin toparlanip arsive

konulmasinin soylendigini, ancak kendisinin Ocak ayinda bu isleri yapmasi nedeniyle sadece

gazete ozetleri ve basin biiltenleri kirpma makinesine koyup imha ettigini, bu i§Iemin

"Irticayla Mucadele Eylem Plani" isimli belgenin basinda yer almasindan bir hafta

sonra yapildigini, 9ahstigi sube olan 2. Bilgi Destek Sube Miidurlugunun gorevleri arasinda;

irtica ile mucadele ve misyonerlik faaliyetlerin takibi gibi islemler bulunmakta oldugunu,

aynca subenin takip ettigi "irtica.org-aslan.org" isimli internet siteleri oldugunu, subelerinin

konusunun ise TSK ile ilgili basinda 9ikan olumlu haberlerin bu sitede yayimlanmasinin

saglanmasi oldugunu, sitelerin kendisinden once kuruldugunu, bu internet sitelerinde sureleri

dolanlannin yenilenmesi i^in bir kez kredi kartiyla sitenin giderlerinin giderildigini, basinda

yer alan internet siteleri andicinda yer alan sitelerden sadece iki siteye bilgi akisi sagladigini,

kendi banka hesabinda internet sitesinin parasim odedigini, ancak daha sonra

Genelkurmay'dan parasim geri aldigini, normal prosediire gore evrak imha islemlerinin Ocak

ayinda yapildigini, imha edilen evraklann isimlerinin arsiv tutanaklanna yazildiginin, 19

Haziran 2009 tarihinde kendi subesinin herhangi bir imha islemini yapmamasi nedeniyle bu

hususta tutanak tanzim edilmedigini, kendisinin evrak kiyma islemleri sirasinda hazir

bulunmadigini, ancak memur olan HAKAN KAYA'nin bu islemlere nezaret ettigini,

"irticayla Mucadele Eylem Plani" isimli bir belgeden haberdar olmadigim, bilgisayarlarimn
MEBS Baskanhgi'na gonderildigini, kendilerine bilgisayarlarda calismanui talimati

verildigini, bilgisayarlann kendilerinden teslim ahndiktan sonra ne gibi bir islem yapildigini

bilmedigini, Bilgi Destek Daire Baskanligindaki rutbeliler ve sivil personelin yerlerinin

degistirildigini, yeniden bir yapilanmaya gidildigini, NUSRET TA§DELEN imzah beige

ile yine ihbar mektubunda yer alan "bilgi notu"nu daha once gormedigini, Nisan 2009 tarihli

andicin dogru oldugunu beyan etmistir.

b-Tanik Meltem Agirgiin:

Yaklasik 10 yildir Genelkurmay Bilgi Destek Daire Ba§kanhginda veri hazirlama

memuru olarak gorev yaptigim, "irticayla Mucadele Eylem Plani" isimli belgenin basinda
yer almasindan sonra eski dokumanlarim imha ettigini, bu emri kendisine HULUSI

GULBAHAR'in verdigini, soz konusu imha islemlerinin dairede bulunan kagit imha

makinesinde yapildigini, diger subelerin de imha islemleri yaptigim, yine kendilerine

gelen emir iizerine cahstiklari bilgisayarlan teslim ettiklerini, imha islemleri sonrasinda

herhangi bir tutanak tanzim etmediklerini, normal prosedurde imha islemlerinin sene



yapildigini ve bilahare tutanak tanzim edildigini, ancak belgenin ortaya

cikniasina miiteakip yapilan imha islemlerinde bu usule uymadiklarim, DURSUN

CICEK ile birlikte 9ahstigi 2004-2007 yillari arasinda internet sitelerinin takibi islemleri ile

ugrastigini, giinliik olarak bu siteye medyadan haberler koydugunu ifadesinde belirtmistir.

c-Tanik Hakan Kaya:

1997- 2009 yillari arasinda 2. Bilgi Destek §ube Mudiirlugunde sivil memur olarak

gorev yaptigini, soz konusu belgenin medyada yer almasina miiteakip 19 Haziran 2009

Cuma giinii mesai bitimi sonrasinda kendisinin daireye cagirildigini, §ube miidiiriinun

kendisine tiim evraklari ayiklamasim, dosyamn icinde ve fihristlerde kayith

bulunmayan turn evraklarin kaydedilmesini, diger evraklarin ise imha edilmesini

soyledigini, bunun iizerine eski dergiler ile basin ozetlerinin tamamimn kagit imha

makinelerine gonderdigini, o gece eve gitmedigini, isjerini sabaha karsj 02:30- 03:00

civarinda bittigini, ertesi gun tekrar mesaiye cagirildigini, daire baskam MUSTAFA

BAKICI'mn denetleme yapacagimn sbylendigini, ancak boyle bir denetlemenin

gercekles.medigi, yapilan imha islomlci i ile ilgili herhangi bir tutanak tanzim

edilmedigini, rutin imha isjemlerinin Ocak ayinda yapildigini, bahse konu belgeyi

gormedigini beyan etmistir.

d-Tanik Nuri Yildinm:

Ihbar mektubunda belirtilen sekilde bazi internet sitelerinin Bilgi Destek Daire

Baskanhginca finanse edildigi hususu ile ilgili bilgisinin olmadigini, onceki sube miiduru

Albay CEMAL GOKgEOGLU ile internet subayi MURAT USLUKILI^'in kendisine yeni

kredi karti cikarmalanni istediklerini, ancak medyada bu yonde haberlerin yer almasi iizerine

bu 9ahsmadan vazge9ildigini, 9ahstigi donemde toplu olarak evrak imha islemlerinin

yapildigini gormedigini, fakat gunliik subelerin 9ahsmasi sonucu ortaya 9ikan karalama kagidi

veya yanlis yazilmis olmasi sebebiyle kullanilmayan bir kisim kagitlann posetler halinde

koridorda oldugunu gordugiinu, soz konusu posetlerin orada bulunan askerler ile birlikte

askeri bir araca yiikledigini ve garnizon i9erisinde bulunan evrak imha islemlerinin yapildigi

yere gotiirdugiinu, imha edilecek evraklarin iferigini bilmedigini ifadesinde belirtmistir.

e-Tanik Cemal Gokceoglu:

2009 Agustos ayindan itibaren Egitim Doktrin Komutanhginda Uzman Lider Egiticisi

olarak gorev yaptigini, bu gorevden once Genelkurmay 5. Bilgi Destek §ube Mudiirliigunde

gorevde bulundugunu, bu boliimiin 9ahsma alaninin idari isler oldugunu, kamuoyuna

"internet Andici" olarak yansiyan belgede kendisinin de imzasimn oldugunu, ancak bu

belgenin i9erigine herhangi bir katkisinin olmadigini, sadece sorumlulugunun evrakin

dagitimi ile ilgili oldugunu ve bu belgelerin hazirlanmasinda ve i9eriginde hukuki bir sakinca

olup olmadigimn Genelkurmay Adli Miisavirlerince incelendigini, her sene arsiv yonergesine

gore mevcut evraklardan devamhhgi olmayanlann imha edildigini, "Irticayla Miicadele

Eylem Plani" nin basinda yer almasindan sonra daire haskani tarafindan kontrol

yapilacagini ve bu nedenle kayitsiz evrakin bulundurulmamasi gerektigini kendilerine

bildirildigini ve verilen emir geregince imha islemlerinin 19- 20 Haziran 2009

tarihlerinde yapildigini, kirpilan evraklarin torbalar icerisinde atik kagit birimine

teslim edildigini, imha islemi ile ilgili olarak personele "Hi9birsey gormediniz, duymadiniz,

yoksa sizin i9in iyi olmaz" seklinde herhangi bir soz sarfetmedigini, imha edilen evraklarin

hangi ara9la goturuldugunii bilmedigini, evrak imha islemlerinin genellikle yil sonu itibariyle

yapildigini ve imha tutanagi duzenlendigini ifade etmistir.

f-Tanik Siikru Kisadere:



Genelkurmay MEBS Baskanhgmda Mayis 2008'den itibaren gorev yaptigini,

Genelkurmay'a bagh birimlerin ihtiyaci olan bilgisayarlarin Milli Savunma Bakanhgi

tarafindan satin ahnmasina muteakip kendilerine teslim edildigini, bilgisayarlara bilgi islem

merkezi (BIM) numarasi verildigini, ihbar mektubunda belirtilen BiM numaralannin bilgi

islem malzemelerinin numaralan oldugunu, bilgisayarlarda kaydedilen her tiirlu bilginin

iceriginden arsiv ve imhasindan bizzat bilgisayar kullanicisimn sorumlu oldugunu,

kullanicisinin istedigi takdirde bilgisayar merkezine muracaat etmeden mevcut bilgileri

giivenli bir sekilde silme kabiliyetine sahip oldugunu, ihbar mektubunda belirtilen

bilgisayarlarin hard disklerinin silinmesi isleminde kendisinin ve subesinin gorev almadigini,

ancak bazi imha tutanaklanna imza atmis olabilecegini, Bilgi Destek Daire Baskanhginda

gorevli sube mudurlerinin kredi kartlan ile ya da kredi kartlan kullanilarak internet sitesi

yonettiklerine iliskin hicbir bilgisayann olmadigini belirtmistir.

g-Tanik Hulusi Giilbahar:

2008 Temmuz ayindan 2009 yilinin 18 Eyltil'une kadar olan surede Bilgi Destek Daire

Baskanhginda 4. sube mtidiiru olarak gorev yaptigini, bagh oldugu subenin gorevinin egitim,

ogretim, okullar, toplumsal gelisime destek faaliyetleri oldugunu, "tiirkatak-ozgiirgenc"

isimli internet sitelerini yonettigini, gorevlerinin bu sitelere medyada cikan haberleri eklemek

oldugunu, cahstigi subede tiim evraklan resmi kayitlara aktardigini, 19 Haziran giinii

baskanlan olan MUSTAFA BAKICI'mn emri ile kayitsiz evraklarin imhasi amaciyla

gece mesaisine geldigini, subesinde kayitsiz evrak olmamasina ragmen dolaplarda eski

tarihlerden kalmis gezi raporlan, dergiler ve gazete haberleri gibi liizumsuz evraklarin

tamaminin kaldirttigini ve bir kismini imha merkezine gonderdigini, ertesi giin tekrar

bir yanhshk olup olmadigini, kontrol icin daireye geldigini, bilgisayarlarim destek

§ubeye teslim ettigini, daha sonra bu bilgisayann geri verilmedigini, bu imha islemleri

sirasinda herhangi bir kimseye "Bu islemleri gormediniz, duymadiniz" seklinde bir soz

soylemedigini, DURSUN (^I^EK'in subesinde de imha isleminin yapildigini, imha ettigi
evraklarla ilgili tutanak tuttugunu, genelde imha islemlerinin her yihn Ocak ayi basinda

yapildigini beyan etmistir.

h-Tanik Osman Giirbuz:

Genelkurmay 1. Hizmet Taburunda er olarak gorev yaptigini ve temizlik elemani

olarak cahstigini, komutanimn talimatiyla Bilgi Destek Sube Mudiirlugiindeki

bilgisayarlari bilgisayar merkezine getirdigini, evrak imha islemini yapmadigini ve bu

olaya tanik olmadigini ifadesinde belirtmistir.

l-Tanik Ahmet Bozkus:

Genelkurmay Karargahinda er olarak temizlik isleri yaptigini, Bilgi Destek Daire

Bas.kanhgi ve §ube mudiirliigiinde bulunan 11- 12 kadar bilgisayan depoya

gotiirdugiinii ve buradan da bilgisayar toplama merkezine aktardigini beyan etmistir.

i-Tanik ihsan Yildinm:

Bir ara bilgisayar monitoriinii tasidigini, baska bir olayi bilmedigini ifadesinde

belirtmistir.

j-Tanik Burhan Cetin Basan:

Genelkurmay Baskanhgi emrinde er olarak askerlik yaptigini, Haziran ya da

Temmuz ayinda takim komutani olan ba§cavu§ emriyle Bilgi Destek Sube Mudiirlugiine

gittiklerini, orada bulunan 20 kadar bilgisayar monitoriiniin Bilgi I^lem Merkezine

tasidiklarim, ancak bilgisayar kasasi klavyesi ve yazicisinin olmadigini beyan etmistir.

k-Tanik Ugur Berksun:



13.07.2007 tarihinde Genelkurmay 2. Baskani Orgeneral ERGUN S 'un ozel

sekreteri olarak goreve basjadigini, 21.08.2008 tarihinde bu gorevden aynldigini, gorevden

aynlmasi sebebiyle bir yil boyunca kendi sorumlulugunda bulunan 7 bilgisayarda yer alan

bilgileri de 2008 yih Agustos ayinin 3. haftasinda sildirdigini, bu i§lemlerin rutin olarak

yapildigini, bilgisayarda yaptigi 9ahs.malann tamamini daire ile ilgili isler oldugunu, daha

ziyade toplanti ve yurt disi gezilerine ili§kin konu§ma metinlerinin bilgisayarda bulundugunu,

"Irticayla Miicadele Eylem Plani" bashkh belgeyi medyadan duydugunu, son olarak yapilan

imha isjemlerinden haberdar olmadigini beyan etmi§tir.

1-Tanik Mustafa Urhan:

Bilgi Sistem isjetme Subesinde Giivenlik Astsubayi olarak gorev yaptigini, yaptigi

is.in mahiyetinin bilgisayarlarin giivenlik duvarlan, bilgisayar programlan ve buna benzer

teknik i§ler oldugunu, ihbar mektubunda belirtilen (34) adet bilgisayann 9ahs.tigi birime ait

bilgisayarlar olmadigini ifadesinde belirtmis.tir.

m-Tanik Rifat Siiliik:

Genelkurmay Genel Sekreterliginde mal sorumlusu oldugunu, gorevinin zimmetine

aldigi bilgisayar malzemelerini bilgisayar kullanicilanna zimmetle teslim etmek oldugunu,

ihbar dilek9esinde belirtilen bilgisayarlarin formatlanmasindan haberdar olmadigini beyan

etmis,tir.

n-Tanik Berrin Bal Sahin:

Deniz Kuvvetleri Komutanhginda MBS Ba§kanhginda gorev yaptigini, ihbar

mektubunda belirtilen §ekilde Genelkurmaydaki bilgisayarlarin temizlenmesi isjeminde

herhangi bir s.ekilde gorev almadigini ifadesinde belirtmis.tir.

o-Tanik Fatih Karacaer:

2002-2009 yillan arasinda Genelkurmay Ba§kanhgi Bilgi Destek Daire Baskanliginda

subay olarak gorev yaptigini, soz konusu beige ile ilgili herhangi bir 9ah§ma yapmadigini,

ihbarda belirtilen Bilgi Destek §ube Mudiirlugiindeki bilgisayarlarin harddisklerinin silinmesi

isjeminde yer almadigini, 12.06.2009 tarihinden sonra Bilgi Destek Daire Ba§kanhgindaki

birimlerde evrak kirpma makinesinde bir takim evraklarm imha edildigine sahit

oldugunu, ancak imha sonrasi tutanak tutulup tutulmadigini bilmedigini, ihbarda belirtilen

bilgisayarlarin numaralannin dogru oldugunu beyan etmi§tir.

6-Tanik Kazim Bozkurt:

Genelkurmay Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Baskanliginda Yiizba§i riitbesinde

gorev yaptigini, DURSUN CICEK'i tammadigini, §ubeye teslim edilen bilgisayarlarin

silinmesi islemiyle ilgili herhangi bir gorevinin olmadigini ve boyle bir isjeme katilmadigini,

Deniz Kuvvetlerinde gorevli bir personelin Genelkurmay Ba§kanliginda bulunan bilgisayarlar

iizerinde islem yapmasinin rutin bir is.lem olmadigini beyan etmi§tir.

p-Tanik Erhan Sakalh:

Deniz Miihendis Ustegmen riitbesinde Genelkurmay Ba§kanhginda 6 yildir sozles.meli

subay olarak gorev yaptigini, gorevinin bilgisayar sistemleri ile ilgili oldugunu, 2008 yilinin

Agustos ayinda §ube miidiirlerinin talimatiyla Albay UGUR BERKSUN'un makam

odasina gittigi, Genelkurmay 2. Baskanligi'na ait (7) adet bilgisayann geri

dondurulemeyecek ^ekilde hafizasim sildiklerini, ihbarda gecen bilgisayarlarin bu

bilgisayar oldugunu, ihbarda ismi ge9en RIFAT SULUK ve KAZIM BOZKURT'un bu

isjemler sirasinda yaninda olmadigini, Bilgi Destek Daire Baskanligi'na ait bilgisayarlarin

formatlandigini duymadigini ve boyle bir is.lgma*ka.{ilmadigini ifadesinde belirtmi§tir.



r-Tanik Taha Palulu:

Genelkurmay Baskanhgi 19 Guvenlik Harekat Daire Baskanhgi emrinde Onbasi olarak

gorev yaptigini, soz konusu belgenin TARAF Gazetesinde yayinlanmasina miiteakip

karargah binasinda hareketlenme oldugunu, guvenlik tedbirlerinin arttirildigini, basta

DURSUN CICEK olmak iizere Bilgi Destek Daire Baskanhginda gorevli bulunan turn

albaylarin General M.. B...'nin yanina geldiklerini, bu donemde mesai disi cahsmalara

basladiklanni, CUNEYT ALKAN isimli asker arkadasinm da bu 9ahsmalara

katildigim, CLFNEYT ALKAN'in kendisine surekli evrak kirptiklarini ve imha

ettiklerini, dolaptaki klasorlerin bosaltildigini soyledigini, bazen CUNEYT'in yanina

gittiginde hazir olan kirpilmis evraklann atik merkezine tasidiklarim beyan etmistir.

s-Tanik Ciineyt Alkan:

Bilgi Destek Daire Baskanhginda Tumgeneral MUSTAFA B....'nin habercisi olarak

fahstigini, DURSUN CICEK olayini olduktan sonra onun habercisi olan HUSEYIN ALI

TEZBASARAN'in kendisini arayarak DURSUN CICEK'in MUSTAFA B....ile

gorusmek istedigini soyledigini, bu gorusmeden once yogun olarak evrak kirpma

olayimn basladigini, biitiin sivil memurlan topladiklarim ve evrak imha edilecegini

soylediklerini, bunu soyleyenlerin HULUSI GULBAHAR, DURSUN ^ICEK ve ILKER

ZIYA GOKALP albaylar oldugunu, o giiniin aksami sabaha kadar evrak imha islemleri

gerceklestirildigini, yapilan cahsmalar sonucunda 4-5 araba dolduruldugunu, imha

edilen evraklann siyah torbalara konuldugunu, evraklann karargahin icerisinde bu is

icin tahsis edilen yerde kirpildigini, kirpilacak evraklann cogunun NURI YILDIRIM

albaym kendilerine getirdigini, Albay CEMAL GOK^EOGLU'nun kendisine "Burada

olanlann hicbirini gormedin, bilmedin, duymuyorsunj yoksa askerligin bitmez." seklinde

uyarida bulundugunu, ayni uyariyi HULUSI GULBAHAR albaym da yaptigini,

kendisiyle birlikte TAHA PALULU isimli arkadasinm da cahstigini ifadesinde

belirtmistir.

s-Tanik Ahmet Hicri Dincerol:

Albay DURSUN (^I^EK ile ayni daire baskanhgina bagh farkli bir grupta 9ahstigini,

Bilgi Destek Okul Komutanhgindajeopolitik, jeostratejik, bilgi destege giris ve bilgi destegin

tarihi gelisimi ile ilgili dersler verdigini, Bilgi Destek Dairesinin temel konusunun psikolojik

harp oldugunu, psikolojik harekatin yiizeysel bir konu hakkinda yapildigim ve STK'lara yer

verilmedigini, DURSUN £i(;EK ile ayni ortamda 9alismadigim, iddia edildigi sekilde belgeyi

kendisinin hazirlamadigini veya hazirlanisina istirak etmedigini, ihbarda ge9en belgelerin ve

bilgisayarlann imhasi sirasinda Anamur'da gorevli oldugunu, seminer ve toplantilarda

darbelerin ve ihtilallerin ulkeye zarar verdigini anlattigini, psikolojik harekatin insanlann ve

toplumlarm duygu ve diisuncelerinde degisiklik meydana getirmeye yonelik 9ahsma

oldugunu beyan etmistir.

6- Erzurum Cumhuriyet Bassavcihgimn (CMK 250. Madde lie Yetkili)

Ergenekon Silahli Teror Orgutiinun Erzincan ili Yapilanmasina Karsi Yiiriittiigu

2009/976 Sayili Sorusturma Kapsaminda Ahnan Miisteki ve Tanik Beyanlari:

a-Musteki Ahmet DEMIR 19/10/2009 giinii vermis oldugu ifadesinde ozetle;

Kendisinin Erzincan Otlukbeli ilkogretim okulu mudtiru olarak gorev yaptigini,

hatirladigi kadanyla 13/10/2009 giinii okuldaki odasina isminin sonradan... oldugunu

ogrendigi kisinin gelerek "Ahmet DEMIR siz misiniz" diye sordugunu, kendisine ozel bir

mesele hakkinda gorusmek istedigini ve kalacak yer sikintisi yasadigini kalmak i9in okulla

ayni sirket biinyesinde bulunan Erzincan Ozel Avci Ali Akin Lisesinin pansiyonunda

kalabilmek i9in referans olup olmayacagini sordugunu, kendisinin ge9en yil nerede kaldigini
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sordugunda sahsin ge9en yil 90k sikinti gektigini belirterek ba§indan ge9enleri aynntisiyla

anlatmaya basladigini, (gizli tanik Erzincan olarak isimlendirilen bu ki§inin)anlatiminda;

Diyarbakir'dan Erzincan'a geldigini burada Egitim Fakiiltesi Fen Bilgisi ogretmenliginde

okumaya basladigini, Diyarbakir' dan birinin referansiyla Erzincan'da tanidik birilerine

geldigini ve onlarla ayni evde kalmaya basladigini, bu evdeki ki§ilerin cemaat sempatisi olan

kisiler oldugunu, ikinci doneme kadar bu evde kaldigini, ikinci donem sonlanna dogru iki

kisinin yanina geldigini ve kendilerinin MIT elemani olduklanni soyleyerek kendisini ahp

gotiirdiiklerini, ancak bu ki§ilerin kendisine bazi illegal isler yaptiracaklanni soylediklerini,

devaminda kendisine verecekleri silah ve temin edecekleri 9esitli SU9 esyalanni vs. kaldigi eve

koymasini sonrasinda buraya baskina geleceklerini soylediklerini, bunun iizerine bu teklifi

kabul etmedigini soylemesi iizerine MIT gorevlilerince doviildiigiinii ve anne babasini

oldiirmekle ve kardeslerini devlet dairesi islerinden attirmakla tehdit ettiklerini, mutlaka

tekliflerini kabul etmesi gerektigini soylediklerini, MIT gorevlilerinin kendisine ses kayit

cihazi ve goriintii alma cihazi verdiklerini, bu cihazla kaldigi evdeki sohbetleri vs. seyleri

9ekmesini istediklerini, kendisinin de bu cihazi bir kiraathaneye koydugunu, MIT

gorevlilerinin bu durumu tespit etmeleri iizerine kendisini yakalayip tehdit ederek

dovdiiklerini soyledigini, (tanik Erzincan) beyamnda ozellikle Erzincan'da sirketleri

biinyesindeki okul ve yurtlara ogrenciler vasitasiyla ses kayit cihazi ile birlikte SU9 teskil

edecek materyaller konulabilecegini, koyduran kisilerce de bilahare ayni yerlere baskinlar

yaptirilip sanki bu yerlerin silahli teror orgiitii ya da bu orgiitler ile organik iliski i9erisinde

olduklanni ortaya 9ikarmis gibi yasal islem baslatacaklanni, bu konularda dikkatli olmasi

gerektigini, her giin sabah odasina ilk geldiginde dosyalann arasini kontrol etmesi gerektigini,

oturdugu masanin 9ekmecelerini kontrol etmesi ve odasinda bir farklilik olup olmadigini

gozlemlemesi gerektigini, odasina bir misafir geldiginde onu tek basina birakip disan

9ikmamasini, MIT gorevlilerinin, odasina veya okulun farkh bir yerine silah vb. seyleri

ogrenciler vasitasiyla koydurabileceklerini, olduk9a dikkatli davranmasi gerektigini ve bu

konularda kendisini uyardigini, MIT gorevlilerinin vakif ve derneklere yardim eden

Erzincan'daki esnaflar hakkinda ellerinde infaz listesi bulundurduklanni, bunlarla ilgili olarak

zamani gelince geregini yapacaklanni soylediklerini, ellerinde ozellikle Erzincan'da faaliyet

gosteren esnafin isimlerinin liste basinda bulunduklanni ancak bunlann isimlerini heniiz

ogrenemedigini soyledigini, hatta Hatemoglu sahiplerinden birisinin de dernek ve vakiflara

yardim ettigini ogrendiklerini ve bu kisinin de ahnip sorgulandigini soylediklerini, bu isleri

organize eden kisinin de Jitem bolge sorumlusu §ahin kod adh birisi oldugunu soyledigini,

yine Erzincan'da MIT'te kendisini Saldiray isimli kisinin yonlendirdigini soyledigini, (tanik

Erzincan)....' min aynca bir MIT gorevlisinin baska bir giin kendisini ahp bir savciya

gotiirdiiklerini, savciyla yaptiklan goriismede savcinin elinde 800 bin lirahk bir 9ek oldugunu

ve savcinin elindeki 9eki kendisine gostererek kendisinden istenilen isleri yapmasi halinde bu

9ekin kendisine verilecegini ilettigini, savcinin kim oldugunu sordugunu ,ancak (tanik

Erzincan)'in savcinin ismini bilmedigini soyledigini, Erzincan'da gorevli oldugunu, aynca

yaz tatilinde televizyon seyrederken 0 savciyi televizyonda goriip irkildigini, bunun iizerine

durumu soran babasina basindan ge9en olaylan anlattigini, kendisine telefon numarasim

verdigini ve telefonda konu§urken kendisine Memduh olarak hitap etmesi gerektigini,

telefonun MIT tarafindan dinlendigini soyledigini, (tanik Erzincan)'ntin beyamnda MIT

gorevlisi olduklanni soyledigi kisilerin kendisine yapmis oldugu baskidan kurtulmak

amaciyla baska bir universiteye yatay ge9is yapmak istedigini ve bunun i9inde miiracaat

ettigini, not ortalamasimn 3.20 oldugunu ancak rektorlukten kendisine verilen ve talep ettigi

universiteye gonderilen yazih belgede not ortalamasimn 2.20 oldugunu gordiigiinti, sa§irarak

bu durumu ogrenci islerinden sordugunu, gorevlinin kendisine not ortalamasimn bu sekilde

oldugunu soylemesi iizerine de ogrenci islerindeki gorevlileri sikayet edecegini soyledigini,

ancak gorevlilerin yine de not ortalamasinm degismeyecegini soylediklerini beyan ettigini,



(tanik Erzincan)'nun yatay ge?i§ yapamamasi nedeniyle Erzincan'a geri donmek zorunda

kaldigini, ancak kaldigi evin dagitilmis oldugunu gordiigiinii, bu konuda yardim icin geldigini

soyledigini, (tanik Erzincan )..'niin ilk goriismelerinde beraber kaldigi ki§iler arasinda

Yildiray isimli bir subayin bulundugunu, MIT gorevlilerinin bu kis.inin de 9antasina silah vb.

sue teskil eden esya koymasi gerektigini soylediklerini, ancak kendisinin kabul etmedigini ,

ikinci gortismelerinde MIT gorevlilerinin Erzincan'da cemaate ait olduklanni soyledigi okul,

ev ve yurt gibi yerlere eleman yerlestirdiklerini, bu elemanlar vasitasiyla cemaatlerle ilgili

bilgi akisj sagladiklanni, bu gibi yerlere olasi yapacaklan baskin oncesi evrak silah gibi

seyleri bu kisiler vasitasiyla koyduracaklanni kendisine soyledigini, hatta makamina vermis

oldugu goriintii kaydinda isimlerinin net bir sekilde belli oldugu Sahika Yurdunda iki kisinin,

Haci Ali Akin Lisesinde de Halil isimli birisini gorevlendirdiklerini, bu kisiler vasitasiyla

MIT'in cemaat hakkinda siirekli bilgi akisi sagladiklanni soyledigini, (tanik Erzincan)'mn

Erzincan'in Tiirkiye'de 90k onemli bir yerinin oldugunu, Tiirkiye'de baska hi9bir yerde

olmayacak sekilde cemaatlere yonelik baski, iftira kampanyasinin ve cemaatlerle teror orgiitti

veya orgiitleri iliskisini saglamak amaciyla faaliyetlerin sadece Erzincan da yuriitiildugunii,

MIT gorevlilerinin bu duruma 90k onem verdiklerini beyan ettigini, kendisiyle goriisen ve

kendisini baski altinda tutan kisilerin MIT'ten sorumlu Saldiray isimli kisi ve Dogu Anadolu

Jitem sorumlusu Sahin kod isimli kisilerin kendisini yonlendirdiklerini ve kendisini MIT

elemanlanyla goriisturdiiklerini soyledigini" kendisinin (tanik Erzincan )'a bu komplolann

basinda kimin oldugunu sordugunda kendisine Saldiray isimli kisinin ve Sahin kod isimli

kisinin oldugunu soyledigini, basindan bu tip bir olayin ge9mis olmasi nedeniyle sikintih

giinler yasadigini, ne kendisinin ne de 9ahstigi kurumun teror orgiitii ya da orgtitleriyle en

kii9iik bir sekilde bile iliski i9erisinde olmadigini, 9ahstigi kuruma ve kendisine

diizenlediklerini ogrendigi komplolar nedeniyle (tanik Erzincan)..'nun beyanlannda ge9en

Saldiray isimli kisi ve Sahin kod isimli kisilerden §ikayet9i oldugunu, bunlar hakkinda

sikayetlerini bildirmek iizere 18/10/2009 giinu Erzincan Terorle Miicadele Sube Mudiirliigune

gidip miidtire durumunu anlattiginda kendisine Erzurum Cumhuriyet savcisinin da orda

oldugu soylenerek savciyla goriismesini sagladiklanni, 9ahstigi kurumun bagh bulundugu

sirkete ait diger kurumlarda bu kisilerin kurguladiklari komplolar ortaya 9ikmadan bu kisiler

hakkinda gerekli isjemlerin yapilmasini istedigini, kendisine anlatilan bu olaylar sonrasinda

akhna her aydin gibi takip etmis oldugu gundemdeki albay 9196k belgesi olarak bilinen

belgeyle birebir ayni oldugunu dusiindugunii, Erzincan'daki bu kisilerin o belgeyi hazirlayan

kisi yada kisilerle birlikte hareket ettiklerini dusiindugunii, bu tiir komplolan uygulamak

suretiyle Tiirkiye' nin birligini ve biitiinliigiinii bozmak istediklerinin anlasildigini,

cezalandinlmalanni istedigini beyan etmistir.

b- "Erzincan" isimli gizli tanigin ifadesinde ozetle:

Adiyaman Besnili oldugunu, yaklasik 15 yildir Giilen cemaatine ait ev ve yurtlarda

kaldigini, Dicle Universitesi Fen Edebiyat Fakiiltesi Fizik boliimiinii kazandigini ve

Diyarbakir'da okurken bir sure yine cemaate ait evlerde kaldigini, sonra astsubay olan

enistesinin tayinin Diyarbakir'a 9ikmasindan otiirii onlarla birlikte kalmaya basladigini, ikinci

sinifta okudugu sirada tekrar sinava girerek Erzincan Universitesi Fen Bilgisi Ogretmenligini

kazandigini, Diyarbakir'da ayni cemaat evinde tanistigi Ali Riza isimli sahsin referansi ile

Erzincan'a geldiginde Sahika ogrenci yurdunda kalmaya basladigini, yurtta ayni odayi

paylastigi I. Q, isimli §ahsin yine ayni yurtta kalmakta olan §ahin ve Sinan isimli sahislarla

birlikte PKK sempatizanhgi yaptiklanni anladigini, konuyu internet ortaminda birka9 kez

MIT'in sitesine yazdigini, Kurdoglu cemaatinin evlerinde kalan Abdulkerim isimli

arkadasimn evindeyken kendisiyle MIT gorevlilerinin irtibata ge9tiklerini ve ayni giin

sahislara ait ara9ta gorustiiklerini, ^ahislann iki kisi olduklanni ve ihbara dair konustuklanni,

ayni zamanda kendisinden ailesiyle alakali detayli bilgi aldiklarim ve birtakim bilgileri de



bildiklerini, ihbara konu sahislarm Kredi Yurtlar Kurumuna bagh yurda ge9mesi sebebiyle

kendisini oraya gondermek istediklerini ve diisiinmesi i^in siire verdiklerini, bir hafta sonra

tekrar bulustuklanni, bu goriismede onceki gortismede gelen sahislardan birisinin

bulundugunu digerinin yerine "Murat" isimli sahsin oldugunu ve bundan sonra kendisiyle

irtibat kuracak sahsin Murat olacagini soylediklerini, kendisini kredi yurtlar kurumuna

gondermekten vazge9tiklerini, bulundugu ortamdaki PKK sempatizam kisilerle ilgili bilgi

vermesini istediklerini, kendisinin de PKK sempatizanlan ve faaliyetleri konusunda olduktan

sonra bilgi verebilecegini soyledigini, ogrenciligini rahat ge9irme konusunda kendisine ayhk

ucret vereceklerini soylediklerini, bu sekilde bu gorusmeyi tamamladiklarim, Abdiilkerim

isimli arkadasimn Kurdoglu cemaatine ait evde birlikte kalmayi teklif ettigini ve kendisinin de

bunu kabul ettigini ve o evde kalmaya basladigini, bu durumu Murat isimli MIT gorevlisine

soylemedigini, Murat'in kendisinin §ahika yurduna ait evlerde kalmasim istedigini, sonraki

goriismesinde Murat'in nerde kaldigini sordugunu, kendisinin §ahika yurduna ait evlerde

kaldigini soyledigini, Murat'in kendisine cemaatleri ayirt edemedigini kaldigi evin Kurdoglu

cemaatine ait evlerden oldugunu ve bu eve enistesinin vasitasiyla ge9tigini bildiklerini

soyledigini, Giilen cemaati ile iliskisinin kopup kopmadigini ve kaldigi evdeki kisileri

sordugunda, kendisinin de evin sorumlu kisisinin Osman abi isimli sahis oldugunu

soyledigini, kaldigi evde Yildinm isimli birisinin kahp kalmadigini sordugunu, kendisinin de

bilmedigini ancak ogrenebilecegini soyledigini, Murat'in Yildinm'in tehlikeli biri oldugunu

soyledigini, sonraki g6riis.melerde bu §ahsin asker oldugunu ve Murat'in soylediklerinden

dolayi evden aynlmak istedigini soyledigini, ancak Murat'in kendisinin bu eve ge9mesinden

dolayi sevindiklerini belirttiklerini, bu evde kalan Ersin, Osman, Yildinm isimli sahislarm

orgiit mensubu sahislar olduklarim ve onlarla ilgili bilgi istediklerini soyledigini, goriistiikleri

giin eve geldiginde Yildinm isimli sahisla tani§tigini, birka9 gun sonra Murat'in kendisini

arayarak Yildinm'i goriip gormedigini sordugunu, bir hafta sonra bulu§tuklannda gosterdigi

resimden kendisine Yildinm'i teshis ettirdigini, Murat'in Yildinm'in 9antasinda irticai

kitaplar ve dokumanlar oldugunu, bulundugu ortamda herkesle irticai konularda sohbet

ettigini, 90k tehlikeli biri oldugunu yillardir pesjnde olduklarim ama gerekli belgeleri

yakalayamadiklanni soyledigini, bunun iizerine kendisinin Yildinm'i takibe aldigini, Murat'a

Yildinm ve kalmakta oldugu eve gelenlerle ilgili bilgi verdigini, bir Pazar giinii birlikte

kaldigi Osman, Yildinm ve Ersin ile birlikte Bayburt'ta Kurdoglu cemaatine ait eve

gittiklerini, oradayken Murat'in kendisini arayarak kapi numarasini almasini istedigini,

Bayburt'a gidecegini Murat'a soylemedigini ve nasil haber aldigini bilmedigini, Bayburt

kalesini gezdikleri esnada Osman ve Yildinm'in fotografini 9ekmesini istedigini, kendisinin

de ikisi yan yana dururken fotograflanni 9ektigini ve Murat'a verdigini, kapi nosunu almayi

unuttugunu soyleyince kendisine kizdigini ve boyle §eylere dikkat etmesi gerektigini

soyledigini, bu olaylan ya§adiginda 2008 yih oldugunu ve kurban bayraminin yaklasmis.

oldugunu,

Kaldigi cemaatin kitap okuma programi i9in Diyarbakir'a gitmek i9in otobiise binmek

uzereyken, Murat'in arayip sjrketin ismini ve otobiisiin plakasim sordugunu, Diyarbakir'da da

kendisini izleyenlerin olacagini, kendisini orada Ibrahim abi isimli birisinin alacagim ve

sahsin arabasinin plakasim kendisine vermesine soyledigini, Diyarbakir'da kendisini

karsilamaya kimse gelmeyince bir arkada§ini arayarak esyalanni ablasmin evine gotiirdiigiinii,

Diyarbakir'da kaldigi siire i9inde de kaldigi evle ilgili bilgileri Murat'a aktardigini, kitap

okuma programinin oldugu zaman orada sohbete enistesiyle birlikte askeri doktor yiizba§i ve

askeri doktor binba§i olan enistesinin iki arkada§inm da geldigini, 0 evde bir giin daha

kaldiktan sonra memleketine dondiigunu, bayram ge9tikten iki U9 giin sonra Murat'in

kendisini arayarak acilen Erzincan'a donmesini soyledigini, Erzincan'a dondugunde hemen

g6riis.tiiklerini ve Murat'in kendisine bir fojggraf gosterdigini ve taniyip tammadigini

sordugunu, kendisinin tamdigi halde taii1rHHtiigmrS§oyleyince Murat'in sinirlendigini,



kendisine hitaben dersi kimin yaptigini resimdekilerden birisinin yapip yapmadigini

sordugunu, kendisinin de bunlardan birisinin yapmadigini uzman cavus olarak bildigi Murat

abi isimli sahsin yaptigini soyledigini, bu olayin uzerine kendisini birisiyle tamstiracagini

soyleyip Bayburt yolu uzerindeki bir restorana gittiklerini, restoranda Kerim isimli

istihbaratci gozliiklu kel birisiyle gorustuklerini, Murat'in kendisini farkli insanlarla

goriistiirmesinden dolayi siiphelendigini, Kerim'in kendisine Murat'in gosterdigi binbasi ve

yiizbasinin resimleriyle birlikte 8 adet uzman cavus ve astsubaylara ait resim gosterdigini,

isimlerini teker teker yazarak kendisine taniyip tammadigini sordugunu, resmini gordiigii

Ibrahim isimli astsubayin sohbette oldugunu soyledigini, Kerim'in binbasi ve yiizbasinin da

sohbet ettiklerini neden soylemedigini sordugunu, kendisinin de sohbeti yapan kisinin Murat

isimli sahsin yaptigini soyledigini, bunun uzerine Kerim'in sinirlendigini ve bu bilgileri

emniyetle ve diger istihbaratla paylastiklanm, kendisine 300 lira verip makbuz imzalattigini,

yiizbasi ile binbasmin o sohbete katildiklanni bildiklerini ama kendisinin agzindan duymak

istediklerini, onlann ordu icinde kahp biittin boliicii faaliyetleri yapan kisiler oldugunu

soyleyip sonra 9iktigim, ardindan Murat'in kendisini biraktigini ve birka9 giin daha

Erzincan'da evdeki programa katilmasini istedigini, iki giin programa katildiktan sonra tekrar

bulustuklanni, bulusmaya Kerim ile Murat'in birlikte geldiklerini, yine binbasi ve yiizbasiyi

taniyip tanimadigini sorduklanni, yine tanimadigini soyledigini, aym evde kaldigi Yildinm'in

kimligini almasim istediklerini, o giin U9 defa gorustuklerini ve en son alamayacagini

soyledigini, Kerim'in iizerinde 800 milyar yazan 9eki gostererek istediklerini yapmasi halinde

9eki kendisine vereceklerini soyledigini, beraber kaldigi Yildinm'in 9antasina silah ve illegal

olan kitap ve dokiiman koymasini istediklerini, kendisinin de 9antasinda zaten risalei nur var

dedigini, bunun uzerine Kerim'in Yildinm'in iizerinde daha once arama yaptiklarim ancak

9antasinin i9inde sadece bir tane risalei nur bulduklanni onun da SU9 olmadigini, bu kisi ile

basa 9ikabilmeleri i9in 9antasina veya odasina kendisine verecekleri silahi ve illegal belgeleri

koymasini, ayrica odasina kamera yerlestirmesini soylediklerini, bunlari yapmasi i9in siire

verdiklerini, ancak kendisinin bu isi yapamayacagini soyledigini, bunun iizerine kendisine

devletin isteklerini yapamadigini, ancak yine de kendisiyle 9ahsmaya devam edeceklerini

soylediklerini, bu olaylann yasandiginda 2009'un ilk giinleri oldugunu,

Sonraki donemlerde Murat ile goriismelerinin devam ettigini, ancak Kerim'in

goriismeye gelmedigini, Murat'in kendisine soylediklerinden korkup korkmadigini

sordugunu, kendisinin de soyledikleri ile yaptiklannin 9elistigini soyledigini, kaldigi evde

risalei nur okundugunu ve siyasi konularm ve herhangi bir orgiite yonelik konusmalar

konusulmadigini belirttigini, ertesi giin tekrar bulustuklannda Murat'in kendisini biriyle

tamstiracagini soyledigini, arabaya binen kisinin 20 dakika zamani oldugunu, Murat'in sahsa

"savcim tanisabilirsiniz" dedigini, sahsin kendisine donerek ismini Hiiseyin olarak

soyledigini, sonra kendisine mit9ileri kastederek neden abilerini dinlemedigini, neden

dediklerini yapmadigini, ailesinin, enistesinin, devlet memuru olan kardeslerinin oldugunu,

yaptigi hatanin onlann hayatina mal olabilecegini, bu isin i9erisine giren herkesin mezara

kadar kendileriyle gelecegini, goriistiiklerini kimsenin bilmemesi gerektigini, cemaatteki

gelismelerin nasil oldugunu, kaldigi yerde askerlerin olup olmadigini sordugunu, bu cemaat

i9erisinde kalarak daha sonra bu cemaate ogretmenlik yapacagini ve kendilerine daha faydali

olacagini, mit9i abilerini kesinlikle dinlemesi ve kendisine verilen paralan dikkatli harcamasi

gerektigini, kendisini bir daha goremeyecegini, bir isi oldugunda mit9i abilerine soylemesini

onlann kendisine iletecegini ve halledecegini soyledigini, bu kisinin gozliiksuz ve kel

oldugunu,

Yaz tatiline gitmeden once Murat'in kendisini merkez komutanhgindaki kisjlerle

tamstiracagini soyledigini, belki kendilerinden 9ikip onlara ge9ecegini, oranin reisinin S.B.

oldugunu, once kii9uk riitbeli ki§ilerle sonra da Saldiray'la tanistiracaklanni, Gulen cemaati



i9erisinde kalip ileriki zamanlarda ust makamlara geldiginde 90k onemli kisilerle

tanistiracaklarmi bunlardan birisinin de Saldiray oldugunu, Murat ile gorusmelerinde merkez

komutanhgi ve savci kelimelerinin 90k ge9tigini,

Yaz tatilinde memlekette oldugu siralarda haberlerde "Erzincan'da cemaate darbe

plani" seklinde haber sunulmaya baslayinca, Erzincan Bassavcini ekranda gorunce irkildigini,

ne oldugunu soran babasina basindan ge9en olaylan anlattigini, arabada goriistugu savcimn

ekranda gordiigii Erzincan Bassavcisi oldugunu, sonra babasina Erzincan'a gitmek

istemedigini korktugunu soyledigini, ancak babasinin bir sey olmaz diyerek gonderdigini,

Kurdoglu cemaati ve Gulen cemaati ile ilgili mit9ilerin bilgi istemesinden dolayi kendisiyle

ugrasacaklanni ve bu yiizden oralarda kalmak istemedigini, Murat ile goriistiiklerinde

Kurdoglu cemaatine yerlesip yerlesmedigini sordugunu, kendisinin de oradan aynldigini

Fethullah Giilen cemaatinde gorevlendirildigini soyledigini,

Murat'in kendisinden babasi aracihgiyla Adiyaman milletvekili M.E.'in kardesi olan

emekli yarbay C.E. ile ilgili bilgi istedigini, ancak detayh bilgi veremedigini, Murat'in

kendisine yarbay C. hakkinda bilgi verdigini, sahsin Ankara'da gorev yaptigini ve Kurdoglu

cemaatine ait evde kaldigini, aynca ellerinde infaz listesi oldugunu ve bu listede yarbay

Cemal ve askeri doktor yiizbasi Yildinm'in da oldugunu soyledigini, bunun uzerine

kendisinin yaz tatilinde Adiyaman'da iken milletvekilini aradigini, kendisini Mehmet Kara

olarak tamttigini ve sahisla goriisiip basindan ge9en her seyi anlattigini, abisi C.E.'in

MIT'9ilerin infaz listesinde oldugunu soyledigini, sahsin kendisine doner donmez Adalet

Bakani ile goriisiip gerekeni yapacagini soyledigini,

Yaz tatili bitmis okullar a9ilmis olmasina ragmen tedirgin oldugu i9in Erzincan'a

donmedigini, mit9i Murat'in siirekli kendisini arayarak donmesini istedigini, kendisinin ancak

Ekim 2009 sonlanna dogru Erzincan'a donebildigini, Erzincan'a Diyarbakir iizerinden

geldigini, ablasina giderek Erzincan'da basindan ge9en olaylan anlattigini, ablasimn da

astsubay olan esine anlattigini, enistesinin bu kisilerin iilkeye zararh kisiler oldugunu,

kesinlikle bu kisilerle goriismemesi gerektigini, kendisine de zararimn dokunabilecegini

soyleyerek 0 gece Diyarbakir'da bulunan Kurdoglu cemaatinin sorumlusu Ahmet Abi ile

goriisturdiigiinii,

Babasinin bir tanidigimn kanahyla Erzincan'da Tedas'in misafirhanesine yerlestigini,

bu zaman zarfinda Mit9i Murat'in tekrar aradigini, 2009'un ekim ayinin sonlannda aradiginda

nerde oldugunu sordugunu, ancak Mit9ilerin ger9ek niyetlerini anladigi i9in tedasta kaldigini

soylemedigini, kendisinin de ozel Otlukbeli ilkogretim okulunda oldugunu, buraya

yerlestirdiklerini, 0 donemde daha onceden tanidigi Ali Riza isimli sahsin referansi ile

Otlukbeli kolejine gittigini, ancak buradakilerin tayinin 9ikmis oldugunu, okul miidiirii

Ahmet'in yanina girip kendisiyle goriistiigiinii, Murat'in kalacak yer ayarlamaya 9ahstigi

siralarda Mit9i Murat'a gulen grubunda oldugunu ve orada ders vermeye basladigini

soyledigini, Mit9i Murat'in "giilen grubunun kolejine yerlesmissin 90k iyi burada ozellikle

muhasebeci ile aram iyi tut. Buraya yardim eden esnaflann listesini istiyoruz. Kimler ne kadar

yardim ediyor bunu istiyoruz, zaten Otlukbeli kolejinde bize 9ahsan muhasebeci var. ismi

Ismaildir" dedigini, aynca ogrencilerin ve babalarimn kimliklerini kendisiniden istedigini,

Mit9i Murat ile goriistiikten sonra tekrar okul miidiirii ile goriistiigiinii ve sikintisi oldugunu

soyleyerek basindan ge9enleri anlattigini, kendisini okul miidiiriine o zaman Memduh ismiyle

tamttigini, basindan ge9en olaylan Ahmet ve Latif isimli kisilere anlattigini, bu kisilerin bu

olaylan basindan duyduklanni soyleyerek 90k sasirdiklanni ve kendisine yardimci

olacaklarim soylediklerini, bu siire i9erisinde Mit9i Murat ile gdrtistiigiinde devamsizhktan

kalabilecegini soyledigini, Murat'in fizik hocasiyla goriiserek hallettigini, ama bu olaydan

sonra siniftaki arkadaslannin kendisine ola^i-bafcif^llannin degistigini,



Ahmet ve Latif isimli kisilerle goriistiikten sonra Murat'in tekrar arayarak yeri

degistirelim mi diye sordugunu, bundan sonra verdigi e mail adresi ile haberleseceklerini

soyledigini, bu adreste taslak boliimtinde yazi yazacagini ve o yaziya gore hareket

edip,okuyup silmesini istedigini, kendisine vermis oldugu e mail adresinin

canErzincan_2009@mynet.com, sifresinin 112233 oldugunu, bundan sonra kendisiyle

goriismelerini bu e mail adresi uzerinden yapmaya basladiklanni, Murat telefonu

9aldirdiginda kendisinin gidip e maili kontrol ettigini, sonra Murat'la bulustuklanni, yaninda

"§ahin" diye tanistirdigi kel kafah birisinin oldugunu, konusmalannda mit9i Murat'in bu

kisiye "miiduriim" diye hitap ettigini, §ahin isimli kisinin bu gorusmede Murat'a kizarak

neden islerini telefonla konusarak hallettiklerini, bundan sonra kesinlikle telefonla konusmak

haberlesmek olmadigini, biitiin haberlesmelerini msn uzerinden ger9eklestireceklerini

seklinde talimat verdigini, §ahin'in kendisine hitaben kendileriyle goriistiigiinu kimseye

soyleyip soylemedigini veya babasina soyleyip soylemedigini sordugunu, korktugu i9in

kimseye soylemedim dedigini, bunun uzerine "madem kimseye soylemedin Erzincan 'da

cemaatte isler niye kansti, bu konuda yemin eder misin" dedigini, kendisi de korktugu i9in

"yemin ederim, kimseye soylemedim" dedigini, jandarmadan emniyetten birileri yanina

gelirse direk kendilerine telefon etmesini soylediklerini,

Onlardan aynldiktan sonra eve yiiriidugunii, 58 plakah bir aracin yanina yaklastigini,

ismini soyledikten sonra kapiyi a9arak hemen bin dediklerini, arabadaki kisilerin kendisiyle

konusmak istediklerini ve dogruyu soylemesini istediklerini, kendisine kiminle 9ahstigim,

biraz once goriistiigti kisilerin kim oldugunu sorduklanni, bunun uzerine goriistiigu kisilerin

sivil polis arabasi oldugunu soyledigini, bunun uzerine sahislann daha da kizarak onlann

kendi arkadaslan oldugunu, jandarma istihbarattan olduklanni, kendisi tekrar Kurdoglu

cemaatine gonderseler gidip gitmeyecegini sorduklanni, en kii9iik kiz kardesinden baslayarak

tiim ailesini oldiireceklerini, kendisini tekrar arayacaklanni, o kisilerle goriismemesini bundan

sonra kendileriyle goriisecegini, etrafina bakmadan direk evine gideceksin dediklerini, aracin

i9inde 4 kisi oldugunu, aracin i9inde 9antada uzun namlulu silah oldugunu, aynca ondeki

kisinin silahim 9ekerek mekanizmayi kurup beline koydugunu, onde sagda oturan kisiyi

donup kendisine kizdigi i9in yuziinu gordiigiinii ve tamyabilecegini, arabadan inip eve

girdigini, camdan plakayi almak 19111 baktiginda arabanin gitmis oldugunu, bu sirada Murat'1

arayip olayi anlattigini, ertesi gun bulustuklanni, §ahin'in de oldugunu, basindan ge9en olayi

anlatinca §ahin'in bunu kesin cemaatteki polislerin yaptigini soyledigini ama kendisinin buna

inanmadigini, zaman zaman kendisine jandarma istihbarattan, emniyet istihbarattan

gelebilirler dediklerini, bu olayi da kendilerinin yaptigini diisundugiinu,

Ertesi gun Murat'in tekrar aradigini ve bulustuklanni, kendisine Latif hocaya gidip

anlattin mi diye sordugunu, 0 esnada telefonunun 9aldigini ve miiduriim dedigi sahisla

konustugunu, telefonda Murat'a kendisini indirmesini soyledigini ve bunun uzerine kendisini

indirdigini ve 16/11/2009 giintine kadar kendisini W9 aramadiklanni, kendisinin de onlan

aradigini ancak telefonlarmin kapali oldugunu,

Tedas' a yerlestigi siralarda Murat ve §ahin ile yaptigi goriismelerde koleje

yerlestigini diisiinerek ozellikle yurt disina gidecek olan kisilerin isimlerini ogrenmesini ve

kendilerine soylemesini istediklerini,

Ifadesinde anlattigi Kerim isimli kisinin yiizde doksan dokuz jandarmada gorevli

oldugunu, Kerim'i gorse kesinlikle teshis edecegini, bunun disinda hi9bir istihbarat

gorevlisiyle goriismedigini,

Mit'e verdigi bilgiler karsihginda zaman zaman 100, 300-350-400 tl seklinde diizensiz

arahklarla para verdiklerini, buna karsihk makbuz imzaladigini, Kerim tarafindan ve Murat ile

birlikte kendisine tanistinlan savci kendisini--$ayet kendisine verdikleri gorevler silah

/



konulmasi, illegal islerle ilgili olarak kendilerine en ufak bir sekilde ucu dokunursa biitiin

siilalesini bitirip yok edeceklerini, gerekirse kendilerinin de olecegini ama onun siilalesini

bitirdikten sonra oltiriiz diyerek Kerim ve savcinin ayn ayn zamanlarda kendisini tehdit

ettiklerini,

Mitcilerin Erzincan'da kendisinin kaldigi Kurdoglu cemaatine ait evi giilen grubuna

ait ev olarak bildiklerini, Kurdoglu cemaati olarak ayn bir cemaat oldugunu bilmediklerini, bu

nedenle oraya yonelik yapmak istedikleri her seyin ashnda giilen grubuna yonelik yaptirmak

istedikleri illegal seyler oldugunu, savcinin kendisine istediklerini yapmasi karsihginda ilerde

90k para kazanacagini, her ne kadar giilen cemaatine ait okulda ogretmen olsa da onlann

verecegi maasin az oldugunu, bunun yaninda mitciler tarafindan kendisine iyi miktarda para

verilecegini soyledigini,

Kendisine savci olarak tanitilan kisiyi yazin haberlerde televizyonda goriip teshis

ettigini, bu kisinin kesinlikle Erzincan Bassavcisi oldugunu ismini sonradan haberlerde

ogrendigini,

Kerim ile Bayburt yolu uzerinde yaptiklan goriismede kendisine teklif ettikleri illegal

isleri yapmasi, verecekleri sue unsuru tasiyan esyalan kurumlara koymasi karsihginda 800

milyarhk 9ek yazip kendisine vereceklerini, ancak bunun bir anda olmayacagini, zaman

i9erisinde yaptigi isler karsihginda yiikselmesi ile birlikte verilecegini soyledigini,

§ahin isimli MIT miidiiriiniin kedisine gorusmelerde ozellikle Giilen cemaatine ait

kolejde kalmasim ve kendisine verecekleri her tiirlii isi yapmasim israria soylediklerini,

kendisine giilen cemaatine ait kolejde kalmasi i?in baski yaptiklanni, kendisine itimatlanmn

kalmadigini, giilen cemaatine ait kolejde kahp kalmadigini israria sorunca kendisinin de

korkudan orada kaldigini soyledigini,

Mit9ilerin kendisine aynca cemaatin evlerine veya kurumuna yerlestirilmek iizere

dinleme cihazi vereceklerini soylediklerini beyan etmistir.

Tanik ERZINCAN'in 03.02.2010 tarihinde Erzurum Cumhuriyet Bassavcihginda

alinan ek ifadesinde, MIT gorevlileriyle ilk irtibata ge9tigi tarihin Kasim 2008 oldugunu,

0534 323 45 18 nolu telefonla kendileriyle tam bir seneye yakin irtibatta oldugunu, MIT

gorevlisi MURAT'in 2. goriismesinde kendisine "Sizin evde YILDIRIM isimli, riitbeli bir

asker var, bu teror orgiitu uyesidir, YILDIRIM'in acil fotografini istiyor" dedigini, bunun

iizerine evde kalan YILDIRIM isimli kisinin cep telefonuyla fotografini 9ektigini, MURAT'in

elinden telefonu zorla alarak turn telefon numaralanni elindeki listeyle kar§ilastinp

isaretledigini, cemaat evlerinde kalan ve benim telefonumda ismi olan herkesi isaretledigini

ve telefonundaki YILDIRIM'a ait fotografi da bluetooth vasitasiyla kendi telefonuna

aktardigini, 9ekmis oldugu bu fotografi KURDOGLU CEMAATI'ne girdikten bir hafta sonra

Bayburt gezisi sirasinda 9ektigini, §AHIN isimli kisiye miidiir olarak hitap edildigini, bu

gorusmede kendisine "5/z Jandarma istihbaratiz, biz seni tekrar Kurdoglu Cemaati'ne

gondersek gider misin?" dedigini ve yine "Seni emniyet ya da jandarmada alanlar olabilir,

jandarma durdurursa birsey olmaz, qok arada kahrsan bizi soyleyebilirsin, ancak emniyet

mensuplan senin yanina gelirse veya seni alirsa kesinlikle bizden bahsetmeyeceksin,

bahsedersen seni oldururum" dedigini belirtmistir.

c- "Munzur" isimli gizli tanigin alinan ifadesinde ozetle:

Erzincan'da ...isimli kafesinin oldugunu, bu kafeye genellikle universite ogrencilerinin

geldigini, bilahare komutanlann da gelip gitmeye basladigini, burada §ENOL isimli bir

ba§9avu§ ile tanistigini, sonraki siire9te §ENOL ba§9avusun ERSIN, HALIT bas9avu§ ve

SERDAR yarbay ile birlikte isyerine gelip gitmeye basladiklanni, HALIT ba^avusun

Erzincan II Jandarma istihbarat b6liin;un^e"goiTe-v,vyaptigini, §ENOL komutamn bir gun is.



yerine 3-4 misafir getirdigini, SENOL komutanla samimiyetinin ilerledigini, bir giin

kendisine Ilic savcisi ile tanisip tanismadigim sordugunu, kendisinin de savci beyin is yerine

arada bir geldigini soyledigini, bunun uzerine kendisini savci beyle tanistirmasim istedigini,

bu talep uzerine Ili9 savcisi ile SENOL komutan ve ekibini bulusturdugunu ve birlikte okey

oynadiklarim, daha sonra §ENOL komutamn kendisinden IH9 savcisim 9agirmasini istedigini,

bunun uzerine IH9 savcisim arayarak davet ettigini ve savci beyin kafeye geldiginde SENOL

komutamn yanindaki bayanlarla birlikte oturdugunu goriince kendisine "Bunlar kim?" diyerek

sordugunu, kendisinin de "Savcim bu bayanlan SENOL komutan getirdi, sizinle

tamstiracakmis" dedigini, bu ortamdan rahatsiz olan savci beyin kafeden aynldigini, ortami

hazirladigi sirada SENOL komutamn kendisine i9inde gizli kamera bulunan bir kalem vererek

"Savci bey geldiginde onun bayanlarla olan iliskisini cekeceksin" dedigini, ancak savci beyin

ortama girmemesi nedeniyle 9ekim isini ger9eklestiremedigini, savci beyin kadinlarla bulunan

ortama girmesi halinde onu kadinlarla birlikte bir eve goturmeyi ve SENOL komutamn daha

onceden kendisine vermis oldugu "14'lii" olarak tabir edilen silahi gidecekleri eve

yerlestirmeyi ve bilahare bu eve operasyon yapmayi ve savci hakkinda "fuhus yapmak ve

ruhsatsiz silah bulundurmak" su9lanndan islem yapmayi planladiklanm, ancak savcimn

olusturduklan ortama girmemesi nedeniyle planin ger9eklestirilemedigini, bunun uzerine

SENOL komutamn ayni silahi savcimn arabasina yerlestirmeyi planladigim, SENOL

komutamn bu silahi Saztepe Koyii muhtan ABDURRAHMAN'dan ona verdigi askeri

malzeme karsihgi aldigini, SENOL komutamn bu silahi savcimn arabasina koyma

karsihginda kendisine 5.000 TL para teklif ettigini, ancak boyle bir firsat olmadigi i9in bunu

yapamadigini, yine §ENOL komutamn kendisine bir tarihi eser getirerek bunu lli^ savcisina

satmasim veya hediye etmesini istedigini, ancak yine boyle bir imkam yakalayamadigi i9in bu

isi de yapamadigini, bu olaylardan dolayi §ENOL komutanla Iliq; savcisi ile neden bu kadar

ugrastiklanni sordugunu, §ENOL'un kendisine "Sen bo§ver, kan§ma, her §eyi bilmek

zorunda degilsin, sen sadece dedigimi yapT seklinde cevap verdigini,

2009 yih Mayis ya da Haziran aylannda Erzincan ilinde tanistigi TURKAN isimli bir

bayanin tecavuze ugradigini, bu sahsin ifadesini almak iizere §ENOL komutanla kadinin

evine gittiklerini, §ENOL komutamn kadina "Sana 7 tane isim verecegiz, bu isimlerin

ifadende sana zorla tecaviiz ettiklerini soyleyeceksin, biz de bunlar hakkinda qeteden islem

yapahm" dedigini, bayanin da bu teklifi kabul ettigini, verdigi bu listede Ili9 savcisi Bayram

BOZKURT'un da isminin bulundugunu,

2009 yih Nisan ya da Mayis aylannda, §ENOL komutamn yanina gelerek Ankara'dan

helikopterle misafirlerinin gelecegini ve karsilamaya gitmeleri gerektigini soyledigini, birlikte

havalimam girisinde bulunan Pizvan Koyu'nun kavsaginda beklemeye basladigini, gelen

misafirleri il jandarma aracinin getirip biraktigini, misafirlerin kendisinin aracina bindigini ve

hep birlikte kendisine ait kafeye gittiklerini, gelen sahislann asker olduklanni, i9lerinden

birisinin §ENOL komutanla siirekli fisilti halinde konustugunu ve ona "Ne yaptin? Hallettin

mi o isi?" diye sordugunu, §ENOL'un da "Komutanim bu gece sabaha karsi 04.00

siralannda ... kisiyleyola cikacagiz" diyerek kendisinin adini verdigini,

§ENOL komutamn siirekli savci BAYRAM BOZKURT'a tezgah kurmak i9in planlar

hazirlandigini, ancak kendisinin kabul etmedigini, Ankara'dan gelen misafirlerin

Erzincan'daki Mazlum Konak Oteli'nde kaldiklanni, §ENOL komutamn resepsiyon

gorevlisine "Bunlar benim misafirlerim, hicbirinin kimlik kaydini almayacaksin" dedigini,

Yine §ENOL komutamn yaninda 7-8 kisilik misafir grubuyla kafesine geldigini, bu

sirada ILYAS'in kendisine telefon a9arak "Hie kimseye caktirma, ben oraya gelecegim ve

ortami gizli kameraya cekecegim" dedigini, ILYAS'in is yerine gelerek bir raki 9ikardigini ve

Ankara'dan gelen yiiksek rutbeli komutana "Komutanim, her zamanki gibi rakin hazif



diyerek rakiyi masaya koydugunu, masada SENOL bascavus, HALlT bascavus, ERSIN

iistegmen, Avcilar Kliibii Baskam YA§AR BAS, Mus, Bitlis, Agn, Tunceli alay komutanlan

ile 3. Ordu Komutanhgindan 4 albay oldugunu, sofrada bulunan en yiiksek riitbeli komutanin

kendisine ve ILYAS'a "Size bir is veriliyorsa adam gibi yapin, malzeme sorun degil, bomba

mi istiyorsunuz? Uyusturucu mu istiyorsunuz? Her sey hazir, siz yeter ki bu savciyi ortadan

kaldirin, size muhimmat verelim, bu muhimmati onceden gidip gomun, sonra savci ile beraber

o mahalde avlanirken biz baskin yapahm, bu muhimmatlar ile birlikte savciyi alahm, siz de

ifadenizde bu muhimmatlan savcmin gomdugunu soylersiniz, yeter ki bu savciyi diisuriin,

masada bulunanlann hepsi parah adamlar, bu'tun istedikleriniz yerine gelecek" dedigini,

ancak daha sonra ILYAS ile konustugunda bu komutanin ILYAS'a "insan av esnasinda kaza

su'sii vererek savciya bir mermi sikamiyor musunuzl" diyerek kizmis, ILYAS da bu komutana

bu isi bitirecegine dair soz verdigini, kendisinin de ILYAS'a "Ben devlet adamlanna hig

guvenmiyorum, istedikleri seyleri yaparsam, kendim icin yaparim, ama niye yapayiml"

dedigini,

SENOL komutanin yamndayken RECEP albaya telefon actigini, RECEP albayin

telefonda "Erzincan'da senden cok buytik bir operasyon istiyorum, benden silah mi

istiyorsun, esrar mi istiyorsun, ne istiyorsan yerine gelecek, yeter ki cemaat evlerini tespit et,

bu cemaat evlerine 4 ay icerisinde bir operasyon yapacagiz, gerekirse cemaat mensuplarma

yonelik yaptigimiz teknik takibi de dikkate alarak bol bol ikna ettiginiz ogrenciler ile

cemaatteki insanlann telefonla gorusmelerini saglayin, bol bol sue unsuru konusulsun"

dedigini, bunun iizerine lafa girerek kendisinin bu ise kanstinlmamasini istedigini, bunun

uzerine RECEP albayin telefonda SENOL bascavusa "Yaninda bir sahis oldugunu neden

soylemiyorsun? Bu sekilde telefonda benimle aqikqa konusuyorsun" diyerek kizdigini,

SENOL komutanin kendisine "Elinden geldigi kadar is yerine gelip giden ogrencilerle

irtibata gir, samimiyeti ilerlet, bu gocuklara ev bulalim, kirasim ben verecegim, gerekirse

esyalanni da verecegim, evde kalacak qocuklar cemaatteki kisilerle irtibata gecsinler, ben

sana silah ve uyusturucu verecegim, sen bunlan kiralayacagimiz evde oturan gocuklara

verirsin ve cemaat evlerine bu silahlarin konulmasini saglarsin" dedigini, yapilacak

operasyonun 4 ay icerisinde yapilacagini, bunun uzerine is yerine gelip giden ogrencilerle

irtibata gectigini, SENOL komutandan aldigi paralan bu ogrencilere verdigini, bu maksatla 3

ev tuttugunu, buralara 4'er ogrenci yerle§tirdigini, ogrencilerin bir gun kendisine yaptigi

harcamalann amacini sorduklanni, kendisinin de onlara "Birbirimizi iyice tanidiktan sonra

Erzincan 'da riitbeli agabeylerim var, sizleri onlarla tamstiracagim, Erzincan 'da yiyip

gezeceksiniz, isterseniz okula hig gitmeyin, size diploma bile aldirabilirim" dedigini,

kendisine illegal isleri yaptiran kisinin SENOL komutan oldugunu, ona bu emirleri ERSIN

iistegmen ve RECEP albayin verdigini, ILYAS'in bu sahislarla daha samimi oldugunu,

SENOL komutanin kendisini "MURAT" ismiyle tanittigini, SENOL komutanin Erzincan

MIT ile de gorustugunii ve irtibat halinde oldugunu, SENOL komutanin kendisine Catalarmut

ve baska yerlerde gomulii malzeme oldugunu soyledigini, yapilan bu illegal faaliyetlerden

kendisinin ve genclerin zarar gorecegini diisiinerek Erzincan'daki is yerini kimseye haber

vermeden kapattigini, bu sahislann kendisini kullandigini beyan ederek kendisine gosterilen

resimler arasinda (4) nolu fotograftaki salisin havalimam yolunda Pizvan Kavfagi'nda

ozel araci ile kar§iladigi DURSUN CICEK isimli §ahis oldugunu, ILYAS in yemek

sirasinda gizlice konustugu ve Ilic savcisina komplo planlanmasini istedigi sahis oldugunu

belirterek teshis etmistir.

Tanik MUNZUR'un 12.01.2010 tarihi ile alinan ek ifadesinde, kendisini

yonlendiren ve kullanan astsubay SENOL BOZKURT'un Ilic savcisinm arabasina koymak

suretiyle ona karsi komplo yapmak icin verdigi yaklasik 7x14 cm ebatlannda, bir tarafinda

Hazreti Isa'nin carmiha gerilmis hali^bBluftaav. princten yapilmis heykeli Cumhuriyet

TQ\



Bassavcihgina teslim ederek amacinin §ENOL ba§9avusun talimatiyla bu heykeli BAYRAM

savcinin arabasina koyup daha sonra SENOL bas9avusu yolda uygulama yaparak savcinin

aracinda bunu yakalayip, tarihi eser ka9ak9ihgindan islem yapilmasim saglamak oldugunu

belirtmistir.

d- "Efe" isimli gizli tamgin alinan ifadesinde ozetle:

Erzincan ve bolgesinde Albay DURSUN CICEK imzah "Irticayla Miicadele Eylem

Plani"nin uygulamaya konulus sekliyle ilgili ifade vermek istedigini, Erzincan Bolgesinde iist

diizey biirokrat olarak gorev yaptigini, Erzincan Jandarma Komutanhginda 3. orduda bir 90k

ust riitbetli askerle tamstigini, Erzincan Bassavcisini yakinen tanidigini, subaylarla aticilar

kliibu baskani YASAR BA§ isimli sahis vasitasi ile tamstigini, ILYAS MERAL isimli sahsin

Erzincan ve 9evresindeki Sokak Cocuklanni Koruma Dernegi Baskani oldugunu, 3. orduda

gorev yapan 5-6 albay ile birlikte haftasonu ava gittiklerini, bu kisilerin NEDIM albay,

KEMAL albay, AHMET albay, II Jandarmada Asayis Komutani SERDAR yarbay, istihbarat

Sube Miidiirii NEDIM yiizbasi, Istihbarat9i ERSIN ustegmen, SENOL BOZKURT ba§9avus,

HALIT ba§9avusun bulundugunu, ILYAS MERAL'in bir gun kendisine ava gittigi sahislann

bir kismimn Ergenekon Orgiitti elemanlan oldugunu, yillarca kendi sorumlulugu altindaki

sokak 9ocuklanni kullandiklanni, silah ve uyusturucu madde tasittiklanni, Ergenekon'un sivil

sorumlusunun YASAR BA$ oldugunu, orgiitiin kendisini infaz edebilecegini soyledigini,

kendisinin de ILYAS'a buralardan uzaklasmasi gerektigini bildirdigini ve Ankara'ya gidip bir

daha gelmedigini, ILYAS'in her hafta RECEP albaya rapor verdigini, bu sahislann orgiit

baglantisi oldugunu ogrendiginde onlardan uzaklasmaya basladigini, bu sahislann

toplantilannin genelde dagda av sirasinda yaptiklarmi, Erzincan Bassavcisi ile her hafta

goriistugiinti, bu sahsin Erzincan'daki biitiin cemaat ve tarikatlann kokiinii kaziyacagini

soyledigini, bassavciyi 2009 yerel se9imlerinden 15-20 giin once orduevinde sabah

kahvaltisinda Albay DURSUN 0£EK ile birlikte gordiigiinii, bassavcinin adliye i9erisinde

personel ile ilgili fisleme yaptigini, bassavcinin makaminda oturdugu sirada istihbarat9i

SENOL BOZKURT'un odaya girerek kahn bir dosya ve CD'leri bassavciya verdigini,

makamdan 9iktiktan sonra SENOL BOZKURT'un kendisine evrakin cemaat ve tarikatlar ile

ilgili oldugunu soyledigini, Fethullah Giilen Cemaati'nin Erzincan'da one 9ikan isimleri gayri

resmi olarak dinlediklerini, bu cemaatin Erzincan'daki yapilanmasim 9ikardiklanm, yakin

zamanda da en az 22 kisiyi alacaklanni, bassavcinin her seyi ayarladigini, hatta nobet9i

hakimi bile belirlediklerini kendisine soyledigini, Fethullah Giilen Cemaati ile ilgili bilgileri

TRT vericilerinde memur olarak 9ahsan ISMAIL K. isimli sahistan para karsihgi aldiklanni,

ISMAIL'in Ankara'da hala ozel kuvvetlerde gorevli bulunan bir yiizbasi ile goriistiigiinii,

bassavcinin makaminda oturduklan sirada bassavcinin SENOL'a "Ogrencileri ne yaptimz?"

dedigini, SENOL'un da "Hallediyoruz, merak etmeyin" diye cevap verdigini, §ENOL

komutana ogrencilerin ne anlam ifade ettigini sordugunda, kendisine "Ismail Aga Cemaati

cantada keklik, asil korkulacak Fethullahqilardir, Fethullahcilar ile ilgili eger delil elde

edemezsek, Isikevlerinde kalan birkac ogrenciyi para karsdiginda ayarladim, evlere bu

ogrenciler vasitasiyla silah ve uyusturucu koyabilecegiz" dedigini, SENOL komutanin

odasina ziyarete gittiginde bir bayana telefonla arayarak randevu verdigini, kendisine bu

bayanin kim oldugunu sordugunda "Cok gu'zel bir kiz, cezaevinden yeni cikti, bu kizlar motor

kizlar, bizde haber elemani olarak cahsirlar, kimle yatip kalktiklanndan bilgimiz var,

istedigimiz kisileri bu kizlar vasitasiyla diisese getiriyoruz, bu kizlar vasitasiyla ortam

hazirhyoruz" dedigini, SENOL ba§9avusun §OMlNE KAFE'de 9ahsan "SEDAT" lakaph

kisiye "Bu kizlardan birini BAYRAM savciya yamayahm, sen de onlan kafede kameraya al,

bunu alay komutani RECEP albay ozellikle istiyor" dedigini, bassavcinin ISMAIL AGA

CEMAATI'ne operasyon yapilmadan once kendisini telefonla arayarak il9ede bu ve benzeri

cemaatlerle ilgili 9ahsma yapmasini istedigini, 2009 yerel se9imlerinden yaklasik 1 ay once 3.



orduda gorev yapan bazi subaylarm kafede bir araya geldiklerini, orada bulunan Mus Alay

Komutani'mn kendisine "Fethullahcilann ve AKP'lilerin kokiinii kaziyacagiz, six merak

etmeyin, biz bunun icin buradayiz" dedigini, kendisine gosterilen fotograflar arasinda (4) nolu

fotografta yer alan sahsin orduevinde sabah kahvaltisinda Erzincan Cumhuriyet Bassavcisi

ilhan Cihaner ile birlikte otururken gordiigii DURSUN CICEK oldugunu beyan ederek teshis

etmistir.

e-"Hazar" isimli gizli tanigin ahnan ifadesinde ozetle:

Erzincan ilinde isletmesi oldugunu ve Subat 2007 tarihinden itibaren jandarma

istihbaratta 9ahstigim, ozellikle kirsal bolgede faaliyet yiiriiten PKK'h teroristler hakkinda

bilgi verdigini, kendisinin gerek koyliilerden, gerekse de 9obanlardan olusan haber

kaynaklanndan aldigi bilgileri jandarma istihbarat elemanlanna ulastirdigini, bu konuda

9alisma yapanlann 4 kisi oldugunu, goriisme yaptigi SERHAT, SEDAT astsubaylar ve

digerlerinin ilk zamanlar kendisinden sadece PKK teror orgtitu ile ilgili bilgiler istediklerini,

ancak daha sonralan sadece GULEN CEMAATI ile ilgili 9ahsma yapmasim talep ettiklerini,

2008 Mayis ayinda goriistiigii SERHAT astsubayin kendisine "Sen hafizsin, dini yoniin

kuvvetli, Gulen Cemaati'ni iyi tamyorsun" diyerek bu cemaatle ilgili bilgi istedigini ve ozel

gorev vermeye 9ahstigini, ancak kendisinin kabul etmedigini, ISMAIL K.'in bu teklifi kabul

ederek bu grupla ilgili bilgilerin istihbarat elemanlanna verdigini, is yerine gelen 2 uzman

9avusun kendi aralannda konusurken onlan dinledigini, konusmalannda 3. ordu tarafindan

Erzincan'da ozellikle jandarma bolgesinde birka9 ev kiralanacagini, bu evlerin i9erisine

riitbeli askerlerin yerlestirilecegini, bu evlerin i9erisine risale-i nur ve dini kitap, dini kasetler

konularak cemaat evi goriintiisii verilecegini, ayni evlere silah ve muhimmat konularak askeri

SU9 kapsaminda askeri savcilik tarafindan bu evlere operasyon yapilacagini ve bu cemaate

yonelik sorusturma yapilarak dava a9ilacagini soylediklerini beyan etmistir.

f-"Ethem" isimli gizli tanigin ahnan ifadesinde ozetle:

Erzincan Merkeze bagh, Yaylabasi Bolgesinde bulundugunu, buradaki jandarma

komutanlanyla samimi oldugunu, bu 9er9evede II Jandarma istihbarat Subede gorevli NEDiM

binbasi ve ERSiN iistegmenle tanistiklarmi, bir giin Yaylabasi Karakol Komutanhgindan

MURAT astsubayin arkadasi korucubasi KEMAL'i atis egitimine 9agirdigini, birlikte atis

mahaline gittiklerini, ancak bu atis mahalinin jandarmanin siirekli kullandigi atis mahali

olmadigi, MURAT astsubayin acemi askerlere atis talimi yaptirdiktan sonra onlan gonderdigi,

geride kendisinin, korucular KEMAL, SEFiK, MURAT astsubay, biri uzman 9avus ve birka9

tane askerin kaldigini, 90k sayida muhimmat sarfettiklerini, yapilan atislan hedef almaksizin

yaptiklanni, MURAT astsubayin talebiyle 90k sayida miihimmatin bitirildigini, kendisini ve

arkadasinin MURAT astsubaya "Komutamm bunlan niye bu sekilde patlatiyorsun, yazi degil

mfT" diye sordugunda, MURAT astsubayin malzemenin zimmet fazlasi oldugunu, imha

edilmesi gerektigini soyledigini, yine MURAT astsubayin kendisine "Fa sen ulkucusun,

Erzincan'da ulkiiculer neden sokakta degil? Sokaklar neden bos? Su iilkuculeri sokaga

dokerek oralan biraz hareketlendirelim" dedigi, bunun uzerine kendisinin daha once benzer

bir olay yasadigini, bu nedenle dayak yedigini, ancak bu olaydan dolayi W9 kimsenin

arkasinda durmadigini belirttigini, buna karsihk MURAT astsubayin "Ya, onceki olay kisisel

bir olay, ama bu yapmam istedigim olay toplumsal bir olay, su anda boyle bir olaya

ihtiyacimiz var. Ergenekon'dan tutuklulara ulkuculerin yardim etmesi lazim. Ulkiiculerin

yardimi bu sekilde olacak. Ulkuculeri sen yeter ki sokaga cikar, biz bu insanlann yemesini

icmesini karsilanz. Yeter ki sokaklar biraz hareketlensin." dedigini, ancak kendisinin kabul

etmedigini, bunun uzerine siirekli kendisini koseye sikistirarak ceza yazdirdiklarim beyan

etmistir.

g-"Tanik X" isimli gizli tanigin ahnan ifedjesinde ozetle:



28 Ekim 2009 giinii Erzincan il merkezinde bulundugu sirada esinin kendisini aradigini,

Ali Osman diye birisinin evde oldugunu ve kendisiyle gortismek istedigini soyledigini, Ali

Osman diye birisini cikartamayinca esine telefonu Ali Osman isimli sahisa vermesini

soyledigini, Ali Osman isimli sahsin Erzincan Jandarma Istihbaratta gorevli olan Ersin

Ustegmen oldugunu anladigini, sahsin kendisine nerede oldugunu sordugunu kendisi de

Erzincan'da Valiligin oniinde oldugunu soyledigini, Ersin Ustegmen'in kendisine bulundugu

yerden ayrilmamasini soyledigini, telefonu kapattiktan sonra tekrar esini aradigini, telefondaki

sahsin kim oldugunu sordugunu, esinin kendisine Ersin Ustegmen oldugunu ancak bu sahsin

isminin soylenmemesini istedigini ve Ersin Ustegmen' in esine isminin Ali Osman seklinde

soylemesini soyledigini,

Bir sure sonra yine Jandarma Istihbaratinda cahsan Orhan Bascavus'un bulundugu

yere gelerek kendisine Erzincan merkeze bagli Kilimli koyu yol ayrimina gitmesini ve orada

beklemesini soyledigini, Ersin Ustegmen ile gelerek bir konu goruseceklerini soyledigini,

Kendisi bunun iizerine Kilimli yol ayrimina gittigini, arkadan da Orhan Bascavus ile Ersin

Ustegmen'in lacivert renkli sivil plakah kartal marka aracla arkasinda geldiklerini, yol

ayrimina geldiklerinde Ersin Ustegmen'in yanina gelerek kendisinin arabasina bindigini,

kendisinin cep telefonunu aldigini bataryasini cikardigini ve arabamn on gogiis kismina

biraktigini, Ersin Ustegmen'in kendisine bir sey duyup duymadigini sordugunu, kendisi de

duymadigimi soyledigini, Ersin Ustegmen'in Qatalarmut Barajinda muhimmat bulundugunu

soyledigini, bu olayla ilgili olay yerine emniyetin kendilerinden once gittigini, bu olayda bir

filmin oldugunu, Ersin Ustegmen'in kendisine Erzincan Bassavcisina gitmesini soyledigini,

savcihkta, golde bulunan muhimmatlan Erzincan polisinin daha once kendisine "Sana

muhimmat verelim bir yere at biz de sonra gidip bu muhimmati bulahm" seklinde

soylemesini istediklerini, bunu kabul etmedigini, bunun uzerine baska birisine teklif etmis

olabilecekleri izlenimi dogurabilecek sekilde ifade vermesini soylediklerini, Ersin

Ustegmen'in muhabbet esnasinda kendisine Ergenekon davasiyla ilgili olarak; Bu davanin

Amerika'nin destekledigi cemaatin bir komplosu oldugunu, bu davanin Amerika'nin

Turkiye'yi ele gecirmek icin bir yol oldugunu, polis teskilatinda Amerikan destekli cemaatin

hakim oldugu bir teskilat oldugunu anlattigini, kendilerinin Ergenekon'a inanmadiklanni,

terorle miicadele edenlerin siirekli suclandiklanni soyledigini, bu nedenlerle bulunan

muhimmatlann polis tarafindan konuldugu izlenimini verilmesi icin kendisine "Gizli Tanik"

yapilacaklanni soylediklerini, Ersin Ustegmen'e "kendisinin coluk 9ocugunun oldugunu, bu

sekilde ifade verdigini ogrendiklerinde kendisinin ne yapacagini" soyledigini, Ersin

Ustegmen'in kendisine "kendisini alay komutaniyla goru§tureceklerini" soyledigini, Ersin

Ustegmen'in aynca kendisine "teklifi kabul ettigi takdirde kendisinin yuzunu

degistireceklerini estetik ameliyat yaptiracaklanni, is bulacaklanni ve 10.000 TL para

vereceklerini, bu tiir seylerin kendisinin dusiinmemesi gerektigini, dosyamn Erzincan'da

goriilecegini, ifade verdigi takdirde kendisi a9isindan hi9bir sikinti olmayacagini, bu konuda

kendisine garanti verebileceklerini, dosyamn Erzurum'a gitmesi halinde kimliginin gizli

kalmasini garanti edemeyeceklerini 9unkii Erzurum Savcisimn polislere yakin oldugunu,

polislerin Erzurum savcisindan kendisinin ismini ogrenebileceklerini soyledigini, bu

gorusmeyi yaptiktan sonra oradan aynldigini,

Aym giin saat 16.00 - 16.30 siralannda Erzincan II merkezinde iken Orhan

Bas9avus'un kendisini aradigini, kendisinin evinin oniinde olduklanni, siit alacaklanni, acele

koye gelmesini soylediklerini, kendisi de durumu anladigini ve hemen araciyla koyune

dondiigiinii, Ersin Ustegmen ile Orhan Ba^avus'un kendisini evininin oniinde beklediklerini,

Orhan Bas9avu§'un kendisine Mertekli barajina gideceklerini, araciyla kendi ara9lanm takip

etmesini soylediklerini ve yola 9iktiklanni, Mertekli barajina geldiklerinde barajin girisinde

genis9e olan alanda durduklanni, kendisi.ne. .az_ sonra alay komutanlarmin sivil olarak



gelecegini, asagiya inmesini orada beklemesini soylediklerini, araciyla 400-500 metre asagiya

indigini orada beklemeye ba§ladigim, orada yaklasik 15-20 dakika bekledigini, yanina alay

komutalannin sivil bir sekilde geldigini gordiigiinii, yaninda kimsenin olmadigini, Alay

komutaninin kendisine "Ersin Ustegmen ile bir seyler konustuklanni, kendilerine bu konuda

yardimci olup olamayacagini, savciya gidip ifade verip veremeyecegini" seklinde sorular

sordugunu, kendisi de Alay Komutanina "kendisinin Erzincan'da oldugunu, burada

yasadigini, bu olaylann duyulmasi halinde 9oluk 9ocugunun rezil olacagini ve sikinti

yasayacagini soyledigini, Alay komutani kendisine hiq; 9ekinmemesini, her tiirlii garantiyi

vereceklerini, gerekirse kendisini Bassavciyla gortistureceklerini, Bassavcinin da her tiirlii

garantiyi verebilecegini, dosyanin Erzincan'da kalmasini saglayacaklanm, her konuda

kendisine yardimci olacaklanni, iilkenin son zamanlarda sikintilar yasadigini, terorle

miicadele edenlerin §u anda cezaevinde olduklanni ve SU9IU ilan edildiklerini, 9oluk

9ocuklanmn hayatlanmn garanti edilmesi ifin herkesin elini tasin altina sokmasimn

gerektigini, Amerika'nin Irak'i isgal ederek oradaki ttim askerleri cezaevine attigini, yann

Amerika' nin Tiirkiye'de de aynisim yapacagini ve askerlerin cezaevlerine atilacagini, polisin

90k ciiretkar oldugunu, gole attiklan miihimmatin kutulannin iizerinde "Emniyet Genel

Miidiirliigu" yazilannin bulundugunu, polisin bu miihimmatlan atarken bu yazilan imha

etmeyi gozden ka9irdiklanni soyledigini, Ersin'le konus.tugu takdirde kendisine bir telefon

vereceklerini, kendisini bu telefonla arayacaklanni ve Bassavciya gottireceklerini veya bir

§ekilde kendini bulusturacaklanm soyledigini, ondan sonra yanindan ayrildigim, bunun

iizerine olay yerinden ayrildigim ve evine dondiigiinu, yapilan bu tekliften kendisinin rahatsiz

oldugunu, diger insanlann haksiz sekilde zarar goreceklerini, yapilan teklifin iftira oldugunu

dusiindugiinii, kendinin zaten yapi itibariyle SU9SUZ insanlara iftira atma gibi dti§iincesinin

olmasimn miimkun olmadigini, Erzincan'daki polise karsi su9layici ifadeler vermesini

istediklerini,

28 Ekim 2009 giinii aksam saat 22.00 siralannda kendisinin cep telefonundan Ersin

Ustegmen'i aradigini, bu i§lere kendisini kesinlikle karistirmamalanni soyledigini, kendisinin

savciya veya mahkemeye bu sekilde ifade vermek i9in gelmeyecegini, kendisinin bu ise

kesinlikle kanstirmamalarini, bu olayin kapanmasim soyledigini, Ersin iistegmen'e bu

anlattiklanni alay komutanina da soylemesini istedigini, Ersin Ustegmenin bunun iizerine

kizgin bir sesle "Tamam tamam" diyerek telefonu kapattigini, bu goriismeden sonra kendisini

W9 aramadiklanm, bu kisilerin kendisine yaptiklan teklifl kabul etmedigini, Jandarma

istihbarat9ilann niyetlerinin ciddi oldugunu, boyle bir haksiz su9lamayi kendisi kabul

etmedigini, baska birilerini bulabileceklerini ve kendisine yaptiklan teklifin aynisim onlara da

yapabileceklerini, bu kisileri ikna edebileceklerini diisundugunii, kendisi Emniyetten tamdigi

ve guvendigi yetkili birisine konuyu a9tigini, bu kisi de kendisini Erzurum Savcisiyla

goriistiirebilecegini soyledigini, bu konuda ifade vermesinin kendi gelecegi a9ismdan daha

dogru olacagini, tekliflerini kabul etmedigi i^in kendisine karsi yanhs tavir i9erisine

girebileceklerini dusiindugiinu, basindan ge9enleri oldugu gibi anlatmak istedigini, polisin

haksiz sekilde su9lanmasina gonliinun razi olmadigini" seklinde beyanlarda bulundugu

goriilmiistiir.

h- "Kalem" isimli gizli tanigin alinan ifadesinde ozetle:

Tanik ERZINCAN'in kardesi oldugunu, kardesinin 2008-2009 ogretim yihnin sonunda

2009 yili yaz aylarinda memlekete geldiginde babasina Erzincan'da MIT mensubu iki kisinin

kendisine geldiklerini ve onlara yardimci olmasini istediklerini soyledigi, babasinin da bunun

iizerine bu islerle ugrasmamasi gerektigini soyleyerek onu uyardigini, kendisinin de sanki bu

hususlarin hakim-savcilara danismis gibi onlara anlattigini ve bu i§lerin tehlikeli oldugunu

soyledigini, kardesinin hal ve tavirlanndan 90k korktugunun belli oldugunu, kardesinin

Erzincan'da gelisen olaylarla ilgili babasina detayh bilgi verdigini, hatta kendisine SAVCI
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HUSEYIN olarak tanitan kisinin Erzincan Bassavcisi oldugunu soyledigini, televizyonda

9ikan haberleri birlikte seyrettiklerinde ve bu hususlan kardesine sordugunda televizyonda

cikan haberlerin tamaminin dogru oldugunu kendisine anlattigim beyan etmistir.

l- "TAHA" isimli gizli tanigm ahnan ifadesinde ozetle:

Tanik Erzincan'in kendisinin oglu oldugunu, 2008-2009 ogretim yih sonunda

memleketleri olan Adiyaman iline geldiginde oglunun 90k tedirgin oldugu ve her eve

gelisinde kapiyi kilitledigini, kendisinin "Neden kapiyi kilitliyorsunT diye sordugunda,

kendisine Erzincan'da 2 MIT mensubuyla tanistigim, bu sahislarm kendisini surekli

sikistirdigini, onlardan kurtulmaya 9ahstigini, ancak onlann pesini birakmadigini soyledigini,

bunun uzerine kendisinin oglu Tanik ERZINCAN'i bu islerden kesinlikle uzak durmasi

gerektigini soyledigini ve bu hususta diger oglu Tanik KALEM'e de kardesinin gozunii

korkutarak bu islerden uzak durmasini saglamasmi istedigini, bir siire sonra televizyonda

haber izlerken oglu ERZINCAN'm birden ayaga kalkarak kendisini MiT'9ilerin yaninda

gordiigu SAVCI HUSEYIN olarak tanitan kisinin televizyonda fotografi gosterilen Erzincan

Cumhuriyet Bassavcisi oldugunu soyledigini, bunun uzerine kendisine "Oglum, bu isler orgut

isidir. Devletin, polisin isi olamaz. Bu islerden uzak dur" diyerek kendisini uyardigini

ifadesinde belirtmistir.

Erzurum Cumhuriyet Bassavcihgi'nin 2009/976 sayih sorusturma dosyasinda ifadesi

ahnan ERDAL ZIREK'in 2010 yih Ocak ayinda halk arasinda jandarmaya istihbarat topladigi

bilinen OMER BAY§AN isimli sahsin yanina geldigini, jandarmaya gitmeleri gerektigini ve

onlan istedigi dogrultuda ifadelerini vermeleri halinde kendileri i9in iyi olacagini soyledigini,

hatta OMER'in kendisine ifadesinin Erzincan Bassavcisi tarafindan ahnacagini, jandarmaya

9ahsmayacaklarini belirttigini, kendisini jandarma binasina goturduklerini, bu sirada alkollu

oldugunu, savcinin yanina geldigini ve kendisinin bassavci oldugunu soyleyerek "Omer

Bay§an bize ifade verdi, sen de ayni ifadeyi tekrarlayacaksin, lliq bassavcisiyla onceden

gorusmustum, biz sana silah, bomba, dinamit temin edecegiz, bunlan bayir bagi olarak

bilinen yere gomerek yanimiza geleceksin, bu malzemeleri sana Uic savcisinin verdigini

soyleyeceksiri" diyerek ifadesini yazdirdiklanni ve verdigi bu ifade nedeniyle jandarmanin

kendisine 500 TL verdigini, bu parayla telefon aldigini, daha sonra Erzurum Cumhuriyet

Bassavcihgi'na muracaat ederek bu ifadenin asilsiz oldugunu kendisine zorla imzalatildigim,

ifadesini kabul etmedigini beyan etmistir.

Erzincan MIT Sube Mudurlugiinde gorevli SADRI BARKIN INCE ve KIVILCIM

USTEL Erzurum C.Bassavcihgi tarafindan siipheli olarak ahnan ifadelerinde, A... isimli

sahis ile kendi talebi dogrultusunda tanistiklanni, bu sahsin MIT'in internet sitesine

gonderdigi e-mail'de PKK konusunda yardimci olacagini bildirdigini, kendisiyle goriismeye

basladiklanni, daha sonra dini faaliyetler konusunda da bilgiler verebilecegini soylemesi

uzerine, bu hususta da ondan bilgi aldiklanni, yapilan islemleri kurumun talimatiyla

ger9eklestirdiklerini, yaptiklan isin mahiyeti geregi i9erigi ile ilgili a9iklama

yapamayacaklanni, adi ge9en sahsa cemaat evlerine silah veya orgiitsel beige koymalan

yoniinde herhangi bir telkinde bulunmadiklarim beyan ederek haklanndaki iddialan

reddetmislerdir.

c-Telefon G6rii§meleri:

§iiphelinin 21.06.2009 tarihlinde ABDULLAH isimli kisi ile yaptigi goriismede;

ABDULLAH'in "Biz onlan goruyoruz biz onlan goruyoruz sen merak etme", DURSUN'un

"Mutlaka ama esas hedef kurum tabi yani biz orada ever, ABDULLAH'in "Yani

kurumumuz simdi simdi sen orda uzun yillardir da ayni yerdesin ya...§imdi LEVENT'e

yapilanlarla sana yapilanlar iki onemli kurumdaki iki hemseri", DURSUN'un "Evet evef



27.06.2009 tarihinde saat: 17.33' te Dursun CICEK ile YILMAZ isimli kisi arasinda

yapilan telefon goriismesinde (Tape No: 20032); YILMAZ' in "DURSUN Albayim, Yarbay

YILMAZ. Eeeee SKM yi bulundugunuz yerden arayabilirseniz size bir seyler aktaricam.

Tesekkiir ederim." dedigi,

01.07.2009 tarihinde saat: 22:30'da Dursun CICEK ile X Erkek Sahsin goriismesinde

ozetle (Tape No:203608); DURSUN CICEK'in "Herkes cumhuriyet savcm olamiyor iste

degil mi" dedigi, X erkek SAHIS'in "Yam" dedigi, DURSUN'un "Hee oyle" dedigi, X

erkek'in "Tamam hayirhsi bakahm" dedigi, DURSUN'un "Baskalannin savcm da var yanhs

karar veriyorlar ondan sonra da eziliyorlar boyle", X erkek'in "Yani evet gerqekten oyle

oldu", DURSUN'un "Degil mi", X erkek'in "Gerqekten oyle oldu" dedigi,

02.07.2009 tarihinde saat: 16:22'de Dursun CICEK ile X Erkek Sahsin goriismesinde

ozetle (Tape No:203609), DURSUN'un "Sizlerin destegiyle bize giiq veriyo", X erkek'in

"Ama qikacak ortaya", DURSUN'un "Insallah", X erkek'in "Ama harp qikacak, her zaman

qikacak buna inamyoruz", DURSUN'un "Dogru kisa vadede birtakim kinlmalar olsa da", X

erkek'in "Evet", DURSUN'un "Sonuqta gerqekler ortaya qikacak halkimiz gorecek", X

erkek'in "Mutlaka mutlaka biz seni seviyoruz" dedigi,

16.07.2009 tarihinde saat 14:48'de Dursun CICEK ile Cuneyt'in gorusmesinde ozetle

(Tape No:203612); DURSUN'un "Diinkti diinku konuda bir gelisme oldu muT, CUNEYT'in

"Yok Dursun amca, muhtemelen ee yani mail attim ama daha almam diye tahmin ediyorum.

Yani haftaya Carsamba 'ya ben seyde olacagim ee sirkette, o zaman daha net cevap ahrim

diye tahmin ediyorum", DURSUN'un "Tamam, tamam", CUNEYT'in "Geri donecegim

mutlaka", DURSUN'un "7 hafta, 1 hafta iqin ben soyleyeyim seye arkadaslara da",

CUNEYT'in "Tamam", DURSUN'un "1 hafta vaktimiz var diye tamam." dedigi,

23.07.2009 tarihinde saat: 13:40'da Dursun ClCEK ile Omer V. E.'nin gorusmesinde

ozetle (Tape No:203613), DURSUN'un "Hukuki seylerle, zaman zaman Karargah'a gidip

komutanlanma bilgi veriyorum", OMER'in "Evet evet", DURSUN'un "Yogun olarak, zaten

kisisel degil bu kurumsal bi miicadele" dedigi,

04.09.2009 tarihinde saat: 19:04'de Dursun CICEK ile X Erkek sahsin gorusmesinde

ozetle (Tape No:203622);... DURSUN'un "Biz de iyiyiz iste hanim geldi", X erkek'in

"Hayirh olsun", DURSUN'un "Sagol qok tesekkiir ederim", X erkek'in "Yani seni tatmin etti

dimi" DURSUN'un "Tabi tabi..Jki tane konu vardi, ikisini de karsihyor", X erkek'in "He.

Yani ozel olarak qahstik onla ilgili biliyorsun", DURSUN'un "Tabi tabi tabi. Hi hi tamam

tamam...Sizede arz etmistim yani esas temel konu", X erkek'in "Bende memnunum yani, ozel

olarak da yiiz yiize konusuruz", DURSUN'un "Tamam. En onemlisi de sizinle qahsmaktan

memnunum yani"...Muhtemelen Pazartesi ogleden sonra gelirim size, orda misiniz", X

erkek'in "Tabi tabi burdayim canim" , DURSUN'un "Salt veya Carsamba'da katihrim size

ayarla bakahm" , X erkek'in "Tamam oldu ayarlanz onlan" , DURSUN'un "Oldu selamlar"

, X erkek'in "Daha qokgorusuruz malum...Program daha qakisir, He he" dedigi,

04.09.2009 tarihinde saat: 20:52'de Dursun CICEK ile X Naci'nin gorusmesinde

ozetle (Tape No:203623);... NACI'nin "Beklendigi gibi, konustugumuz gibi", DURSUN'un

"Evet aynen oyle oldu, aynen oldu", NACI'nin "Hayirhsi olsun komutanim, artik", dedigi,...

05.09.2009 tarihinde saat: 17:55'de Dursun CICEK ile Suat'in gorusmesinde ozetle

(Tape No:203624);... SUAT'in "Hayirh olsun tayininiz", DURSUN'un "Sagol sagol tesekkiir

ederiz", SUAT'in " (anlasilmadi) oldu herhalde",... DURSUN'un "Oyle bir istegimiz

olmustu...Bizi kirmadilar evet", SVATm'^Hayifi-isi olsun", DURSUN'un "Senin qahstigin
/ ■* * ■ i.,'«. V



konu herhalde" , SUAT'in "Ben oyle duydum yani bizim orayi ikiye bolmusler herhalde",

DURSUN'un "He iste o sen bir ara gahsmistin bizde katki yaptirttilar ya herhalde o" dedigi,

24.09.2009 tarihinde saat: 20:17'de Dursun CICEK ile Recep Y.'nin gorusmesinde

ozetle (Tape No:203600); RECEP'in "Valla iyidiryav bu Genel Kurmay'a gittim istc.hayirh

olsun ...(anlasilmiyor). Baktim sen etrafta yoksun", DURSUN'un "Ben karsiya gegtimyav",

RECEP'in "Hayir nereye gegtin soyle ki", DURSUN'un "Kuvvet'te bir daire kurdular bize",

RECEP'in "Senin igin bir ozel daire kurdular.", DURSUN'un "Valla kurdular ha Kuvvet'e o

yuzden bi tesekkur." dedigi,

17.10.2009 tarihinde saat: ll:48'de Dursun CICEK ile Huseyin D.'nin gorusmesinde

ozetle (Tape No:203603); HUSEYiN'in "Oyle tabi yani yapilacak basket bir sey yok yani",

DURSUN'un "Kurum olarak oyle tabi, bir miicadele bir Misyonu ustlendik onu sonuna kadar

goturmeye niyetliyiz bakahm bakahm", HUSEYlN'in "Dogru soyluyorsun. personel egitim

dairesi mi", DURSUN'un "Harekat benim" dedigi,

25.10.2009 tarihinde saat: 12:1 l'de Dursun ClCEK ile Ibrahim S. A.'nin

gorusmesinde ozetle (Tape No:203641);... IBRAHiM'in "Yere saglam bas sana

guveniyoruz...Abi bosver diyor ya bitmez bu hikdye, bu sarki bitmez. (giiluyor)...Ne demek

sonuna kadar seninleyiz, sonuna kadar hig rahat ol, ne zaman ne istiyorsan hazinz yani"

DURSUN'un "Koskoca Genelkurmay varya" dedigi,

29.10.2009 tarihinde saat: 15:20'de Dursun CICEK ile X Erkek Sahsin gorusmesinde

ozetle (Tape No:203642);... DURSUN'un "Sagol tesekkur ederiz ha dunyoktum evetyogun

bu ara biliyorsun", X erkek'in "Dogru dogrudur dogrudur kolay gelsin ne diyeyim yani",

DURSUN'un "Miicadele icindeyiz insallah bunu da basanya gotiirecegiz"dtdigi,...

05.11.2009 tarihinde saat: 14:58'de Dursun CICEK isimli sahsa Bora K. Tarafindan

gonderilen mesajda (Tape No: 203649); "Bu aksam Star ana haberde" seklinde oldugu,

05.11.2009 tarihinde saat: 19:08'de Dursun CICEK ile Bora K.'mn gorusmesinde

ozetle (Tape No: 203650);... BORA'nin "Iyi aksamlar Dursun izliyor musun seyi" ,

DURSUN'un "Telefon evde" , BORA'nin "Hah" , DURSUN'un "Izliyorum komutanim" ,

BORA'nin "Iyi tamam" , DURSUN'un "Tesekkur ediyoruz sagolun" dedigi,

14.11.2009 tarihinde saat: 13:47' de Dursun CICEK ile Aydin G. arasinda yapilan

telefon gorusmesinde ozetle; DURSUN'un "Ikinci Viyana seferinden donduk yani,

uguncude kaleyi, kaleyi alacagiz", AYDIN'in "Insallah, yani boyle sagma sapan is, Ankara

ya geldiniz degil mil, DURSUN'un "Geldim geldim" dedigi tespit edilmistir.

d-Orgiitsel Irtibatlar:

Ergenekon Silahh Teror Orgiitu sorusturmasinda hakkinda kamu dabasi acilan ve

halen yargilamasi devam eden sanik Ahmet Hursit TOLON'dan elde edilen 14 nolu CD

icerisinde "DURSUN CICEK 000.jpg, DURSUN CICEK 001.jpg, DURSUN CICEK

002.jpg, DURSUN CICEK 003.jpg, DURSUN CICEK 004.jpg, DURSUN CICEK 005.jpg,

DURSUN CICEK 006.jpg, DURSUN CICEK 007.jpg" seklinde Ahmet Hursit TOLON'a,

Genelkurmay adina Dursun CICEK tarafindan bir yazinin gonderildiginin yazili oldugu,

Sanik Mustafa Huseyin BUZOGLU'ndan elde edilen Kinston marka CHI01108 seri

no'lu flash bellek icersinde; "TUNCER PASAM" isimli klasor icerisinde "STOANDIC"

isimli belgenin en alt kisminda "Dursun CICEK Dz. P. Kur. Alb. Cari Isl. Md." seklinde

siiphelinin isminin yer aldigi,

Siipheli Ufuk AKKAYA'nin Istanbul ili Beyoglu ileesi Istiklal caddesi Deva Cikmazi

sokak no:7 sayih adresinde bulunan odasinda^kendisinin kullanmis oldugu masadan elde



edilen SEAGATE marka 3ND1FHSB seri numarah 200 GB kapasiteli hardisk icinde; "Bilgi

notu Dursun CigeLdoc" isimli Word belgesinde; "Deniz Kidemli Kurmay Albay Dursun

Qcek: Tutuklanacagimi biliyordum. Genelkurmay da biliyordu. Btitiin olasihklara karsi

hazirhkhydik. Genelkurmay Ergenekon sorusturmasmi gee algdadi. Bu isin bu kadar

biiyuyecegini (Karargdh'a kadar uzanacagim) hiq hesap etmediler. l.B.Mer seyin farkinda.

Bizzat kendisi bu durumu takip ediyor. Hakim ve savci haziran kararnamesi cok onemli.

Yuksek Yargi uyeleriyle gorusuldu. Bizzat L..Pasa gorustu. Ergenekon savcilannda onemli

bir degisiklik olabilir. Emniyetteki degisikliklerle ilgili de temaslar var. Bir takim degisimler

oldu devam edecek. Fethullahcilara yonelik kapsamh bir cahsma hazirlanmisti. Bu beige

operasyonu He bu cahsmalar aksadi. Eger aksamasaydi gulen orgutune yonelik onemli bir

operasyon gerceklestirilecekti. Irtica (Fethullah) Hike guvenligi icin tehdit. Genelkurmay bu

konuda bir miidahaleye hazirlaniyor. YA§ Genelkurmay 2. Baskani Org. K. I... 'in 1. Ordu

Komutam olmamasini isteyenler var. Ancak L.Pasa Org. I... 'i 1. Ordu Komutanhgi'na terfi

edecek. I..., Ergenekon'da yasanan gelismeleri de takip edecek.'" seklinde bilgilerin oldugu,

"resimler" isimli klasor i^erisinde; "irtica belgesi /" icerisinde Albay Dursun ClCEK imzah

belgenin resmi oldugu,

Sanik UNAL INANC'in Ankara ili Yenimahalle il9esi Kardelen Mahallesi 505 sokak

Siyasal 2 sitesi No: 106 sayih ikametinde elde edilen dokiimanlann incelenmesinde; " TAKIP

EDiLIP YERLERE JLETILECEK LISTE" bashkh alfabetik siraya gore siralanmis 71 adet
TSK mensubu subay ve astsubay isim ve soy isimlerinin yazdigi, 43 isim karsisinda cep

telefonu numaralanmn yazdigi, bazi isimlerin karsisinda da aciklamalarda bulunulan

dokiimanin i9eriginde, "DURSUN ClCEK KD. ALB. 532 7" seklinde isim ve telefon

numarasinin oldugu,

Sorusturma kapsaminda Ankara ili Cankaya ileesi Yenisehir Kocatepe Mahallesi

Mithat Pasa Caddesi Kivanc Apartmani No:54/12 sayih ^agdas Yasami Destekleme Dernegi
Ankara Subesinde elde edilen, EK-11 mavi renkli uzerinde "Genetropin" ibaresi yazih telli

2875030 ibaresi ile baslayip, "Persembe" ibaresi ile biten dolu sayfalar 1-16 ile

numaralandinlmis el defterinin yapilan incelemesinde; 16 ile numaralandmlmis sayfada el

yazisi ile "30 Mart 2009 Sirnak Lisesi agirlama konaklama Albay Dursun Cicek 4 8 Telf.

edecek" seklinde ibarenin oldugu tespit edilmistir.

e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Degerlendirilmesi:

Ergenekon Silahh Teror Orgutune yonelik yurtitiilen sorusturma kapsaminda

04.06.2009 tarihinde supheli SERDAR OZTURK'un avukathk burosunda yapilan aramada el

konulan belgeler arasinda DURSUN gi^EK imzah "Irticayla Mucadele Eylem Plam" bashkh

belgenin fotokopisi de bulunmaktadir.

Cumhuriyet Bassavcihgimiza bilahare bir ihbar mektubu ekinde DURSUN

imzah "irticayla Mucadele Eylem Plam" bashkh belgenin ash gonderilmistir. Soz konusu
belgenin 4. sayfasinda DURSUN Cl^EK isminin uzerinde yer alan imzanin supheliye ait olup

olmadigi hususunda inceleme yaptinlmis ve Istanbul Adli Tip Kurumu Baskanhgi Fizik

Ihtisas Dairesi Adli Beige Inceleme Subesi'nin 19.10.2009 gun ve 250/16. 10. 2009- 57814-

9760/ 8014 sayih, Emniyet Genel Miidiirlugu Kriminal Polis Laboratuan Dairesi

Baskanhgi'mn 13.11.2009 gun ve 2009/8354 sayih, Istanbul Adli Tip Kurumu Baskanhgi

Fizik Ihtisas Dairesi'nin 04.02.2010 gun ve 250/26. 01. 2010- 5981- 1029/ 847 sayih,

Jandarma Kriminal Laboratuvan'nin 16.03.2010 tarih ve 2010/145 sayih bilirkisi

raporlannda, "irticayla Mucadele Eylem Plam" bashkh belgenin 4. sayfasinda yer alan

DURSUN gi£EK ibaresinin uzerinde bulunan imzanin supheli DURSUN (^I^EK'in eli urunu
oldugu belirtilmistir. ^
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§iipheli Dursun Ci9ek ifadesinde, soz konusu belgede yer alan imzanin benzerini son

3 yildir kullanmadigini beyan etmis ise de, savunmasimn aksine mtisnet su9lama ile ilgili

Genelkurmay Askeri Savcihginca ifadesinin ahndigi 12 Haziran 2009 tarihinden once bahse

konu belgedeki imzanin aynisini kullandigi, hatta gorev yaptigi birimde bunun disinda hi9bir

imza kullanmadigi tespit edilmistir.

§iiphelinin sozkonusu belgeyi kendisinin hazirlamadigini ve altindaki imzanin

kendisine ait olmadigini savunmasina karsin imzasini degistirme yonundeki davramslan alti

ozenle 9izilmesi gereken bir husustur. Yine siiphelinin Mart 2006 tarihli "Sivil Toplum

Orgutleri" bashkh ANDIC'i duzenlemis olmasi da belgenin i9erigi yoniinden siiphelinin

benzer 9ahsmalar i9inde oldugunu gosteren onemli bir delildir.

Bu konuda gonderilen ihbar mektubundaki hususlan tamamen dogrulayacak bi9imde

ahnan tanik beyanlanndan da anlasjlacagi gibi; soz konusu belgenin bir gazetede

yayimlanmasina miiteakip Genelkurmay karargahinda siiphelinin gorev yaptigi biriminde

acele bir sekilde ve gece sabaha kadar surecek 9ahsmalarla delil degerinde olabilecek tiim

belgelerin imha edilmesi ve bununla da yetinilmeyerek kullamlan bilgisayarlann tamaminin

hafizalannin silinmesi ve hatta bu konunun adeta bir seferberlik 9ahsmasi i9inde ve

elbirligiyle yapilmasi dikkat 9ekici bir husustur. Siiphelinin imzasini degistirmesi ve belgenin

gazetede yayinlanmasindan sonra yapilan delil imha isleminin ne anlama geldigi herkes

tarafindan degerlendirilebilecek a9ikhkta bir konudur.

Yukandaki delillerin disinda, soz konusu belgenin gerek once ele ge9en fotokopisi

gerekse sonradan ihbar mektubuyla gonderilen ash iizerinde, bu tiir imza incelemeleri

konusunda tiim savcihklar, mahkemeler ve resmi kurumlann raporlanni esas aldigi U9 farkh

kurumdan ahnan bilirkisi raporlanndaki, bu belgedeki imzanin supheli DURSUN CICEK'e ait

oldugu yonundeki tespitleri bahse konu belgenin supheli Dursun Ci9ek tarafindan

hazirlandigini tereddiite yer olmaksizin a9ik9a ortaya koymaktadir. Hatta en son supheli

tarafindan israria rapor ahnmasi istenilen Jandarma Kriminal Laboratuanndan ahnan raporda

da imzanin siiphelinin elinin iiriinii oldugunun saptanmasi tartismalara ve itirazlara son

noktayi koyacak mahiyettedir.

Sozkonusu belgenin ele ge9tigi Ergenekon Teror Orgiitii sorusturmasi siiphelisi

SERDAR OZTURK emekli bir asker olup bir donem yine aym sorusturmamn sanigi emekli

asker MUSTAFA LEVENT GOKTAS. ile birlikte gorev yapmis ve yakalandigi tarihe kadar

MUSTAFA LEVENT GOKTAS'in mudafiligini iistlenmistir.

Siipheli DURSUN glCEK ifadesinde, MUSTAFA LEVENT GOKTAS'1 tamdigim ve

irtibati oldugu §eklindeki beyani ve §uphelinin Abdullah isimli sahis arasinda ge9en

21.06.2009 tarihli goriismede konusulanlar, her iki §iipheli arasindaki irtibati

dogrulamaktadir.

C.Bassavcihgimizca Ergenekon Silahh Teror Orgiittine yonelik yiiriitiilen sorusturma

kapsaminda orgiitiin desifre edilerek iiyelerinin onemli bir kisminm yakalandigi ve haklannda

yasal islem yapildigi herkes9e bilinen bir husustur. Ancak yiirtitiilen tiim sorusturma, ele

ge9en deliller dogrultusunda diizenlenen iddianameler ve iddianameler sonucu halen Istanbul

ozel yetkili Agir Ceza Mahkemelerinde devam eden yargilamalara ragmen orgtitiin halen tarn

olarak 9okertilemedigi ve faaliyetlerine devam ettigi, bu faaliyetlerinin onemli bir kisminin

Ergenekon Silahh Teror Orgiitiine karsj yiiriitiilen sorusturmayi engellemek, delillerin ortaya

9ikmamasini saglamak, bir kismi hukuki gorunumlu kihflar altinda 9esitli yontemlerle ele

ge9en delilleri hakkinda kamuoyunda kuskular olusturmak, sorusturmayi yiiruten C.Savcilan

ve sorusturma sirasinda gorev yapan hakimler ve giivenlik giiflerini 9esitli yontemlerle gorev

yapamaz hale getirmek bicimde ortaya 9ikti|i^gpriilmektedir. Erzurum C. Bassavcihginin

Ergenekon Silahh Teror Orgiituniin Erzirican jfa^il^nmasina karsi yiiriitiilen sorusturma



sonucunda diizenlenen 26.02.2010 gun ve 2010/329-70-66 sayih iddianamede siipheli Dursun

Ci9ek tarafindan orgiitiin ama9lan dogrultusunda hazirlanarak hayata ge9irilmeye 9ah§ilan bu

plan ile bu konuda vanlmak istenen illegal ama9 su sekilde ozetlenmistir;

"Catalarmut barajinda bulunan ve el konulan muhimmatlann Emniyet tarafindan

olaydan once oraya koydurulup, bilahare de yine anlasma ile miihimmatlar emniyet

tarafindan bulunmus" gibi gercege aykin bir senaryo uretilerek, Ergenekon Teror Orgu'tu

sorusturmasi ve kovusturmasinda adli kolluk gorevinin agirlikla emniyet teskilati tarafindan

ifa edilmekte olmasi nedeniyle, Istanbul C. Bassavcihginca yuriitulen bu sorusturmayi

zayiflatmak, ele gecen yasal deliller hakkinda kamuoyunda siipheler yaratmak ve emniyet

teskilatina gozdagi vermek amaciyla hareket edildigi degerlendirilmistir. Gerek Istanbul 13.

Agir Ceza mahkemesinde yargilanan gerekse Istanbul C.Bassavcihginca yuriitulen

sorusturma kapsamindaki saniklarin, siiphelilerin ve avukatlannin basina yansiyan

beyanlannda; cikan muhimmatlarla bir ilgilerinin bulunmadigi, bulunan ve el konulan

muhimmatlann emniyet gorevlilerince gomuldugunu iddia etmeleri dikkate ahndiginda

uygulanmaya cahsilan bu senaryonun vahameti daha iyi anlasilacaktir. Bu illegal amaci

gerceklestirmek icin supheliler var gucleriyle calisma yapmislardir. Siipheliler Ilhan

CIHANER, Ali TAPAN, Ersin ERGUT ve Orhan ESIRGER'in birlikte hareket ederek yalanci

tanik bulma ve sun'i olarak delil olusturma seklinde gelisen faaliyetleri tespit edilmis, bu

faaliyetlerin 3.Ordu komutam sifati tasiyan siipheli Saldiray BERK'in himayesi ve

koordinasyonunda gerceklestirildigi degerlendirilmistir ".

Erzurum Cumhuriyet Ba§savcihgi'nin (CMK 250. Madde ile Yetkili Boliimii)

2010/976 -6 sayih yetkisizlik karan ile Cumhuriyet Bassavcihgimiza gonderilen soru§turma

evraki incelendiginde; Ergenekon Silahh Teror Orgiitiiniin Erzincan ilinde kamu gorevi yapan

bazi iiyelerinin, DURSUN CICEK tarafindan hazirlanan "irticayla Mucadele Eylem Plani"

ba§hkh belgede yer alan planlan uygulamaya koyduklan ve bu tahkikatin tarafimizca

yiirtitiilen soru§turma ile irtibath oldugu tespit edilmis, ancak siiphelilerin Erzincan ilinde

bulunmasi ve eylemlerini Erzincan ili ve 9evresinde ger9eklestirmis olmalan, bu nedenle

sorustiirmanin Erzurum Cumhuriyet Bassavcihginca yiiriitiilmesinin uygun olacagi

degerlendirilerek, evrak Cumhuriyet Bassavcihgimizin 22.02.2010 tarih, 2010/371 - 13 sayih

yetkisizlik karan ile Erzurum Cumhuriyet Bassavcihgi'na (CMK 250. Madde ile Yetkili

Boliimii) gonderilmistir.

Yine orgiitun heniiz desifre edilemeyen iiyeleri ve yapisinin diger taraftan orgiitiin

ama9lan dogrultusunda faaliyetlerine devam ettikleri ve orgiitiin finans kaynaklannin tarn

olarak kurutulamadigi sorusturma sirasinda ele ge9en delillerden anlasilmaktadir. Bu hususlar

Ergenekon Silahh Teror orgiitiiniin yapisinin karmasikhgini ve derinligini ortaya koymakta,

iilkemizin bu teror orgiitii nedeniyle maruz kaldigi tehlikenin buyiikliigiinii gozler onune

sermektedir. Tiim bu hususlann degerlendirilmesi sonucu siipheli DURSUN CICEK'in

Ergenekon Silahh Teror Orgiitiiniin, bu konuda daha once C.Bassavcihgimizca diizenlenen

iddianamelerde geni§ bir bi9imde a9iklanan ama9lan dogrultusunda, orgiitiin su asamada

henuz tespit edilemeyen iiyeleri ile birlikte hazirladigi "irticayla Mucadele Eylem Plani"

bashkh belgenin bir suretini sanik MUSTAFA LEVENT GOKTAS'in da mudafii olan

stipheli SERDAR OZTURK'e teslim ettigi sonucuna ulasilmaktadir.

Siipheli UFUK AKKAYA'dan ele ge9irilen "bilginotudursuncicekdoc" isimli beige

i9eriginden, siipheli DURSUN CICEK'in siipheli UFUK AKKAYA ile irtibath oldugu ve

onlara sorusturma kapsaminda gozaltina ahnmasi, tutuklanmasi, daha sonra Genelkurmay

Baskanhgindaki degerlendirmeler ve sorusturma savcilannin gorevden ahnmalan ile ilgili

yiiriitiilen 9ahsmalar hakkinda bilgi verdigi tespit edilmis olup, bu dikkat 9ekici bir husustur.

>MMH*
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2 Nolu ihbar mektubunda ekinde yer alan ve "kamuoyunu yonlendirmek maksadiyla

yasa disi bir sekilde isletHen internet sitelerF olarak belirtilen sitelerden irtica.org, irtica.net,

turkatak.com, turkatak.net isimli sitelerde yer alan haberlerin icerik itibariyle "irticayla

Mticadele Eylem Plani" nda yer alan hususlarla ilgili benzerlik gosterdigi, irtica.org isimli

internet sitesinde "turkatak" isimli siteye link acildigi ve "irtica.org" ile "irtica.net" isimli

internet sitelerinin TR.NET Orta Dogu Yazihm Hizmetleri tarafindan Milli Savunma

Bakanhgi'na yonlendirilen IP numarasiyla yayin yaptigi, samk HASAN ATAMAN

YILDIRIM'dan ele gecirilen (117) numarah DVD i9erisindeki "Hayhay" isimli belgede

MEHMET SARIKAHYA isimli sahisla ilgili olarak "Yazilim link icerik yardimci olunacak"

ibarelerinin gectigi ve adi gecen sahis ile supheli DURSUN 0CEK arasinda telefon

irtibatinin da bulundugu gozonune almdiginda, supheli DURSUN CICEK'in 29.06.2009

tarihli ihbar iceriginde belirtilen sekilde "irtica.org" ve "turkatak.com" isimli internet

sitelerini yonlendirdigini ortaya koymaktadir.

Soz konusu beige incelendiginde, iktidardaki AKP hukumeti ve kamuoyunda

"Fethullah Gulen Cemaati" olarak isimlendirilen toplulugun hedef almdigi, AKP hiikiimetini

yipratmak amaciyla ozellikle Milli Egitim Bakanhgi'na bagh okullarda ogrenim goren

ogrencilerin ibadet goruntulerinin medyaya yansitilmasi ve bazi parti mensuplannin ltiks

yasam tarzlarinin medya tarafindan gundeme getirilmek suretiyle halkta yiiriitme organina

karsi infial uyandinlmasi ve yine kara propaganda yolu ile halkin olumsuz yonde etkilemeye

cahsilmasi, boylece yiiriitme organinin giicstiz ve etkisiz duruma diisuriilerek cahsamaz hale

getirilmesinin planlandigi anlasilmaktadir.

Aynca, kamuoyunda "Fethullah Giilen Cemaati" olarak adlandinlan topluluga ait ev

ve yurtlara silah yerlestirip, bilahare buralarda yapilacak adli aramalar sonucunda bu grup ve

kisiler hakkinda silahli teror orgiitu kapsaminda islem yapilmasi, boylece bu grubun silahli bir

teror orgiitu olarak ve grubun iiyelerinin de silahli teror orgtitii uyesi olarak hukuken

tescillenmesinin saglanmasi ve yine bu grubun okul ve yurtlanna PKK teror orgiitiiniin

eylemde bulunmadiklan yonunde propaganda yapilmak suretiyle, anilan grubun sanki PKK

teror orgiitu ile irtibati varmis gibi kamuoyunda kanaat uyandinlmasinin hedeflendigi

goriilmektedir.

Supheli tarafindan diizenlenen bu belgedeki ilkeler dogrultusunda iilkemizin degisik

yerlerinde 9e§itli faaliyetlerin yiirutiilmekte oldugu gerek C.Bassavcihgimizin

sorusturmasinda gerekse Erzurum C. Ba§savcihginin Ergenekon Silahli Teror Orgiitunun

Erzincan yapilanmasina karsi yuriitiilen sorusturma sirasinda a9ik9a ortaya 9ikmis

bulunmaktadir. Bu soru§turmada Erzincan il Jandarma Komutanhgi istihbarat subede gorevli

iistegmen Ersin Ergut'un ajandasinda Giilen Cemaati olarak bilinen grubun silahli teror

orgutii kapsamina girmesinin saglanmasi yolunda kendi el yazisiyla tuttugu notlar, "sol teror

orgiitii faaliyetleri arttinlacak" seklinde el yazisi not ve soru§turma sonucunda diizenlenen

26.02.2010 gun ve 2010/329-70-66 sayih iddianamede yapilan §u tespit olduk9a onemlidir.

"Halen Istanbul Cumhuriyet Ba§savcihgmca hakkinda Ergenekon Silahli Teror

Orgiitii kapsaminda devam eden sorusturma kapsaminda bulunan Dursun QIC^EK tarafindan

imzalanmis bulunan Irticayla Mticadele Eylem Plant Erzincan ilinde hayata gecirilmek

istenmis bu amacla Ergenekon Silahli Teror Orgutune bagh olarakfaaliyet gosteren supheli

Saldiray Berk liderligindeki yasadisi olusumfaaliyetlerde bulunmustur.

Bu cergevede Gulen Cemaatinin Erzincan'daki evlerine ve/veya okullarma silah,

uyusturucu vs. suq unsurlan ile yasadisi illegal dokumanlar koydurularak sonrasinda bu

yerlere es zamanli olarak operasyonlar yaptinlmasi ve boylece Gulen Cemaatinin silahli

teror orgutleri kapsamina alinmasinin saglanmasinin hedeflendigi ortaya cikmistir. Dursun

Cicek imzali bu belgedeki ifadeler ile Er^mc^T^Jahxkirma Komutanhgi istihbarat subesinde



gorevli iistegmen siipheli Ersin Ergut'un ajandasindaki birbiriyle ortusen el yazisi ifadeler

bunun acik kanitidir. "

Ergenekon Silahh Terdr Orgiitiintin temel hedeflerinden birinin de, siyasal iktidarlan

yonetmek veya yonlendirmek oldugu, bu ama9lar dogrultusunda yonlendiremedikleri

iktidarlan, iilkede kaos ortami olusturmak ve sonucunda askeri darbeler veya miidahaleler

yoluyla yonetimden uzaklastirmayi planladiklan bilinmektedir. Ergenekon Silahh Teror

Orgiitii ile ilgili hazirlanan iddianamelerde de, orgiitiin askeri mudahaleye zemin olusturmak

i9in halki sokaga dokmek suretiyle kaos ortami olusturmayi planladigi detayh olarak

anlatilmistir. O nedenle burada aynntih bir anlatima girilmeyecektir.

Nitekim, orgutun siipheli Dursun Ci9ek'e hazirlattigi bu eylem plam ile iilkede

kargasa ve kaos ortami olusturmak suretiyle iilkeyi yonetilemez hale getirmeyi ve boylece

yiiriitme organim zayiflatarak ortadan kaldirmayi amafladigi anlasilmaktadir.

Ergenekon silahh teror orgutiiniin amaclanna ulasabilmek i9in siipheli DURSUN

CICEK tarafindan hazirlanan ve TSK imkanlan kullamlarak yasama ge9irilmeye 9ahsilan

"Irticayla Miicadele Eylem Plam" bashkh belgede yer alan planlann uygulama alani olarak,

orgiitiin kamu kurumlanna ve TSK'ya daha yogun olarak sizdigi Erzincan ilinin se9tigi, bu

kapsamda bu ilde bulunan bazi sahislarla gorusmeler yapildigi, MIT elemani olarak 9ahsan

universite ogrencisi tanik ERZINCAN ile irtibata ge9ilerek bu sahsin kaldigi cemaat evlerine

silah veya orgiitsel beige koymasi amaciyla baski yapildigi, Ergenekon Silahh Teror

Orgiitu'ne yonelik olarak Cumhuriyet Bassavcihgimizca yiirutiilmekte olan sorusturmayi

siipheli hale getirmek ve akamete ugratmak amaciyla, Catalarmut Baraji'nda bulunan

miihimmatin emniyet gorevlileri tarafindan konuldugu izlenimi uyandirmak i9in bu sahsa soz

konusu miihimmatlann polis tarafindan konuldugu yoniinde ifade vermesi hususunda 9esitli

maddi vaatlerle gizli tanik X'e baski yapihp yonlendirmeye 9ahsildigi, Erzurum Cumhuriyet

Bassavcihginin 2009/976 sayih dosyasinda yiiriitiilen sorusturma kapsaminda ifadesi ahnan

siipheli ERDAL ZIREK'in OMER BAY§AN isimli sahis tarafindan maddi menfaat

karsihginda ikna edilerek Ili9 Cumhuriyet Savcisi ile Erzurum Cumhuriyet Savcisi OSMAN

§ANAL aleyhine ger9ek disi beyanda bulunmalannin saglandigi tespit edilmistir.

$iipheli DURSUN CICEK'in orgiitiin ama9lan ve talimati dogrultusunda hazirlamis

oldugu "Irticayla Miicadele Eylem Plam" bashkh belgede yer alan planlann uygulamaya

konulmasi asamasini denetlemek ve bu planlan uygulayan sahislarla goriiserek onlan

yonlendirmek iizere Erzincan iline gittigi anlasilmistir.

Beige i9erigi tiim detaylan ile incelendiginde, orgiitiin ama9lanna ulasmak i^in 90k

vahim nitelikte planlar ve eylemler yapabilecegini a9ik9a ortaya koymaktadir.

Erzurum Cumhuriyet Bassavcihginca (CMK 250 Madde ile Yetkili) ifadesi ahnan

gizli tanik ERZINCAN'in beyaninda, Erzincan'da Qgrenci olarak bulundugu sirada

S.AHlKA isimli ogrenci yurdunda kaldigini, burada bulunan bazi PKK sempatizanlanm

bildirmek amaciyla MURAT isimli MIT gorevlisi ile tanistigini, bu sirada Kurtoglu cemaati

olarak bilinen grubun evinde kalmaya basladigini, ancak MIT gorevlisi MURAT'in kendisini

§AHIKA isimli ogrenci yurdunda kalmasini istedigini ve onun istegi uzerine kendisine

sordugunda §AHIKA yurduna ait evlerde kaldigini soyledigini, MURAT'in ayni evde birlikte

kaldigi YILDIRIM isimli sahis ile ilgili bilgi istedigini ve YILDIRIM'in bir subay oldugunu,

onu takip ettiklerini soyleyerek, onun 9antasim veya odasina kendisine verecekleri silah ve

illegal belgeleri koymasini, aynca odasina kamera yerlestirilmesini istediklerini, Mit gorevlisi

olan MURAT'in bu evin Fethullah9ilara ait bir ev olarak bildigini, ancak kendisinin bu teklifi

kabul etmedigini belirtmistir.



Gizli tanik MUNZUR'un ifadesinde, Erzincan lice Jandarma Komutanhginda gorev

yapan SENOL astsubayin, 1H9 Cumhuriyet Savcisim daha onceden ayarlanmis kadinlarla ayni

ev ortamina koymayi ve bu eve ruhsatsiz silah yerlestirip, fuhus ve ruhsatsiz silahtan i§lem

yapmayi planladiklarmi, yine tecaviize ugramis bir kadini, ifadesi sirasinda kendisine bu

eylemleri ge^eklestiren kisiler arasinda IH9 Cumhuriyet Savcisinin ismini vermesi yonunde

telkinde bulundugunu, aynca Erzincan ilinde okuyan ogrenciler ile irtibata ge9ip, onlara

kendisi vasitasiyla para verdigini ve bu kisiler aracihgi ile "Cemaat Evi" olarak nitelendirilen

evlere silah ve uyusturucu maddeler koymak suretiyle tuzak kurmayi ama9ladiklanni, bu

kisinin DURSUN CICEK ile irtibatli oldugunu, DURSUN CICEK'in Erzincan'a geldiginde

havaalaninda onu karsiladigim beyan ederek, fotografindan DURSUN CICEK'i kesin olarak
teshis etmistir.

Gizli tanik EFE de, yukanda detayli olarak belirtilen benzer mahiyette beyanda

bulunarak, DURSUN CICEK'i Erzincan Orduevinde il ba§savcisi ile konusurken gordugunu
belirtmistir.

Yukanda anlatilan gizli tanik beyanlanndan, devletin bazi birimlerine sizmis orgut

iiyelerinin , belgede yer alan eylemleri ger9eklestirmek amaciyla harekete ge9tikleri, bu

kapsamda kamuoyunda "Fethullah Gulen Cemaati" olarak bilinen topluluga mensup kisilere

ait ev, okul ve yurtlara silah ve bazi teror orgutlerine ait belgeler koymaya 9ah§tiklan, bu

ama9la burada kalan kisilerle irtibata ge?tikleri, bu kisilere yapilacak islerden devletin resmi

kurumlannin bilgisi ve talimati ile oldugu intibainin verilmeye 9ahsildigi, ancak bu sahislann

yapilacak islemlerin yasal olmadigini dusunerek vazge9meleri sonucunda, eylemleri

ger9eklestiremedikleri, hatta gorevli bir Cumhuriyet Savcisina yonelik olarak degi§ik

komplolar planlayarak onu SU9IU duruma sokmaya 9ahstiklan anlasilmistir.

Dolayisiyla, siiphelinin altinda imzasi bulunan "irticayla Miicadele Eylem Plani"

basjikh belgede detayli olarak belirtilen planlann buyuk bir kisminin uygulamaya konuldugu
k goriilmektedir.

Turn deliller birlikte degerlendirildiginde, suphelinin, Ergenekon Silahli Teror

Orgutunun iiyesi oldugu, orgutiin ama9 ve stratejisi dogrultusunda "irticayla Mucadele Eylem

Plani" ba§hkli belgeyi hazirlayip, bir suretini orgut iiyesi Serdar Ozturk'e teslim ettigi, daha

sonra belgede yer verilen planlann iilke genelinde uygulamaya konuldugu, bu kapsamda,

Erzincan ilinde bazi kamu kurumlannda gorev yapan orgut iiyelerinin, belgede yer alan eylem

planlannin bir kismi ger9ekles.tirmek amaciyla 9ahsmalar baslattiklan, orgutun talimati ile

suphelinin hazirladigi ve uygulamaya konulan bu planlar ile ulkede kaos ortami olusturmak,

boylece cebir ve §iddet yontemleri ile hukumetin gorevlerini yapmasim kismen veya tamamen

engellemeye tesebbus edildigi anlasildigindan;

§uphelinin eylemlerine uyan TCK 314/2, 312, 3713 Sayili Terorle Mucadele

Yasanin 5, maddesi ile cezalandinlmasi geregi ve hakkinda TCK'nin 53, 58/9, 63

maddelerinin uygulanmasi talep edilmistir.

3-§upheli Serdar OZTURK

a-Savunmalan:

Savcilik beyam

Susma Hakkini kullanmistir.

Sorgu beyani



Kendisi (izerine atih su9lamalan kesinlikle kabul etmedigini, kendisi bu dosya

kapsaminda tutuklanan MUSTAFA LEVENT GOKTAS' in miidafisi oldugunu, MUSTAFA

LEVENT GOKTAS' in biirosu arandigi sirada burada bulundugu iddia edilen DVD' nin oraya

polis memurlannca konuldugunu tespit ettiklerini, bununla ilgili bu DVD icinde bulunan

goruntulerin tespit tutanagina ulastiklanni, bu tutanaktan bu DVD icinde bulunan savcinin bir

havaalaninda gizlice goriintiiye ahndigini tespit ettiklerini, dolayisi ile bu havaalaninda

bulunan kameralannin diger goriintiilerinden bu goriintiiyii 9eken kisinin de tespit

edilebilecegini, aynca bu DVD' yi biiroya koyan polis memurunun ismini ve resmini de tespit

edilerek kendisinin biirosunda arama yapilmadan bir giin once Ankara Savciligina onceden

sue duyurusunda bulundugu evraka ek bir dilekce ile basvurdugunu ve daha sonra Ankara

disina ciktigim, kendisini teknik takip ile izleyenler Ankara disinda oldugunu da bildiklerini,

persembe giinii kendisinin biirosunun arandigini ogrendigini, istanbul'a gelmeye

diisiindiigiinii ama oglunun sinavi oldugu i9in Ankara'ya ugramak istedigini, oturdugu yere

yakin olan jandarma karakoluna basvurdugunu, kendisine aranmasimn olmadigini

soylendigini, biirosuna ge9tigini, buradan telefon ile Istanbul Cumhuriyet Bassavcihgi ile

irtibat kurdurarak aramasi olup olmadigini sordugunu, kendisine net bilgi verilmedigini,

kendisi biirosunda 9ahsmaya devam ederken polis tarafindan gozaltina ahndigini, kendisinin

kesinlikle ka9madigini,

Bu dosya kapsaminda bir ka9 giin once gozaltina ahnanlardan DILEK BOZKAYA

isimli kisiyi daha once, kendisi yaralandiginda 90k yardimi dokundugunu ve vefa borcu olan

bir bayanin arkadasi olmasi sebebiyle izmir'de tanidigini, D.B' mn kendisine bir ceza

dosyasinin oldugunu ve bununla ilgilenmesini istedigini, kendisi de dosyayi inceledigini,

D.B' nin yazdigi dilek9eleri de mail yoluyla kontrol edip kendisine gonderdigini, kendisi

yargilama sirasinda son savunmasina girmeyi istedigini, bunun disinda bu kisi ile ilgili hi9 bir

orgiitsel faaliyetinin olmadigini, bu kisinin disinda bu dosya kapsaminda bir ka9 gun once goz

altina alinan suphelilerle hi^bir tanisikhginin ve ilgisinin olmadigini, kendisiyle ilgili oldugu

iddia edilen dort ayn adreste bu dosya kapsaminda arama yapildigini, bunlardan Izmir'de

arandigini duydugu MURAT BlClK isimli kisi kendisinin 9ocukluk arkadasi oldugunu,

onunla ilgili aranan yerde kendisinin ilgisinin olmadigini, sadece izmir'e gittiginde onun

evinde kaldigini, istanbul'da DEMO Madencilik isimli Besiktas'ta bir isyerinde kendisinin

isyeri oldugunu belirtilerek bir arama yapildigini, bu isyerinin, miidafiligini yaptigi

MUSTAFA LEVENT GOKTAS' in muvekkili olan kisilere ait oldugunu, kendisi 07/01/2009

tarihinden once bu madencilikte 9ahsan kimseyi tammadigini, bu sirketin isleriyle ve burada

bulunan hi9bir malzemeyle ilgisinin olmadigini, sadece arama tutanaginda bulunan

malzemeler i9inden iki adet kartvizitin kendisine ait oldugunu,

Kendisi Ankara'da evinin aranmasi sirasinda 9ocuklannin oyun oynadigi bilgisayann

hard diski, video kaseti ve bir fotograf pozu bulundugunu, bunlann hi9 birinde SU9 unsuru

olmadigini, Ankara da ki hukuk biirosunda yapilan aramada bulundugu iddia edilen 300 adet

mermi kesinlikle kendisine ait olmadigini, biiroya polislerce yada baskalan tarafindan

kondugunu diisundiigunii, kendisi daha onceki yillarda Mersinde bir trafik kazasindan sonra

beylik tabancasi ile kazaya sebep olan kisiye karsi tabancayi 9ekmeyi diisiindugunu ancak

daha sonra bunun ne kadar yanhs oldugunu anladiginda 1997 yihnda kendisine verilen

ruhsath beylik silahim devrettigini, bu tarihten itibaren de kesinlikle silah bulundurmadigini

ve tasimadigini, aynca asker olarak gorev yaptigi Giineydoguda bir operasyon sirasinda

sarapnel par9asi sol goziinden girdigi i9in sol goziiniin gormedigini, Sag goziinde de mercek

olmadigi i9in gozliik kullanmadigi takdirde gormesinin mumkiin olmadigini, dolayisi ile silah

kullanmasimn da miimkiin olmadigini, mudafiligini yaptigi MUSTAFA LEVENT GOKTAS'

in biirosunda Mustafa Levent GOKTAS' a ait olmayan DVD' i bulunduktan sonra kendisi de

bu dosyada hukuka aykin hareket ettigini diisundiigii bir 90k kisi ile miicadele ettigini, ve SU9

duyurulannda bulundugunu, Silopi de go^ajtjnal^knan bir kisinin avukati olan ve kendisinin



arkadasi olan SEYHMUZ ASLAN isimli kisiye polisler MUSTAFA LEVENT GOKTAS gibi

kendisini de alacaklanni ve misafir edeceklerini soyledigini, hi^bir sekilde burosunda mermi

bulundurmasinin mumkiin olmadigini, bunu akh basinda M9 kimse mantikla

bagdastiramayacagim, yine burosunda 250 adet merminin konuldugu kutu unutuldugunu, bu

kutuyu kendilerinin muhafaza ettigini, bu kutu ile ilgili savciliga sue duyurusunda

bulunduklanni, bu kutunun uzerinde 400 adet merminin kutusu oldugunun belirtildigi, bu 400

adet mermiden 250 tanesinin kendisinin burosunda konuldugunu, kalan 150 tanesinin de bir

yerlerde kendisine yada baskalannin aleyhine kullanilabilecegini diisundugiinu,

Yine kendisinin burosunda bulundugu iddia edilen beyaz ajanda icindeki bir kismi 90k

gizli ibareli cogu Genelkurmaya ait olan belgelerin kendisiyle hi9bir alakasimn olmadigini,

belgelerin kendisinin burosunda bulunmasi mumkiin olmadigini, kendisinin 9ahsma

arkadaslannin burosunda mavi renkli klasor disinda baska renkte klasor bulundurmadigini,

ordudan 1996 yilinda emekli oldugunu, Zaten 1994 ile 1996 yillan arasinda tedavi gordugunu

ve hi9bir zaman Genelkurmay Karargahinda 9ahsmadigini, Emekli olduktan sonra da

Genelkurmay Karargahina da girmedigini, Zaten emekli subaylannda buraya girmesinin

yasak oldugunu, kendisinin burosunda bir adet CD yakalandigi iddia edildigini, mudafiligini

yaptigi MUSTAFA LEVENT GOKTAS' in kendisine ait olmadigi halde burosunda

bulundugu iddia edilen bir DVD sebebiyle tutuklandigi i9in o tarihten sonra biirodaki turn

9ahsma arkadaslanna kesinlikle DVD, CD ya da flash bellek bulundurmamalanni, herkesin

kendi flash bellegini kendi uzerinde tasimasini soyledigini, Aynca evinde de dikkat edilecek

olursa hi9bir CD yada DVD bulunmadigini, Ciinku kendisi evindeki ve arabasindaki turn CD

ve DVD'leri attigini, Ciinkii kendisinin dusiincesine gore bu sorusturma kapsaminda izlenen

stratejiye gore arama yapilan kisilerle ilgili mekanlara DVD ve CD'ler konuldugunu yada 0

mekanlarda bulunan DVD yada CD'nin i9erigine emniyette olan bir teknoloji ve program

yardimiyla daha dnceki tarihli i?erik degisiklikleri yapilabilmekte olduklarim, bunu bildigi

i9in buna karsi onlem olarak kendisiyle ilgili turn mekanlardaki CD, DVD ve flash diskleri

attirdigini, dolayisi ile kendisinin burosunda bulundugu iddia edilen CD de kendisinin

olmadigini,

Yine burosunda bulundugu iddia edilen bir klasor i9inde 9esitli kisilerin resimleri ve

bu kisilerle ilgili bir kisim bilgilerin bulundugunu, bu klasorde tamamen mesleki olarak vekil-

miivekkil 9er9evesinde bilgiler i9erdigini, zaten bu sorusturmanm kapsami ile de ilgisinin

olmadigini, Kendisi telefon gorusmeleri ile ilgili de bazi kisilere bu sorusturma kapsaminda

talimat verdiginin iddia edildigini, kendisinin telefonlannin dinlendigini zaten tahmin ettigi

i9in bu sekilde hi9 kimseye ile talimat verme durumunun soz konusu olmadigini, kendisi

Silopi'de 1993-1994 yillannda 9ahstigini, bir ay yada bir bu9uk ayda bir merkeze gittigini, bu

sorusturma kapsaminda Silopi den gozaltina ahnan KOCERO SALUCI isimli kisiyi Silopi de

herkesin tamdigi gibi kendisinin gorev yaptigi donemde tamdigim, 9unku bu kisinin mensup

oldugu asiret orada koruculuk yapan tek asiret oldugunu, kendileri devlet yanhsi oldugu

i9inde oradaki turn kamu gorevlileriyle iyi iliskilerinin oldugunu, kendisi ordudan aynldiktan

sonra Ankara'da bulundugu yillarda KOCERO' nun babasi kanser oldugu i9in geldiklerinde

kendisine ugradiklanni, ugradigi donemlerde 90k kisa gorusmelerinin oldugunu, son donemde

ise sik gorusmediklerini, bu goriismelerin W9 birisinde orgiitsel yada onu yonlendirmesi ile

ilgili olmadigini, KOCERO SALUC I' nin de i9inde bulundugu sekiz kisinin bu sikayet

dilek9esinden bir ka9 gun sonra goz altina almdigim, kendisinden mudafiliklerini

iistlenmelerini KOCERO' nun oglunun kendisini arayarak soyledigini, kendisi de islerinin

yogunlugu nedeniyle ilgilenemeyecegini, okuldan tamdigi meslektasi §EYHMUZ ASLAN' 1

onerdigini, SEYHMUS ASLAN, KOCERO' nun mudafiligi ile ilgilendigi sirada kendisine

telefonda Istanbul emniyetinde saniklann usulsuz bir sekilde resmi olarak ifade alinma islemi

yapilmadan tek tek sohbet edildigini soyledigini, kendisi de S.eyhmuz ARSLAN' a orada bir



usulsiizliik varsa S119 duyurusunda bulunun dedigini, bunun disinda M9 kimseyi farkli sekilde

yonlendirmesinin soz konusu olmadigini,

Bu dosya kapsaminda LEVENT BEKTAS gozaltina ahndiginda kendisini aradigini

ve hukuki yardim talebinde bulundugunu, kendisi de bu sorusturmada polislerin hareket

tarzini bildigi i9in aranan mahalde CD bulunuyorsa miimkun oldugu takdirde CD'yi

a9tirmasini i9inde ne oldugunu tutanaga ge9irilmesini yada bir orneginin istemesini

soyledigini, Aynca bunu yapmadiklanni da belirttigini, bunun di§inda kimseyle orgiitsel yada

yonlendirmeye yonelik telefon goriismesinin olmadigini, bununla ilgili de polisler hakkinda

bir9ok SU9 duyurusunda bulundugunu.

Kendisi bu sorus.turmanin basjangici ve gidi§ati ile ilgilide bir ka9 §ey soylemek

istedigini, RECEP GUVEN isminde Ankara da Emniyet istihbarat Baskan Yardimcisi olan bir

ki§i 0 donem emniyet tarafindan usulsiiz olarak dinleme yapabilecek teknik alt yapiyi satin

aldigini ve bu malzemenin ahmi sirasinda usulsiiz dinlemeye engel olacak hususlan da

bertaraf ettigi i^in ba§ta Genelkurmay Baskanhgi ve kuvvet komutanhklan olmak uzere bir

90k yeri, yiiksek yargi iiyelerini ve onemli biirokratlan usulsiiz ve yasal olmayan yontemlerle

teknik olarak takip ettigini ve bu 9ah§malar sonucu elde edilen turn bilgiler bir network

aginda toplandigini, bu 9ah§malar sonucu ordu i9inde ERGENEKON isminde yasal olmayan

bir yapilanma oldugu iddia edildigini, bu kisj tarafindan donemin Emniyet istihbarat Daire

Bas.kamna konu anlatildigini, baskanin bu durumun bir rapor haline getirilerek ba§ta

Genelkurmay olmak uzere ilgili kurumlara gonderilmesini istemesi uzerine RECEP GUVEN

tarafindan ordunun kendi i^indekileri temizlemeyecegini belirttigini, o donem i9in bundan

vazge9ildigini, ancak daha sonra daire baskaninin degistigi donemde bu bilgiler kullanildigini,

bir 9ahs.ma yapildigini ve bu giine kadar ERGENEKON sureci olarak devam ettigini, bu

siirecin tamamen vatanini seven insanlara karsi devam eden bir yildirma sureci oldugunu,

kendisi de sureci devam ettiren kisjlerin hedefinde oldugu i9in bugiin burada oldugunu,

kesinlikle hi9bir teror orgiitii iiyesi olmadigini, vatanini seven, ordudan aynlan bir subayi

oldugunu, biitiin bu hususlar dikkate almdiginda tutuksuz yargilanmak iizere serbest

birakilmasim karar verilmesini talep etmistir.

b-Aramalarda Elde Edilen Belgeler:

Siiphcli tarafindan kullamlan Iksiktas Bebek Mahallesi Cevdet I'asa Caddesi

Oral Apartmam No:7/4 sayih adreste bulunan (Bema Madencilik in§. San. Tic. Ltd. Sti.)
isimli is yerinde yapilan aramada;

Giri§e gore sagdan 3. odada;Soldaki masanin 96P kovasimn i9erisinde;

-Cigdem YAKAR tarafindan gonderilmis. Ergenekon Teror Orgutii i9erisindeki

faaliyetlerinden dolayi Silivri Cezaevinde tutuklu Levent GOKTA§ a yazilmis mektup

oldugu, mektubun yirtilmak suretiyle 96pe atildigi mektubun "Birtanem benim 13.05.09" ile

basjayan "beni diisiin bir tanem Cigdem Y." ile biten 1 den 5 e kadar numaralandinlan 1

sayfahk dokiiman,

Masa tizerinde;

-100 luk halinde hazirlanmis, Av. Serdar OZTURK e ait iizerinde Aden Hukuk Biirosu Av.

Serdar OZTURK yazan 100 liik kartvizit i9erisinden numune olarak 2 tanesi,

(liriste solon olarak tabir edilen yerde;

-1 den 33 e kadar numaralandinlan mektup oldugu degerlendirilen kagit par9alannin oldugu

dokiimanlar,

Sii|)licli Serdar OZTURK'e ait Ankara Cankaya il^esi Kavaklidere Bestekar

Sokak 17-2 sayih adreste bulunan Aden Hukuk Biirosu isimli is yerinde yapilan

aramada;



Av. Serdar OZTURK un odasinda yapilan aramada;

Cahsma masasi iizerinden ve 9ekmecelerinden,

-1 adet Mavel mjnarka 1 ile numaralandirilmis Av. Ozge EVCI tarafindan paraflanmis CD,

-1 adet yaklasik 11x4 cm ebadinda D.B ibaresi ile baslayip tamamdir ibaresi ile biten
bilgisayar ciktisi tek yonlii dokiiman,

-250 adet Norma marka 50 lik kutular icerisinde uzerinde Norma 32S-W Long ibareleri yazih
kesik 9ekirdekli dolu fisekler,

-1 adet plastik kutu icerisinde (50) adet kapsiil kisminda E ibaresi yazih 22 RF long rifle
ibaresi yazih dolu fisekler,

-1 adet beyaz klasor i9erisinde 326 sayfa 1 den 326 ya kadar numaralandinlan ve Av. Ozge

EVCI ye paraflatilan GIZLI-COK GIZLI kaseli bilgisayar 9iktih, daktilo 9iktih el yazmah
teksir kagidindan dokiimanlar,

-1 den 40 a kadar numaralandinlan ve paraflatilan dokuman,

Buroda 9ahsan avukatlarm musterek olarak kullandiklan odada yapilan aramada masanin

altinda bulunan yesil renkli askeri 9anta i9erisinden;

-1 den 239 a kadar numaralandmlan fotokopi ve belgelerin elde edildigi arama
tutanaklanndan anlasilmistir.

ELDE EDILENDOKUMANLARININCELEMESINDE

Serdar OZTURK'iin Besiktas il^esi Bebek Mahallesi Cevdetpasa mahallesi Oral

Apartmam No:7/4 sayili is yerinden elde edilen dokumanlann yapilan incelemesinde;

Sorusturma kapsaminda hakkinda islem yapilan Av. Hiiseyin BUZOGLU' nun

isminin ve 0531650... seklinde numarasinm , Levent BEKTAS' in isminin ve 053347710..

seklinde numarasinm yazih oldugu,

Mustafa Levent GOKTAS' in isminin ve 05339200729 seklinde numaralannin yazih

oldugu, "G. Kurmaydan haber yok 5 kisi kadro su andaki korkusu M. Levent GOKTA§

Giinsal, Senay, M. Gul. Abdurrah Mart ayinda bu i§ biter mi" "Mustafa Levent GOKTA§' a

deger Emn. Isth. hk Basbakanhkta gizli bir sor. baslatilmis. Dink olayi ile ilgili I9islerine

bizim verdigimiz dilek9e ve Dink semasi ile ilgili SU9 duyurusu bunlan panikletmis en zayif

noktalan DINK olayi" seklinde yazilann oldugu,

Giristeki masanin altindaki 96p kutusundan yirtilmis bir sekilde elde edilen

gorevlilerce birlestirilen kagidin yapilan incelenmesinde; "Haldun; Nihat'la goru§tum

yanimizda gardiyan Hikmet 'te vardi. Cumartesi yada Pazar(herhangi biri) olmasi daha iyi.

Hikmet ben dedi vardiya Nob. ayarlanm. Ve (o) nobetci... ve 112 acil +jandarmayla senle

beraber... dedi. Hikmet'e... gardiyana 1000YTL verilecek....J.Yzb ... den aleak (eger

ayarlamrsa)....Serdar'a soylicem.Serdar ... Filize gitcek bu i§ iqin. Gardiyan,

jandarma,112,gapa, gata. J.Yzb Mustafa'dan haberim yok. Yarin Serdar Nihat'i gotursun.

Nihat acik acik Filize sorsun ne verelim diye. Bu is iqin herhalde 10-15 bin $ yeterli sende

yoksa Orhan'dan olmadi M.Kurt'tan alahm. Borg olsun Ititfen hastane isini yapalim. olcem.

Yuzbasi ayarlansa hie problem olmazJ. Yrb. Hasan icinde eger gerekliyse yapariz diyelim. Yani

qdztim Yzb ve Av.Filizde... Sajha safha plan lazim gardiyan-iandarma-112 acil-capa-eata

bizim hanim sana msj cekmis cevap alamamis.

Sefforhan dag) sana ne soyleyecegimi ne diyecegimi bilemiyorum. Basimiza bu is

geldi perisan olduk. Allah senin gibi bir dost ... versin. Sef bu Ihsan Kalkavan Fetullah

hocanin cok iyi adamimis.Kizkardesi vasitasiyla ona ulasabilirsek bizi cikartabilir.Haldunla

senin ellerinden dp... Bugun ziyareti geldi. Irjart-'G-KAN vakiflar bankasina 231 milyar takmis.



Onlarda icraya ba$vurmu§. tabi bize de yansidi, hanim bo§anahm da kurtulahm dedi.

Borctan dedi bende kabul ettim. Per$. gtinu ....mahkemesinde bo§anacaz.ihsan... gok iyi

adami... her§ey biter... de§ini kullamp ula$ilabilir... " seklinde yazilann oldugu anlasilmistir.

§upheli Serdar OZTURK e ait Ankara (^ankaya ilcesi Kavaklidere Bestekar

Sokak No 17/2 sayih ADEN Hukuk Biirosu isimli i§ yerinde yapilan aramada, edilen

dokiimanlarin yapilan incelemesinde;

Cahsma masasimn uzerinden elde edilen bir adet 11x4 cm ebadinda D.B ibaresi ile

baslayip tamamdir ibaresi ile biten tek yonlii bilgisayar ciktisi dokiimanda;

"D.. B...: (Ali Turksen Goruntu+Resim, Alb. ilyas Cinardan Sorulacak), B.. Y... ( S..

b.... kullamma hazir), P...K...: Suat T... A.... (Cah§masi tamam goruntii+resim), Z..A...:

F..L.(tamamdir), H.. M.. (Havacilardan tamamdir)" seklinde ibarelerin yazih oldugunun

goriildiigu,

- 1' den 239' a kadar numaralandinlmis, Mardin, Midyat ve Koylerine ait bolge etnik

yapisi icerikli birfok kisinin nufus kagit ornekleri ile kadin ve erkek fotograflannin

bulundugu,

- 1' den 4' a kadar numaralandinlmis "IRTlCAYLA MUCADELE EYLEM PLANI

bashkh GIZLI ibareli Dr.Dz.P.Kur.Kd.Albay Dursun CICEK" imzah belgenin oldugu ,

- 1 sayfa "BIZE IZMIR VE CIVARI HER KONUDA YARDIMCI

OLACAKLARMI§" bashkh isim listesinde;

"Y.... M , A... K...., M K....(Ergenekon Sorusturma saniklanndan), H... H..., E...

A..., C. G..., S.B.. H..., L.. S..., F....F..., Erbay COLAKOGLU, A... C.., S... A... B.., E..E.. ve

B. V. isimli sahislara ait mesleki konumlan, telefon numaralan ve sahislann karsihklannda

(Zaten Tiim Projelerde var, Bir9ok Bahriyeli Kuvvet Komutanim cozemeyecegi sorun yok.

Her tiirlu teklife a9ik, Cevresi Genis Her tiirlii sorunu 9ozer, kendisini 9ekinmeden her tiirlii

arayabilirsiniz, eli her yere uzanir, gorev bekliyor, zaten gorev aldi.) seklinde bilgilerin

bulundugu isim listesi,

- 1/ den 326' a kadar numaralandinlmis, GIZLI, £OK GIZLI, HIZMETE OZEL ve

Kl§lYE OZEL ibareleri bulunan belgeler ele ge9irilmi§tir.

ELE GE0RILEN GIZLIBELGELERINMAMYETI

§iipheli Serdar OZTURK'iin ofisinde yapilan aramada ele ge9irilen belgelerden

Disisleri Bakanhgina ait olan belgelerle ilgili olarak ,Disisleri Bakanhgi Hukuk

Musavirliginin 03.09.2009 tarih ve 2009/1718 sayih yazilannda ,

BKKY-II-632-257-263 sayih,

05 Haziran 1996 tarihli ASGY/470-665 sayih,

08 Mart 1995 tarihli BKKY.II.230-298 sayih,

8 Temmuz 1992 tarihli BKKY-241-2298 sayih,

Cok Gizli ibareli T.C Basbakanina hitaben yazilan mektup,

BKKY.230-372-4092 sayih,

6 Ocak 1994 tarih ve BKKY-44-52 sayih,

7 adet belgenin TCK'nin 326 ve 327. Maddelerinde belirtilen Devletin Giivenligi

ve ic veya dis siyasal yararlan bakimindan niteligi itibariyle gizli kalmasi gereken

belgelerden oldugu bildirilmistir.

S.iipheli Serdar OZTURK'ten ele ge9irilen Genelkurmay Baskanhgina ait olan

belgeler ile ilgili olarak , Genelkurmay Baskanhgi Askeri Savcihginin 24.06.2009 tarih ve

2009/479 sayih cevabi yazilannda;

21 Kasim 1995 tarihli "Iran Islam Cjumhuriyetinin Egitim Talebi" konulu GIZLI
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gizlilik dereceli 1 adet belgenin;

TCK'nin 326. Maddesinde belirtilen "Devletin Guvenligine veya i? veya dis

siyasal yararlanna iliskin belgelerden oldugu ve halen gizliliginin devam ettigi,

Bir sayfadan ibaret "Aynntih Bir inceleme ile Cevap Verelim" ifadesinin yer aldigi

kisa not ve Genkur. Hrk. Bsk.hginin "iran'in Universitelerimizden Ozel Kontenjan Talebi"

konulu Subat 1983 tarihli GIZLI gizlilik dereceli 2 adet belgenin TCK'nin 327.

Maddesinde belirtilen "Devletin Guvenligine veya ic veya dis siyasal yararlari

bakimindan niteligi itibariyle gizli kalmasi gereken belgelerden olduklari ve halen

gizliliklerinin devam ettiginin bildirildigi, anlasilmistir.

Yine siipheliden elde edilen belgelerden,Hizmete Ozel,Gizli ve Cok Gizli ibareli 59

adet belgenin TCK'nin 334. Maddesinde belirtilen "Aciklanmasi Yasaklanan ve Niteligi

itibariyle Gizli Kalmasi Gereken" belgelerden olduklari ve gizliliklerinin halen devam ettigi
,38 adet Hizmete 6zel,Gizli ve Cok Gizli ibareli belgenin gizliliklerinin ise §uan itibariyle
devam etmedigi, Genelkurmay Baskanhgi Askeri Savciligimn 24.06.2009 tarih ve 2009/479

sayili yazilanyla bildirilmistir.

Aynca, siiphelinin burosundan ele ge9irilen "irticayla Miicadele Eylem Plani "bashkh

belgenin i9erigi ile ilgili hususlar siipheli Dursun Ci9ek ile ilgili bolumde detayli olarak

anlatilmi§tir.

SUPHELIDEN ELDE EDILEN DIJITAL VERILERININCELENMESINDE

Serdar OZTURK isimli sahsa ait WESTERN DIGITAL marka, seri numarasi

WMAM9M393186 olan bilgisayar hard diski iizerinde yapilan incelemede;

"mustafa cakir mail.docx" isimli MSword dosyasi incelendiginde; "nkurt" rumuzlu bir

sahsin, elektronik posta zinciri aracihgi ile elde ettigi ve "Ilgine ve bilgine" ibareleri ve

"Dostum" hitabiyla Serdar OZTURK'e gonderdigi bir e-postanin metin halinde kaydedildigi

goriilmiis olup, Soz konusu metin i9erisinde, Kocaeli Universitesi Hukuk Fakiiltesi

bunyesinde boliicii kadrolasma oldugu ve ogrenciler arasinda bolucii orgiit propagandasinin

yapildigi iddialanna yer verildikten sonra alt baslik olarak verilen iki Profesor, bir Do9ent, iki

Yrd. Do9ent, U9 Arastirma Gorevlisi ve teror orgiinun Kocaeli bolge sorumlusu oldugu iddia

edilen bir sahis hakkinda; teror orgiit iiyesi oldugu, teror orgiitu yanda§i ogrenciler lehine

aynmcilik yaptiklan seklinde iddialar i9eren degerlendirmeler yapildigi,

"huseyin.doc" isimli MSword dosyasi incelendiginde; Cumhuriyet

Bassavcihgimizca hakkinda iddianame tanzim edilen Mustafa Hiiseyin Buzoglu'nun

"VEKIL", 2007/1536 sayili sorusturma dosyasi kapsaminda hakkinda isjem yapilan Ergiin

POYRAZ'in "DAVACI" olarak yer aldigi, 99 sayfadan ibaret, degisik makamlara hitaben

yazilan talepler oldugu,

Tutuklu sanik Hasan Ataman YILDIRIM, ifadesinde "Naryaz Ltd. Sti."nin

kendisine ait oldugunu beyan etmesinden Hasan Ataman YILDIRIM' in Serdar OZTURK'

le irtibatlannin oldugu anlasilmaktadir.

D\Belgelerim\ SERDAR USB DOC\ serdar ofis do9 son isimli klasor i9erisine ait

ekran goriintiisiinde yer alan "Serdar OZTURK"iin miivekkilleri adina hazirlandigi anlasilan

klasorlerden;

Cumhuriyet Bassavcihgimizin 2008/1756 sayili sorusturma dosyasi kapsaminda hakkinda

islem yapilan Ahmet Hursit TOLON'un dijital verilerinde yer alan "Ulusalcilar.xls" isimli

Excel dosyasmda "243." sahis olarak "Av. Arif CAVDAR, Hukuk9u, ADD Eski Genel Bsk."

ibaresinin yer aldigi gorulmii§tiir.

"Atabeyler Davasi" olarak bilinen ve bir kisim askeri personel hakkinda "devletin

birligini bozmaya yonelik silahh w orgiite iiye olmak, patlayici madde



bulundurmak ve sevk etmek" su9larmdan dolayi Ankara Cumhuriyet Bassavcihgi tarafindan

yuriitiilen sorusturma da adige9en Yakup YAYLA oldugu tespit edilmistir.

c-Telefon Goru§meleri:

Tape No:5864, 07.03.2009 tarihinde saat 14.43'de Serdar OZTURK ile Cetin isimli

sahis arasindaki telefon gorusmesinde ozetle; ... SERDAR'in "Ha Cetin" dedigi, CETIN'in

"Ne taraftasimz Komutamm." dedigi, SERDAR'in "Ha dostum 5-10 dakika i9inde gelecem

fazla degil." dedigi, CETIN'in "Iii tamam bekliyorum." dedigi, SERDAR'in "Vaktin var mi?"

dedigi, CETIN'in "iii bekliyorum Komutamm ben tekrar donerim size." dedigi, SERDAR'in

"Bi 10 dakika 10 10 dakika i9inde gelecem." dedigi, CETIN'in "Tamam tamam acele

ederseniz sevinirim." dedigi, ...

Tape No:5868, 07.03.2009 tarihinde saat 19.14'de Serdar OZTURK ile Tiilay .

isimli sahis arasindaki telefon gorusmesinde ozetle; ... SERDAR'in "Tamammi 9tinkti

pazartesi benim burda savcihkta olmam gerekiyor simdi Cuma giinti ifadeleri aldiramadik"...

"Eee kal ben pazartesi buradaki isi halledip pazartesi aksami istanbul'a gelirim"..."Sah gunu

ekiple goriistiruz" , TULAY'in "Ha" dedigi, SERDAR'in "Ben Silivriyide hallederim

sail giinti" SERDAR'in "Telefonda konusmayahm" dedigi,

Tape No:5869, 07.03.2009 tarihinde saat 21.23'de Serdar OZTURK ile Mustafa £.

isimli sahis arasindaki telefon goriismesinde ozetle; ... MUSTAFA'nin "Istanbul nasil

gidiyor" SERDAR'in " Istanbul ugrasiyoruz abi" , MUSTAFA'nin "Berbat gibime geliyor

yani yine bir hareketlenme varda neyse gorusuruz ytiz ytize goruselim" , SERDAR'in

"Nasil" , MUSTAFA'nin "Yani gorusuruz diyorum yani telefonda konusacak kadar sey

degil" dedigi,

Tape No:5872, 09.03.2009 tarihinde saat 12.40'da Serdar OZTURK ile Haldun T.

isimli sahis arasindaki telefon goriismesinde ozetle; ... HALDUN'un "Nasilsin agabeycigim"

, SERDAR'in "Sagol abi iyiyim buyur" , HALDUN'un "Bu nobet cizelgesini ogrenelim de

abi ona gore muntazam itirazlanmizi yapahm diye istedim" dedigi,

Tape No:5873, 09.03.2009 tarihinde saat 13.09'da Serdar OZTURK ile Turner G.

isimli sahis arasindaki telefon gorusmesinde ozetle; SERDAR'in "Keske beni alsalarda

ertesi gun Turkiye sarsilsa" , TUMER'in "ifademi bir , ZEKERIYA OZ alsada ertesi

gtin Turkiye sarsilsa tamam mi kimin ne bok oldugunu ZEKERIYA OZ de basta olmak

tizere",

Tape No:5874, 10.03.2009 tarihinde saat 17.01'de Serdar OZTURK ile Mustafa G.

D. isimli sahis arasindaki telefon gorusmesinde ozetle; ...GURAY'in "Iyi simdi ben eee

Halduna birseyler soyledim" dedigi, SERDAR'in "Tamam tamam abi" dedigi, GURAY'in

"Eee o konuda artik bundan sonra ee 90k daha dikkatli boyle konusmalara dikkatli dikkat

edecez su olacak bu olacak" , SERDAR'in "Ha ha ha" dedigi, GURAY'in "Tamammi" ,

SERDAR'in "Hi hi hi hi tamam" dedigi,

Tape No:5875, 11.03.2009 tarihinde saat 11.47'de Serdar OZTURK ile Haldun T.

isimli sahis arasindaki telefon goriismesinde ozetle; ... SERDAR OZTURK'un "Abi birde

Levent albayima a9ik9a seyi soylesene eee simdi kendi 9ikan ifin daha uygunsa tamammi

veya ee bu ciddi bir sorun oluyorsa ben dosyadan 9ekilebilirim problem degil yani onu

diisunmesin Serdar iiziilur kinhr falan filan diye kendi 9ikanna bunun daha uygun oldugunu

diistiniiyorsa eee onun emriyle baghyim ben cekilirim problem degil bunu a9ik9a

soyliyeyim yani" ,

Tape No:5876, 11.03.2009 tarihinde saat 12.01'de Serdar OZTURK'ten Haldun

T'ye atilan mesajda; "e@ xM @levent alb. rnin cikari neyi gerektiriyorsa ben onu yapmaya

hazirim kirilmam yada darilmam soz konusu olmaz sneak dosyanin nesrin hanimin entrikalari

if:



ile be@ xMI@ogusularak yurumesi imkansiz kumkum 500 bin usd istemis nesrinden nesron

hn ben memurum deince 300 bin usd uye dusmus a. kaya levent alb bana vek . cikae@

x!Vr@racak demis sagda solda bu adam erdal sener p ... av.i bu uygun dsgil bunlar benim

canimi sikiyor ve motivasyonumu bozuyor " seklinde oldugu,

Tape No:5878, 11.03.2009 tarihinde saat 14.16'da Serdar OZTURK ile Fatma B.

isimli sahis arasindaki telefon gortismesinde ozetle; ...SERDAR'in "Fatma bana yarin

hatirlat." , FATMA'nm "Yarin." , SERDAR'in "Yarin yarin itibari ile MEHMET EYMUR tin

yurt disina cikis kaydi var mi yok mu onu kontrol ettirecez tamam." , FATMA'nm "Kimin." ,

SERDAR'in "MEHMET EYMUR un yarin itibari ile yurt disina cikisi var mi yok mu onu

kontrol ettirecez tamam." dedigi, FATMA'nm "Tamam tamam Serdar bey" , SERDAR'in

Bana hatirlat ben kime kontrol ettirecegimi biliyorum tamam." dedigi,

Tape No:5879, 12.03.2009 tarihinde saat 10.39'da Serdar OZTURK ile Mustafa G.

D. isimli sahis arasindaki telefon gortismesinde ozetle; ...

GURAY'in "Nasil durumlar efendim" , SERDAR'in "Cok fazla dilekce veriyorsunuz diye

almiyorlar artik dilekceleri" , GURAY'in "Oglum birazcik durun diyorum size ya bir

durun ya bir durun ya" , SERDAR'in "Abi durduk bu durmus. ha I i mi/ ya yoksa biz

haftada hafta 10" , GURAY'in "E tamam bir durun ve konusmayin" , SERDAR'in "10

dilekce veriyorduk su" , GURAY'in "Durun ve konusmayin ya Hit fen rica ediyorum" ,

SERDAR'in "Tamam abi" , GURAY'in "HALDUN a HALDUN a bir takim seyler

soyledim" , SERDAR'in "Tamam" , GURAY'in "Sanada ima etmeye cahstim" ,

SERDAR'in "Tamam abi" dedigi,

Tape No:5880, 13.03.2009 tarihinde saat 21.49'da Cetin isimli sahis tarafindan

Serdar OZTURK'e atilan mesajda; "Cetin, dayiyla gorusmemiz gerekiyor... onemli"

seklinde oldugu,

Tape No:5881, 14.03.2009 tarihinde saat 10.16'da Serdar OZTURK ile Hasan G.

isimli sahis arasindaki telefon gorusmesinde ozetle; SERDAR'in "20 sine kadar benim

komutanimi tahliye ettirmesinler valla 20 sinden sonra ortahk yani hukuki anlamda

kan goliine donecek"... "Yani ondan sonra ben §u ana kadar hani kimseye dokunmadim

sadece biraz polislere biraz ucunu gosterdim, 20 sinden sonra biitiin elimdeki delilleri

dokecem o zaman kim iceriye girecek kim cikacak gorurler" dedigi,

Tape No:5882, 14.03.2009 tarihinde saat 12.44'de Serdar OZTURK ile Metin isimli

sahis arasindaki telefon gorusmesinde ozetle;

SERDAR'in "Hn merhaba abi sagol iyidir ya ya abi su Cetini ge9en gun bir kizdirdik bize

ktistti su adama soylede bize kiismesin ya ha ha ha" , METIN'in "Ne oldu hayirdir"

SERDAR'in "Hayir sunun bir yanagini oksada o bizim kardesimiz ya ulan boyle birseylerden

ktistiltir mti?" , METFN'in "Tamam" , SERDAR'in " Bizim isimiz var onunla" , METFN'in

"Tamam oldu" , SERDAR'in "Tamam abi" , METIN'in "Tamam hocam konusurum ben" ,

SERDAR'in "Birde dayiyla da gorusmemiz lazim abi cok aril" dedigi,

16.03.2009 tarihinde saat: 23.41' de Kocero SALUCI ile Serdar OZTURK isimli

sahis arasindaki yapilan telefon gorusmesinde ozetle;... Serdar OZTURK' tin "Hi tamam

aldim en dogrusunu yapmissin tamam mi" dedigi, Kocero SALUCF nin "Evet" dedigi, Serdar

OZTURK' tin "Simdi ben bunu ben bunu Genel Kurmaya iletecegim" dedigi, Kocero

SALUCF nin "Evet" dedigi, Serdar OZTURK' tin "O adamlar hakkin da gerekli yasal

islemin en agir §eyi ne ise onu yaptirttiracagim tamam" dedigi, Kocero SALUCI' nin

"Tamam ben he ona bir de" dedigi, Serdar OZTURK' tin "Yarin dogru dogrudan dogrudan

Genel Kurmaya ilettirecegim ben bunlan" dedigi, Ko?ero SALUCF nin "Tamam ben

diyorum bazilanm da direk basinlara da gonderecegim" dedigi, Serdar OZTURK' tin "En en

dogrusunu yapmissin" dedigi, Kocero SALUCF nin "Evet" dedigi, Serdar OZTURK' tin

"Cok gtizel yapmissin simdi ben gerekeni yapacagim tamam mi" dedigi, Kocero SALUCF
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nin " Abi bir bucuk aydir bizi rahatsiz ediyorlar bir bucuk aydir beni oglumu kardesi mi ...."

dedigi, Serdar OZTURK' tin "Hi9 korkma bizim korkacak M9 bir seyimiz yok" dedigi,

Ko9ero SALUCF nin "Serdar OZTURK' tin "Onlar kopek gibi korksun orospu evlatlari

tamam mi bizim korkacak bir §eyimiz yok" dedigi, Ko9ero SALUCI' nin "Tamam tamam

oldu" dedigi, Serdar OZTURK' tin "Tamam Ko^ero dimdik duracagiz" dedigi, Ko9ero

SALUCI' nin "Tamam abim benim" dedigi, Serdar OZTURK' tin "O orospu evlat Amerikan

ajani orospu evlatlannin karsisinda dimdik duracagiz tamam mi" dedigi,....

Tape No:5883, 17.03.2009 tarihinde saat 09.22'de Serdar OZTURK ile Fatma B.

isimli sahis arasindaki telefon gortismesinde ozetle; ... SERDAR'in "Hi ozaman bi dakka

simdi faks geliyor onlann hemen bi fotokopisini 9ekiyorsun." dedigi, FATMA'nin "Hi hi."

dedigi, SERDAR'in "Gelen faksin faks seyini kesiyorsun hemen bir zarfa koyup

Genelkurmaya ORHAN ALBAYA teslim edilmek tizere benim ISTANBUL da oldugumu

soyluyorsun." , FATMA'nin "Hi hi." , SERDAR'in "Tamam mi hemen teslim ediyorsun zarfi

kapatip tamam mi?" , FATMA'nin "Tamam." dedigi,

Tape No:5885, 17.03.2009 tarihinde saat 15.04'de Serdar OZTURK ile Meryem D.

isimli sahis arasindaki telefon gortismesinde ozetle; ...SERDAR 'in "Sagol ...(anlasilmadi)

sagol insallah sagol dua et iste kurtaralim komutani biran once su itlerin elinden" dedigi,

MERYEM'in "Herzaman dualanm sizinle" dedigi, SERDAR'in "Sagol" dedigi,

MERYEM'in "Ama o gtin baska birseyde ger9ekten hani yakin bir tarihte 9ikar yani btiytik

bir ihtimalle" dedigi, SERDAR'in "Qikacak birseyi yok" dedigi, MERYEM'in "Kesinlikle"

dedigi, SERDAR'in "H19 birseyi yok eziyet etmek i9in tutuyorlar" dedigi, MERYEM'in "Hi

hi" dedigi, SERDAR'in "Ama bedelini bedelinide odeyecekler her saniyenin bedelini

odeyecekler her saniyenin tamam" dedigi, MERYEM'in "Anladim Serdar bey tamam"

dedigi, SERDAR'in "Hadi hadi optiyorum kendine iyi bak canim" dedigi, MERYEM'in

"Hadi kolay gelsin sizede sagolun aradiginiz i^in" dedigi,

Tape No:5887, 17.03.2009 tarihinde saat 17.16'da Serdar OZTURK' ten Sabiha

H.'ye attigi mesajda; "Benim kaldigim arkadasin apartmamna baska birileri yiiziinden

operasyon yapildi. Benim burda baska giivenli kalacagim yer yok" seklinde oldugu,

Tape No:5889, 17.03.2009 tarihinde saat 19.48'de Serdar OZTURK ile Harun S.

isimli sahis arasindaki telefon gortismesinde ozetle; ... HARUN'un "Evet Amca." dedigi,

SERDAR'in "Simdi BABAN dim bi dilek9e gondermisti bana." dedigi, HARUN'un "Evet

Amca." dedigi, SERDAR'in "O dilek9eyi Savcihga vermismiydi Baban yoksa." dedigi,

HARUN'un "Verdik Amca." dedigi, SERDAR'in "Vermek tizere." dedigi, HARUN'un

"Bugtin de ben de gittim ifade verdim savcihga." dedigi, SERDAR'in "Savcihga degil mi."

dedigi, HARUN'un "Evet Amca." dedigi, SERDAR'in "Ha ifade verdiniz tamam." dedigi,

HARUN'un "He verdik Amca biz." dedigi, SERDAR'in "Tamam tamam." dedigi,

HARUN'un "Ben Isa Amcam bir de dilek9ede belirtildigi gibi." dedigi, SERDAR'in "Tamam

tamam hadi hos9akal." dedigi, HARUN'un "Tamam tamam Amca benim Amcamin telefonu

surekli a9ik Amca." dedigi, SERDAR'in "Tamam." dedigi, HARUN'un "Telefonunuzu

bekliyorum gelmem gerekirse ozamanda gelirim Amca U9aga atlar gelirim." Dedigi,

SERDAR'in "Tamam hadi gortisurtiz sagol." dedigi, ...

Tape No:5890, 17.03.2009 tarihinde saat 19.55'de Serdar OZTURK ile Kocero

SALUCI isimli sahis arasindaki telefon gortismesinde ozetle; ... KOCERO'nun "Sagolasin

abi valla iste bugtin ev aramasi maramasi oldu" dedigi, SERDAR'in "Hee" dedigi,

KOCERO'nun "Bizde iste emniyetteyiz abi Istanbula gelecez" dedigi, SERDAR'in

"Emniyettemisin su anda" dedigi, KOCERO'nun "Ha emniyetteyim abi" dedigi, SERDAR'in

"Istanbula geleceksin" dedigi, KOCERO'nun "Evet abi oyle duydum" dedigi, SERDAR'in

"Peki bilgisayarlanna falan el koydular mi" dedigi, KOCERO'nun "Evet abi" dedigi,

SERDAR'in "Sana kopyalanm verdilermi"-dedjgi, KOCERO'nun "Yok abi" dedigi,



SERDAR'in "Orda avukat varmi" dedigi, KOCERO'nun "Yok abi I119 burda avukatimiz yok

biliyosun hepsi DEHAP yani DEHAP bizim avukatimiz olamaz" dedigi, SERDAR'in "Hi hi

ee peki CD, DVD flas disk falan aldilar mi?" dedigi, KOCERO'nun "Valla orda ne varsa

aldilar abi evet abi" dedigi, SERDAR'in "Onlann M9 birisini kabul etme bana burada kopyasi

verilmedigi surece bunlarin i9inden 9ikacak hi9 biseyi kabul etmiyorum de" dedigi, KOCERO

'nun "Evet" dedigi, SERDAR'in "£iinkii icine icine sey yiikliiyorlar Kocero"

dedigi, KOCERO'nun "Evet abi" dedigi, SERDAR'in "Bak bizim basimiza geldi bizim

ofisimize dvd biraktilar e M9 biseyi kabul etmeyin i9erigi sana gosterilmeyen W9 birseyin

sana sana imza attirdilar mi cd lerin dvd lere filan" dedigi, KOCERO'nun "Evet abi tutanaga

mutanaga yazdilar imzami da attim" dedigi, SERDAR'in "Hayir cd lerin dvd lerin iizerine

imza attin mi benim diye" dedigi, KOCERO'nun "Yok abi" dedigi, SERDAR'in "Hi?

biseye imza atma" dedigi, KOCERO'nun "Evet abi" dedigi, "..." SERDAR'in "Ben

istanbuldayim" dedigi, KOCERO'nun "Tamam abi" dedigi, SERDAR'in "Nedir 0 hie

bisekilde poliste ifade vermeyeceksin tamam mi? 4 gun bekleyecez hie bi sekilde poliste

ifade vermeyeceksin o yazdiklanni tekrar edeceksin ben" dedigi, KOCERO'nun "Anladim

abi" dedigi, SERDAR'in "Sen bana eee efendime soyliiyeyim is birligi teklif ettiler ee

komutanlar aleyhinde ifade vermemi teklif ettiler bunu kabul etmedigim icin beni

yakaladilar" dedigi, KOCERO'nun "He 0 ifadeyi zaten savciya verdim savciliga SU9

duyurusunda bulundum" dedigi, SERDAR'in "Tamam 90k guzel onu 90k giizel yapmissin

tamam mi hi9 merak etme hi9 endise etme tamam mi?" , "Kesinlikle poliste ifade

vermeyeceksin kesinlikle sana bizde milliyet9iyiz bizde seyiz ee iste gel bak bize yardimci

ol" dedigi, .... KOCERO'nun "Tamam abi" dedigi, SERDAR'in "Tamam mi bu isin sonunda

bisey olacagi filan yok bu isin sonunda bu isi yapanlar tutuklanacak bu isin sonunda

tamam endise etme" dedigi, ..Tape No:5892, 18.03.2009 tarihinde saat 19.06'da Serdar

OZTURK ile Hasan G. isimli sahis arasindaki telefon gortismesinde ozetle; ... SERDAR'in

"Yann ona itiraz edecemde bu hafta hangi mahkeme nobet9i" dedigi, HASAN'in "Saniyorum

12 nobet9i yamlmiyorsam" dedigi, SERDAR'in "12 nobet9i peki abi" dedigi, HASAN'in

"Yamlmiyorsam evet" dedigi, SERDAR'in "Bunlar eee sey nobet sistemi Cumartesi bu hafta

mesela 12 nobet9isi Cumartesi Pazardami 12 nobet9i" dedigi, HASAN'in "Ee tabi" dedigi,

SERDAR'in "Yoksa Cumaya" dedigi, HASAN'in "Pazartesi giinii sabah bitiyor Pazartesi

sabah bitiyor abi" dedigi, SERDAR'in "Hn tamam tamam abi" dedigi,

Tape No:5893, 18.03.2009 tarihinde saat 20.42'de Serdar OZTURK ile X Bayan

Sahis arasindaki telefon gortismesinde ozetle; ...SERDAR'in "Bunlar bundan cok bundan

bu olay bu olaylar patladigin da 90k zor yirtacaklar" dedigi, X BAYAN'in "Sen varsan,

kesin" dedigi, SERDAR'in "Yani yirtamacaklar daha dogrusu" dedigi, X BAYAN'in

"Hah ha ha ha. Sen varken isin i9inde tabi ...(anlasilmiyor)" dedigi, SERDAR'in "Vallaha bir

ka9 kisi var bak dort yada bes kisi var hah ha ha" dedigi, X BAYAN'in "Hah ha ha ha"

dedigi, SERDAR'in "Bu olayi bu olayi biitiin yonleri ile boyutlan ile delilleri ile bile" dedigi,

X BAYAN'in "Him" dedigi, SERDAR'in "Bunlardan birini diyorum kazara kazara ile

ahrlarsa si^tilar" dedigi,

Tape No:5894, 19.03.2009 tarihinde saat 10.56'da Serdar OZTURK ile Sehmus A.

arasindaki telefon goriismesinde ozetle; ... SEHMUS'un "Tamam sey diyecem abi az once

NADIR dallamasi aradi benide" dedigi, SERDAR'in "Ha" dedigi, SEHMUS'un "KOCERO

nun kardesi" dedigi, SERDAR'in "Onlarda buraya gelsinler soyle" dedigi, §EHMUS'un

"Onlarda bebegemi gitsinler" dedigi, SERDAR'in "Onlarda buraya gelsinler Bebekteki BP

nin oraya gelsinler" dedigi, SEHMUS'un "Ben fir9aladim pezevenki dedimki senle

gorusmiiyorum Ian dedim dangalak" dedigi, SERDAR'in "Ha simdi ha simdi sey yapacaz

konusuruz tamam" dedigi, SEHMUS'un "Tamam" dedigi, SERDAR'in "Hadi sagol ge9mis

olsun hadi sagol" dedigi,



Tape No:5895, 19.03.2009 tarihinde saat 12.43'de Serdar OZTURK ile Guliz B.

arasindaki telefon goriismesinde ozetle; ... SERDAR'in "He he he he tamam tamam. Yok yok

o bu sarlatanhk o kadar uzun siirmeyecek insaallah yakinda bu s,arlatanhgi yapanlann

hepsini topluyacaklar hie indisc etme" dedigi, GULIZ'in "Haydi bakahm insaallah hayirhsi

olsun sey diyecem" dedigi, SERDAR'in "Ben ben bu ayin sonunu bekliyorum bu ayin

sonuna kadar ee komutanimi birakirlar birakirlar birakmazlarsa var ya bugiine kadar

elimdeki dokmedigim btitiin bilgileri dokiicem" dedigi. GULIZ'in "insaallah yani size cok

inaniyorum hayirhsi olsun insallah" dedigi...

Tape No:5899, 20.03.2009 tarihinde saat 11.49'da Serdar OZTURK ile Sehmus A.

arasindaki telefon goriismesinde ozetle; ... SERDAR'in "Emniyetli bir durumdasin

emniyettesin yani" dedigi, SEHMUS'un "Nobet tutuyorum abi" dedigi, SERDAR'in "Ha"

dedigi, SEHMUS'un "Nobet tutuyorum emniyette" dedigi, SERDAR'in "Ne istiyorlar"

dedigi, SEHMUS'un "Nobet tutuyorum dedim kimse bisey istemiyor" dedigi, SERDAR'in

"Ne giizel ya nobet kutsaldir goruldugu yerde tutulur" dedigi, SEHMUS'un "Degil mi?"

dedigi, SERDAR'in "Sabah fatih camii ne gittin mi?" dedigi, SEHMUS'un "Heniiz

gidemedim" dedigi, SERDAR ' in "Yapma goziinu seveyim" dedigi, SEHMUS'un "Abi

sey" dedigi, SERDAR'in "Bugiin Cuma" dedigi, SEHMUS'un "5 te uyudum" dedigi,

SERDAR'in "Abi ilk is namazini kilacaksin ilk is bu tamam mi?" dedigi, SEHMUS'un "Saat

kacta okunuyor" dedigi, SERDAR'in "2 de daha vakit var hemen zipla git" dedigi,

SEHMUS'un "Yetisemem abi ya" dedigi, SERDAR'in "Abi saat kac" dedigi, SEHMUS'un

"Abi nobet nobet daha kutsaldir biliyorsun "..." SEHMUS'un "Savcihga cikarma ihtimalleri

varans" dedigi, SERDAR'in "Sen sb'yledin mi burda kesinlikle ifade verdirmiyecem

diye" dedigi, SEHMUS'un "Soyledim soyledim" dedigi, SERDAR'in "Tamam" dedigi,

SEHMUS'un "Soyledimde seydir muvekkiller soyledi daha dogrusu yani ENVER e de zaten

defaat kere sormuslar ifade verin diye onlarda hayir biz vermiyecez demisler" dedigi,

SERDAR'in "Vay itoglu itler ya ne yapmaya cahsiyorlar bunlar ya" dedigi, SEHMUS'un

"Abi bilmiyorum yani bi yalan uydurmuslar zaten KOCERO soylemis onlara demis bi dolap

9eviriyorsunuz o dolabin i?inde siz kalacaksiniz demis" dedigi, SERDAR'in "Hi himm"

dedigi, SEHMUS'un "Yani sey yok ortada dogru diiriist bir istinad yok hie bisey yok ee i§te

soyleyin ne soyliiyecez ya diyor adam soyleyin" dedigi, SERDAR'in "(giiliiyor) konus ulan

ne konucam abi konus Ian ulan var ya" dedigi, SEHMUS'un "Bu seyin icinde dayak" dedigi,

SERDAR'in "Eski turk eski tiirk polisinden daha beterler ya eskiden daha delikanli polis

miidurleri varmis boyle babacan sey yani bazen soverek bazen doverek" dedigi, SEHMUS'un

"Sevecen" dedigi, SERDAR'in "Bunlar bunlar tam kancik orospu ya var ya bunlarin

siilmune ^ekip bi dibine bakmak lazim ya "..." Ya 90k biiyiik bi giinah isliyorlar ya 90k

yani insanlar" dedigi, SEHMUS'un "Yani diyorki beni beni nobetten ahp getirdiler diyor yani

ben tek varhgim diinyada hucum yelegim kalesim baska bisey yok diyor" dedigi, SERDAR'in

Amini siktigiminin orospu cociiklan ya tamam tamam" dedigi,

Tape No:5901, 20.03.2009 tarihinde saat 13.44'de Serdar OZTURK ile Sehmus A.

arasindaki telefon goriismesinde ozetle; SERDAR'in "Agam sen su seyin SU9 duyurusunun

bir sureti varmi sende" dedigi, SEHMUS'un "Var bende" dedigi, SERDAR'in "Var peki

savcimn havale suretinin fotokopisini aldin mi" dedigi, SEHMUS'un "Yok canim savci

islcme koydu ama onu almadim" dedigi, SERDAR'in "Nasil i§leme koydu" dedigi,

SEHMUS'un "Ya seydir Emniyete yetisecem diye acele ettim birazda benden kaynaklandi

yani" dedigi, SERDAR'in "H11 tamam" dedigi, SEHMUS'un "Art niyet yok ortada" dedigi,

Tape No:5903, 20.03.2009 tarihinde saat 16.55'de Serdar OZTURK ile Zeliha H. A

arasindaki telefon goriismesinde ozetle; SERDAR' in "Su Silopiden gelen koruculann

hazirhk sorusturmasina girermisin" dedigi, ZELIHA' nin "Nerde, ne zaman?" dedigi,

SERDAR' in "Eee 9agirdiklan zaman ondan sonra §ey yok poliste ifade vermiyecekler"

dedigi, ZELIHA' nin "H11" dedigi, SERDAR'.in "Eee savcihk ve sorgu" dedigi, ZELIHA'



nin "Savcihk ve sorgu" dedigi, SERDAR' in "Yes" dedigi, ZELIHA' mn "Poliste susma

hakkini kullanacaklar" dedigi, SERDAR'in "Efendim" dedigi, ZELIHA'mn "Poliste susma

hakkini kullanacaklar" dedigi, SERDAR' in "Anlamadim" dedigi, ZELIHA' mn " Poliste

susma hakkini kullanacaklar susma hakki" dedigi, SERDAR' in "Susma hakki ...(anlasilmadi)

polis bunlari zorlamis avukatlari aleyhine konusun diye" dedigi, ZELIHA'nin "Hn"

dedigi, SERDAR' in "Susma hakki filan normalde kullanmazlarda polisin boyle gerzekce

bir" dedigi, ZELIHA' mn "Anladim anladim" dedigi, ...."Aksaray Aksaray TEM de" dedigi,

ZELIHA'nin "Hn Aksarayda anladim" dedigi, SERDAR' in "Vatanda hn" dedigi, ZELIHA'

mn "Ordan ....(anlasilmadi)" dedigi, SERDAR' in "Simdi Midayattan Mardinden gelen bir

avukat arkadas var" dedigi, ZELIHA' mn "Hn" dedigi, SERDAR' in "Bizim Istanbul

hukuktan arkadasimiz tamammi" dedigi, ZELIHA' mn "Hi hi" dedigi, SERDAR' in "O 9ocuk

bakiyor bunlann §eyine" dedigi, ZELIHA' mn "Hi hi" dedigi, SERDAR' in "Tamammi §imdi

ben senin isminide verecem telefonunuda verecem" dedigi, ZELIHA' mn "Tamam" dedigi, ...

Tape No:5905, 20.03.2009 tarihinde saat 18.59'da Serdar OZTURK ile Zeliha H. A.

arasindaki telefon gorusmesinde ozetle; ... ZELIHA' nin "Alo arayan olmadi hayatim beni

daha ya" dedigi, SERDAR' in "Zeliscim simdi SEHMUS un telefonunu veriyim ben sana

simdi aksam polis ifade vermeyecekler polis" dedigi, ZELIHA'nin " Haa direk seye gidilecek

iste yani mahkemeye gidilecek" dedigi, SERDAR' in "Hayir ama gerekcesini

yazdiracaklar yani susma hakki ama yani susuyorum falan degil neden bu hakki

emniyette ifade vermedi vermediklerini yazdiracaklar tutanaga" dedigi, ZELIHA' nin

"Yok yazamazlar" dedigi, ZELIHA' nin "Yok hayatim yazdiramazlar" dedigi, SERDAR' in

"Var var yazdinrlar aksi taktirde tutanagi imzalamayacaklar" dedigi, ZELIHA' nin "Ya

susma hakkini kullaniyor susma hakkini kuUandigina dair tutanaga imzalayacak yani cmk"

dedigi, SERDAR' in "Hayir hayir hayir onuda imzalamayacak gor gerekcesini

yazdiracaklar gerekcesini yazmazsa tutanagida imzalamiyacak hem siipheli hem seyi

imzalaycak" dedigi, ZELIHA' nin "Neyi imzalayacaklar" dedigi, ....ZELIHA' nin "Eee ceza

kanununda susma hakki denilen bisey var M9 bir gerekce gostermeksizin susma hakkini

kullamyorum diye altina" dedigi, SERDAR' in "Hayir ama gerekce gosterecekler bunlar

gerekce gosterecekler susmalarinin sebebi polis bunlara zorla silahli kuwetler aleyhine

ifade aldirmaya cahsiyor gizli tanik olmasi falan" dedigi, ZELIHA' nin "Bunlar seymi

subay mi?" dedigi, SERDAR' in "Hayir korucu" dedigi, ZELIHA' mn "Hn" dedigi,

SERDAR' in "Bi iki tanesiyle ben operasyona cikmistim taniyorum yani bir iki tanesini once

cudiye cudiye ." dedigi, SERDAR' in "SEHMUS ARSLAN" dedigi, ZELIHA' nin

"Sehmus Arslan" dedigi, SERDAR' in " Ha sana mesajla gondercem telefonunu

tamam" dedigi,

Tape No:5906, 20.03.2009 tarihinde saat 20.03'de Serdar OZTURK ile Zeliha H.

A. arasindaki telefon gorusmesinde ozetle; ... ZELIHA'nin "Canim arkadasim benim ben

yann kimlere girecem kimlere goriiniip kimlere gortinmeyecegim" dedigi, SERDAR' in "O

nasil laf oyle ya" dedigi, ZELIHA' nin "Kimlerin seyine girecem ya" dedigi, SERDAR' in "O

nasil laf oyle kizim aksam aksam" dedigi, ZELIHA: Oglum senin var ya bu aralar aklin 90k

fesat ya sen bi an evvel (anlasilmadi) niye yani nedir bilmiyorum yani" dedigi, SERDAR'

in "Eshediienla ilahe illallah baska bisey demiyorum yani ne diyim yani" dedigi, ZELIHA'

mn "Senin bu aralar aklin hakkaten fesat cahsiyor diyormusum ters cahs.maya basladi"

dedigi, SERDAR' in "Hi9 hie fesat falanda degilim" dedigi, ZELIHA' nin "Ha ha allah allah

yann kimlerin sorgusuna girecem" dedigi, SERDAR' in "Bir hukuk9u olarak se9tigin

kelimeleri dikkatli ve ozenli se9" dedigi, ZELIHA' mn "Anladim parayi niye senden alacam

Sehmus tan degil" dedigi, SERDAR' in "Parayi neden benden alacaksin neden Sehmus dan

degil" dedigi, ZELIHA' nin "He he" dedigi, SERDAR' in "Ciinku bi tanesini ben iyi

taniyorumda onun i9in" dedigi, ZELIHA' nin "Haa bi tanesini diger altisini tammiyorsun

yani" dedigi, SERDAR' in "Yani oyle cok iyi4aimpiyorum" dedigi, ZELIHA' in "Anladim"



dedigi, SERDAR ' in "Bi tanesi bi tanesini yakin taniyorum onla onla bir iki defa

operasyona vikmisiik seyde silopi de" dedigi,

Tape No:5908, 21.03.2009 tarihinde saat 09.1 l'de Serdar OZTURK ile Sehmus A.

arasindaki telefon goriismesinde ozetle; ... SERDAR' in "Ama sabah oldu sen uyumamis

olabilrsin ben 4 gece uyumadim ulan hayvan kofte" dedigi, SEHMUS' un "Planda bir

degisikilik oldu" dedigi, SERDAR'in "Ne oldu" dedigi, SEHMUS' un "Dun KO£ERO felan

oturduk konustuk dediki yaw dedi ben suclamayi ogrenmek istiyorum" dedigi, SERDAR' in

" Hayir hayir kesinlikle bak kesinlikle yaw goziiniizii seviyim polise filan ifade vermeyin

yaa bunlar oyun oynuyorlar yaa" dedigi, SEHMUS' un "Verdiler" dedigi, SERDAR' in

"Yaa bunlar oyun oynuyorlar yaaa" dedigi, SEHMUS' un "Hayir hayir §eydir yiiz yiize

konustugumu da daha aciklanmami!>tir" dedigi, SERDAR' in "Gizliycek sakhycak birsey yok

ki" dedigi, SEHMUS' un "Yani" dedigi, SERDAR' in "Ne oldu savcihga sevk ettiler" dedigi,

SEHMUS' un "Etmediler edicekler" dedigi, SERDAR' in "Yaa yaa edicekler abicim bak

bunlar oyun oynuyorlar oyun oynuyorlar" dedigi, SEHMUS' un "Hn" dedigi, SERDAR' in

"Bu oyuna gelmeyin yapma hata hata yapiyorsun hata bu biiyiik hata anladm mi? "

dedigi, SEHMUS' un "Anladim" dedigi, SERDAR' in " Hemde 90k buyuk hata onlarin

oynadigi oyun su dosyayi kabartip sorgu hakiminin oniine 1 kisiye sorulmus 180 tane sunu

oldiirdiin mii bunu oldiirdun mii sorusu anladin mi?" dedigi, §EHMUS' un "Anladim" dedigi,

SERDAR' in "Hahh simdi bunlann hepsi tutuklanacak ge9inis olsun" dedigi, SEHMUS' un

"Hadi bee" dedigi, SERDAR' in "Aynen oyle gesmis osun SEYHMUS " dedigi, SEHMUS'

un "Hadi yaaa" dedigi, SERDAR' in "Oyle seyhmus oyle bunlar oyun oynuyorlar oyun

oynuyorlar bu oyunu goremiyorsan ben sana birsey diyemem ben sana ne diyim onlarin hepsi

tutuklanacak ben sana soyliyim belki birka9 tanesi serbest kahr mesela HASAN 1 salarlar

onun hi9bir seyi yok " dedigi, SEHMUS' un "Yok hasan gitti o gitti" dedigi, SERDAR' in

"Nereye gitti" dedigi, SEHMUS' un "Dim aksam onu saldilar" dedigi, SERDAR' in "Yani"

dedigi, SEHMUS' un "Hihi" dedigi, SERDAR' in "Baska kimi saldilar" dedigi, SEHMUS'

un "Yok baska kimse yok" dedigi, SERDAR' in "Yani bunlann hepsi tutuklanacak ge9mis

olsun" dedigi, SEHMUS' un "Hadi yaa" dedigi, SERDAR' in "Oyle yaa bu oyun yaa sorgu

hakimi sorulara bakiyor sunu oldiirdiin mu bunu oldiirdiin mu ulan bu adam bu kadar bunu

oldiirdiin mii sunu oldurdun mii ABDULKADIR AYGAN denen pezevengin orospu

9ocugunun" dedigi, SERDAR' in "Kusura bakma yani ben sana soyliyim ge9mi§ olsun

tamam onlar tutuklamrlar tamam kimse iftira miftirayi dinlemez sorgu hakimi goriiceksin

pazartesi tamam ge9mis olsun §EHMUS' un "Pazartesiyemi kalacak" dedigi,

Tape No:5909, 21.03.2009 tarihinde saat 09.15'de Serdar OZTURK ile Sehmus A.

arasindaki telefon goriismesinde ozetle; SERDAR'in "Ifadelerin birer suretini almadan

imzalama arkada§ yapacagin ikinci biiyiik hatada bu olur savciliktan ifade mifade vermezler

tamammi ifadelerin birer suretini vermediginiz taktirde imzalamiyorum imzaladinmi

ifadeleri" dedigi, SEHMUS'un "Yok henuz degil" dedigi, SERDAR'in "imzalamiyorum

ozaman de tamammi bu ifadelerin birer suretini bana verilmeden imzalamiyorum de"

dedigi, SEHMUS'un "Tamam abi" dedigi, SERDAR'in "Bak biraz hiyaretli ol Sehmus

gozunii seveyim ya biraz hiyaretli ol ya bunlar oyun oynuyorlar ya bunlar vatan haini oyun

oynuyorlar" Abicigim istedigin kadar yorul ve ben sana soyledim yani istedigin kadar yorul

ben dort gun uyumadim" dedigi, SEHMUS' un "Dogrudur" dedigi, SERDAR' in

"Vermedikleri zaman ifadeleri imzalamiyorum de senin imzan olmadik9a giden ifadenin W9

bir anlami yok tuvalet kagidi olarak kullanirlar ancak tamami" dedigi,

Tape No:5910, 21.03.2009 tarihinde saat 09.17'de Serdar OZTURK ile Sehmus A.

arasindaki telefon goriismesinde ozetle; SERDAR' H11 SU9 duyurusu ne oldu onu gerimi

Qektirdi polisler, SEHMUS'un, "yok abi delimisin ya, SERDARIN in "H11?" dedigi,

§EHMUS' un "Delimisin" dedigi, SERDAR' in "Ama ifade ifade verdikten sonra sen onun

altina yaziyorsun iste iskence gormedim miskenCp'gprmedim sorgu usuliine gore yapildi falan
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diye yaaa 90k biiytik hata yaptiniz Sehmus yanhs anlamada 90k biiyiik hata" dedigi,

SEHMUS' un "Hadi ya" dedigi, SERDAR' in "Cok buyiik hata" dedigi, SEHMUS' un "Hi9

akhmiza" dedigi, SERDAR' in "Bu oyun bu oyun bu Sehmus sen akilh bir adamsin okadar

ingiltere'de kaldin egitim gordiin filan ya sana ifadelerin bir suretini vermeden kesinlikle

imzalama savcihktan alacaksin soylerlerse yok kardcsim ben burdan alacam

degistirmeyeceginizi nerden bileyim" dedigi, SEHMUS' un "Tamam abi" SERDAR' m

"Ben kabul etmiyorum ozaman" dedigi, SEHMUS' un "Tamam" dedigi.

Tape No:5912, 21.03.2009 tarihinde saat 10.21'de Serdar OZTURK ile Sehmus A.

arasindaki telefon goriismesinde ozetle; SEHMUS'un "Efendim abi" dedigi, SERDAR' zin

"Hah alabildin mi tutanaklan abi" dedigi, SEHMUS' un "Yok" dedigi, SERDAR' in

"Alamazsin ya" dedigi, SEHMUS' un "Yok" dedigi, SERDAR' in "Kofte, alamazsin.

Baslangi9ta imzalamayacaktimz su evragi " dedigi, SEHMUS' un "Efendim" dedigi,

SERDAR' in "Baslangicta imzalamayacaktimz su evraki" dedigi, SEHMUS' un "Ne ne

yapabilecegiz abi" dedigi, SERDAR' in "Savcihkta da vermezler ben sana soyliyim savci

...(anlasilmadi)" dedigi, SEHMUS' un "Yok savci savcidan alanm ben ya aynca bu son iki

tane ifade kalmisti ya Ona susma hakkini kullanacak" dedigi, SERDAR' in "Ha hi" dedigi,

SEHMUS' un "Ya yan yanya oluyor bu durumda" dedigi, SERDAR' in "Ha ...(anlasilmadi)"

dedigi, SEHMUS' un "Yok ben sunu soyle yap sunu sunu yani beni" dedigi, SERDAR' in

"Peki ifadeler nasil varmi bir sey" dedigi, SEHMUS' un "Yok yok ciddi birsey yok yav"

dedigi, SERDAR' in "Bunlar kahbe SEHMUZ bunlar PKK hlardan daha kahbe" dedigi,

SEHMUS' un "Anladim" dedigi, SERDAR' in "Yani bunu anla" dedigi, SEHMUS' un

"Anladim" dedigi, SERDAR' in "Yani benim i9in PKK h teroristler bu adamlardan daha

mert" dedigi, SEHMUS'un "Anladim" dedigi, SERDAR' in "Andin mi?" dedigi, SEHMUS'

un " Ha ha ben sey yapacam abi kesin tavir koyacam ya kopyalan ver hayir hayir" dedigi,

SERDAR' in "Hayir canim yani bak bu kadar yumusak gevsek kahyorsan baskasim

gonderelim" dedigi, SEHMUS' un "Yumusak gevsek degil abi yani benim" dedigi,

SERDAR' in "Ama bak polise ifade aldirmayacaktin aldirmissin yani SEHMUZ yani"

dedigi, SEHMUS' un " Ger9ekten iki iki sey arasinda kahnca kararsiz kaldim yani " dedigi,

Tape No:5913, 21.03.2009 tarihinde saat 11.58'de Serdar OZTURK ile Sehmus A.

arasindaki telefon goriismesinde ozetle; ... SERDAR'in" Ne yaptin varmi bi yaramazhk bunu

nasil gortiscen" dedigi, SEHMUS'un "Yok yok abi sen sen rahat ol insallah ben ustesinden

gelcem ya" dedigi, SERDAR'in "Ya bu bi oyun yani ciddi bi oyun" dedigi, SEHMUS'un

"Yok yok abi sen 90k ciddiye ahyorsun" dedigi, SERDAR'in "Tamam" dedigi, §EHMUS'un

"Ciddi bi oyun degil sakadan oyun" dedigi, SERDAR'in "Yav LEVENT albayim iki aydir

tutuklu yalniz" dedigi, SEHMUS'un "Biliyorum biliyorum ama abi" dedigi, SERDAR'in

"Hee yani icerde kaldigi her saniyesinin ben bunlara hesabim soracam" ..."Tabi canim

ya bide sen sunu unutma bak orgiitiin iddanamede birinci iddanamede doksandokuz yilinda

kuruldugu soyleniyor," dedigi,

Tape No:5918, 22.03.2009 tarihinde saat 15.56'da Serdar OZTURK isimli sahsa

Ahmet F. D. tarafindan atilan mesajda; "Abi size verdigim (^antalar lazim ank ya

dondtiyseniz yarin alabilirmiyim sizde ise iyi giinler" seklinde oldugu,

Tape No:5919, 22.03.2009 tarihinde saat 16.09'da Serdar OZTURK isimli sahsa

Ahmet F. D. tarafindan atilan mesajda;"Sizde ise gidip aliyim komutanim emri " seklinde

oldugu,

Tape No:5920, 22.03.2009 tarihinde saat 16.13'de Serdar OZTURK isimli sahis

tarafindan Ahmet F. D.'ye atilan mesajda; "ahmet komutanin oyle bir emri olsa bana

senin araciliginla iletmez onun icin orta oyunu oynamyi birak zevzeklik yapip benim

canimi sikma" seklinde oldugu,

Tape No:5921, 22.03.2009 tarihinde saat 16.19'da Serdar OZTURK isimli sahsa

Ahmet F. D. tarafindan atilan mesajda; "Orta^oyunu oynayan adidir komutanim mektup



yollamis yeni aldim cantadan evrak istiyo komutanin emrine canini sikma ben zevsek

degilim becerememde" seklinde oldugu,

Tape No:5922, 22.03.2009 tarihinde saat 16.21'de Serdar OZTURK isimli sahis

tarafindan Ahmet F. D.'ye atilan mesajda; "canta burda yarin. konusur veririm ben"

seklinde oldugu,

Tape No:5923, 22.03.2009 tarihinde saat 16.24'de Serdar OZTURK ile Sehmus A.

isimli sahis arasindaki telefon goru§mesinde ozetle; ... SERDAR'in "Meslektas. dayimsmasi

bu kadar mi Ian" dedigi, SEHMUS'un "Dayamsacaz abi insallah" dedigi, SERDAR'in

"Daya dayani§caz dayanacaz sen Silopideki durusinalara gir bende senin Ankaradaki

durusmalanna girerim" dedigi, §EHMUS'un "Yok...(anlas.ilmadi) olmasa gerek yok abi"

dedigi, SERDAR'in "Oglum nasil olsa senin o seyler Yargitay a gelecek kofte" dedigi,

$EHMUS'un "Dogru" dedigi, SERDAR'in "Nedir o su baraj bilmem ne davalan" dedigi,

§EHMUS'un "Dogru soyliiyorsun dogru gelecek hepsi gelecek" dedigi, SERDAR'in "Yani

iistelik iistelik iistelik yani benim deger verdigim abimizin dairesine gelecek" dedigi,

SEHMUS'un "Allah Allah" dedigi,

Tape No:5925, 23.03.2009 tarihinde saat 18.10'da Serdar OZTURK ile Sehmus A.

isimli s.ahis arasindaki telefon gdrus.mesinde ozetle; ... SERDAR'in "Yani daha ilgin ci o bu

Emniyette bu isi yapanlann icinde ee kesinlikle ee orgiit le baglantisi olan birisi var ya

kesinlik le" dedigi, SEHMUS'un "Degilmi" dedigi, SERDAR'in "Kesinlikle PKK ile

baglantisi olan birisi var" dedigi, §EHMUS'un "Evet olabilir olabilir ben §uan bulundugum

yerde internet yok ona bakacagim ben peki nasil cimis, abi" dedigi, SERDAR'in "Yav bu

kadar bu kadar acik olmaz ki ya" dedigi, SEHMUS'un "Nasil cikmis" dedigi, SERDAR'in

"KO^ERO SALUCI nin ERSOZ tin en \ akin adamlarin dan birisi oldugu yaziyor ulan

bu adam ne Kocero LEVENT ERSOZ ti sever ne Levent Ersoz Kocero yu sever yani"

dedigi, SEHMUS'un "Nefret eder tam tersine" dedigi, SERDAR'in "Gerci ben Levent

Ersoz ti tanimam da yani Kocero ...(anlasjlmiyor)" dedigi, SERDAR'in "Hihi" dedigi,

§EHMUS'un "Ko9ero §ey diyordu yani adam Alay komutaydi bir defa bile selamla§madik"

dedigi,

Tape No:5949, 17.04.2009 tarihinde saat 09.54'de Serdar OZTURK ile Bahar 6.

isimli sahis arasindaki telefon goru§mesinde ozetle;... SERDAR'in "Seni I§ci partili seni

simdi rahat" dedigi, BAHAR'in "Efendim" dedigi, SERDAR'in "Sey oo ...(anlaslmiyor)

hanima bir git tamam mi" dedigi, BAHAR'in "Hihim" dedigi, SERDAR'in "Oy oy oy oy

ondan sonra bir kara varmi ne zaman cikar ondan sonra efendime soyliyim birde FATMA ya

soyle bana LEVENT BEKTA§ in cep telefonunu gondersin suanda L leri kayt edemedim

daha heniiz n Levent BEKTA§ in cep telefonu bulamazsa birde DEMO ya sorsun" dedigi,

BAHAR'in "Levent Bektas" dedigi, SERDAR'in "Levent Bektas" dedigi,

Tape No:5958, 19.04.2009 tarihinde saat 12.14'de Serdar OZTURK ile Haldun T.

isimli §ahis arasindaki telefon gorii§mesinde ozetle;...SERDAR'in " Degerli bas. konsolusum"

dedigi,... HALDUN'un "Sayin btiytik amirim buyur abi haha" dedigi,...SERDAR'in "Eey

yeditepeli §ehirdeyim geldim" dedigi,... HALDUN'un "Hayirdir ho§ geldin"

dedigi,...SERDAR'in "Hah sjmdi §ey" dedigi,...HALDUN' un "Pazar giinii gelecegim

diyorsun Pazar gunu geliyorsun tebrik ediyorum seni" dedigi,...SERDAR 'in "Abi

Pazartesi sabah erkenden" dedigi,...HALDUN'un "Him" dedigi,...SERDAR'in "Saat

dokuzda orda olacak §ekilde gidecegiz dedim abi" dedigi,...HALDUN'un "Iyi yaptin abi hos.

geldin" dedigi,...SERDAR'in "He ben geldim simdi karsida UFUK larla bir isim var"

dedigi,..

Tape No:5959, 19.04.2009 tarihinde saat 16.58'de Serdar OZTURK ile Levent

BEKTAS isimli §ahis arasindaki telefon goriismesinde ozetle;... SERDAR OZTURK'tin

"BEKTAS pasa" dedigi, LEVENT'in "Bir yaramazlik yok degilmi" dedigi,



SERDAR'in "Yok yok yok tamam" dedigi, LEVENT'in "Sen bu hafta gececekmisin o

taraflara" dedigi, SERDAR'in "Abi sabah gececegim yann sabah" dedigi, LEVENT'in

"Ee ugrasa bana" dedigi, SERDAR'in "Sey yaparim yav yann konusuruz" dedigi,

LEVENT'in "Nasil gececeksin" dedigi, SERDAR'in "Ugranm Haldun la beraber

gececegiz" dedigi, LEVENT'in "Ee tamam ugra bana ugra" dedigi, SERDAR'in

"Tamam abi tamam" dedigi, LEVENT'in "Tamma bekliyorum bak" dedigi, SERDAR

'in "Tamam abi hadi goriisuriiz" dedigi, LEVENT'in "Tamam hadi sagolasin baba

kendine iyi bak" dedigi, SERDAR'in "Sagol sagol Leventim sagol sagpl" dedigi,

Tape No:5961, 19.04.2009 tarihinde saat 22.19'da Serdar OZTURK ile X Erkek

Sahis arasindaki telefon goriismesinde ozetle;... SERDAR'in " ...(Anlasilmadi) ne yaptiniz"

dedigi, X ERKEK'in "iyiyim abim seye geldik MURAT beyle goriistiik seyden ordan

9iktiktan sonra" dedigi, SERDAR'in "Ha" dedigi, X ERKEK'in "Ondan sonra beni otele

biraktilar nerde Kadikoyde iskele kenannda bir otel" dedigi, SERDAR'in "Bir yaramazhk

yok dimi abi" dedigi, X ERKEK'in "Yok yok sey dokiiman falan almistim seyde flashdisk te

iste onlara cahsiyordum suanda yanna bir hazirhk yapiyorum" dedigi, SERDAR'in "Tamam

abi tamam abi" dedigi, X ERKEK'in "Ha ha" dedigi, SERDAR'in "Kolay gelsin" dedigi, X

ERKEK'in "Sen ne yaptin abicim hal keyif dedigi,... SERDAR'in "Size gelcem ha tamam

abi" dedigi, X ERKEK'in "Ha ha tamam abi seyde ofiste olacaz bugiinkii gittigiz yerde

degilde" dedigi, SERDAR'in "Ha ofiste tamam" dedigi,

Tape No:5962, 20.04.2009 tarihinde saat 09.26'da Serdar OZTURK ile Levent

BEKTAS arasindaki telefon goriismesinde ozetle;... LEVENT'in "Efendim hemserim"

dedigi, SERDAR'in "Abi" dedigi, LEVENT'in "Geldinmi" dedigi, SERDAR'in "Senin hi

senin sirket simdi" dedigi, LEVENT'in "Alkentin oniindemisin" dedigi, SERDAR'in

"Alkentin oniideyiz he" dedigi, LEVENT'in "Alkentin oniinden ee seye dogru devam et abi

E-5 dogru devam edin temden mi girdiniz" dedigi, LEVENT'in "Geliyorum bende zaten

hadi goriisiiruz" dedigi, SERDAR'in "Goriisuriiz" dedigi,

Tape No:5964, 20.04.2009 tarihinde saat 18.39'da Serdar OZTURK ile Hasan G.

arasindaki telefon goriismesinde ozetle;... HASAN'in "Alo" dedigi, SERDAR'in "Abi

merhaba" dedigi, HASAN'in "Merhaba SERDAR nasilsin" dedigi, SERDAR'in

"Ofistemisin" dedigi, HASAN'in " Disandayim Serdarcim" dedigi, SERDAR 'in "Ha

bakabildinmi" dedigi, HASAN'in "Baktim baktim okudum eline saghk enteresan yav" dedigi,

SERDAR'in "Tamam simdikiler ona bir dedim ciinku ikinciyede su ...(anlasilmiyor)

yazicam" dedigi, HASAN'in "he" dedigi, SERDAR'in "ikinci basin bildirisinde oda cok
ilginc goreceksin tamam mi bu adamla LEVENT albayin hi^ bir ilgisi yok" dedigi,

HASAN'in "£ok enteresan yav ben okudum yani enteresan birsey tamam" dedigi,

SERDAR'in "Tamam abi onu yayinlatira bilirmisin" dedigi, HASAN'in "Abi ben ben bir iki

gazeteci arkadasa soyledim onlara verecegim sen baskalanna verdinmi" dedigi, SERDAR'in

"Yav ben bunu herkese sattik ama bugiin hi? kimsi yayinlamadi" dedigi, HASAN'in "Tamam

yok bugiin yayinlanmaz zaten ancak yanna girer" dedigi, SERDAR'in "Tamam tamam abi"

dedigi, HASAN'in "Tamam yani daha dogrusu bugunkii baskiya girmez carsambaya kalir o"

dedigi, SERDAR'in "Tamam" dedigi, HASAN'in "Yann yazarlar carsamba yayinlanir"

dedigi,

Tape No:5965, 22.04.2009 tarihinde saat 09.18'de Serdar OZTURK ile Haldun T.

arasindaki telefon goriismesinde ozetle;... SERDAR'in "Efendim abi" dedigi, HALDUN'un

"abicim hayirh sabahlar" dedigi, SERDAR'in "Giinaydin abi iyi sabahlar" dedigi,

HALDUN'un "Nasilsin iyimnisin" dedigi, SERDAR'in "Vallaha idare ediyoruz iste abicim

yav" dedigi, HALDUN'un "Simdi bu BEKTAS in telefon numarasi varmi sende" dedigi,

SERDAR'in "LEVENT BEKTAS inmi" dedigi, HALDUN'un "Evet" dedigi, SERDAR'in

"Var abi" dedigi, HALDUN'un "O cocuk" dedigi, SERDAR'in "Him" dedigi, HALDUN'un

"Aramaya filan gelmisler herhalde" dedigi, SERDAR'in "Nereye gelmisler" dedigi,



HALDUN'un "Suanda beraber aramaya" dedigi, SERDAR'in "Ha Bektasa mi" dedigi,

HALDUN'un "He bir istersen bir telefon acta 9ocuga hi? degilse bir akil ver" dedigi,

SERDAR'in "Anladim" dedigi, HALDUN'un "Hadi gdriisiiriiz" dedigi,...

Tape No:5966, 22.04.2009 tarihinde saat 09.19'da Serdar OZTURK ile Levent

BEKTAS arasindaki telefon goriismesinde ozetle;... LEVENT'in "Efendim SERDAR cim"

dedigi, SERDAR'in "Abi merhaba" dedigi, LEVENT'in "Ee merhaba Serdar nasilsin" dedigi,

SERDAR'in "Miisayitsen 90k kisa konusacam" dedigi, LEVENT'in Hemen dinliyorum abi

SERDAR'in "Bir bir hicbir sidi ve dividi icerigi gormeden icerigini gormeden icerik

listesi listelemisi yapilmadan imzalama tamam mi" dedigi, LEVENT'in "Bir iki iki aman

abi giinah aman aman gozunu seveyim dur dur dur hah tamam abicim ee abi simdi soyle iki

tane dividimiz bir sidi bir dividi vardi evde" dedigi, SERDAR'in "Hi" dedigi, LEVENT'in

"O DVD ve CN nin bir tanesinin i?inde zaten bizim bosna ile ilgili 9ektiklerimiz var" dedigi,

SERDAR'in "Abi hi? fark M9 hi? fark hi? fark etmez i9inden seksen tane sey 9ikar 9ocuk

pornosu bile 9ikar anladin 1" dedigi, LEVENT'in "Cocuk pornosu tovbe yarabbim" dedigi,

SERDAR'in "Yani sonradan yiikliiyorlar sonradan yiikltiyorlar ben sana soyliyim tamam mi

kesinlikle i9erik listelemis yapip i?erik listelemesini imzalamadan ee iizeri" dedigi,

LEVENT'in "I9erik listelemesi mi yapacak" dedigi, SERDAR'in "Tabi tabi i?erik

listelemesini yapacaklar dvd ve cd i?erik listelemesi yapilmadan ve sana bir kopyasi

verilmeden asla ve asla kabul etmiyorum de tamam mi yani sey mutlaka sart yani" dedigi,

LEVENT'in "Bana imza attim ben abi evdekine sey yaptik arkadaslan" dedigi,...

SERDAR'in "Yok o oyledir oyledir yardimci olurlar ondan sonra iki tane 9ocuk pornosu

9ikar anladinmi" dedigi, LEVENT'in "Anladim abi" dedigi, SERDAR'in "Yardimci olurlar

hepsi hepsi egitim gormiis. son derece egitim gormiis son derece egitimli son derece kibar"

dedigi, LEVENT'in "Anladim" dedigi, SERDAR'in "Son derece dtizgiin son derece iyi

9ocuklar ama iki tane 9ocuk pornosu bir tane askeri bilgileri i9eren dividi gorursiin savcihk

sorgusunda" dedigi, LEVENT'in "Tamam" dedigi, SERDAR'in "Tamam abi onun icin

hicbirseyi imzalama icerik listesi listelemesi yapilmadan" dedigi, LEVENT'in "Tamam

abi" dedigi, SERDAR'in "Ki serh dus mutlaka" dedigi,...

Tape No:5967, 22.04.2009 tarihinde saat 10.00'da Serdar OZTURK ile Haldun T.

isimli sahis arasindaki telefon gortismesinde ozetle;... SERDAR'in "Efendim abi" dedigi,

HALDUN T.'nin "Gorusebildinmi abicim" dedigi, SERDAR'in "Goriistiim gorustiim abi

gortistiim soyledim" dedigi, HALDUN'un "Iyi tamam" dedigi, SERDAR'in "Yani ne

yapacagini nasil serh koyacagini i^erik listelemesi yapmadan kabul etmemesi gerektigini

hepsini soyledim abi" dedigi, HALDUN'un "Iyi tamam abicim benim tamam hadi goriisiiruz

sagol" dedigi, SERDAR'in "Tamam" dedigi,...

Tape No:5968, 22.04.2009 tarihinde saat 10.39'da Serdar OZTURK ile N. G. isimli

sahis arasindaki telefon goriismesinde ozetle;... SERDAR'in "Yok 0 LEVENT BEKTAS in

evinde arama yapihyor bizim o satci binbasi bir cocuk var" dedigi, NESRiN'in "Oylemi"

dedigi, SERDAR'in "Tabi tabi Levent Bektas" dedigi, NESRiN'in "Ha GOKTAS diye

okundu" dedigi, SERDAR'in "Yok yok" dedigi, NESRiN'in "Bana haber verdiler" dedigi,

SERDAR'in "Yok yok" dedigi, NESRiN'in "Annemde evde ben Silivrideyim" dedigi,

SERDAR'in "Yok degil degil Levent Bektas" dedigi, NESRiN'in "Ha o kimmiski Levent

Bektas " dedigi, SERDAR'in "Yav bu ta seksendokuzda satci bir cocuk vardi gelip girerdi

ara sira" dedigi,

Tape No:5969, 22.04.2009 tarihinde saat 11.02'de Serdar OZTURK ile Hasan G.

isimli sahis arasindaki telefon goriismesinde ozetle;...SERDAR'in "Hee LEVENT BEKTAS

in Levent BEKTAS in evi araniyor diye vermislerde simdi yenge hanim beni aradi panikle"

..., "BEKTAS, LEVENT BEKTAS ya tamyorum ben" dedigi, HASAN'in "Hee tamam ondan

kanstirmislardir" dedigi, SERDAR'in "Levent BEKTAS in evi araniyor diye" dedigi,



HASAN'in "Hee o sey Beylikduziinde eeee iste sey evi aramyormus emekli ge9en sene

emekli olmus" dedigi,

Tape No:5970, 22.04.2009 tarihinde saat 20.54'de Serdar OZTURK ile Haldun T.

isimli sahis arasindaki telefon goriismesinde ozetle;... SERDAR OZTURK'iin "Hih

HALDUN ne oldu LEVENT ile ilgili bir gelisyme varmi abi" dedigi, HALDUN'un "Yok abi

suanda bir cevap yok" dedigi, SERDAR'in "Hah seydemi birakmislarmi gozaltindami"

dedigi, HALDUN'un "Bildigim kadan ile goz altinda kalacakti bugiin ama hi" dedigi,

SERDAR'in "Neyi yav" dedigi, HALDUN'un "Hi" dedigi, SERDAR'in "Ben simdi" dedigi,

HALDUN'un "£iksa haberim olur" dedigi,

Tape No:5855, 25.04.2009 tarihinde saat 10.56' da Serdar OZTURK ile Fatma B.

arasindaki telefon goriismesinde ozetle; ... SERDAR'in "Beni telefonla aradilar arama

...(anlasilmadi) ne yapahm diye bende cd lerin i9eriklerini kontrol ettirmeden kesinlikle

imzalamayin dedim" dedigi, FATMA'nin "Hee" dedigi, SERDAR'in "Yani i9erigine daha

sonra sey yukluyorlar LEVENT BEKTAS l tamyorum ben benim arkada§im" dedigi,

FATMA'nin "He hee" dedigi, SERDAR'in "Eski sat$i tamam" dedigi, FATMA'nin "Tamam

Serdar" dedigi, SERDAR'in "Bunda gizlenecek saklanacak bisey yok kizim" dedigi,

FATMA'nin "Hee yok ben hani 90k sey oldum" dedigi, SERDAR'in "Benim arkadasim yani

LEVENT albay nasil benim komutammsa arkadasimsa" dedigi,

Tape No:5973, 25.04.2009 tarihinde saat 15.17'de Serdar OZTURK ile Zafer isimli

sahis arasindaki telefon goriismesinde ozetle;... SERDAR'in "He komutanim miisaitmisiniz"

dedigi, ZAFER'in "Tabi tabi" dedigi, SERDAR'in "Bisey soracam size ya ee lav silahimn

yer altinda depolanmasi miimkiin mii ya" dedigi, ZAFER'in "Aaa hi9 kullanilmadiysa bi

miiddet 19111 mumkun 9iinkii bunlar yani su ge9irmezdir a9ilmadan a9ihnca bu su ge9irmez

ozelligini kaybeder neme karsi 90k hassastir neme karsi" dedigi, SERDAR'in "A9ihr a9ihr

a9ilmadan dediginiz 0 orjinal dis paketi degil mi" dedigi, ZAFER'in "Tabi tabi simdi soyle

9iktiginda bulundugunda pimleri iizerinde a9ilmamis mi yoksa a9ihp kapatilmis mi buda

onemli 0 arka ve on kapak a9ihrsa 0 oliir" dedigi, SERDAR'in "Anladim" dedigi, ZAFER'in

"Ee orjinal ee neme karsida hassastir senin bahsettigin ortamda da pek durmaz agabeycim"

dedigi, SERDAR'in "Anladim" dedigi, ZAFER'in "Patlamaz biiyiik bi ihtimalle" dedigi,

SERDAR'in "He normalde bilen bi adam bunu gommez" dedigi, ZAFER'in "Yok soyle soyle

soyliiyim giiney doguda mesela askerin iizerine verdikleri sirtlannda tasidiklan ve M9

a9ilmayanlar da patlamama olayi oluyordu" dedigi, SERDAR'in "Hi himm" dedigi,

ZAFER'in "Atilabiliyor bazen ama gidiyor 9arpiyor kahyor yani patlamiyor neme karsi 90k

hassas bi yapisi var o yiizden kapaklarla su ge9irilmez hale getirilmeye 9ahsilmistir" dedigi,

SERDAR 'in "Anladim tamam komutanim" dedigi, ZAFER'in "Varmi baska bisey"

dedigi, SERDAR'in "Yok komutanim sagolun ya kusura bakmayin "..." Tamam tamam

komutanim peki bu konuda istanbulda mutalaa verecek boyle simdi FATlH ALTAYLI

aramista bi gazeteciyi istanbulda miitalaa verecek bu sekilde mutalaa verecek uzman patlayici

uzmani kimse varmi komutanim" dedigi, ZAFER'in "Himm bilemiyorum yoktur heralde

tiirkiyede bu konuda sey yok yani sey var tabi soyle var imalat9isi yani bunun imalat9isi

makina kimya onlar gayet net verebilirler" dedigi, SERDAR'in "Anladim" dedigi, ZAFER'in

"Yani onlarda §ey mesela lavi sey orjinal degilse elroksan yapiyor makina kimyaya bagh"

dedigi, SERDAR'in "Hi himm" dedigi, ZAFER'in "Onlar gayet bilir" dedigi, SERDAR'in

"Elroksan" dedigi,

Tape No:5974, 25.04.2009 tarihinde saat 15.24'de Serdar OZTURK ile Erdal K.

isimli sahis arasindaki telefon goriismesinde ozetle;... SERDAR'in "Kendisi bu konuda da en

yetkili kurum bu lav silahlarmi iireten Tiirkiyedeki elroksan elektronik roket sanayi makine

kimya endustrisi" dedigi, ERDAL'in "Tamam" dedigi, SERDAR'in "Ordan rahathkla

gorusiip mutalaa alabilirler" dedigi, ERDAL'in "Anladim anladim Serdar bey ben sey sormak

istiyorum siz bi bilginiz oldumu ya bu silahlarinn seri numarasi varmi yok mu eeee" dedigi,



SERDAR'in "Poyrazkoy iin nerde oldugunu bile bilmem" dedigi, ERDAL'in "Ha

bilmiyorsunuz" dedigi, SERDAR'in "Poyrazkoy nerde onu onu ya LEVENT BEKTAS 1

tain run benim arkadasim" dedigi,... SERDAR'in "Atan adamin bizzat ifadesini

almadan tamam mi ...(anlasilmadi) yasak bolgeye herkes girebilir" dedigi, ERDAL'in

"Evet" dedigi, SERDAR'in "Sende girebilirsin 2. askeri yasak bolgeye girilmesi yasak olan

bi yer degildir' dedigi, ERDAL'in "Himm" dedigi, SERDAR'in "Kapisinda her hangi bisey

yoktur yani acik?a herkes girebilir 1. askeri yasak bolgeye giremezsin orasi kontrolliidiir giris

sinirlidir ancak ikinci derecede askeri yasak bolgeye biitiin Tiirkiye Cumhuriyeti vatandaslan

girebilir sadece yabancilarin yabanci iilke vatandaslann girisi yasaktir ya da yasa boyledir

2565" dedigi, ERDAL'in "Evet anladim" dedigi,

Tape No:5980, 01.05.2009 tarihinde saat 14.36'da Serdar OZTURK ile Fatma B.

isimli sahis arasindaki telefon goriismesinde ozetle; ...SERDAR OZTURK'iin "FATMA o

basin bildirilerinden seye de gonder CHP ve MHP ye de gonder genel merkezlerine" dedigi,

FATMA'nin "Tamam" dedigi, SERDAR'in "Eee CHP den SAHlN MENGU ye aynca

gonder" dedigi, FATMA'nin "Sahin M.." dedigi, SERDAR'in "Avukat he hee tamam mi

Sahin beye aynca gonder" dedigi, FATMA'nin "Tamam SERDAR bey" dedigi, SERDAR'in

"Tamam ya bi CHP genel merkezine gonder" dedigi, FATMA'nin "Hi hn" dedigi,

SERDAR'in "Ondan sonra bide seye eee Sahin M.... ye aynca gonder" dedigi, FATMA'nin

"Tamam Serdar bey" dedigi, SERDAR'in "Hadi goriisiiriiz sagol" dedigi, FATMA'nin

"Gortisiiriiz" dedigi,

Tape No:5996, 16.05.2009 tarihinde saat 20.22'de Serdar OZTURK ile Mustafa

Huseyin BUZOGLU isimli sahis arasindaki telefon gorusmesinde ozetle;... HUSEYIN'in

"Bu LEVENT bey de cikan seyle ilgili," dedigi, SERDAR'in "Hihi" dedigi, HUSEYIN'in

"Sen onun cd, dvd inceleme tutanaginin bir ornegini almismiydin," dedigi, SERDAR'in "Cd,

dvd inceleme tutanaginin bir ornegini vermediler, istedik" dedigi, HUSEYIN'in "Bu sende bir

ornegi yok yani su anda?" dedigi, SERDAR'in "Yok,es raporlanni istedik vermediler,"

dedigi, HUSEYIN'in "Yani sende suanda yok," dedigi, SERDAR'in "Yok abi sende var mi?"

dedigi, HUSEYIN'in "Simdi bana iki ay once bunu sey gondermis yani basinin eline gecmis

bu ashnda iki ay once" dedigi, SERDAR'in "Ee," dedigi, HUSEYIN'in "Sey bana,adini soyle

ya,VURAL bana biraz once gonderdi bunu," dedigi, SERDAR'in "Hadi," dedigi, "..."

"Simdi dosyalan yann sey istiyor, Adalet Bakanhgi, simdi iiciincu yazih emir icin Pazartesi

basvuracam, e biraz meliyecekler tabi, yani yaptiklan usulstizliikler ortaya 9ikinca,

bilmiyorum bakanhk ne karar verecek ama su haksiz tutuklama nedeniyle de, Avrupa Insan

Haklari Mahkemesine basvuracam diger hafta," dedigi, HUSEYIN'in "Onu konusahm biz

senle, su senin ozellikle seyi, sey ilginc yani soru§turma devam ederken," dedigi, "..."

SERDAR'in "Biz mesela o seylere hi? hi? dokunmadik,ayn bir posette parmak izleri

korunuyor sekilde duruyor,yani o cd lerin incelenip,incelenmedigini bilgisayara takilip

incelenip incelenmedigini tespit edip etmek,etmemek miimkun mii,magnetik alandan iizerinde

ki magnetik alandan,yada bir yere takilip takilmadigim anlamak mumktin mii degil mi,onu bir

teknik tiniversiteye sormustuk bizde 90k mumkiin degil filan dediler ama biz gene de

tutuyoruz,yurt disina falan sorduruyorum ben simdi," dedigi "..."HUSEYIN'in "Simdi ben

sana bunu,bana seyini soyler misin?" dedigi, SERDAR'in "Abi, serdarozturk68" dedigi,

HUSEYIN'in "Ben de hah tamam gmeil" dedigi, SERDAR'in "gmeil.com" dedigi,

Tape No:20006, 22.05.2009 tarihinde saat 20.49'de Serdar OZTURK ile Haldun T.

HALDUN 'un "Pasam nasildi iyimiydi?" dedigi, SERDAR'in "iyi daha iyi ya valla daha

iyi gordum ben ya, yani siireci kaniksamis hatta seyi teselli bile etmeye baslamis BEKTAS

1," dedigi, HALDUN'un "Aferin Sat komandolarmin lideri..." dedigi, SERDAR'in

"Bektas diyor, Bektas diyor her giinden mutlu oluyor diyor, sabah aksam diyor bizde artik

diyor sabahlan onunla beraber namaza ba§ladik, diyor," ..."Bu ihaneti, bu ihaneti bu
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memleket, yerde koymaz abi," dedigi, HALDUN'un "Abi her tiirlu yaptigimiz iyilik %18

Kdv siyle geri doner bisey olmaz, hayirlisi Allahtan," dedigi tespit edilmi§tir.

d-Orgutsel Irtibatlar:

Emniyet Mudurltigti Muhabere Elektronik §ube Mudiirlugiine 17.03.2009

tarihinde gelen ve 2740 ihbar numarasi ile kaydedilen ihbarda ozetle;

"Son donemde Ergenekon operasyonu ve BOTAS. kazilan nedeni ile S. lrnak'ta Levent

ERSOZ' le birlikte fahsan ve her turlu kirli isleri yapan sahislann simdi btiytik bir korku

i?inde olduklanni, bu kisilerin Ergenekon operasyonunda tutuklanmaktan korktuklan i9in

Ergenekon savcilanna ve polise komplo kurmaya 9ahstiklarini, o donem yaptiklan infazlan

bilen Sitki TATAR adh sahsin kendileri hakkinda bildiklerini anlatmamasi i9in oldtirmeyi

planladiklanni ama yapamadiklanni, bu infazlan yaptiran Levent ERSOZ' iin

tutuklanmasinin buytik korku yarattigini, infazcilann halen gorevde olan askerleri yasananlan

anlatirsak sizde yanarsiniz diye tehdit ettiklerini, bu nedenle kendilerini korumalanni

istediklerini, Levent pasanin GATA' da gorevli Cengiz adh (kod isim olabilir) yuzbasiya

donemin ekibinden kimsenin a9ik vermemesi i9in 9ahsilmasi talimatmi verdigini, Cengiz

Ytizbasmin konuyu Sel9uk Binbasiya aktardigini, Sel9uk SAZAKLI adh sahsin bu ama9la bir

ekip kurup bu konuda konusabilecek sahislan tespit edip aileleri ve 9ocuklan ile ilgili tehdit

ettiklerini, konustugu diistinulen sahislarla ilgili bilgi toplandigini ve ifadelerinin ge9ersiz

sayilmasi i9in 9ahsmalar yapildigini, ge9mi§ infazlarda yer alan Ramazan ALTAY adh §ahsin

tehdit edilip yurtdisina ka9inlmasinin planlandigini, Ramazan ERKAN ve Sadik DUZGUN

adh sahislannda bu yonde tehdit edildigini, yapilacak seylere Sel9uk Binba?inin karar

verdigini, Polis ve Ergenekon savcilanni su9layan ihbarlar yapmayi planladiklanni, Binbasi

Sel9uk ve bir Astsubay tarafindan herkesin tanidigi infazcilardan Ko9ero SALUCI adina ifade

yazihp bu §ahsa imzalatildigini, ifadenin Silopi savcihgina gonderildigini, ayrica ifadenin

Levent GOKTAS/ in adami Serdar OZTURK' e gonderilerek basina yayilmaya 9ahsildigini,

Genel Kurmay Miisavirliginden Orhan ONDER' e de vereceklerini. Bunun disinda

yapilacaklara Sel9uk Binbasi karar verdigini, bu konuda kamuoyu olus.turmaya 9ahs;malarini

da Serdar OZTURK' tin yuruttugunu, Sel9uk binba§inin serdann daha btiytik is yapacagini,

Ergenekon Operasyonu baslarma ge9irecegini soylerken sahit oldugunu, 90k planh bir

9ahsma i9inde olduklanni, bundan sonra Polisi ve Ergenekon savcilanni su9layan ihbar

yapmayi planladiklanni, bunlar korkulanndan ne yapacaklanni bilmez durumda olduklanni,

her turlu kotulugu yapabileceklerini".. .seklinde iddialara yer verilmi§tir.

Muhabere Elektronik §ube Mudiirliigiine 29.06.2009 tarihinde gelen ve 6683

ihbar numarasi ile kaydedilen ihbarda;

Son gunlerde tilkemizin gundemini me§gul eden Dursun Ci9ek ismi etrafinda yapilan

tartismalar benim gibi 90k sayida TSK mensubunu rahatsiz etmektedir. Size Dursun Ci9ek

isimli bu cuntaci sahis hakkinda konusulan konularla ilgili bilgi vermek istiyorum. Dursun

Albay, 1994-1995 yillannda §irnak'ta Tabur Komutanhgi gorevi yapmistir. Komutanhgi

doneminde emrinde 9ahsan emekli Deniz Piyade Albay e birlikte katildiklan bir

operasyon sirasinda siviller uzerine ates a9ma emri veriyor. A9ilan ates sonucu bir sivil

vatandas oluyor. Bu olaydan sonra sorusturma a9ildi Dz.Bnb , ayni

organizasyonun sivil sorumlulanndan emekli Albay Levent GOKTAS. ve avukat Serdar

OZTURK de vardir. " seklinde bilgilerin yer aldigi goriilmustur.

-§tipheliden ele ge9irilen 1' den 239' a kadar numaralandinlmis evrakta, Mardin,

Midyat ve Koylerine ait bolge etnik yapisi-j^etijili bir9ok kisinin ntifus kagit ornekleri ile



kadin ve erkek fotograflannin bulundugu, bu hususunda diger §upheliler gibi etnik koken ve

azinhklarla alakah 9ahsmalara katki sagladigi anlasilmistir.

Hakkinda evrak tefrik edilen Ko9ero SALUCl ile olan telefon goriismelerinin

i9eriginden,siiphelinin Ko9ero Salu9i'yi sorusturmanin her asamasinda yonlendirdigini ve

aralarmdaki bu irtibatin orgiitsel mahiyette oldugunu a9ik9a ortaya koymaktadir

Siipheli Dursun Ci9ek imzah "irticayla Mticadele Eylem Plani"bashkh orgiit

talimatiyla hazirlanan belgenin fotokopisinin siiphelinin biirosunda ele ge9irilmesi,siiphelinin

orgiitteki konumunun onemini gostermektedir.

Bu sorusturma kapsammda tutuklanan orgiit iiyeleri Mustafa Levent Goktas , Levent

BEKTAS; ve Hiiseyin Buzoglu ile olan irtibatlan da telefon gorusmelerinden a9ik9a

anlasilmaktadir.

GUNDEMLERiM\gundemlerim isimli beige i9erisinde, "D.B'nin elindekilerin Av. Serdar

Oztiirk uzerinden L. Goktas'a gonderilmesi" seklinde ibarelerin oldugu,

KAFES EYLEM PLANI/kafeseylempIani/KAFES EYLEM PLANI-5" Isimli

belgede; "Meydana gelebilecek hukuki durumlarda Ozel Opersyon Giicii K.nin onayini almak

suretiyle, Av. Serdar OZTURK'ten destek ahnabilecektir." seklinde isminin yer aldigi

goriilmiistiir.

§iipheli Levent BEKTA$ tan elde edilen 3 Nolu CD i9inde bulunan fuhus_9etesi.pdf

isimli beige i9eriginde,

-aa\Bu raporu kim hazirlamis" isimli klasor i9erisinde; Fuhus_9etesi.pdf isimli "pdf' dosyasi

incelendiginde, "Dz. K. Komutanhgi i9erisinde Istihbarat ama9h Organize Fuhus 9etesinin

varhginin arastinlmasi" konulu belgenin tamaminin 12 sayfadan ibaret oldugu ve Dz. K.

Komutanhgi i9erisinde istihbarat ama9h organize fuhus 9etesinin varhginin arastinlmasi

konusunu i<;erdigi tespit edilmistir.

Sanik Ilyas CINAR dan elde edilen 51 nolu CD' nin i9eriginde; "revu/ Masaj" isimli

Excel dosyasimn i9eriginde;

ZUHAL AZERI, 5323629325 FATIH-5326253128. (FATIH'iN EKiBINDEN

CEVAT TA ZUHAL'FN KONTROLUNDE).. KEMALETTrN-542 (KEMALETTFN

.... Z LA DIREKT TEMASTA) ile baslayip NAZLI 539 ile biten "1" sayfahk yazinin

oldugu, i9eriginde;

DILEK BOZKAYA' nin isminin karsihginda irtibat bilgisi olarak "SERDAR(AVKT)-

532 (avukat bize yakin, Mustafa Levenf'le siki irtibati var)..HAKKI-536 BE§IR-

532 DFNCER-532 " seklinde bir not bulundugu gorulmiistiir.

e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Degerlendirilmesi:

Ergenekon silahh teror orgiitiiniin iilkede kaos ortami yaratmak suretiyle darbeye

zemin hazirlamak i9in siipheli Dursun Ci9ek'e hazirlattigi ve bilahare uygulamaya konulan

"Irticayla Miicadele Eylem Plani" bashkh belgenin bir suretinin siipheli Serdar Oztiirk'iin

Ankara'da bulunan ofisinde yapilan aramada ele ge9irilmistir. Bu belgede yer alan planin

mahiyeti ve gizliligi goz onune ahndiginda, bu nitelikteki bir belgenin orgiit tarafindan

siipheliye verilmesinin,onun orgiitteki giivenilirliligini ve orgiitsel konumunu a9ik9a ortaya

koymaktadir.

Soz konusu belgenin supheliye verilmesinin temel ama9lanndan birinin, siiphelinin

aym zamanda miidafiligini yaptigi orgiit yoneticisi olmak su9undan cezaevinde tutuklu

bulunan sanik Mustafa Levent Goktas'a bu planda yer alan bilgilerin ulastinlmasi suretiyle,

ergenekon teror orgiitii iiyesi olmak su9undan cezaevinde tutuklu bulunan saniklann orgiitiin
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halen 9ahsmalanna ve eylemlerine devam ettigini ortaya koyarak orgtit iiyelerinin

motivasyonunu arttirmaya yonelik oldugunu gostermektedir.

Ozellikle, siiphelinin "Ama bedelini bedelinide odeyecekler her saniyenin bedelini

odeyecekler her saniyenin tamam". " igerde kaldigi her saniyesinin ben bunlara hesabim

soracam''.."Ben ben bu ayin sonunu bekliyorum bu ayin sonuna kadar ee komutanimi

birakirlar birakirlar birakmazlarsa var ya bugiine kadar elimdeki dokmedigim btitun bilgileri

dokiicem" . "Bunlar bundan gok bundan bu olay bu olaylar patladigin da gok zor yirtacaklar"

"Yok yok o bu sarlatanlik o kadar uzun surmeyecek insaallah yakinda bu sarlatanhgi

yapanlann hepsini topluyacaklar hig endise etme ". "bisey olacagi filan yok bu isin sonunda

bu isi yapanlar tutuklanacak bu isin sonunda tamam endise etme " seklinde yer alan telefon

goriismelerindeki ifadelerinden, siiphelinin "Irticayla Miicadele Eylem Plani"m uygulamaya

konuldugunu, planin uygulanmasi sonucunda iilkede meydana gelecek kaos ortamindan

istifade edilerek askeri mtidahaleye zemin hazirlanacagini ve bu yolla basta sorusturmayi

yiiriiten savcilar olmak (izere bircok kisi ve kurulusa zarar verileceginin planlandigindan

haberdar oldugu anlasilmaktadir.

Stiphelinin "Abi yakin civarinda temiz telefon var mi?" "Telefonda

konusmayalim".."Ya telefon gelince konusahm onu ben bakayim dosyaya tamam","Yani

gorusuruz diyorum yani telefonda konusacak kadar sey degil" , "Eee o konuda artik bundan

sonra ee gok daha dikkatli bd'yle konusmalara dikkatli edecez su olacak bu olacak". "Cetin,

dayiyla gorusmemiz gerekiyor... onemli"... "Birde dayiyla da gorusmemiz lazim abi gok

ac//"§eklindeki telefon goru§melerinde yer alan ifadelerinde, gizlilige biiyiik ozen gosterdigi

ve a9ik kimligi tespit edilemeyen "dayi" kod isimli bir §ahisla gizli gorii§meler yaptigi

anlasilmaktadir.

§iipheli Serdar OZTURK'un kullandigi, Be§iktas ilcesi Bebek Mahallesi Cevdet pasa

mahallesi Oral Apartmani No:7/4 sayili i§ yerinde yapilan aramada, 96p kutusundan yirtilmi§

bir §ekilde elde edilen ve gorevlilerce birle§tirilen kagidin yapilan incelenmesinde;

"Haldun;Nihat'la gorustum yanimizda gardiyan Hikmet'te vardi. Cumartesi yada

Pazar(herhangi biri) olmasi daha iyi. Hikmet ben dedi vardiya Nob. ayarlanm. Ve (o)

nobetgi... ve 112 acil +jandarmayla senle beraber... dedi. Hikmet'e... gardiyana 1000YTL

verilecek....J.Yzb ... den aleak (eger ayarlanirsa)....Serdar'a soylicem.Serdar ... Filize gitcek

bu is igin. Gardiyan, jandarma.l 12, gapa, gata. J.Yzb Mustafa'dan haberim yok. Yann Serdar

Nihat 'i gotursun. Nihat agik agik Filize sorsun ne verelim diye. Bu is igin herhalde 10-15 bin

$ yeterli sende yoksa Orhan'dan olmadi M.Kurt'tan alalim. Borg olsun lutfen hastane isini

yapahm. olcem. Yiizbasi ayarlansa hig problem olmazJ.Yrb.Hasan iginde eger gerekliyse

yapanz diyelim.Yani gb'zum Yzb ve Av.Filizde... Safha safhaplan lazim gardiyan-jandarma-

112 acil-gapa-gata bizim hanim sana msj cekmis cevap alamamis.

Sef(orhan dag) sana ne soyleyecegimi ne diyecegimi bilemiyorum. Basimiza bu is geldi

perisan olduk. Allah senin gibi bir dost... versin. Sefbu Ihsan Kalkavan Fetullah hocanin gok

iyi adamimis.Kizkardesi vasitasiyla ona ulasabilirsek bizi gikartabilir. Haldun'la senin

ellerinden dp... Bugu'n ziyareti geldi. Irfan OKAN vakiflar bankasina 231 milyar takmis.

Onlarda icraya basvurmus. tabi bize de yansidi, hanim bosanahm da kurtulalim dedi.

Borgtan dedi bende kabul ettim. Pers. gu'nu ....mahkemesinde bosanacaz. Ihsan... gok iyi

adami... hersey biter... desini kullamp ulasilabilir". §eklinde ifadelerin yer aldigi nottan,

§tiphelinin, orgiitiin talimatiyla orgiit iiyesi Mustafa Levent Goktas'i cezaevinden ka9irmak

amaciyla planlar yaptigi, bu ama9la gortismelerde bulundugu, ancak elinde olmayan

sebeplerle sonuca ulasamadigi anlasilmaktadir.

Serdar OZTURK ile Ko?ero SALU^I arasinda ge9en ve SERDAR'in "Nedir o

higbir sekilde poliste ifade vermeyeceksin tamam mi? 4 giin bekleyecez hig bi sekilde poliste

ifade vermeyeceksin "Sen bana eee efendime soyluyeyim is birligi teklifettiler ee komutanlar
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aleyhinde ifade vermemi teklif ettiler bunu kabul etmedigim iqin beni yakaladilar"

KOCERO 'nun "He o ifadeyi zaten savciya verdim savcihga suq duyurusunda bulundum "

SERDAR 'in "Tamam qok guzel onu qok giizel yapmissin tamam mi hiq merak etme hig endive

etme tamam mi?, KOCERO'nun "Ama Sehmus ta onlan takip etsin alsin gondersin gunku

bende bisey yok yani su an bende hig bisey ifadelerde bende yok" dedigi, SERDAR'in "Sen

istanbula gel ben istanbuldayim gorusuruz tamam mi?" , KOCERO'nun "Tamam abi" ,

SERDAR'in "Kesinliklepoliste ifade vermeyeceksin kesinlikle sana bizde milliyetqiyiz bizde

seyiz ee iste gel bak bize yardima ol" , KOCERO 'nun "Yok abi yo benim allaha qok stiktir

ki benim konumum belli .. " dedigi, SERDAR 'in "Ha gizli tanik ol bunlara takti gunku bu

gizli tanik ol virt zirt falan diyecekler tamam mi?" ... "Sen hig merak etme bak LEVENT

albay 2 aydir igerde" , KOQERO'nun "Tamam abi" , SERDAR'in "Tamam mi bu isin

sonunda bisey olacagi filan yok bu isin sonunda bu isi yapanlar tutuklanacak bu isin

sonunda tamam endive etme" seklindeki telefon goriismelerinin i9eriginde, siiphelinin

ergenekon silahli teror orgutii iiyesi olmak sucundan gozaltina alinan Kocero Saluci ile daha

onceden tanismis olmasina ragmen, orgiitsel konumunun ortaya cikmasim onlemek amaciyla

onun miidafiligini tamdigi baska bir avukata yaptirdigi,bu avukatin vekalet iicretini kendi

cebinden odedigi ve Kocero Saluci'yi "emniyet birimi tarafindan askerler aleyhine ifadeye

zorlandigf yonunde gercek disi ifade vermesi hususunda yonlendirdigi,hatta Mustafa Levent

Goktas'in tutuklu oldugunu ve bu sekilde ifade vermemesi halinde kendisinin de

tutuklanabilecegini soyleyerek korkuttugu tespit edilmistir.

§uphelinin, yillardir goriismedigi Silopi'de gorev yaparken tanistigi ve ekonomik

durumu iyi olan Kocero SALUCI 'nin avukathk iicretini odemesi, bu sahisla orgiitsel

iliskisinin halen devam ettigini ve onun bu faaliyetleri orgiit adina yaptigini acikca

gostermektedir.

§iipheli Serdar OZTURK e hukuk biirosunda yapilan aramada, ^ahsma masasinin

iizerinden elde edilen bir adet 11x4 cm ebadinda D.B ibaresi ile baslayip tamamdir ibaresi ile

biten tek yonlii bilgisayar ciktisi dokiimanda;

"DilekB...: (AH Turkmen Goruntu+Resim, Alb. Ilyas Qnardan Sorulacak), B.. Y(S...B

kullamma hazir), Pinar Kaya: S..T A (Qah^masi tamam gdruntu+resim), Z.A: Fatih

I...(tamamdir), Hulya Metin (Havacilardan tamamdir)" seklinde ibareleri yazan notta

,siiphelinin ,Ergenekon teror orgiitiine yonelik sorusturma kapsaminda gozaltina alinan

siiphelilerle irtibath oldugu ve orgiit adina bazi degerlendirmeler yaptigi goriilmektedir.

Yine sanik ilyas CINAR' dan elde edilen 51 nolu CD' nin iceriginde; "revii/ Masaj"

isimli Excel dosyasinin iceriginde;

DlLEK BOZKAYA' nin isminin karsihginda irtibat bilgisi olarak "SERDAR(AVKT)-

5327 (avukat bize yakin, Mustafa Levent"le siki irtibati var). seklinde bir notun bulundugu,

bu degerlendirmeden ,siiphelinin, sanik Ilyas Cinar ile irtibath oldugunu ortaya koymaktadir.

Siipheliden elde edilen 1 sayfadan ibaret "5/Z£ IZMIR VE CWARI HER KONUDA

YARDIMCIOLACAKLARMIS" bashkh isim listesinde;

"Yasar M, Ahmet K., Muammer KARABULUT, Halil N, H., Emin ALICI, Cem G.,

Suat B.H., Liitfii S., Ferhat F., Erbay Colokoglu., Ayse G. C., Salih A. B., Erol E. ve B. V

isimli sahislara ait mesleki konumlan, telefon numaralan ve sahislann karsiliklannda (Zaten

Tiim Projelerde var, bircok bahriyeli Kuvvet Komutamn cozemeyecegi sorun yok. Her turlii

teklife acik, Cevresi Genis Her tiirlii sorunu 9ozer, Kendisini 9ekinmeden her tiirlii

arayabilirsiniz, eli her yere uzamr, gorev bekliyor, zaten gorev aldi.) seklinde

degerlendirmelerin bulundugu goriilmiistiir. Buradan da ,6rgiitiin bazi askeri kisiler hakkinda



istihbarati 9ahsmalar yaptigini ve buna iliskin bilgilerin, siiphelinin de i9inde yer aldigi orgiit

mensuplanna ulastirdigini gostermektedir.

KAFES EYLEM PLANI/kafeseylemplam/KAFES EYLEM PLANI-5" Isimli

belgede; "Meydana gelebilecek hukuki durumlarda Ozel Opersyon Giicii K.nin onayini almak

suretiyle, Av. Serdar OZTURK'ten destek almabilecektir." seklinde yer alan ibareden,

siipheli Serdar OZTURK' iin, ozellikle orgutiin talimatiyla orgiit iiyelerine hukuki yardimda

bulundugu anlasilmaktadir.

§iipheli Serdar Oztiirk ile sanik Levent Bektas arasinda,6zellikle Mustafa levent

Goktas'in tutuklanmasina miiteakip yogunlasan telefon goriismeleri ve gizli

bulusmalar,siiphelinin her iki orgtit iiyesi arasindaki irtibati sagladigini ve cezaevinde bulunan

Mustafa Levent Goktas bu sahistan aldigi bilgileri ulastirdigini gostermektedir.

§iipheli Serdar OZTURK'tin ofisinde yapilan aramada ele ge9irilen belgelerden 7

adet belgenin, TCK'nm 326 ve 327. maddelerinde belirtilen "Devletin Guvenligi ve iq veya

dis siyasal yararlan bakimindan niteligi itibariyle gizli kalmasi" gereken belgelerden oldugu

Disisleri Bakanhgi Hukuk Miisavirliginin 03.09.2009 tarih ve 2009/1718 sayih yazilanndan,

Genelkurmay Baskanhgina ait gizli ibareli belgelerden 1 adedinin TCK'nin 326.

maddesinde belirtilen "Devletin Guvenligine veya ic veya di§ siyasal yararlarma iliskin

belgelerden" oldugu ve halen gizliliginin devam ettigi, gizli ibareli 2 adet belgenin TCK'nin

327. maddesinde belirtilen "Devletin Guvenligine veya i9 veya dis siyasal yararlan

bakimindan niteligi itibariyle gizli kalmasi gereken belgelerden olduklan ve halen

gizliliklerinin devam ettiginin,

Yine siipheli den elde edilen GIZLI ibareli 58 adet belgenin, TCK'nin 334.

maddesinde belirtilen "Aciklanmasi Yasaklanan ve Niteligi itibariyle Gizli Kalmasi Gereken "

belgelerden olduklan ve halen gizliliklerinin devam ettiginin,Genelkurmay Baskanhgi Askeri

Savcihginin 24.06.2009 tarih ve 2009/479 sayih yazilanndan anlasilmistir.

§iipheli Serdar OZTURK' iin soz konusu gizli belgeleri, Ergenekon silahh teror

orgutiinun ana dokiimanlarinda belirtildigi gibi bilginin paraya 9evrilebilirligi ve gu9lii bir

istihbarat aginin olusturulmasi seklindeki kararlarm uygulamaya ge9irilmesi amacina matuf

olarak orgiit adma temin edip, orgiitiin ozel istihbarat arsivine aktarmak uzere bulundurdugu,

belgelerin bazilannin tarihleri goz oniine alindiginda siiphelinin askeri gorevi sirasinda bu

belgeleri almis olma ihtimalinin bulunmadigi, diger orgiit uyelerinden gelen belgeleri orgiitiin

ust birimlerine ulastirmak iizere topladigi a9ik9a sonucuna vanlmistir.

Elde edilen deliller birlikte degerlendirildiginde;

§iipheli Serdar OZTURK'iin, yukanda a9ik9a izah edilen farkhhk ve 9esitlilik arz

eden tiim eylem ve faaliyetlerinin orgiit iiyeligi kapsaminda bulundugu, aynca diger orgiit

iiyeleri tarafindan kendisine verilen veya bizzat kendisinin temin ettigi "Devletin guvenligi ve

iq veya dis siyasal yararlan bakimindan niteligi itibariyle gizli olan ve gizli kalmasi gereken

belgeler He kanun ve nizam geregi gizli kalmasi gereken " belgeleri orgiit adina bulundurup,

orgutiin diger birimlerine ilettigi ve 90k sayida ruhsatsiz mermi bulundurdugu anlasilmakla,

Supheli Serdar OZTURK' eylemlerine uyan, TCK.314/2,TCK'nin 326, 327 ve 334,

6136 Sayih Yasanin 13/1,3713 Sayih Yasanin 5. maddesi geregince cezalandinlmasi

geregi ve hakkinda TCK'nin 53, 58/9, 63 maddelerinin uygulanmasi talep idilmislir.

4- §iipheli Ufuk AKKAYA

a-Savunmalan:

Emniyet beyam



1983 yihnda Ankara dogdugunu, Ilk, orta ve lise ogrenimini Ankara'da

tamamladigini, ailesinin is.i geregi Izmir'e ta§indiklanni, yaklas.ik 3 yil burada kaldiktan sonra

1 yil 2 ay okul nedeniyle Eskisehir'de kaldigini, sonrasinda i§i geregi istanbul'a tas.indigini, o

tarihten beri Ulusal Kanal da cah§tigini, 2009 yihmn Mayis ayinda Meral ERGENE ile

evlendigini, ticari bir sirketinin olmadigini, suan ki isyerinde 9ahsmakta oldugunu, pasaport

almadigim, yurtdisina herhangi bir 9ikisinm bulunmadigini,

Levent TEMIZ, Adil Serdar SACAN, Emcet OLCAYTU isimli sahislan tanidigini,

Adil Serdar SACAN'i basinda 9ikan haberlerden ve emniyet mensubu oldugu donemden

bildigini, kendisi ile iki kez Ulusal Kanal adina giivenlik konulan hakkinda, adli meselelerle

ilgili olarak roportaj yaptigini, avukat Levent TEMlZ'le bir basin toplantisinda gazetecilik

faaliyeti yiiruttiigunden dolayi tanistigini, avukat Emcet OLCAYTU'yu, hem Aydinhk

dergisi'nin hemde Ulusal Kanal'in hukuk danismani olmasi sebebiyle tanidigini, diger

sahislan tanimadigini,

Habip Umit SAYIN, Hayrettin ERTEKIN, Vedat YENERER, Emin GURSES, Orhan

TUNC, Muammer KARABULUT, Coskun CALIK, ve Ayhan CELIK isimli sahislan tamyip

tammadigi, tanidigi sahislar ile olan iliskilerinin neler oldugu sorulanna cevaben, hi9birini

tanimadigini, Sadece Orhan TUNC ile tahliyesinden sonra kanallanna yapmis oldugu

ziyaretten dolayi tanistigini, diger sahislan tanimadigini,

Fuat TURGUT'un, Hrant DINK cinayetinin azmettiricisi iddiasi ile yargilanan Yasin

HAYAL'in avukati oldugunu, gazetecilik faaliyeti 9er9evesinde kendisini tanidigini,

Yal9in KUCUK ve Tuncer KILINC ile ge9mi§te gazetecilik faaliyeti geregi

gorii§melerinin oldugunu

Osman Metin OZTURK ve Mustafa Namik Kemal BOYA ile gazetecilik faaliyeti

kapsaminda telefonla goriismelerinin oldugunu, Prof. Dr Erol MANISALI Ulusal Kanalda her

hafta diizenli olarak program yaptigini,

Milli Hukiimet programimn Isjji Partisi'nin Genel Kongresinde kabul edilmis bir

program oldugunu, i§9i partisinin faaliyetlerinin Yargitay Cumhuriyet Bassavcihgi tarafindan

denetlendigini, parti faaliyeti ve programlannin anayasal guvence altina ahndigini, Milli

Hiikiimet programindan da bu kapsamda bilgisi oldugunu, atih su9la da ilgisi olmadigini,

Tiirkiye Gen9lik Birligi'nin yaptigi basin a9iklamalanni izledigini, bilgisinin bu kadar

oldugunu,

Istanbul Emniyet Mudurliigu Muhabere Elektronik §ube Mudiirlugiine 18.10.2009

tarihinde gonderilen "Aydinhk" konulu ihbarda "Bugiin Aydinhk dergisi mansetinde

bahsedilen basbakamn karanhk telefon goriismesi Ergenekoncu Levent ERSOZ' iin

arsivindendir. Bu arsivde Basbakan ve 90k sayida AKP'li bakana ait ses kayitlan

bulunmaktadir. Bu arsiv s.u anda Aydinhk dergisinde bulunmaktadir. Bu ses kayitlannin asil

kaynagi Deniz Yildinm ve Ufuk Akkayadir. Dergiye bakarsaniz anlayacaksiniz. Kolay

gelsin." seklindeki mesaj ile ilgili olarak, Levent ERSOZ'u tanimadigini yukanda da

beyan ettigini, Deniz YILDIRIM'in Aydinhk dergisi'nin genel yayin yonetmeni ve

meslektasi oldugunu, bahse konu iddia edilen ses kayitlarmdan Isci Partisi'nin

17.10.2009 tarihinde yapmis oldugu basin toplantisi aracihgiyla haberdar oldugunu, bu

konunun ajanslara da dustiigiinu,

Aydinhk Dergisinin 18/10/2009 Tarihli 1161. Sayisinda "KKTC devletini bitirme

plam yaptilar", "ERDOGAN VE TALAT'IN KARANLIK TELEFON GORU§MESi"

bashgiyla kapaklastinlan ve Ba§bakan Recep Tayyip Erdogan ile Mehmet Ali Talat arasinda

ger9eklestigi iddia edilen telefon goriismesinden haberdar olmadigini,

Ayni adreste elde edilen (1002) ile numaralandinlmis dokiimanda; "Devrimci

Karargah Devrim i9in savasmayana sosyalist denmez" seklinde kapak yazisi oldugu

degerlendirilen ve iizerinde sozde Devrimci .Karargah'1 simgeleyen sembol ile sayfanm arka
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yiiziinde el yazmasi ile "Eylemler" ba§hgi altinda "7 Agustos 2008 1. Ordu Komutanhgi, 1

Aralik 2008 AKP'ye sabotaj, 12 Ocak 2009 Bank Pozitif saldinsi" seklinde yazilan

www.devrimcikaragah.com adh internet sitesinden alindigini, atih su9la ilgisi bulunmadigini,

Aym adreste elde edilen (134), (135) ile numaralandmlan Cok Gizli ibareli

dokumamn; "Bu mektubu yazmadan once 90k dusiindum" ibaresi ile baslayip "Liitfen bu

mektupla beraber gonderdigim cd'leri 90k iyi inceleyin Saygilar" ibaresi biten i9eriginde

Sedat PEKER ve sorusturma kapsaminda hakkinda islem yapilan sahislardan Veli KUCUK

isimli sahsin isminin ge9tigi goriilmiistur. Mektubun kim tarafindan gonderildigi, mektup

i9eriginde ge9en ifadeler ve CD'lerin ne oldugu, Veli KUCUK isimli sahsi taniyip tammadigi,

taniyorsa iliskilerinin neler oldugu sorulanna cevaben; bu soruyu yukarida yamtladigini,

Ajandanin (369) ile numaralandinlmis sayfasinda yer alan; "Sami Toprak - Karargah

Evleri" seklinde notta ge9en Sami TOPRAK'1 l§9i Partisi MKK(Merkez Karar Kurulu) iiyesi

olmasi sebebiyle tanidigini, Karargah Evleri sorusturmasinda bilirkisilik yaptigini, haber

maksadiyla almis oldugu bir not oldugunu, atih su9la bir ilgisi bulunmadigi,

Ajandanin;

(374) ile numaralandinlmis sayfasinda; "Kayseri Alay Komutani Cemal Temizoz

APO sorgusunda", "Prof.Dr.Yal9in Ku9uk (Hilmi Ozkok darbesi)",

(381) ile numaralandinlmis sayfasinda; "Yal9in Ku9iik ile H.Ozkok uzerine",

seklinde notlar oldugu gortilmustur. Sorusturma kapsaminda hakkinda islem yapilan Yal9in

KUCUK isimli sahisla olan iliskisinin ne oldugu, bahse konu notlar hakkinda ne tur bir

bilgiye sahip oldugu sorulanna cevaben; haber yapmak amaciyla almi§ oldugu notlar oldugu,

bunlar ile ilgili haber yapmadigini,

Ajandanin (394) ile numaralandinlmis sayfasinda; "Bende Ergenekoncuyum" seklinde

not oldugu goriilmustur. Konu ile ilgili ne tur bir bilgiye sahip oldugu sorusuna cevaben; suan

ismini hatirlayamadigi aydinlarm yurutmus oldugu "Cumhuriyeti Savunmak Su9sa Bu SU9U

Bende isliyorum Oyleyse Beni de Aim" kampanyasi ile ilgili almis oldugu not oldug, bu konu

ile ilgili Ulusal Kanal da haber yapildigini, atih su9la bir ilgisi bulunmadigini,

Hatice BAHTIYAR isimli sahislin yayinci oldugunu, kendisinden bir kitap istemek

mail adresini internetten aldigini, atih su9la bir ilgisi bulunmadigini,beyan etmistir.

Savcihk beyam

Kendisinin emniyette ifade verdigini, ifadesinin dogru oldugunu, ekleyecek baska

bir hususun bulunmadigini, Ulusal Kanal istihbarat sefi olarak gorev yapmakta oldugunu,

Aydinhk Dergisinde her hangi bir gorevinin bulunmadigini, kendisinin bilgisayarlanndan

Aydinhkta yayinlanan telefon goriismelerinin 9ikmadigini, kendisinin bilgisayanndan 9ikan

MIT' e ait gizli belgelerin mahkemenin dagittigi CD' ler i9erisinde bulunan bilgilerden

oldugunu, kendisinden 9ikan fisleme notlannin tamaminin, Ergenekon sorusturmasi i9inde

bulunan klasorlerden almdigini, orgutsel i9erikli dokuman olarak tabir edilen LOBI,

ERGENEKON, MAFYA vb. belgeler 6 adet MlT'den mahkemeye gonderilen dokumanlar

i9inde mevcut oldugunu, bu CD' lerin degisik yerlerde yayinlandigini ve CD' lerin tamaminin

internette word ortaminda bulundugunu,

Kendisinin Aydinhk' ta yayinlanan ses kayitlannin goriisme tutanaklanni l§9i Partisi

Genel Baskan vekilinin basin a9iklamasinda duydugunu, kendisinden 9ikan dijital verilerde

goriisme ve ses kayitlannin bulunmadigini,

Mehmet Deniz YILDIRIM' in gazeteci arkadasi oldugunu, Ulusal Kanal ile Aydinhk

dergisinin aym binada oldugunu fakat yonetimlerinin farkh oldugunu,

Kendisinden gizli beige 9ikmadigini, Genel Kurmay Baskanhgina ait hizmete ozel,

sahsa ozel miihiirlii ve incelendi kaseli belgelerin su an i9in hatirlayamadigi belgeler

oldugunu, internetten almis olabilecegini, f.m.
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Basbakana ait banka dekontunun kendilerine mektup ile geldigini, ancak kendilerinin

yaptigi ara§tirmalarda belgenin sahte oldugunu anladiklanni ve yayinlamadiklanni, hatta

Mersin Milletvekili Mehmet Dengir FIRAT ile alakah da benzer bir dekont geldigini, o

dekontu da yayinlamadiklanni,

Aydin Cine bilgileri basjikh Zekeriya OZ ile ilgili notlann kendilerine bir §ekilde

geldigini, dogrulatamadiklan i9in yayinlamadiklanni,

Kendisinden dijital olarak elde edilen Ergenekon soru§turmasi ile alakah bazi

tutanaklann dijitalinin bulunmasini da bazi belgelerin soru§turma sirasinda basina sizdinlmasi

sonucu elde ettigi veriler oldugunu, Emniyette kendisinin bunlan elde edecek her hangi bir

tamdiginin bulunmadigini, hatta buna benzer bazi tutanaklann basinda yer ahnca bazi

avukatlann bize verilmeyen belgeler basina verildi s.eklinde a9iklamalar yapmis. olduklanni,

kendisinden 9ikan belgelerin daha once sizdinhp basinda yayinlanan belgeler oldugunu,

kendisinin hicbir sekilde emniyetten beige temin etmedigini,

Kendisine ait el yazmasi notlarda gecen Devrim ve Ordu ile ilgili notlann l§9i Partisi

Genel Kongresinde tuttugu notlar oldugunu,

Kendisinin iddia edilen Ergenekon orgiitu ile hi?bir alakasimn bulunmadigini, Sadece

meslegini yaptigini beyan etmistir.

Sorgu beyani

Evinde ve isyerinde yapilan aramalarda ele ge9irilen dokiimanlarda 90k gizli ve gizli

ibaresinin bulundugu iddia edildigini, iddia edilen Ergenekon orguttiniin dokiimanlarinin

oldugu soylendigini, kendisinin gazeteci oldugunu, Ulusal Kanal Televizyonunda istihbarat

sefi oldugunu, evinde ve i§yerinde bulunan biitiin belgelerin aleniyet kazanmis. oldugunu, her

gazetecinin arsivinde bulunan belgeler oldugunu, ozellikle bazi dijital verilerden

bahsedildigini, Ergenekon davasinin goriildiigu 13 ACM ye MIT tarafindan gonderilen 6

adet CD'nin i9erisinde yer aldigini, imzasiz oldugunu, hi9bir damga ve muhiiriin de

bulunmadigini, CD lerin taraflara ve katilanlara dagitildigini, aleniyet kazandigini,

bilgisayannda ve hard disk incelemelerinde elde edilen belgelerin daha once Ergenekon

sorusturmasi surecinde adli ve kolluk makamlan tarafindan basina sizdinlan belgeler

oldugunu, bu belgelerin medyada da yer aldigini, soz konusu iddialari kabul etmedigini,

hepsinin gazetecilik faaliyeti geregi, yapilan §eyler oldugunu, bir9ok gazetecinin arsivinde

bulunan belgelerden oldugunu, serbest birakilmasini talep ettigini, C.Savcihgindaki ve

Emniyetteki ifadesinin dogru oldugunu, evinde yapilan aramada ele ge9irilen dokumanlann

kendisine ait oldugunu, bilgisayanndan, arsivinden elde edildigini, ancak hi9bir gizliliginin

bulunmadigini, hepsinin mahkeme dosyasinda mevcut oldugunu, beyan etmistir.

b-Elde Edilen dokuman ve materyeller;

a- Beyoglu iktsi Kadi Mehmet Mahallesi Yeni^e^me Sokak Birlik Apartmam

No:18 Daire:7 sayih adresinde yapilan aramada;

- l'den 155'e kadar numaralandinlmis CD/DVD

- 1 den 60 a kadar numaralandinlan fotograf

-1 adet siyah renkli ACT ibareli A4 ebadinda blok not defter

-1 adet "GiRI§" ibaresiyle basjayip "yol gostermelidir" ibaresi ile biten 24 sayfahk kitap9ik

-1 adet "LOBI" ibareli 25 sayfadan olu§an kitap9ik,

-1 adet i9erisinde 5 poz bulunan fotograf negatifi,

-1 adet kapak sayfasi yirtilmis., arka kismi mavi renkli ku9iik not defteri,

-1 adet kirmizi renkli i9 sayfalan birbirinden aynlmis. telefon fihristi



-1 adet uzerinde el yazmasi ile "Ferit ILSEVER B-54" ibaresi bulunan "BARAN" isimli

derginin 68. Sayisi,

-Degisik tarih ve sayilarda; 75 adet ONCU GENCLIK, 38 adet GOKYUZU, 38 adet

GENCLIK CEPHESI isimli dergiler oldugu gdrulmusfakat ahnamamistir,

- 1 'den 461 'e kadar numaralandinlmis dokuman,

- l'den 3'e kadar numaralandinlan 3 adet teyp kaseti,

- 156'dan 213'e kadar numaralandinlan CD/DVD

-1 adet "TURKSAT" ibareli sari renkli 2007 yihna ait ajanda,

-1 Adet FULSAC ibareli gri renkli 2005 yihna ait kenan telli ajanda,

-1 adet "HEDEF ALLIANCE" ibareli yesil renkli 2006 yihna ait ajanda,

-1 adet "KIRLANGIC" ibareli lacivert renkli 2008 yihna ait ajanda,

- 462'den 471' e kadar numaralandinlan dokuman,

-1 adet "SOLGAR" ibareli kapak sayfasi bulunmayan not defteri,

-1 adet "MAKSIMUM NET" ibareli siyah renkli 2006 yihna ait ajanda,

-1 adet "FINESCO" ibareli siyah renkli 2003 yihna ait ajanda,

- 472' den 482'ye kadar numaralandinlan dokuman,

- 483'den 498' e kadar numaralandinlan dokuman,

- 214' den 252' ye kadar numaralandinlan CD/DVD,

- 499' dan 503' e kadar numaralandinlan dokuman,

- 253 ile numaralandinlan CD,

-1 adet SULJDAN ibareli telli kticiik not defteri,

-1 adet "TURK HAVA KURUMU" ibareli siyah renkli 2009 yihna ait ajanda,

- 254' den 273' e kadar numaralandinlan CD/DVD,

-1 adet ERICSSON marka 520080-61-402961-2 imei numarali yesil renkli cep telefonu

- 4' den 54' e kadar numaralandinlan "Mini DV" kaset

- 274' den 386' ya kadar numaralandinlan CD/DVD

-1 adet "Hismanal" ibareli siyah renkli telefon fihristi,

-3 adet "RTUK" Radyo ve Televizyon Ust Kurulu ibareli not defteri,

-1 adet "BIOFENAC" ibareli pembe renkli telli kiiciik not defteri,

-BARAN isimli derginin 115 ve 120. sayilan

- 504' den 1217' ye kadar numaralandinlan dokuman,

-1 adet "WD" marka WCASUQ401635 seri numarali kapasitesi belli olmayan harici hard disk

-1 adet HP marka "CNF7102357" seri numarali siyah renkli notebook bilgisayar,

-1 adet 61 ile numaralandinlan fotograf

-1 adet "Kavram" ibareli telli not defteri,

-1 adet "CREATIVE" marka "S2PFQ68Q521QQ1229N" ibareli 4 GB kapasiteli Mp3 Player,

-1 adet NOKIA marka 2600 model 35377400/372680/2 imei numarali cep telefonu, uzerinde

takih vaziyette "0906070491519" ibareli SIMPLUS Hazir kart marka sim kart,

- 63' den 68' e kadar numaralandinlan Mini DV kaset,

- 1218' den 1396' ya kadar numaralandinlan dokuman,

-1 adet kirmizi renkli kapagi bulunan kareli defter,

- 1397 ile numaralandinlan dokuman,

- 387' den 392' ye kadar numaralandinlan CD/DVD,

-1398' den 1408' e kadar numaralandinlan dokuman

- 393' den 399' a kadar numaralandinlan CD/DVD,

- 1409' dan 1548'e kadar numaralandinlan dokuman,

- 55' den 62' ye kadar numaralandinlan teyp kaseti,

- 400, 401 olarak numaralandinlan 2 adet CD/DVD,

-1 adet uzerinde herhangi bir ibare bulunmayan siyah renkli telefon fihristi,

- 1549' dan 1598'e kadar numaralandinlafltloktim^n,



-Gri renkli canta i9erisinde "Bilim ve Utopya" ibareli siyah renkli telefon fihristi,

-1 adet "ALL IN ONE" ibareli telli not defteri,

-1 adet "FIDAN" ibareli siyah renkli telefon fihristi,

-1 adet "PHILIPS" marka 87350600001190300036147 seri numarah ses kayit cihazi,

- 1599' dan 1660'a kadar numaralandinlan dokiiman,

- 1661 olarak numaralandinlan dokiiman,

- 402 ile numaralandinlan 1 adet CD/DVD,

b- Beyoglu Istiklal Caddesi Deva (,'ikma/i Sokak No:7 Kat:3 sayih adreste

bulunan Ulusal Kanal Haber Merkezindeki valisnia masasinda yapilan aramada;

-1 den 362 ye kadar numaralandinlmis icerisinde cesitli gazete kupurleri, bilgisayar ciktisi ve

fotokopi dokumanlar ile el yazmasi notlar bulunan uzeri Av. Mehmet Nuri AYTEKFN

tarafindan paraflanmis 362 adet dokiiman,

-Ayni yerden elde edilen lacivert renkli iizerinde "Hedef Allience 2009" ibareleri bulunan

icinde degisik sayfalarda el yazmasi notlann bulundugu, sayfalann numaralandinldigi (363

den 524 e kadar sadece el yazmasi notlann bulundugu sayfalar numaralandinlmak suretiyle)

numaralandinlan sayfalann Av. Mehmet Nuri AYTEKIN tarafindan imzalandigi toplam 162

sayfasinda numara ve imza bulunan 1 adet ajanda

-1 den 12 ye kadar numaralandinlmis ve iizerleri Av. Mehmet Nuri AYTEKIN tarafindan

paraflanmis 12 adet Mini DV kasetler,

-1 den 29 a kadar numaralandinlmis ve uzerleri Av. Mehmet Nuri AYTEKIN tarafindan

paraflanmis 29 adet CD/DVD,

-OPTIPLEX GX620 ibareli 35070576571 seri numarah siyah renkli Dell marka bilgisayar

kasasinin icerisinden sokulen uzeri Av. Mehmet Nuri AYTEKIN tarafindan paraflanmis

SEAGATE marka 3ND1FHSB seri numarah 200 GB kapasiteli hard diske el konulmustur.

DOKUMANINCELEMESINDE

Beyoglu ilcesi Kadi Mehmet Mahallesi Yeni £e§me Sokak Birlik Apartmam

No: 18 Daire:7 sayih ikametinde yapilan aramada elde edilen dokiimanlai in yapilan on

incelemesinde;

On Kapak kismi yirtilnus arka kapak kisnii mavi renkli olan kiiciik boy not defteri

dokumanda,

ISTANBUL IL KONGRESI YAZILI dokumanda Ferit Usever Mit Raporunu sunacak, ABD bb'lgeye

saldiracak isyan edecek. Tezkere ile kazandik. Anadolu Topragi direnecek. Zor kosullan yaratmadan direnelim.

Taviz vererek direnmeyelim. Tiirkiye Stratejik bir degijiklik yapacak jeklinde yazi oldugu,

Milli kuvvetlerdeki guttne modeli iflas etmistir §eklinde bajlayan dokumanda 3 Kasim buna bir

ornektir. Partimiz halkin seferberligine giivenmekle. Bir halk hareketi ile hiikiimet yikmak (Kibns Mitingleri)

Milli kuvvetlerin Cephesi Olu§maktadir. Bu parti hepimizin, kabugumuzu kinyoruz. Ulusal kanadi

gu9lendirecegiz. Kitle Orgutlerinde AB fikri yok edilecek. Binanin yonetimine degil halkin yonetimine

goziimuzii dikecegiz §eklinde yazi oldugu,

Orgiit dijina a9ihyorsa ve miicadeleyi orgutliiyor ise o zaman orguttiir. Milli kuvvetleri birle§tirmek ve

oz gucleri biiyutmek gorevimizdir. Hedefi olan orgut ba?an kazanir. Model yaratma ve yaraticihk. Daha

derinlikli parti olacagiz. Bir parti okulu kuracagiz. Genclige talimat genflige hitabet de yaziyor. Tutuculugu

yenecek binalardan fikacak dizginleri fet etme ruhuyla bakmaliyiz ,

Dergi varsa orgut var ile bajlayan dokumanda Merkezi Miidahalenin eksikligi dergi satijim diijurdu.

Orgiitsel toparlanma ideolojik ve politik nitelikte olur. Dergi merkezi politikalan belirler ve genclere ula§ir.

Militan kadro yeti$tirir. jeklinde yazih oldugu goriilmujtur.

2-ADD genflik kollannda tekrar 9ahsmaya baslayalim. 1 Mayis bildirisi hazirlanacak. Pankartlarla

katilalim. Bu kampanyada yaraticihk esastir. Senlikleri ABD karsiti eylemler haline getirelim. Kantinleri

dolasahm. Boykota diger topluluklan katahm.,



Genel Kongre Ankara baslikh dokumanda Gen. Bsk Milli Devlet direnir. Milli ordu direnir. Yeni bir

birim olusturulmahdir. ABD ihra9 edilmelidir. Yasaya bilmek i9in devrim yapmak. Devrim TUrkiye'nin

giindemine girmi§tir. Giiclii bir ordu yaratmahyiz. Az silahh olanlar cok silahh olanlari yener. Orgiitsel

olarak kabugu kirma Kitle orgiitlerinde 9ahsmayi onemseyecegiz. Medya atagi. Kadro sorunu. Yaygin kitle

faaliyeti onceligimiz degil. Kadro adaylanmiza egitimler verecegiz seklinde yazi oldugu,

Ozlem K Dergi ile baslayan dokumanda Vedat (Diyarbakir) kitleden kopukluk. Kurt politikamizi

dinletemiyoruz. ilkay (Akademik kuliip) Orgiit merkezi masa basinda oturuyor. Muhasebe yapacagiz. Sivil

topluluk DY sapmasi olur. Ama MLKP de olabilirsin. ismail B. Parti siyasetleri tartismiyoruz. Se9imleri

konusmadik. Kongre siyasetleri 90k tartistirmadi seklinde yazi oldugu,

Se9im analizleri abarttik ile baslayan dokumanda Milli Kuvvetler icin giic yaratmahyiz. Savas

eylemlerine kitle orgutleri ile katildiklannda gidelim. Kemal Guriiz'ii referans olmadigmi soyleyelim. OG siyasi

?izginle durmak ama kendi oz giiciimiiz ve kendimizi insa edelim. Akademik kuliiplerde olahm. Sol yiizii kalsin

Sivil toplumculuk, seklinde yazih oldugu tespit edilmistir.

Kirmizi Renkli sayfalari birbirinden aynlniis telefon flhristi dokumanda;

MYK'nin sunusu: AKP yikmak milli hiikumet. Her kesimi birlestirmek.

Emperyalizme karsi her giice sanlmak zorundayiz. Program etrafmda birlesmek.

Gerekligin vatan savunmasinin hattidir. Birlesenlerle ideolojik mucadele.

Merkezle yerel yonetimi birlestirmek. Miicadeleyi orgiitlemek. Hem fikir

olacagiz. Demokrasi degil merkeziyet9ilik. Onderlik yetenegimizi gii9lendirecegiz. Disimizdan onder

kazanacagiz. Politik gen9lik ve siyaset temeli. ideolojik mucadele. Butiin par9a iliskisi. Oneriler.Yeni donem

siyaseti AKP'yi devirmek ve par9asi olmak,

AKP'yi alt edecek bir gu9 birligi yapilmali seklinde baslayan dokiimanda GU9 birligi i9in partiler, GU9

birligi i?in Belediye Bsk. GU9 birligi i^in Yerel parti orgutleri. GU9 birligi i?in Genel kamuoyu agirhgi. Belediye

secimlerinde UK Cok onemlidir. Savas diizenine giriyoruz. Bu karan uygulayacagiz. 21 ARALIK 2003 Y.

BUYUKDAGLI 3,5 trilyonluk bir hedef u.k i?in. GU9 birligi 9agnsi CHP, DYP, DSP, MHP ve milli partilere.

Gen. Bsk seklinde ifadelerin yer aldigi,

Partinin insasi ve halk gu9lerini in§a etmis oluyoruz ile baslayan dokumanda, ittifakin mantigi AKP'nin

oniinii kesmektir. Tiirkiyeyi savunmak AKP'nin oniinii kesmektir. Savas diizenine girecegiz. Bu giiniin

gorevlerini yerine getirmek i?in dtizenimizi degistirmektir. Parti ile pazarhk yapmayacagiz. Gorevimizi yerine

getirdik diye oturmayacagiz. 2. Diinya savasi Koministler ileri slogani 9ahskanhk ve disiplin. Birbirimizden

daha devrimci olmayi isteyecegiz. Partimizde kuvvetli bir parlementizm var. Bu parti basanya gore degil tek

kalabileceginde bile mucadele etmeyi ogretecegiz. Tabana bunu kavratmak zorundayiz. Kursun askerle

savasilmaz. Kendimizi savasa sokacagiz seklinde yazi oldugu,

Kiitahya 5 kisilik bir yonetim ile baslayan dokiimanda Tugay %82 ABD karsithgi. Tiirkiyede bir i9

fatisma yaratmak. Tiirkiye'de bir Kurt diismanligi yaratmak Sahte ulusalcilan Parlatmak. MHP'yi parlatmak.

Sicak parayla Kriz 9ikmasi engelleniyor. Aponun Yeniden yargilanmasinda i9 9atismanin i9inde yer almaktadir.

Kardeslik politikasini her yerde soyleyecegiz. Ayaklanma tehdidine karsida uzerine yiirtiyecegiz. Boluculiige

taviz vermeyecegiz. Kiird Milliyet9iligi kullanmiyoruz. Boliiciiler diyecegiz. Ttirk milliyet9iligi yerine Klirt

dusmanhgi diyecegiz. TKP ve EMEP ile ilgili yazilar yazilacak. Aydinlik satifmi artinyoruz. Hainlerin Orgiit

tiyeligine son verilsin diye eylem yapacagiz. Raporlardan da anlasihyor ki OG buyiitme hedefine ulasamamisiz.

Orgut i9inde bir yans baslatacagiz. Militan Eylemler yapacagiz. Kiiltur sanat etkinlikleri yapacagiz seklinde

yazdigi,

"HEDEF ALIANCE" ibareli ye§il renkli 2006 yilina ait Ajanda iceriginde;

"5 ocak 2006" ibaresi ile baslayan sayfada bazi sahislarla-yapilacak goriismelerin randevularinin not

alindigi ve ayni sayfanin altinda "Sedat PEKER" adh sahsin isminin gegtigi,

"9 mart 2006" ibaresi ile baslayan sayfada "Azeriler Iranda eylem yapti-Muzaffer Tekin-Emniyet

icindeki Fetliullahcilar bu i$i zorluyor-istanbuldan bilgi cikti. Kizilelmaalar yapti-Veli kiiqiik-Muzaffer

Tekin-Zekeriya Oztiirk Ilinhnsi" seklinde notlann alindigi,

"24 mayis 2006" ibaresi ile baslayan sayfada "Emniyet MMUru Add Serdar SAQAN'dan £ok

Onemli Aciklamalar Anahaber Bulteninde" seklinde not alindigi,

"3 temmuz 2006" ibaresi ile baslayan sayfada "Izmir emniyeti degiftirildi, gidifler, gelenler-astsubay

ve subay e$leri ile roportaj- Astsubay kizinin feryadi-kapali yapalim-(Subaylann E§i)-Tiirksolumm sagdaki

simetrigi-izmir emniyeti fethullahfilafiyor-bursadan atandi-istihbarat dairesi harig-fethullah izmire gelecek

onun hazirligi-bazilanmn isimleri elimizde" seklindeki ifadelerin not alindigi ve notlann "4 temmuz 2006"

ibareli sayfaya kadar devam ettigi,

"12 temmuz 2006" ibaresi ile baslaya*-"Jay{aBa< "GENERALiN BlCILMESINDE HUKUMET

PARMAGV seklindeki ifadelerin not alindigi,



"15 temmuz 2006" ibaresi ile baslayan sayfada "soykan bereket iimraniye 0264...-216...-Alparslan Arslanm

arkadasini taniyorlar(iiskudarda av.)" seklindeki ifadelerin not alindigi,g6rulmiistur.

"KIRLANGIC" ibareli lacivert renkli orta boy ajanda;

"1 Ocak Salt" ibaresi ile baslayan sayfada; "T. P Komitesi-Ferit Hsever" Gnl.Skrt. " seklinde notlann

oldugu,

"12 Ocak Cumartesi" ibaresi ile baslayan sayfada; "Deniz Albay/Dogu Peringek" seklinde notlann

oldugu,

"15 Ocak Sail" ibaresi ile baslayan sayfada;

V. Yenerer.

-MSN ve kirlitezgahta ...sorduk.

-Kemalist Giiqbirligini sorduk yonetici olmadigmi ve Yahoo grubu oldugunu

en qokyaziyi da Hablemitoglu,

-Erkut Ersoy (Ozel Biiro), Turk halkini bildiri yikvyor.

-Balikesirden Bekir Oztiirk (Kuvayi Milliye)

-Omit Sayin susturma istiyorlar

-Elimde gencler var. Bunlar destek orgutler....

-Silahli miicadele "

"30 Ocak £ar$amba" ibaresi ile baslayan sayfada;

"Ergenekon... bir orgilttur "psikolojik harekat" olu§turdugu ileri suriiyorlar

seklinde notlann oldugu goriilmustur.

1 'den 1661 'e Kadar Numaralandinlan Dokumanlann yapilan incelemsinde;

(3-4-5-6-7-8) ile numaralandinlan dokiimanlarda; Oncii Genclik Yonetim Kurulu'na

bashgi ile baslayan ilk once bazi tespitler yaparak baslayahm. Oncii Genclik son kongreden

bu yana yeni yonetimiyle beraber onemli isler basardi. Daha once beraber sinirh pratigi olan

bizler adim adim kollektifi insa ettik. izledigimiz eylemci hat orgiitu daha da sikila§tirdi.

Fakat hala gozle goriilur bazi eksiklikler var. Yonetim kurulu olarak bizler sik sik bir araya

geliyoruz ve fikir ahs veri§inde bulunuyoruz. Bunlann di§inda bir9ok i§in sorumlulugu da

iizerimizde oldugu icin surekli diyalog halindeyiz. Sonufta, zaman icersinde birbirimizi daha

yakindan taniyor, ele§tiriyor denetleyebiliyoruz. Yonetici-yonetici arasindaki bu isleyisin ayni

etkinlikte iiye-uye ya da yonetici-iiye arasinda goremiyorum. Kuskusuz bu soylediklerim ayni

temel orgutte ^ah^an arkadaslar i^in degil seklinde Oncii Genclik'in isleyisi ile ilgili

bilgilerin yer aldigi,

(9-10-11-12) ile numaralandinlan dokumanlarda; Devlet simf celismelerinin uzlasmaz

oldugunun bir uriinudiir. Bizlere sinif 9elismelerinin uzlasmaz oldugunu kanitlar. Marx'a gore

devlet bir simf egemenligi organi bir simfin baska bir simf iizerindeki baski organi, toplumda

dogan ama onun iistiinde yer alan ve git gide topluma yabancilasan ve bir baski aygitina

dayanan bir yapi. Ezilen sinifi somiirmek ifin kullanilan bir yapi. Kapitalizmde yasanan

9eliskiler devrimin zorunlulugu konusunda bizleri ikna etmektedir. Zincirin zayif halkasinda

meydana gelecek olan devrim diisman olan burjuvanin elindeki iktidann i§9i sinifi tarafindan

ele ge9irilmesine dayaniyor. I§^i sinifimn iktidari ele ge^irmenin yani devrimi yapmamn

bir zora dayandigi, ancak iktidara gelmenin zor kullanarak saglanabilecegi

savunulmaktadir. (550 milletvekili orn) ... seklinde el yazmasi yazilann oldugu,

(20) ile numaralandinlan dokiimanda; §eyda... ile baslayan isa CAKAN ile son bulan

dokiimamn i9eriginde; Zaman zaman keske senin bir devrimci olmani saglamasaydim diye

ciddi diisiinuyorum. Biliyorsun sen ... seklinde devam eden yazinin arka yiiziinde §imdi ayni

vicdan azabini Hilal i9in 9ekiyorum onun hayatina miidahale edemedigim 19m kendimi

su9luyorum. Ama burada size de kizmiyor degilim. Hendek daldirma teorisini hayata

ge9iremiyorsunuz. Aynca e mail adresjyrjx..Asacakan@mynet.com devrimci miicadelede



basanlar diliyorum. Tiirkiye'de yasanan siireci halk 90k iyi biliyor. Devrimci kuvvetler

zayifliyor... seklinde mektup tarzi el yazmasi yazi oldugu,

(25) ile numaralandinlan dokiimanda; Ozgiir Halk isimli derginin 15 Mayis 2002

tarihli 13. sayisinin kapak sayfasi, bu kapak sayfasi iizerinde hiikumlti Abdullah OCALAN'in

resmi ile Kiirt Halki 2. Lozan'a izin vermeyecektir seklinde yazinin oldugu,

(26-27-28) ile numaralandinlan dokiimanlarda; Ozgur Giindem isimli gazeteye ait

oldugu degerlendirilen haber yazilan,

(29) ile numaralandinlan dokiimanda; Eskisehir: O.G Genel merkezi illeri

bilgilendirmiyor, Ulkii ocaklari ile eylem yapmayi dogru bulmuyorlar, Yiiriiyiis ADD

mal edilmesi kotii, ADD geni§ il orgiitleri yiiriiyii§e destek olmali, ADD'yi

bilgilendirmedi, Disiplin ve diizen bozuktu, Kart ve afisler iyiydi, Adana: tflkiicii ve ADD

ile goriismeler, Akkan: Uye yaptik mi? Uyelerimiz harekete ge9ti mi, Kurumlarla

ili§kilerimiz devam ediyor mu, Marti: Okullarda ne kadar kisiyi harekete ge9irdik, ADD

hareket ge9mesi iyi ama biz olmazsa ADD gelmez, Okullarda 9ahsma yapamadik, Universite

iktidar olmamiz rakamsal olmaktan ote siyasal olmahdir, Ugur: O.G onderligi basansiz bir

profil 9izdi. Merkezde fikir ortakhgi yaratmak. Erkin: Orgiite tartisilmadan eylem yapildi,

Orgiit btiyiirse ittifak olur, Mehmet: Orgiit zamanla ikna olur, Tugay: ADD'nin kapilan bize

a9ildi, Orgut siyasi bir hedefle biiyiir, Yerellere gore insiyatif sahibi olacagiz, Bu yonelim bizi

bir kutup haline getirecek, Kemal: Politik gen9ligi nerede birlestirecegiz? Marti: Her sey

siyasi bir duruma geldi. Iletisim ve 9evre vs. yerel olusum ve ku9lik basanlann toplami neden

biiyiik bir basan. Bir yerelde iktidar olamadik. ADD talep yok scklinde el yazmasi yazilann

oldugu, aym sayfanin arka yuzunde Dogu Perin9ek'in Baskanhk Kurulu adina onerdigi MK

Aday listesi bashkh elli kisilik isim listesinin oldugu, bu liste i9erisinde sorusturma

kapsaminda hakkinda islem yapilan Nusret SENEM ve Ferit ILSEVER'in isimlerinin yer

aldigi,

(31) ile numaralandinlan dokiimanda; Deniz 4: Kisa vadede iilkiiciilerle birliktelik zor,

ADD ve CHP'yi merkezi diizeyde zorlayahm, Biitun gen9ligi birlestirerek ara9lan yaratmak,

Merkezi siire9, orgiitun oniine de gorev koymak, Mutlu: Butiin gen9ligi birlestirelim, Sagla

solla olmaz seklinde el yazmasi yazilann oldugu,

(139'dan 146'ya) kadar numaralandinlan dokiimanlarda; Ergenekon iddianamesinde

Serhan BOLLUK isimli sahis hakkinda yer alan iddialarm Serhan BOLLUK isimli sahis

tarafindan kabullenilmedigi ile ilgili kendi yazdigi yazilar oldugu degerlendirilen notlar ile

Aydinhk dergisinin Turkiye'nin giindemine oturmus Susurluk kazasi, Madimak yangini gibi

olaylarda gerek faillerin yakalanmasi gerekse olaylann aydinlatilmasinda biiyiik rol

oynadigimn anlatildigi, 146 nolu dokiimanin arka yuzunde (Dev-Sol cinayet) Sorgulamaya

katilmadim. Bu bilgi bana geldi. Yayinlamadim seklinde el yazmasi notlann oldugu,

(238) ile numaralandinlmis dokiimanda; i9isleri Bakanhgi Hukuk Musavirliginden

Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesine hitaben 28.04.2008 tarihinde yazilmis Ergiin

POYRAZ konulu yazi,

(240) ile numaralandinlmis dokiimanda; 28.04.2008 tarihli I^i^leri Bakanhgi Mahalli

Idareler Genel Mudiirliigiinden Hukuk Musavirligine hitaben yazilmis Ergun POYRAZ

konulu yazi,

(472) ile numaralandinlan dokiimanda; Adnan AKFIRAT'in isminin ve imzasinin

bulundugu ve "Sayin Ufuk Akkaya'ya, Tuncay Giiney ile baglantih Misirh El Attar olayini

kapak olarak hazirlayacagiz. Tuncay Guney, El-Attar'i MOSSAD'a devsirdigi su9lamasiyla

15 yil hiikiim giymis. Kirmizi biiltenle araniyormu. Sizden ricamiz, El Attar ile ilgili daha

once 9ikmis haberleri bu aksam 9ikanp yann getirmenizdir. ingilizce kaynaklarda da tarama

yapiniz. Selamlar. Adnan AKFIRAT", "§imdi telefonla bildir taramaya baslasinlar "

seklinde ifadelerin yer aldigi,



(616-620) arasi numaralandinlan dokumanda; "SAVCI OZ'DEN DE ONCE

DANI§TAY-ERGENEKON BAGLANTISINI KURMA CABASINDAYDI!", "Danistay-

Ergenekon ihbarlanni Eymiir yapti" bashgi altindaki yazida "1-Danistay saldinsiyla

Ergenekon baglantisini kurmayi amaclayan ihbar mektubu Mehmet Eymiir'iin bilgisayanndan

9ikma. 2-Ihbar mektubundaki "Veli Ku9tik bilgi notu" ile Eymiir'un Savci Oz'e verdigi 17

Haziran 2008 tarihli "tamk ifadesi" bire bir ortiisiiyor. 3-Damstay cinayetinin hemen ardindan

Aktiiel dergisinde yayimlanan haberdeki bilgiler de, ihbar mektubundaki "Damstay cinayeti"

bilgi notundakilerle ayni" ifadeler yer aldigi ve devaminda da bu konunun aynntih anlatildigi,

(643-645) arasi numaralandinlan dokiimamn; internette ?ikan 26 Kasim 2008 tarihli;

"MlT'ten Tuncay Giiney a9iklamasi" bashkh "ANKA" ibareli ve "Tuncay Giiney MIT'in
Ipek'iydi" bashkli haber oldugu,

(909) ile numaralandinlan dokiimanin; MIT Miiste§arhgi'nin Istanbul 13. Agir Ceza

Mahkemesine 6 CD, dokuman ve Tuncay GUNEY ile ilgili "GIZLI" ibareli cevabi yazisi,

(795) numarah dokuman ile benzerlik gosterdigi,

(912) ile numaralandinlan dokiimanin; Istanbul 13. Agir Ceza Mahkemesi

Baskanligmin (CMK_250.SMY) 2008/209 sorusturma kapsaminda MIT Miistesarhgi'na

hitaben "Tuncay GUNEY'in MIT Miistesarhgi'nda hangi konumda ve hangi zaman

dilimlerinde cali§tigi hususlannda bilgi verilmesine" istinaden yazilan alti imzasiz yazi,

(995'den 1001'e) kadar numaralandinlmis dokiimanlarda; Devrimci Karargah

Devrim icin sa\ asma\ ana sosyalist denmez Devrimci Karargah 7 Nolu Bildiri bashkli

Tiirkiye l&i sinifina, emek9i haklanna ve turn diinyanin devrimci gu9lerine duyurulur: iste

AKP gericiliginin kriz 96zumii Fethullahci medya karsi devrimin topyekiin saldin borazanini

9aldi ile devam eden, el yazmasi ile info@devrimcikarargah. www.devrimcikarargah.com

yazilannin yazih oldugu, Devrimci Karargah'in uyusturucu mafyasi tarafindan finanse

edildigini, sonra 21 Mart 2009'da bu kez bu sanal kimlik bile gizli tutularak "Itiraf9i bir orgiit

militam" agzindan giinceldeki ve giindemdeki i§9i muhalefetinin Devrimci Karargah

tarafindan orgiitlenen "Teror" eylemleri oldugunu, elbette hem Devrimci Karargah'l hem de

i§9i eylemlerini Ergenekon orgiitlenmesiyle iliskilendirmeye ozel 9aba gostererek ilan ettiler.

Ve nihayet 22 Mart 2009'da i§9i muhalefetinin adini koydular: Desa direnisi. Akp iktidan,

verili yeniden yapilanma surecinde Amerika tarafindan kendisine saglanan taktik ustunliigii

tarn da simfsal yapisina uygun, tiiccarca kullanarak, turn karsitlanni bir ve ayni Ergenekon

9uvahnin i9ine koyup tasfiye etmeye, etkisizlestirmeye 9ahsiyor. Desa i^ilerinin

orgiitlenmesinde ve direnisinde herhangi bir katkimiz olmadi. Organik bir iliskilenmemiz de

olamadi. Keske olabilseydi. Ama ayni zamanda uyanyoruz da Fethullah9i medyanin bu

kampanyasindan ve bu kampanyanin i§<^i sinifi miicadelesi a9isindan isaret ettiklerinden

dolayi Desa direnisi artik devrimci demokratik proleter direnisin bir sembolii haline gelmis

bulunmaktadir. Desa patronuna bir dosya a9ma gorevini iistleniyoruz. Turkiye devrimci

hareketini karalamak adina ni9in Devrimci Karargah'in se9ildigidir. Kirlenmemis bir

devrimci orgiit olmasidir. Devrimci Karargah ise orgiit yasinin gen9ligi nedeniyle henuz boyle

bir propagandanin nesnesi olmamisti. 1. Ordu karargahina saldinmiz diisinan icin siirpriz

oldu diyelim, ama AKP bombalamasi sonrasinda da Turk polisi biz karsi hicbir etkin

faaliyet yiiriitemedi. Devrimci karargah hicbir §ey degilse bile, kollannin biitun cihzhgina

ragmen agir devrim kilicini kaldirma yiirekliligini gosterenlerin orgiitlenmesidir.

Kollarimizi kihc sallaya sallaya giiclendirecek devrim sava§ciligim sectik. I$ci

ayaklanmalarimn hayalleriyle yatiyor, riiyalarim goriiyor ve yeni giine bu hayalleri

ger^ek kilacak sabirh ve kararli bir emege ve emekcilerine ba§an dualarimizla

bashyoruz. §eklinde yazilann oldugu, bu yazilann altinin gizili oldugu, son boliimde ise

Kahrolsun emperyalist-siyonist beslemesi AKP iktidan, Yasasin devrim ve sosyalizm

miicadelemiz, Yasasin Desa direnisimiz Mart 2009 ile son bulan dokiiman oldugu,



(1002) ile numaralandinlmis dokiimanda; Devrimci Karargah Devrim

savasmayana sosyalist denmez seklinde kapak yazisi oldugu degerlendirilen ve iizerinde

sozde Devrimci Karargah'i simgeleyen sembol ile sayfamn arka yiiztinde el yazmasi ile

Eylemler bashgi altinda 7 Agustos 2008 1. Ordu Komutanhgi, 1 Aralik 2008 AKP'ye sabotaj,

12 Ocak 2009 Bank Pozitif saldinsi seklinde yazilann oldugu,

(1139-1140) ile numaralandinlmis dokumanlarda; Sayfamn iist kisminda faks yazisi

oldugu degerlendirilen, 04.02.2009 19:54, 03122291520 Ulusal Kanal Ankara ibarelerinin yer

aldigi, iceriginde; Ihsan Arslan'in oglu Miicahit Arslan'a ait basjikh, devaminda Arslanlar
arazi Donmez'in ev seklinde kiiciik bir kroki ile anlatimin yapildigi, Donmez eve 90k ender

gidiyor. Bir seferinde gittiginde kalesnikoflu adamlar oniine ge9iyor, gidemezsin diyor.

Donmez arastinnca Ihsan Arslan ile Mucahid Arslan ortaya 9ikiyor. Donmez Ergenekoncu

Kinin Giirses'in ogrencisi ve ziyaretine resmi iiniformayla gidiyor. Dikkat 9ekiyor.

Donmez... yani o evde bulunan silahlar MKE degil. Donmez silahlarin muhimmat ile

bombanin MKE olmadigini bildigini ve kendisine ait olmadiklanni Askeri savcilara anlatmis.

Genelkurmay sozcusu o nedenle bizde o silahlarin kime ait oldugunu merak ediyoruz diyor.

Donmez'i polise vermedikleri i9in hale parmak izi bulamadilar ve a9iklamiyorlar silahlan.

Donmez polise verilseydi, parmak izini alip silahlara yerlestireceklerdi. Bunu bir selebant ile

yapabiliyorlar. Yarbay Donmez biittin bunlan askeri savciya anlatmis. Bu konuda bir soru

onergesi verip: (Acil yoksa patlatacak baskalanni) O arazi Arslan ailesine mi aittir? Ne

zamandir Arslan'larda? Kimden aldilar? Sattilarsa ne zaman kime sattilar? O arazide ve

varsa uzerindeki evde ne var ki silahli korumalar bulunuyor, Yarbay Donmez'in evinde

bulunan (Sakarya) silahlarin mensei nedir? Uzerindeki parmak izleri kimlere aittir? Bu

silahlarin iizerinde bulunan izlerle Arslan ailesi arasinda bir irtibat var midir? Yarbay Mustafa

Donmez'in askeri savcilikta verdigi ifadelerin i9erigi nedir? ifadelerde bulunan silahlar ve

miihimmat ile ilgili ne demistir? Evin arazi durumu ve Arslan ailesiyle ilgili anlatimlan

nelerdir? §eklinde el yazmasi yazilann oldugu,

(1189'dan 1198'e) kadar numaralandinlmis dokumanlarda; Yarbay Mustafa

DONMEZ, Ahmet Hursit TOLON ve Serdar OZTURK isimli sahislarla ilgili olarak tanzim

edilmis Arama El Koyma Yakalama tutanaklannin bazi sayfalanna ait fotokopilerinin oldugu,

(1253) ile numaralandinlmis dokiimanda; Sag iist kosesinde 08.06.2008 tarihi

bulunan "Sayin Avukat Osman Aydin §ahin'in Dikkatine" bashkh i9eriginde;

"El yazisi ile ilgili goriislerim,

Bu el yazisi, MIT'in gonderdigi 6 adet CD'nin Tuncay GUNEY 5 CD'sinin i9ersinde

yer alana "Ko9kaya Giivenlik Sistemleri" adh klasorde bulunuyor. (Tuncay Giiney 5

Ko9kaya-Giivenlik Sistemleri Beige B), Tuncay Giiney ve Omit Oguztan'in 2001 'deki

Istanbul Emniyetinde gozaltinda bulunduklan zaman operasyonu yiiriiten bir polisin aldigi not

olabilir. Sedat Peker ile iliski iizerinde durmasi dikkat 9ekici. Bu yiizden Adil Serdar Sa9an ya

da ekibinin aldigi bir not olabilir. Operasyonda ve sorgulamalann merkezinde yer alan F tipi

polislerin (Basta istihbarat §ubede) aldigi bir not olabilir. MIT'e 2002 yihnda gonderilen 6

adet CD'nin bir polis imzasiyla gonderildigini E.. T... imzah bildirilmisti. Bence polisin

gonderdigi fikri 90k kuvvetlendi. Bu 6 Cd'nin Tuncay GUNEY ile Omit OGUZTAN'in ev ve

is yeri aramalannda el konulan dokiimanlar oldugu anlasihyor. Emniyet arsivinde yok, dava

dosyasinda yok. Polis, el konulan dokiimanlan dosyaya koymamis, bu da SU9, Polis dosyaya

koymuyor MIT'e ihbar mektubu yontemini kullanarak bu bilgileri yolluyor. Osman abi bu

notla ilgili Silivri'deki arkadaslarin gorusiinii almak isteriz. Ufuk Akkaya" seklinde

bilgisayarda yazilmis yazi oldugu, alt kisminda ise el yazmasi ile;

"Turgay Ciner'le ilgili 9ahsma baslatilacak, ... Demirkol, Fehmi Demirbilek vb.

kisilerle ilgili 9ahsma baslatilacak, Lobi ile ilgili i§9i sendikalari diger kuruluslann baskanlan

ve yonetim kadrolan legal... elde edilip biyografik istihbarat temelinde incelenip birer dosya

haline getirirsek, ozellikle bu konuda 28 §ujba.t, siirecinde basin iyi takip edilirse bir yerlere



gidebilirim, Kasetler tekrar izlenecek, Ergenekon ve Lobi tekrar incelenecek, Tuncay ve

Umit'le ilgili notlar hemen ahnacak, Sevda ve Sisi ile ilgili cahsma baslatilacak, Butiin bu

konularla ilgili cahsma yapilacak konular bashklar altinda belirlenecek, OZAL suikastinda

Kartal Demirag'da bu kapsamda incelenecek, Sedat'la ilgili kasetler tekrar takip edilecek,

Notlar tekrar incelenip arastinlmasi gereken konular tekrar arastinlacak seklinde notlarm

oldugu, aym sayfamn arka yuzunde Fax: 7260048" seklinde yine el yazmasi not oldugu,

(1356'dan 1370'e) numaralandinlmis dokumanlarda; TEZ baslikh Genel

Kurmay Baskanhgi Harp Akademileri Komutanhgi Istanbul, Hazirlayan boliimiinde

Dora SUNGUNAY Dz. Kur. Kd. Bnb. Konu kisminda; Turkiye'nin ulusal cikarlarimn,

yeni giic dengeleri ve bolgesel orgiitlenmeler ile NATO acisindan degerlendirmesini

yapiniz. Bu kapsamda 21. Yiizyilda Turkiye'nin ulusal guvenlik stratejisi ne olmahdir 6

Ocak 2003 ibarelerinin bulundugu, TASNIF DI§I dokiimamn fotokopisi,

(1378'den 1386'ya) kadar numaralandinlmis dokumanlarda; Askeri Savci Ahmet

Zeki UCOK ile ilgili haberlerin yer aldigi bilgisayar ciktilan,

(1398-1399-1400) ile numaralandinlmis dokumanlarda; Sorusturma kapsaminda

hakkinda islem yapilan Yarbay Mustafa DONMEZ isimli sahisla ilgili olarak Genel Kurmay

Baskanhgi Askeri Mahkemesinde hazirlanmis 02 Haziran 2009 tarihli Durusmasiz islere Dair

Karan,

(1401'den 1408'e) kadar numaralandinlmis dokumanlarda; Genelkurmay Baskanhgi

Askeri Savciliginin 27 Mayis 2009 tarihli Yarbay Mustafa DONMEZ hakkinda hazirlamis

oldugu iddianame,

(1537) ile numaralandinlmis dokiimanda; el yazmasi ile Ergenekon sorusturmasi ile

ilgili olarak tutuldugu degerlendirilen haber tarzi yazi oldugu, aym sayfamn arka yuzunde el

yazmasi ile 28 Nisan 2009 ibaresi bulunan Komutan Orhan Yilmazkaya §ehit Oldu

Devrim iSehitleriyle ilerliyor bashkli bilgisayar ciktisi,

DIGER DOKUMANLAR

-1 adet "SIRKET - GIZLI GERCEK" ibareli 100 sayfadan olusan kitapcik

- 1 adet "OCTOPUS (STATE ORGANIZED CRIME)", "MAFIA" ibareli 30

sayfadan olusan kitapcik; kapak kisminda "OCTOPUS (STATE ORGANIZED

CRIME)", "MAFIA(La Cosa Nostra)",

OCTOPUS(STATE ORGANIZED CRIME) - MAFIA(La Cosa Nostra) isimli

dokiimamn sorusturma kapsaminda haklannda islem yapilan Veli KUCUK ve Mehmet

Zekeriya OZTURK isimli sahislann adreslerinde yapilan aramalarda elde edilen aym isimli

beige ile benzerlik gosterdigi

- 1 adet "TELEVIZYON ANALIZ YONETIM VE GELISTIRME PROJESI"

ibareli 74 sayfadan olusan kitapcik;

TELEVIZYON ANALIZ - Yonetim ve Gelistirme Projesi isimli dokumamn

sorusturma kapsaminda Veli KUCUK ve Umit OGUZTAN'in adreslerinde yapilan

aramalarda elde edilen aym isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

b) Kapak kisminda "DERGI", "ANALIZ&PROJE - Istanbul / 22Temmuz2000"

ibaresi bulunan "hie bilemedi..." ibaresi ile biten

DERGI - ANALIZ&PROJE isimli dokumamn Umit OGUZTAN in adreslerinde

yapilan aramalarda elde edilen aym isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

c) Kapak kisminda "ULUSAL MEDYA 2001", "Istanbul / Arahk2000" ibaresi

bulunan "Saygilanmizla" ibaresi ile biten 10 sayfalik dokiimanin sayfa siralamasina gore

arada 5, 10, 11, 12. sayfalannin olmadigi, Veli KUCUK, Umit OGUZTAN ve Tuncay

GUNEY'den elde edilen ULUSAL MEDYA 2001 isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

d) Cumhuriyet Gazetesi - Re/Organizasyon Cahsmasi baslikh 2 sayfadan olusan
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e) Cumhuriyet Operasyonu bashkh 2 sayfadan olusan dokumanin i9eriginin

Cumhuriyet Gazetesi - Re/Organizasyon Calismasi isimli dokiiman ile benzerlik

gosterdigi aynca-1 adet "MIT-MEDYA ve AJAN GAZETECILER" ibareli 40 sayfadan
olusan kitapcik,

MIT-MEDYA ve AJAN GAZETECILER isimli dokumanin soru§turma

kapsaminda hakkinda islem yapilan Veli KUCUK ve Umit OGUZTAN isimli sahislarm

adreslerinde yapilan aramalarda elde edilen ayni isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

-1 adet "GIRlS" ibaresiyle baslayip "yol gostermelidir" ibaresi ile biten 24
sayfahk kitapcik; i9eriginde,

"GIRIS" ibaresiyle baslayan 24 sayfahk dokumanin yapilan incelemesinde;

sorusturma kapsaminda hakkinda islem yapilan Veli KUCUK ve limit OGUZTAN isimli

§ahislann adreslerinde yapilan aramalarda elde edilen SIRKET - GIZLI GERCEKLER

isimli dokiiman ile benzerlik gosterdigi,

1 adet "LOBI" ibareli 25 sayfadan olusan kitapcik; kapak sayfasmda "LOBI",

"Arahk 1999/istanbul" ibaresi bulunan ve "Saygilanmizla" ibaresi ile biten dokumanin
i9eriginde;

sorusturma kapsaminda haklannda islem yapilan Oktay YILDIRIM, Mehmet

Zekeriye OZTURK, Muzaffer TEKIN ve Sevgi ERENEROL isimli sahislarm adreslerinde

yapilan aramalarda elde edilen LOBI isimli dokiiman ile benzerlik gosterdigi anla§ilmistir.

Beyoglu ilcesi istiklal Caddesi Deva Cikmazi Sokak No:7 sayih adreste bulunan
odasinda kendi kullanmis oldugu masadan elde edilen l'den 524'e kadar

mimaralandu ilan dokiimanlarin yapilan incelemesinde;

l'den 362'ye kadar numaralandirilmis dokiimanlarda;

(139-147) numarasi ile numaralandirilmis dokiimanda; tarafimizdan 139, 141,142,

143, 145, 147 olarak numaralandinlan sayfalarm 5 sayfadan ibaret mektup oldugu, bu

mektubun "Sayin Deniz YILDIRIM'a, Degerli Deniz" seklinde ba§layip, "Aydinhk,

mucadelenin en on safinda, devrimci gu9lerin oniinu actigi, giindem belirledigi, ayni zamanda

onciileri aydinlatip cihazlandirdigi zaman gorevini yapar ve etkili olur...", "Bu ele§tiriler

Ufuk AKKAYA arkadasa ciddi bir uyandir... bizim iistiinliigumiiz devrimci. Ufuk'un

gazetecilik 9abasi habercilik duyarhhgi iyi ancak devrimcilikle olgunla§tirmasi ve inceltmesi

gerek...", "...goru§lerimi Turan OZLU, Serhan BOLLUK, Teoman ALILI gibi yonetici

arkadaslara iletmeni ve haber merkezimizde bir egitim konusu olarak tartismanizi

bekliyorum" seklinde ifadelerin yer aldigi, yayinlarla yapilan haberlerin ve haberciligin

elestirildigi, tavsiyelerin yer aldigi, "Adnan " imzasiyla bittigi...

5 sayfahk mektubun arka sayfalannda ise (140, 142, 144, 146, 148. sayfalar) el yazmasi

notlann oldugu, i9erigine bakildiginda; Kurt9e dil ile ilgili olarak notlann yer aldigi,

Abdullah OCALAN ile Dogu PERINCEK'in Ekim 1990 tarihindeki goriismesinin Kaynak

Yayinlarindan 9ikma kitaptan alindigina dair notun oldugu, sonrasinda konu ile ilgili yazilarin

devam ettigi,

(157-158) numarasi ile numaralandirilmis dokiimanda; bilgisayar 9iktisi dokiimamn on

yuzunde el yazmasi ile "PKK kamplanndan bomba silah fotograflar PKK kaynaklan Kivilcim

mensubu" §eklinde not ahndigi, arka yuzunde ise yine el yazmasi 81 kisilik isim listesi ve

aynca 9esitli notlann yer aldigi,

(185-190) numarasi ile numaralandirilmis doktimanda; §iipheli Serdar OZTURK'un

07/06/2009 tarihli Mahkeme Sorgu Zapti oldugu,

Sayfalan 363'den 524'e kadar numaralandirilmis kapaginda "HEDEF

ALLIENCE 2009" ibaresi bulunan ajanda iceriginin;

(516) ile numaralandirilmis sayfasinda;"K^ragah/Perin9ek"



(520) ile numaralandinlmis sayfasinda; "DINK ailesi ile iliskiye ge9ecez",

(521) ile numaralandinlmis sayfasinda; "Dink Ailesi ile temasa",

seklinde el yazmasi notlar oldugu tespit edilmistir.

Beyoglu Il^esi Kadi Mehmet Mahallesi Yenicesme Sokak Birlik Apartmani No: 18
Daire:7 sayih yerde bulunan ikametinde yapilan aramada elde edilen l'den 402' ye kadar

numaralandmlan CD/DVD'lerin yapilan incelemesinde;

40 NUMARALI CD: Bir oda i9erisinde Gizli kamera ile 9ekilmis oldugu

degerlendirilen goruntulerde evrakta sahtecilik ve ihalelerle ilgili konusmalann ge9tigi.

"Perincek" isimli klasor i9erisinde PER01, PER02, PerO7 ve PerO9 isimli Abdullah

OCALAN ve Dogu PERiNCEK'in PKK kamplannda birlikte 9ekilmis 4 adet fotografi ve

Dogu PERINCEK' e ait baskaca fotograflann bulundugu.

"ufuk akkaya FOTO" isimli klasor i9erisinde IMG_3114 ismi ile Dogu PERINCEK

ve Tuncer KILINC'in birlikte 9ekilen fotografinin bulundugu.

2.GB ARSiV\l.DEPO\FOTOLAR\DOGU\DP APO FOTO isimli klasor

i9erisindeki 59914, 59916, 59917, 59918, 59919, 59920 isimli dosyalar ve DP APO FOTO

klasor i9erisinde Abdullah OCALAN ve Dogu PERINCEK'in PKK kamplannda birlikte

9ekilmis fotograflannin oldugu,

2.GB ARSIV\1.DEPO\KURT SORUNU\APO-PKK\APO isimli klasor i9erisinde

APO IFADE 1 ve APO IFADE 2 dosyalan i9erisinde Abdullah OCALAN'in birer sayfahk

ifadesinin bulundugu,

2.GB ARSIV\1.DEPO\KURT SORUNIACOZUM PROG isimli klasor i9erisindeki

ERGENEKON VE KAVA isimli dosyada "Basyazi, Dogu Perincek, 13 Ocak 1996

Ergenekon ve Kava Tiirkiye hakim simflan, Kurt sorununda kor bir 9ikmaza girdi. Bu

9ikmazda derin bir bolunmeye tanik oluyoruz. Boliinme, Yeni Dunya Duzeni ekseninde

ger9eklesiyor...." ibareleri ile basjayan iki sayfahk yazinin bulundugu,

2.GB ARSiV\l.DEPO\MIT KONTRG COOVKiSILER isimli klasor i9erisindeki

YES|gIicL-ALAATTIi9N isimli dosya i9erisinde "30 Ekim YESIL, ALAATTINDI - Yesil

anlatildigi gibi birisi mi? Cevresini etkileyen, vs.- Bak sana birsey anlatacam, ama

yazmiyacaksin. Yesil, Alaattin'di. 84'lerden beri Alaattin Yesjl diye anihr, kod adi Yesjl'di.

JITEM'in basindan beri bu kod bilinir. Sonra, Alaattin'in iizerine varmaya basladilar. Bunun

iizerine o, Ersever'e Yesil kodunu kullanacak kisiler bulmasini istedi. Ersever'de gitti,

Mahmut Yildinm'i buldu. Beh9et Canturk nerede oldiiriildii? Kim sorguladi? Kocaeli'de.

Alaattin oldiirdii. Sonra Yesil yapti denildi. Kocaeli 9evresindeki cinayetler hep boyle. nereye

giderse, olumler oluyor. Dikkat 9ekici degil mi? Bu ger9egi, Murat Demir ve Murat Ipek

biliyor. Sanar Yurdatapan'la, Tomris Ozden'e anlatmislar. Bunun kaseti elimizde. ipek ve

Demir bu bilgileri Avrupa istihbaratina gonderdiler. Demir ve Ipek'in bilgi kaynagi ise

Eymiir-Hizbulkontrayi kuran, orgiitleyen Cem Ersever'di.- Ersever, hayir ben yapmadim

diyor?- Hayir, Ersever yapti. Kontra Hizbullah ilk Cem'e baglandi. Eski MHP'lilerden

yararlanildi. Devlet orgiitledi- Hayir, CIA! Ya Halit Giingen'in oldiiriilmesi?- Mahmut

Yildinm oldiirdu. Halit'i bir ka9 kez uyardi. Mehmet Sincar'i da Yesil oldurdii.- Alaattin ne

zaman bunlardan koptu?- Cem Ersever oldiiriiliince. - JITEM'i kim dagitti?- Esref Bitlis

Ozal'la 90k siirtiisiiyordu. Bu yiizden lagvettiler. JITEM kadrosu ortada bes parasiz kaldi.

Hepsi issizdi. Birliklerine de geri donemediler. - JITEM'i ABD kurdurdu?- JITEM'in

kurulusunu oneren Mehmet Eymiir. Eymiir, "Herkes kendi istihbaratim kursun. Biz tek

basimiza yeti§emiyoruz. Maliyeciler de kendi istihbaratim kursun" diyordu. Alaattin de

Pentagon'da egitim gordii. Yiizbasiyken. Biitiin jandarmalar Pentagon'da egitiliyor. Kii^vik,

CIA'yla birlikte bir Suriye gemisini ka9irmisti. Esref Bitlis, Ceki9 GU9 hakkinda bilgi

toplanmasim istiyordu. Dogan Gures bundan 90k rahatsizdi. 1991 yihnda JITEM'in, OKK'ye

baglanmasini istemeye basladi. Bitlis ise karsi cikiyordu: "Ya bu kadrolan aim sizin kadronuz



olsun, ya da bizde kahrlar". Esref Pasa bir turlu "yola gelmiyordu". Mahmut Yildinm,

OKK'nin adami. MIT'te Mahmut Yildinm'la arasina mesafe koydu. Artik onunla yiiz goz

olmuyorlar. 32. Gun'de Korkut Ozal, Veli K^iik'ii ima etti: "Ordu'da sadece bir subay Ozal

aleyhinde rapor yazdi."BCG'yi destekliyoruz. Bizden de 2-3 kisi var orada. Size RP'nin

yurtdisinda devletlerle olan baglantilan konusunda onemli bilgi getirebilirim. Ozellikle

Alman devletiyle. Teoman Koman bize dost. Ona zor anlannda yardimci olduk. MIT

miistesarhgindan ahmyordu. Ayagini kaydirmislardi. Cok zayifti. Biz destek (jiktik. O bizimle

temasta. Ama ondan emir almiyoruz. Karadeniz'de CIA'ci Turk subaylan tesbit ettik.

Basinda su ana kadar 9ikan seyler yavan seylerdi. CIA'ci subaylar sablonu OKK'de

hazirhyorlar. Anadolu Ajansi'nin Avrupa birimleri MIT'in, Ortadogu birimleri ise OKK'nin
denetimindedir." seklinde yazimn bulundugu,

2.GB ARSiV\l.DEPO\SOL GB DONEKLER\GUCBiRLiGi\2004 MILLIGUCBV
KIZIL ELMA isimli klasor juyerisindeki M.PER^NCjgEK SII9LAH isimli dosya i9erisinde

"16 Eyliil 2003 i§9i Partisi Oncii Gen9lik Istanbul II Baskani Mehmet Perin9ek ve Istanbul
Ulkii Ocaklan Baskani Levent Temiz'in basin a9iklamasi:" bashkh "...Basimmizin ve

kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Saygilanmizla. Mehmet Perin9ek (Oncu Gen9lik Istanbul

II Baskani) Levent Temiz (Istanbul Ulkii Ocaklan Baskani) isimleri ile biten 1 sayfahk basin

a9iklamasi metninin bulundugu.

Beyoglu ilsesi Kadi Mehmet Mahallesi Yeni9e§me Sokak Birlik Apartmam No: 18
Daire:7 sayih ikametinde yapilan aramada elde edilen WDWCASU0401635500 gb

hard diskin yapilan on incelemesinde;

"bitti" isimli Word belgesinin i9eriginde; farkh kurumlarca Basbakanhk ve

Basbakanhk Mustesanna yazilmis 157 sayfahk GIZLI ve COK GIZLI ibareli yazilann

oldugu,

"IMG_3114 ve IMG_3115." isimli JPG dosya i9erisinde; sorusturma kapsaminda

hakkinda islem yapilan Dogu PERINCEK ile Tuncer KILINC'm aym ortamda 9ekilmis

fotograflannin oldugu,

"7_FERIT, 7_FERIT4.JPG" isimli JPG isimli dosya i9erisinde; sorusturma

kapsaminda hakkinda islem yapilan Ferit ILSEVER ile PKK Teror Orgtitu Elebasisi Abdullah

OCALAN'in aym ortamda 9ekilmis fotograflannin oldugu,

"PKK Kampil, pkklA±Iar, PKK Kampmdan Goriintiiler" isimli miizik dosyalan

i9erisinde; PKK Teror Orgiitu Militanlanna ve Kamplanna ait goruntiilerin oldugu,

"vocapture013" isimli ses dosyasinda; Ufuk AKKAYA ile Alparslan ASLAN' in

babasi oldugu degerlendirilen idris isimli §ahisla telefon goriismesine ait ses kaydinin oldugu,
"vocapture022" isimli ses dosyasinda; Alparslan ASLAN hakkinda iki kisinin

konusmasina ait ses kaydinin oldugu,

"DERIN DEVLET'iN CENAZE TORENI" isimli ppt belgesi i9erisinde, DERIN
DEVLET'IN CENAZE TORENI bashkh (13) sayfadan olusan, Dogu PERIN^EK

AYDINLIK Basyazi 04 Subat 2007 tarihli sunu oldugu,

"222" isimli txt dosyasi i9erisinde, V. E. ile Tuncay GUNEY (Daniel) isimli

sahislann karsihkh 6 sayfahk msn goriismelerinin oldugu,

"basbakanlik_teftis_kurulu_rap" isimli pdf dosyasinda; Muttalip UNAL tarafindan

Basbakanhk makamina hitaben yazilmis GIZLI ibareli 31 sayfahk yazimn oldugu, i9eriginde,

Hrant DINK suikasti ile ilgili bilgilerin oldugu,

_ "BITTI" isimli pdf dosyasinda; MIT'e ait Basbakanliga yazilmis 26.06.2008 tarihli

GIZLI ibareli 1 sayfahk yazi oldugu, Milli Savunma Bakanhgi'ndan Basbakanliga Ziya

CAGLI hakkinda yazilan 26 Haziran 2008 tarihli GIZLI ibareli 1 sayfahk yazi oldugu,

aynca COK GIZLI ve GIZLI ibareli bir9ok yazimn oldugu,



Beyoglu ikesi Kadi Mehmet Mahallesi Yeni (, "esiiu' Sokak Birlik Aparttnam

No: 18 Daire: 7 ikametinden elde edilen HP marka cnf7102357_51zlp8y5 seri numarah

120 GB kapasiteli harddiskin yapilan incelemesinde;

"51. nolu dvd" isimli Word belgesinin icerisinde Ergenekon teror Orgiitii

Sorusturmasi kapsaminda hakkinda islem yapilan Mustafa Levent GOKTA§ isimli sahsin

Goktas Hukuk Biirosu isimli isyerinden elde edilen 51 numarah DVD nin inceleme tutanaginin

imzasiz ve parafsiz 25 sayfahk dijitalinin bulundugu,

APO NUN 16 isimli Word belgesi ice r is hide Aponun 16-21 §ubattaki ifadesi bashkh

Gizli ibareli beige oldugu,

APO NUN 161 isimli Word belgesi icerisinde Aponun 16-21 §ubattaki ifadesi

bashkh Gizli ibareli beige oldugu,

Aponun Dava tutanagi isimli word belgesi icerisinde Aponun Dava tutanagi bashkh

Apdullah OCALAN- Dava tutanaklan ile devam eden OZEL BURO ile biten dokiiman

oldugu

Karargah evleri icin onemli bir haber konusu isimli word belgesi icerisinde 12-

I§Ci PARTiSi GENEL MERKEZlNDEN ELDE EDILEN RUHSATSIZ SILAHLAR VE

COK GIZLI IBARELI IP'NIN KARARGAH EVLERI PROJESI BASLIKLI ASKERI

YAPILANMASI ile baslayan dokuman oldugu,

Kibns Telefonlari 1 isimli Word belgesi icerisinde 9esitli isimlerin ve telefon

numaralannin oldugu beige oldugu,

Kuwet Komutanlari isimli Word belgesi icerisinde 9esitli kuvvet komutanlannin

isimleri, telefon numaralari ve adreslerinin yeraldigi beige oldugu,

7_feritl.jpg isimli beige icerisinde Pkk Teror Orgiitii Lideri Abdullah OCALAN

isimli sahis ile Sorusturma kapsaminda yargilanan Ferit ILSEVER isimli sahsin resimlerinin

oldugu,

kkaradayi-belgel.jpg, kkaradayi-belge2.jpg, kkaradayi-belgell.jpg, kkaradayi-

belgel2.jpg, kkaradayi-belge21.jpg, kkaradayi-belge22.jpg isimli dosyalarda Genel

Kurmay Baskanhgina ait Hizmete Ozel belgelerin goruldiigu,

kkaradayi-belgel.jpg isimli dosya i9erisinde £ok Gizli ibareli Ergenekon hakkinda

gizli bilgilerin oldugu belgenin resminin oldugu,

mit_belge_b2.jpg dosya icerisinde Cok gizli ibareli DYP milletvekiline satilan

resimler ile ilgili bilgilerin bulundugu belgenin resminin oldugu,

mit_belge_b.jpg isimli dosya i9erisinde Ali SULEYMAN SAID adina diizenlenmis

pasaport resminin oldugu,

mit_cark.jpg isimli dosya icerisinde istihbarat ile ilgili bilgilerin oldugu resmin

oldugu,

mit_cark_yapi.jpg isimli dosya icerisinde Milli istihbarat Teskilatinin

yapilanmasi ile ilgili bilgilerin oldugu §emaya ait resim oldugu,

Beyoglu ilgesi Istiklal Caddesi Deva Qkmazi Sokak No:7 sayih adreste bulunan

odasinda kendinin kullanmis oldugu masadan elde edilen SEAGATE marka

3ND1FHSB seri numarah 200 GB kapasiteli harddiskin alinan imajimn yapilan on

incelemesinde;

"51. nolu dvd.doc" isimli Word belgesinde Mustafa Levent GOKTAS isimli sahsin

ANKARA Ili Cankaya ilcesi Bolivar Caddesi Cemal Nadir Sokak Giil Apt. 4/6 sayih

adresinde faaliyet gosteren Goktas Hukuk Biirosu isimli isyerinde elde edilen l'den 63'e

kadar numaralandinlan CD ve DVD'lerinden 51 numarah DVD'nin yapilan incelemesinde

neticesinde tanzim edilen CD-DVD inceleme Tutanaginin imzasiz ashnin oldugu,

"mehmet HABERAL ifade.doc" isimli word belgesinde Mehmet HABERALin

Istanbul Terorle Miicadele §ube Miidurliigu gorevlilerince 16.04.2009 tarihinde tanzim

edilmis ifade Tutanaginin imzasiz dijital suretinin oldugu,

/ -( \/



"sevgi erenerol.doc" isimli Word belgesinin Ergenekon sorusturmasi kapsaminda

hakkinda islem yapilan Sevgi ERENEROL un Istanbul Terorle Miicadele §ube Mudiirliigu

gorevlilerince 25.01.2008 tarihinde ahnan ifadesinin imzasiz suretinin oldugu ve internette

yayinlanan klasorlerden ahnmadigi,

"Bilgi notu Dursun Cicek.doc" isimli word belgesinde ozetle;

"Deniz Kidemli Kurmay Albay Dursun Cicek:

Tutuklanacagimi biliyordum. Genelkurmay da biliyordu. Biitiin olasihklara

karsi hazirhkhydik. Genelkurmay Ergenekon sorustuimasini gee algiladi. Bu isin bu

kadar biiyuyecegini (Karargah'a kadar uzanacagini) hie hesap etmediler. I. B. her seyin

farkinda. Bizzat kendisi bu durumu takip ediyor. Hakim ve savci haziran kararnamesi

50k onemli. Yiiksek Yargi iiyeleriyle gdriisuldii. Bizzat I. Pasa goriistii. Ergenekon

savcilarinda onemli bir degisiklik olabilir. Emniyetteki degisikliklerle ilgili de temaslar

var. Bir takim degisimler oldu devam edecek. Fethullahcilara yonelik kapsamh bir

calisma hazirlanmisti. Bu beige operasyonu ile bu cahsmalar aksadi. Eger aksamasaydi

gulen orgutiine yonelik onemli bir operasyon gerceklestirilecekti. Irtica (Fethullah) iilke

giivenligi icin tehdit. Genelkurmay bu konuda bir miidahaleye hazirlaniyor..." seklinde

bilgilerin bulundugu tespit edilmistir.

"Bizim Hizbullah.doc" isimli Word belgesi icerisinde Dini Motifli Hizbullah Teror

Orgutiine yonelik Guvenlik ve Kolluk giiclerimizin hazirlamis olduklan raporlara iliskin

bilgilerin yer aldigi dijital kitap9ik oldugu tespit edilmistir."

"KEMAL KERINCSIZ IFADE.doc" isimli word belgesi iferisinde KEMAL

KERINCSiZ'in 25.01.2008 tarihinde Istanbul Terorle Mucadele §ube Miidurlugunde ahnan
ifadesinin imzasiz orneginin oldugu,

"KOMUTAN ORHAN YILMAZKAYA SEHIT OLDU.doc" isimli word belgesi

icerisinde Devrimci Karargah isimli teror orgiitunun Bostanci'da olduriilen terorist Orhan

YILMAZKAYA isimli sahis adina yazilmis devrim icerikli metin oldugu,

"kostebek.doc" isimli word belgesi icerisinde Tuncay GUNEY ile ilgili 159 sayfahk

"KOSTEBEK /JITEM - MIT VE MOSSAD UCGENINDE/TUNCAY GUNEY ILE 240

GUN" bashkh word belgesi oldugu,

"8", "12" ve "44" isimli dosya icerisinde ALPARSLAN ARSLAN in BABASI

IDRIS ARSLAN isimli sahsa ait "536..." telefon numarasi ile ilgili imei sorgulari ve abone

bilgilerini i?eren iletisim dokumleri oldugu,

"33" isimli dosya icerisinde OKTAY YILDIRIM 'a ait "50581...." telefon numarasi

ile ilgili imei sorgulari ve abone bilgilerini iceren iletisim dokumleri oldugu,anlasilmistir.

c- Orgutsel Irtibatlar:

Tape No: 5313 18.10.2008 giinii, saat ll:20'de Huseyin BUZOGLU ile Ufuk

AKKAYA arasinda gecen telefon goru§mesinde ozetle; Huseyin'in "Efendim" dedigi, Ufuk'

un "In Huseyin Bey" dedigi, Huseyin'in "Efendim" dedigi, Ufuk'un "Seyleri hazirlatiyorum

ben e klasorleri" dedigi, Huseyin'in "Tamam" dedigi, Ufuk' un "Nasil ulastinnm size"

dedigi, Huseyin'in "Siz nerdesiniz suanda" dedigi, Ufuk' un "In bizim yerimiz §eyde istiklal

Caddesinde" dedigi, Huseyin' in "istiklal Caddesinde saat kaca kadar ordasiniz" dedigi, Ufuk'

un "Ben aksama kadar buradayim" dedigi, Hiiseyin' in "Tamam 0 zaman ben tarn bi saate

kadar size gelmeye cahsinm gelirken de telefon ederim" dedigi.

Tape No:5319 16.12.2008 giinii, saat 15:24'de Huseyin BUZOGLU ile Ufuk

AKKAYA arasinda gecen telefon gortismesinde ozetle; ... Huseyin'in "Ne oldu" dedigi,

Ufuk'un "Danistay 111 karan bozdu ya Yargitay karan Yargitay simdi karan bozdu.

Ergenekon Davasiyla bu dava arasinda hukuki .ve.fiili irtibat bulundugunun iddia edilmis.

olmasi karsisinda oncelikle davalann birlestirilmesine birlestirilmesinde zorunluluk



bulunduguna diye karar aldi. Birlestik ayni zamanda" dedigi, ...Ufuk'un "Evet" dedigi,

Hiiseyin'in "Bende o karan bekliyorum diye" dedigi, Ufuk'un "Boyle oldu yani isimi/

dedigi, Hiiseyin'in "Bi bakim bende degerlendiririm" dedigi, Ufuk'un "Boyle yani isimiz"

dedigi, Hiiseyin'in "Cok kotti olmus ama" dedigi, Ufuk' un "Cok kotii 90k kotii isimiz 90k

zor ol zorlasti" dedigi, Huseyin' in "Biiytik bi ihtimalle 0 heyet 0 gun konu§tugumuz gibi

simdi yeni gelecek biitiin dalgalann sorumlusu onlar olacak onumuzdeki giinlerde

birebir olacak" dedigi, Ufuk' un "Valla oyle olacak keske olsaydmiz izleseydiniz dedik diye

dusundtim ben diinii gormeliydiniz" dedigi, Hiiseyin'in "anladim" dedigi, Ufuk' un "Bugiin

neyse ben bugiin gidemedim ama 111 bugiinde pek bisey yokmus gibi" dedigi, Hiiseyin' in

"Hasan BEY bana ozetledi diinii" dedigi, Ufuk' un "Himm yani diinii" dedigi, Hiiseyin' in

"Ama yani diinle bugiinle olacak bisey degil o" dedigi, Ufuk' un "Kesinlikle degil ama bu

burada baska bir durum var 9ozemiyorum yani ben kendim 9ozemedim a9ik9asi ilgin9 yani

diin 90k ilgin9ti bu kadarim beklemiyordum ben o yiizden soyledim" dedigi, Hiiseyin'in

"Dim ilgin9 beklemiyor dedigin hangisiydi" dedigi, Ufuk'un "Hakimi beklemiyordum ben

boyle" dedigi, Hiiseyin'in "Yani ne anlamda" dedigi, Ufuk'un "Hakim 90k seydi 111 gayet

Veli KUCUK'e oynadi. Veli Kii9iigiin cevap vermemesi i9in elinden gelen her §eyi yapti"

dedigi, Hiiseyin'in "Himm" dedigi, Ufuk' un "Takla bile atti yani oyle soyleyeyim" dedigi,

Tape No:5329 03.01.2009 giinii, saat 19:46'da Huseyin BUZOGLU ile Ufuk

AKKAYA arasinda ge9en telefon gortismesinde ozetle; ... Ufuk' un "Bu hafta... bu hafta

gelme durumunuz var mi istanbul'a Silivri'ye?" dedigi, Huseyin'in "Yok bu hafta W9

planlamadim." dedigi, Ufuk' un "Haaa anladim pazartesi de DOGU Bey'in olacak gelecek

pazartesi, gelecek pazartesi, bu pazartesi" dedigi, Hiiseyin'in "12...12 si diye biliyorum."

dedigi, Ufuk' un "Hihi evet" dedigi, Huseyin'in "Hatta o giine ayarlamaya 9ahsiyorum."

dedigi, Ufuk' un "Ayarlama...him anladim anlanm,eee Hiiseyin bey biz bugiin emekli Turn

General O.... iste S Ankara'dan baglanacaklar." dedigi, Huseyin'in "Evet." dedigi,

Ufuk' un "YURTKURAN... Mustafa YURTKURAN eski rektor Uludag Universitesi 111 bir

de seyde 111 bu Ergenekon Kuzey Irak eksenini biz program yapiyoruz bugiin ...(anlasilmadi)

olarak" dedigi, Hiiseyin' in "Evet." dedigi Ufuk' un "Ashnda programin ana ekseni

Kuzey Irak Ergenekon Baglantisi yani buradaki kisiler, Kuzey Irak'taki kukla devlete

kar§i ciktiklan icin, 111 bugiin tutuklandilar ve cezaevinde bekletiliyorlar, tutuluyorlar"

dedigi, Hiiseyin' in "Evet." dedigi, Ufuk'un "Programin esas amaci bu." dedigi, Huseyin'in

"Evet." dedigi,...Hiiseyin'in "...(anlasilmadi) Yargitayin karanyla hangi asamaya ge9ilmis

oldugu," dedigi, Ufuk' un "Evet." dedigi, Hiiseyin' in "Bundan sonraki olu§umunun hangi

seyirde devam edebilecegi." dedigi, Ufuk' un "Evet." dedigi, Huseyin'in "Ve yargilamada

neticesinde beklentiler sorusturmanin seyri ve yargilamadaki beklenti, bence tamam bu 90k

iyi olur. Yargitayin...yargitayin karanyla birlikte yeni bi asamaya ge9ildi bu dosyada." dedigi,

Ufuk' un "Evet." dedigi, Hiiseyin' in "Fakat bitaraftan kitlenen sey bu sorusturma dosyasinin

Istanbul'daki savcilann kontroliinden ahnip ahnamayacagi tartismasi hukuken, fiilen bunun

sonucu ek bi iddianameyi bilerek hazirlamiyorlar, hazirladigi zaman 9iinkii ek iddianameyi

hazirlar, dosyada Ankara'ya gidecek olursa ki neticesinde darbe Ankara'da yapihyor, son ara9

SU9 Ankara' da, gibi bi eksende olabilir bi a9iklama." dedigi, Ufuk' un "Olur tabi ki tabi ki

90k iyi olur olur, o zaman sizinle saat arkadaslanmiz 23-23:05 gibi sizi arayacaklar." dedigi,

Huseyin' in "Tamam bende ona gore takip ediyorum." dedigi, Ufuk' un "Hangi numaradan

arayahm bu numaradan mi yoksa baska bir daha rahat konusa..." dedigi, Huseyin' in "Cepten

arayahm istersen." dedigi, Ufuk'un "Tamam bu numaradan arayahm, cepten" dedigi,

Hiiseyin'in "Tabi tabi" dedigi, Ufuk'un "Tamam oldu." dedigi, Huseyin' in "iyi yayinlar

kolay gelsin." dedigi, Ufuk' un "Eee bataryaniz...bataryaniz saglamdir dimi ha ha ha"

dedigi, Hiiseyin'in "Saglam saglam merak etme." dedigi, Ufuk'un "Tamam oldu 90k sag

olun." dedigi,



Tape No:5207 29.02.2008 giinii, saat 14:13'te Emcet OLCAYTU ile Ufuk

AKKAYA arasinda ge9en telefon goriismesinde ozetle; Emcet' in "Alo" dedigi, Ufuk' un

"Abi meraba. Nasilsin? UFUK ben." dedigi, Emcet' in "Meraba Ufuk" dedigi, Ufuk' un

"Eeee simdi ne 19111 aradim. Bu Ramazan Akyiirek'i dinlediler. Bilgin olsun." dedigi,

Emcet'in "Ne yaptilar?" dedigi, Ufuk'un "Dinlediler, seyler. Eeeee komisyon. Mecliste

dinledi." dedigi, Emcet'in "Haaaa yani evet" dedigi, Ufuk'un "Dun dinlediler." dedigi,

Emcet'in "Heee" dedigi, Ufuk' un "Orda esas olarak oklari seye yoneltiyor. Cerrah'a

yoneltiyor abi." Emcet' in "Hiiiini Ya soyle yoneltiyor yani kardesim bu isin ee istihbarat

istihbarattir. Bilgi bilgidir. ... (anlasilmiyor)" dedigi, ...., Ufuk' un "Bu Cerrah'in Tuncel

denen adami nasil muhbir yaptigi falan tabi onlar simdilik gundemde degil herhalde." dedigi,

Emcet'in "Yani Erhan TUNCEL'in nasil muhbir yapildigini abi soyle bi komisyon yani

bana gelen bilgiyi soyliiyorum. §oyle aktarayim." dedigi, Ufuk'un "Hee" dedigi, Emcet'in

"§ey diyorlar" dedigi, Ufuk' un "Birol" dedigi, Emcet' in "He he not. Bana gelen bi not"

dedigi, Ufuk' un "Heee" dedigi, Emcet' in "Eeee yani bu Erhan TUNCEL'i zaten bes ay once

birakmislar bunlar. Giivenilebilirligini yitirdigi icin." dedigi, Ufuk' un "Anladim da. $imdi

akilh, neyse yani yapacak, ben onya dogru geliyorum zaten." dedigi, Emcet' in "Gel, bende

ayrintih anlatayim. Sinuli anlatamadim telefonda ' dedigi, Ufuk' un "Ben bir saat sonra

ordayim" dedigi, Emcet'in "Olur" dedigi, Ufuk'un "Hadi goriisuruz" dedigi, Emcet'in

"Aksama diyordum ki, boyle bi haber hazirlayahm da, bir haber yapalim, senle de damsayim"

dedigi, Ufuk'un "Konusahm, konusahm." dedigi. ...

Tape No:5209 04.03.2008 giinii, saat. 12:53'te Emcet OLCAYTU ile Ufuk

AKKAYA arasinda gecen telefon goriismesinde ozetle; Emcet'in "Alo" dedigi, Ufuk'un

"Emcet abi Ufuk ben merhaba" dedigi, Emcet' in "Merhaba Ufuk" dedigi, Ufuk' un "Nasilsin

iyi misin" dedigi, Emcet' in "Sag ol tesekkiir ederim o tarafa gelmeye cahsiyorum" dedigi,

Ufuk' un "Eee 90k iyi ya bende sana bir sey teklif edecektim de" dedigi, Emcet' in "Ne?"

dedigi, Ufuk' un "Bu aksam ana haber haber ardmdan su Ergenekonu isleyelim istersen"

dedigi, Emcet' in "He ama yani habere kadar orda kalmam biraz zor Ferit 9agirmisti ona

geliyorum" dedigi, Ufuk' un "Hmmm" dedigi, Emcet' in "Saat iki gibi orda" dedigi, Ufuk' un

"Ka9a kadar buradasin abi" dedigi, Emcet' in "Iste simdi Ferit le konusacagiz bir takim

seyler yapalim diye konustu" dedigi, Ufuk'un "Hmm" dedigi, Emcet' in "Bunlar nedir nedir

programi onlari bilmiyorum telefonda konusmadik" dedigi, Ufuk' un "Anladim 0 zaman

peki geldiginde tasarlanz oldu mu abi" dedigi Ufuk' un "Cekeriz olmazsa bu abi

seyde ya internetin benim vardi arsivde bulamadim ee su" dedigi, isim isim

Fethullahcilarm ismi vardi acik isimle" dedigi, Emcet' in "Yani listemi son listemi"

dedigi, Ufuk' un "He he" dedigi, Emcet' in "Ben oraya geldigimde a9anm bende var" dedigi,

Ufuk'un "Tamam sagol 9ocuga yollayacaktim da o yiizden" dedigi. ...

Tape No:5227 04.07.2008 gunu, saat 22:06'da Emcet OLCAYTU ile Ufuk

AKKAYA arasinda ge9en telefon goriismesinde ozetle; ... Emcet' in "Ya on saattir onbir

saattir hala yeni bir sonu9 yok ha" dedigi, Ufuk' un "Vallaha bir sonuc yok iste Sinan

AYGUN' le 11 bu emekli albay Antalyah albayi Atilla UGUR' u sevk ettiler deniyor ama

net bir bilgi yok" dedigi, Emcet' in "O da belli degil" dedigi, Ufuk' un "Yani dokuz kisiyi

sevk ettiler diyorlar ama dokuz kisi bi kere sevk olmadi daha savcihk ifadeleri ahnmadi

ortalikta bir sey doniiyor bi yanhs bilgi donuyor onlari netlestirmeye 9ahsiyoruz bizde"

dedigi, Emcet' in "Garip bir durum oldugu muhakkakta" dedigi, Ufuk' un "Evet" dedigi,

Emcet' in "CHP Kemal ANADOL, basin toplantisinda SU9 duyurusunda Zekeriya i9in"

dedigi, Ufuk' un "Evet evet bugiin bulunacakti" dedigi, Emcet' in "Ha simdi bu seyle ilgili

haberleri pisirip bak dur Huseyin de bir seyler soyleyecek" dedigi.

Not: Emcet OLCAYTU telefonu Huseyin isimli sahsa veriyor.

Huseyin' in "Ufuk ne haber" dedigi, Ufuk' un "Iyidir abi adliyedeyim ben" dedigi, Htiseyin'

in "Adliyedesin Ufuk, bu Savci Zekeriya OZ'ii kapak yapiyoruz sayiya" dedigi, Ufuk' un "Ha



tamam abi" dedigi, Huseyin' in "Diisiin zamanini degerlendir olgunlastir, olgunlassin

olgunlasmasin yapiyorum ben abi" dedigi, Ufuk' un "Tamam peki" dedigi, Huseyin' in

"Uzerine senin imzani koyacagiz" dedigi, Ufuk' un "imzami" dedigi, Huseyin' in "Imzani

koyacagiz evet cikan sayida" dedigi, Ufuk' un "Peki peki tamam abi" dedigi, Huseyin' in "Bu

hafta yaziyoruz kesinlikle" dedigi, Ufuk' un "Tamam tamam ben aldim abi seyi" dedigi,

Huseyin' in "Sue duyurusu yapacagiz yerinde" dedigi, Ufuk' un "Bil biliyorum sue

duyurusu yapacagiz" dedigi, Hiiseyin'in "... anla§ilmadi..." dedigi, Ufuk' un "Efendim abi"

dedigi, Hiiseyin' in "Bi kafa atahm diyorum defolsun gitsin ordan" dedigi, Ufuk' un

"Tamam oldu abi" dedigi, Hiiseyin' in "Tamam hadi gozlerinden operim veriyorum" dedigi.

Not: Huseyin isimli sahis telefonu Emcet OLCAYTU' ya veriyor.

Ufuk' un "Tamam oldu" dedigi, Emcet' in "Alo" dedigi, Ufuk' un "Alo bi ilginc bi durum var

anlayamadigimiz bi durum var abi yani adliyecilerde bilmiyor bizde bilmiyoruz" dedigi,

Emcet' in "Bana da garip geliyor adamlar gideli on saat oldu ya" dedigi, Ufuk' un "Tabi abi

BALBAY da bilmem ne daha hala hie sonuc yok bekliyoruz oyle" dedigi, Emcet' in "Toptan

birakacaklar herhalde hepsini" dedigi, Ufuk' un "O da olabilir digerlerini de almadilar

daha" dedigi, Emcet'in "Hn" dedigi, Ufuk'un "Almadilar almadilar daha" dedigi.

e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Degerlendirilmesi:

§iipheli hakkinda Istanbul Emniyet Mudtirlugu Elektronik Sube Mudurlugiine

18.10.2009 tarih ve 12012 sayih Riza YILDIRIM ismi ile gonderilen E-Posta Ihbar

tutanaginda;

"Bugiin Aydinlik dergisi mansetinde bahsedilen basbakamn karanlik telefon

gorusmesi Ergenekoncu Levent ERSOZ'un arsivindendir. Bu arsivde Basbakan ve 90k

sayida AKP'Ii bakana ait ses kayitlan bulunmaktadir. Bu arsiv su anda Aydinlik

dergisinde bulunmaktadir. Bu ses kayitlannin asil kaynagi Deniz Yildirim ve Ufuk

AKKAYA'dir. Dergiye bakarsaniz anlayacaksimz. Kolay gelsin." seklinde bilgiler

oldugu, ihbarda belirtilen Aydinlik Dergisinin 18 Ekim 2009 tarih ve Sayi: 1161 baskisi

incelendiginde, kapak kisminda "KKTC devletini bitirme plani yaptilar ERDOGAN VE

TALAT' IN KARANLIK TELEFON GORU^MESI" ibaresiyle haberin yer aldigi, aym

derginin 4. sayfasindan baslayarak 8. sayfasina kadar kapak kismindaki haberin aynntilannin

oldugu 6. ve 7. sayfalarda Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ve KKTC Basbakani Mehmet

Ali TALAT arasinda gectigi iddia edilen telefon gdrusmesinin i^erigi yayinlanmistir. §iipheli

Ufuk AKKAYA her ne kadar belirtilen ses kayitlariyla bir alakasinm olmadigini beyan etmi§

ise de, siipheli Mehmet Deniz YILDIRIM kendilerine bu ses kayitlannin bir zarf i5erisinde

bulunan flashdisk ile ulastigini bildigini beyan etmistir. Ufuk AKKAYA' nin kullanmis

oldugu ve Aydinlik Dergisine ait olan ve icerisinde ses kayitlannin tespit edildigi diziistii

bilgisayarin incelenmesinden de anlasilacagi iizere, bilgisayara yiikleme tarihinin 17 Eylul

2009 oldugu, §iipheli Ufuk AKKAYA'nin savunmasinin aksine , flas disk ortaminda gelen

bilgilerin derhal bilgisayarlanna aktanldigi, siiphelilerin bu islemleri orgiitun talimatlan

dogrultusunda yaptiklan, Ergenekon silahh teror orgutiince olusturulan ozel istihbarat arsivine

bu bilgilerin aktanldigi ve orgutiin talimatlanyla arsivden 9ikanhp degisik zamanlarda

yayinlandigi anlasilmaktadir.

§uphelinin, sanik Huseyin Buzoglu ile arasindaki 03.01.2009 tarihli telefon gorusmesi

iceriginden , yurutiilmekte olan sorusturma kapsaminda tutuklu olarak yargilanmakta olan

sahislann aslinda Kuzey Irak'taki kukla devlete karsi ciktiklari icin tutuklandiklari tezini

isleyerek kamuoyu nezdinde yuriitiilniekte olan sorusturmaya karsi olumsuz intibaa

olusturmaya cahsmak suretiyle dezenformasyon faaliyetinde bulundugu,gazeteci

kimligini on plana 9ikarip, orgiitsel faaliyetlerini kamufle ettigi, anlasilmaktadir.



Daha once tutuklu sanik Veli KUgUK'den elde edilen FABRIKATOR bashkh

Ergenekon silahh teror orgiitiinun GOZLEM&ANALIZ birimince hazirlandigi anlasilan

iSTANBUL/$UBAT 2000 tarihli orgiitsel i9erikli dokiimanin giris boliimiinde ,

"Bu qahsma, "fabrikator' ( ) tammlamasi uygun gorulen hukuk doktoru Dogu

Perinqek ve Aydinhk Grubu'nun toplumsal, siyasal, kulturel ve ekonomik alanlarda "aqik

faaliyetleri" gozlemlenerek elde edilen veriler isiginda; objektif degerlendirme prensiplerine

sadik kahnarak hazirlanmis bir analizdir.

Fabrikator tanimlamasina uygun bir portre qizen Dr. Dogu Perinqek ve Grubu 'nun

ortulu qahsma ve amaqlan; qah§mamiz disinda tutulmustur. Ancak, belirlenen ve EK'de

belgelendirilen aqik faaliyetler;ortulu qahsma ve amaqlann belirlenmesine isik olabilme

ozelligine sahiptir. "

Denilmekle tutuklu sanik Dogu PERINQEK icin bu 9ahsmanin yapildigi acik$a

belirtilmekte olup yazi iceriginde, tutuklu sanik Dogu PERINQEK' in cah§ma metotlari ve

istihbarat ar§ivini ne amacla olusturup kullandigi da aynntih anlatilmaktadir.

Raporda tutuklu sanik Dogu PERINQEK ile ilgili olarak diger boliimlerde;

3). maddede FAALIYETLER VE YONTEMLER bashgi altinda,

Tiirkiye l§qi Partisi, her ttirden faaliyet iqin, Dr. Dogu Perinqek'in belirledigi

yontemler ile faaliyet gostermektedir. Perinqek'in yontemleri ise; "uzun yuruyu§" olarak

tammlanan, uzun vadeye yayilmi§, belirlenen hedeflerin ortulu stratejik pldnlamalan olarak

ozetlenebilir. Nihai hedefin belirlenebilmesini engelleyici olan bu yontem, her tiirden ortulii

faaliyete zemin hazirlayici qok ozel bir metottur.

Yarar saglayia her ttirden guq odagi ile i§birligi iqinde olunmasi en belirgin

ozellik olarak ortaya qikmaktadir.

c). Provokasyon Faaliyetleri

Toplumun duyarh oldugu her konuda provokasyonlann olu$umuna zemin

hazirlanmasimn saglanmasi, her §ey olup bittikten sonra da provokasyonu gerqeklegtirenlerin

de$ifre edilmesi yontemi ana prensipler arasindaki degi$mez bir biqimde her donemde yerini

korumu$tur.

Provokasyon amaqh faaliyetlerin tumunde "skandal" ortii islevi gormektedir.

Eylemlerde sergilenen skandallar, gerqekte seqilen hedefi ve belirlenen amaci ortmekte,

boylece eylemlerin qozumlenmesi engellenebilmektedir.

e). Kadro Olusturulmasi ve Orgutlenme

Siyasal, kulturel ve ekonomik faaliyetler iqin kadro olusturulmasinda "uzun yol"

prensibi esas ahnmaktadir. Siyasal olusum iqinde etkin kadrolarda yer alabilmek qok genis

bir zamana yayilmakta boylelikle kisilerin bir baska dunyada yer edinebilme sanslan tumuyle

ortadan kaldirilmaktadir.

Uzun yillar sonra giiven duyulan kadrolardan olusturulan orgiitler, yalmzca

gereginde i$levsel hale ddnusturiilmektedir.

f). istihbarat

Perinqek ve Grubu'nun yayin faaliyetleri iqinde yer alan istihbarat toplama

qahsmalari, gazeteciligin dogal simrlan iqinde varsaydamaz. Qiinku, disiplinli bir biqimde

surdurulen arsiv qahsmalari iqinde MIT ve Genelkurmay Baskanhgi 'nin "qok gizli" belgeleri

de yer almaktadir.

A" ,38 , «.
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Ozellikle kisilere yonelik ciddi bir arsiv bulunmaktadir. Bu arsivde yer alan bilgi

ve belgeler, genellikle skandal iqerikli provokasyonlara yonelik faaliyetler iqin bitimsiz bir

kaynak durumundadir.

Bilimsel, kiiltiirel ve sanatsal faaliyetler iqeren hiqbir arsiv qahsmasi yapilmadigi

ve bu anlamda bir qahsmamn gereksiz gdrulmiis olmasi, arsivcilik faaliyetlerindeki amacin

aqiga qikartilmasi iqin yeterlidir.

Elde edilen istihbarat bilgileri fmansal kaynaga ddniisturiilmektedir. Uygulanan

yayincihk anlayisi ile de hedefseqilen qevreler ve kisilerdenfinans saglanabilmektedir.

Elde edilen istihbarat ve siyasi gelismeler iqinde adeta bir silah gibi kullanilarak

siyasi partilerin bir anda yipratilmasi yb'ntemleri gelistirilmektedir. Bu yolla her donemde

mevcut partiler arasinda etkin bir gtiq olma ozelligi kazanilmistir. Bu gu'q ile siyasi

partilerden tavizler elde edilmesi, qikar saglanmasi yollan sonuna degin zorlanmaktadir.

Turn siyasi partilerin uyguladiklari tilm siyasetin karsisinda olunmasina karsin;

qikarlar dogrultusunda uzlasma ve is birligi iqinde oldugu gozlenmektedir.

Perinqek'in onemle iizerinde durmasi sonucu, gunumiizde her yayin orgamnda ust

diizeyde bir elemanimn bulunuyor olusu ise; bash basina iizerinde dusiinulmesi ve

arastirma yapilmasi geregini isaret eder niteliktedir. "§eklinde biten orgiitsel iferikli

dokiimanda Dogu PERINCEK ve onun talimatlari ile hareket eden medyada yer almi§ orgiit

iiyelerinin, medyayi orgiitiin amaclan dogrultusunda bir arac olarak kullandiklan ve

Ergenekon silahli teror orgutu ana dokumanlarmda ge9en istihbarat toplama faaliyetleri ve

bilginin paraya cevrilebilirligi ile siyaset diinyasina yon verilmesi gibi orgiitiin hedefleri

dogrultusunda faaliyetlerde bulunduklan anla§ilmaktadir.

§iipheli Mehmet Deniz YILDIRIM ve Ufuk AKKAYA nin bu ses kayitlanni yayinlamalan

orgiit uyeligi ile birlikte ozel hayatin gizliligini ihlal ve devlete ait gizli bilgileri bulundurma

ve yayinlamak su9unu olusturmaktadir.

§tipheli Ufuk AKKAYA'nin, Ergenekon silahli teror orgutu icinde faaliyet yuriiten

orgiit iiyesi oldugu, orgiitun talimatlari dogrultusunda orgiit arsjvinden 9ikanlan ses

kayitlanni ayni ama?la yayinladigi,bu kayitlann kisjleri ozel hayatlan ile devletin i9 ve dis.

siyasal yararlan bakimindan gizli olan ve gizli kalmasi gereken beige ve bilgilerden oldugu

anla§ildigindan, eylemlerine uyan TCK.nun 314/2, TCK.nun 135/2, 43, 326, 327,

133/son, ve 134 maddeleri ile 3713 sayih Kanun 5.maddesi geregince cezalandinlmasi

ve TCK'nin 53, 58/9, 63 maddelerinin uygulanmasi talep edilmistir.

5-Siipheli: Mehmet Deniz YILDIRIM

a-Savunmalan

Emniyet beyani:

2009 ocak ayindan itibaren Aydinhk Dergisinde 9ahs.tigim, Ergenekon soru§turmasi

saniklanndan Emcet OLCAYTU' yu Aydinhk Dergisinden tanidigini, Emcet OLCAYTU ile

yiiz yiize gorusmiisliigiiniin olmadigini, 9iinkii kendisinin Ankara' dan 2008 yihnm aralik

ayinda Istanbul iline geldigini,

Adnan TURKAN ve Tun9 AKKO^ isimli sahislan I§9i partisinden tanidigini. Adnan

TURKAN arkada§i ile 2005-2006 yilinda Ankara i§9i Partisi Genel Merkezinde tam§tigini,

Adnan TURKKAN ile Partinin degi§ik etkinliklerinde bir araya geldiklerini, Tun9 AKKO(J

QK.



ile 2005 veya 2006 yilinda Ankara i§9i Partisi Genel merkezinde tanistiklanm, i§9i Partisinin
degi§ik organizasyonlannda bir araya geldiklerini,

Dogu PERINCEK ve Ferit ILSEVER i l§9i Partisine uye oldugu tarihten itibaren
tanidigini,

Serhan BOLLUK isimli sahis ile 2008 yihnin nisan ayinda cezaevinden tahliye olduktan

sonra g6rus.tuklerini, Serhan BOLLUK ile halen Aydinhk ve Ulusal Kanaldaki gorevleri

nedeni ile tamsikhginin devam etmekte oldugunu,

Adnan AKFIRAT isimli §ahsi 2000 yihndan beri Aydinhk Dergisinden tanidigini, diger

§ahislann hepsini basindan tanidigini, herhangi bir irtibatimn ve ili§kisinin olmadigim,

Ergenekon Teror Orgutu uyesi Supheli Dogu PERINCEK ve Uhan SELCUK tan elde

edilen dokumanlar arasinda yer alan "Milli Hukumet" Is.91 partisinin yasal programi

oldugunu, Milli hiikumet programinin Is.9i Partisinin 2007 yilinda yaptigi genel kongresinde

kabul edildigini,

Talatpasa Komitesi, Milli Iktidar Hareketi ve Milli Egemenlik Hareketi isimli

olusumlarin M9 birisinde yer almadigim,

"DEVLETIN YENIDEN YAPILANMASI UZERINE", "DEVLETIN YENIDEN

YAPILANMASI UZERINE ONERILER" "MAFIA" "LOBI" "PANZEHIR" "21. YUZYILDA

CASUSLUK" "NBC SILAHLARI URETiM ANALIZi" "ULUSAL MEDYA 2001" "KANAL 6

ANALIZ" "TELEVIZYON ANALIZ" "DERGl" "SECURITY A.S." "PROTOKOL A.S."

"BIRLESIK KOMIN" "OZEL GUVENLIK SIRKETi" "GLADYO SANATCILAR" "MIT

MEDYA AJAN GAZETECILER" "KEMALIST HAREKET" "DINAMIK ULUSAL GUC

BiRLIGi" "DINAMIK ANTI/TEZ" isimli dokumanlardan halen devam etmekte olan
kovu§turma kapsaminda bilgisinin oldugunu fakat hi9bir dokiimamn kapsam, i9erik ve

hazirlamsjndan bilgisinin olmadigim,

Tiirkiye Gen9lik Birliginin 9es.itli ekinliklerine katildigini, digerleri ile hi9bir

alakasinin ve irtibatimn olmadigim,

25 Ekim 2003 giinii Ankara da diizenlenen Cumhuriyete saygi Mitingine

katildigim,Organizasyonda bir faaliyetinin olmadigim,

Genel Yayin Yonetmenligini yaptigi Aydinhk Dergisinin 18/10/2009 Tarihli 1161.

Sayisinda "KKTC devletini bitirme plam yaptilar" "ERDOGAN VE TALAT'IN KARANLIK

TELEFON GORUSMESI" bashgiyla yayinlanan haberle alakah olarak;

Bahsedilen kovusturma ile bu sorunun bir alakasinin olmadigim,Aydinhk dergisinde

habercilik yaptiklanni, \^\ partisinin basin a9iklamasim haberle§tirdiklerini, bu konunun dava

ile bir iliskisinin oldugunu dii§unmedigini,

Istanbul Emniyet Mudurlugu Muhabere Elektronik Sube Mudurlugune 18.10.2009

tarihinde gonderilen "Aydinhk" konulu ihbarda belirtilen "Bugun Aydinhk dergisi

mansetinde bahsedilen basbakanin karanlik telefon gorusmesi Ergenekoncu Levent Ersoz 'tin

arsivindendir. Bu arsivde Basbakan ve cok sayida Akp li bakana ait ses kayitlan

bulunmaktadir. Bu arsiv su anda Aydinhk dergisinde bulunmaktadir. Bu ses kayitlannin asil

kaynagi Deniz Yildinm ve Ufuk Akkaya'dir. Dergiye bakarsaniz anlayacaksimz. Kolay

gelsin. " mesaj ile ilgili olarak, Levent ERSOZ isimli §ahsi hi9bir §ekilde tanimadigini, Ufuk

AKKAYA' nin Ulusal Kanal Istihbarat §efi oldugunu ve Aydinhk Dergisinde de 9esitli

konularla ilgili yazilar yazdigini, Ufuk AKKAYA' nin kullanmis. oldugu ve Aydinhk

Dergisine ait olan ve i9erisinde ses kayitlannin tespit edildigi diziistu bilgisayann

incelenmesinden de anla§ilacagi iizere bilgisayara yiikleme tarihi 17 Eyliil 2009

oldugunu,kendilerine de ayni gun ulas.tigim, Ufuk AKKAYA'nin bahse konu haberle ve

dinleme kayitlan ile bir alakasinin bulunmadigini,kendilerine bu ses kayitlannin bir zarf

i9erisinde bulunan flashdisk ile ulastigini bildigini,ses kayitlannin I§9i partisine internet

yoluyla gittigini basindan ogrendigini, Is9i Partisinin bu ses kayitlanni basina duyurduktan



sonra haber yaptiklanni,ayni haberleri Haber Turk basta olmak uzere bir gun sonra

yaptiklanni,

Adrian TURKKAN, Yusuf BESIRIK, Aydm GERGIN, Dogu PERINCEK, Tung

AKKOC, SULE PERINCEK, Nusret SENEM isimli sahislann t§fi partisi ve Aydinhk

Grubunda faaliyet gosteren sahislar olmasi nedeni ile goriismelerinin normal oldugunu

dusiindugiinu, goriismelerin devam eden kovusturma ile bir iliskisinin olmadigini,

ikametinde yapilan aramada elde edilen; Datron

L3TFCC0D8050EF0_Fujitsu_K405T7B29FRA 160 GB hard diskin yapilan incelemesinde:

Rauf DENKTA§ ile roportaj resimlerinin oldugu, Atatiirk Diisiince kulubiiniin yapmis oldugu

bir etkinlikte Tuncer KILINC ve Rauf DENKTA§'in birlikte katildiklan fotograflarm oldugu,

Ergenekon Analiz Yeni yapilanma yonetim ve gelistirme projesi isimli belgenin resimlerinin

oldugu, Abdullah OCALAN'in fotograflan ve Dursun CI(^EK'in fotografimn bulundugu
gorulmustiir. Bahse konu fotograflan ve belgeleri nereden elde ettigi, ne amacla

bulundurdugu, Ergenekon Analiz Yeni Yapilanma Yonetim ve Gelistirme Projesi isimli

belgeyi nereden temin ettigi soruldugunda,kendisinin Aydinhk Dergisinin Genel yayin

yonetmeni olmasi nedeni ile elinde bulunan bahse konu bilgi ve belgelerin Aydinhk

Dergisinin arsivine ait belgeler ve dokiimanlar oldugunu,

ikametinde yapilan aramada elde edilen; Datron

L3TFCC0D8050EF0_Fujitsu_K405T7B29FRA 160 GB hard diskin yapilan incelemesinde

5ziirvadisiuady.doc isimli beige icerisinde yer alan,

"UFUK AKKAYA

Ziir Vadisi 'ndeki aramaya katilan polislerden Ugu, I$gi Partisi Genel Merkezi ve Gazi

Ustegmen Serdar Ozturk'un isyeri aramalanm yapanlar oldugu ortaya qikti. "9XXX1",

"2XXX89" (Baskomiser) ve "1XXXX9" sicil numarah Terorle Mucadele ?ube (TEM)

polisleri...

Bu polisler 21 Mart 2008 tarihinde Isci Partisi Genel Merkezi'ni 4 Mayis 2009

tarihinde de Gazi Ustegmen Avukat Serdar Ozturk'un isyerini aradilar. Aym polisler Yarbay

Mustafa Donmez'in ajandasina yazdigi iddia edilen krokinin bulundugu Zir Vadisi'ndeki

aramalarda da hazir bulundular. Isci Partisi Genel Merkezi 'nden "IP/Karargdh Evleri" adh

Turk Ordusu'nu hedef alan bir Milli Istihbarat Teskilati (MIT) belgesi cikti. Avukat Serdar

Ozturk'un burosundan da sahte "Irticayla Mucadele Eylem Plant" adh kagitparcasi. Her iki

aramamn Ankara 'da olmasi ve provokasyon belgelerinin cikmasi dikkat cekici. Aydinhk 21

Haziran 'daki sayisinda Isci Partisi ve Serdar Oztu'rk 'tin is yeri aramasina katilan polislerle

Emekli Orgeneral Hursit Tolon, oglu Ali Tolga Tolon ve Avukat Hiiseyin Buzoglu'nun

aramalanna katilan polisleri karsilastirmisti. Saibeli aramalarda polislerin ayni olmasi soru

isaretlerine neden oldu." seklinde yazi ile ilgili olarak ,kendisinin kullanmis oldugu

bilgisayardan elde edilen bilgilerin Aydinhk dergisinde yayinlanmis bir haber oldugunu,basin

savcihginca herhangi bir sorusturmanin acilmadigini,sicilleri bulunan polislerin ozellikle

yazilmadigini,

ikametinde yapilan aramada elde edilen; Datron

L3TFCC0D8050EF0_Fujitsu_K405T7B29FRA 160 GB hard diskin yapilan incelemesinde;

8kapakakisgedyl.doc isimli beige icerisinde;

"1 NUMARADAN 69 NUMARAYA iste MiT'in Ergenekon semasi" bashkh beige

ile ilgili olarak,Aydinhk yayin kurulunun devam eden dava iddianamelerinden ve sorusturma

asamasindaki kamuoyuna yansiyan bilgilerinden yola cikarak hazirlanmis bir haber oldugunu,

ikametinde yapilan aramada elde edilen; Datron

L3TFCC0D8050EF0_Fujitsu_K405T7B29FRA 160 GB hard disk'in yapilan incelemesinde;

18kapakkutular ve BasinTayyib-talat isimli belgeler icerisinde yer alan ve Basbakan Recep

Tayyip ERDOGAN ile Mehmet Ali TALAT'in oldugu degerlendirilen telefon goriismesi ile



ilgili olarak,bahse konu belgenin i§ci partisinin basin a9iklamasindan elde edilen bilgiler

oldugunu,

ikametinde yapilan aramada elde edilen; Datron

L3TFCC0D8050EF0_Fujitsu_K405T7B29FRA 160 GB hard diskin yapilan incelemesinde;

"Alman-Turk Gizli Beige" ve "Alman-Tiirk Gizli BelgeV isimli belgeler icerisinde yer alan

Gizli ibareli belgeleri hatirlamadigini,haber de kullanmis olduklan bir dosya olabilecegini,

ikametinde yapilan aramada elde edilen; Datron

L3TFCC0D8050EF0_Fujitsu_K405T7B29FRA 160 GB hard diskin yapilan incelemesinde;

Anti Dinamik isimli belgenin ,sorusturma kapsaminda Tuncay GUNEY'den de elde edilen

DlNAMIK ANTl TEZ isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

Bilderberg Cetesi isimli belgenin; sorusturma kapsaminda Veli KUCUK, Omit

OGUZTAN, Mehmet Zekeriya OZTURK isimli sahislardan elde edilen MASONIK

BILDERBERG CETESI isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

Casus isimli belgenin, sorusturma kapsaminda Veli KUCUK'ten elde edilen 21.

Yiizyilda Casusluk isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

Birlesik Komiin isimli belgenin, sorusturma kapsaminda Tuncay GUNEY'den elde

edilen Birlesik Komiin isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

Dergi Proje Analiz isimli belgenin, sorusturma kapsaminda Omit OGUZTAN'dan elde

edilen Dergi isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

Dinamik isimli belgenin, sorusturma kapsaminda Veli KOcOK, Omit OGUZTAN,

Tuncay GONEY'den elde edilen Kemalist Model isimli beige ile benzerlik gosterdigi,
Ahtapot isimli beige icerisinde; sorusturma kapsaminda Veli KOcOK ve Mehmet

Zekeriya OZTORK'ten de elde edilen Octopus (State Organized crime) MAFIA (La Cosa

Nostra) Istanbul Eyliil 2000 ibareli beige ile benzerlik gosterdigi anlasilmistir.

Bu belgeleri kimden aldigi ve ne amacla bulundurdugu, bu belgelere nasil ula$tigi, bu

dokumanlann kimler tarafmdan ne amacla yazildigi soruldugunda: bu belgelerin devam eden

kovusturma kapsaminda aleniyet kazanmis belgeler oldugunu,

ikametinde yapilan aramada elde edilen; Datron L3TFCC0D8050EF0

_Fujitsu_K405T7B29FRA 160 GB hard disk'in yapilan incelemesinde Bizim Hizbullahl

isimli beige icerisinde; Hizbullah istanbul 17 Mart 2000 bashkh, sorusturma kapsamindaki

sahislardan elde edilen orgutsel dokumanlann (ERGENEKON, ALEVi, 21.Y0ZYILDA
CASUSLUK vb.) yazi ve kapak tasanmlanyla ayni olan "Bizim Hizbullah" isimli Word

belgesinin , Aydinhk dergisinde haber olarak degerlendirilmis olabilecegini,su anda konuyu

tarn olarak hatirlamadigini,

ikametinde yapilan aramada elde edilen; Datron

L3TFCC0D8050EF0_Fujitsu_K405T7B29FRA 160 GB hard disk'in yapilan incelemesinde

Ermeni Dosyasi isimli beige icerisinde; Sorusturma kapsaminda siiphelilerden ele gecirilen

orgutsel belgelerin,iddianamede yer alan belgeler ve bir kisminin da aydinhk dergisinin arsivi

oldugunu,

ilimiz Beyoglu ilcesi Firuzaga Mah. Hayriye cad. No:6 Daire:7 sayili yerde bulunan

ikametinde yapilan aramada elde edilen; SanDisk Marka SDCZ6-4096RB seri numarah 4GB'

hk flash diskin icerisinde;

"tayyip erdogan sumeyye para olayi" isimli word belgesinin; "tayyip erdogan sumeyye para

olayi" isimli ses dosyasi icerisinde bulunan Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ile R.G...

isimli sahis arasinda gecen telefon gortismesi kaydinin cozumlenmis seklinin oldugu,

"tayyip erdogan 1" isimli word belgesinin; "tayyip erdogan 1" isimli ses dosyasi icerisinde

bulunan Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ve Mehmet Ali TALAT arasinda gecen telefon

goriismesi kaydinin cozumlenmis seklinin oldugu,

/



"tayyip erdogan 2 " isimli word belgesinin; "tayyip erdogan 2 " isimli ses dosyasi i9erisinde

bulunan Ba§bakan Recep Tayyip ERDOGAN ve M. L. isimli §ahis arasinda gefen telefon

gorusmesi kaydinin 96zumlenmi§ §eklinin oldugu,

"tayyip erdogan 3 " isimli word belgesinin; "tayyip erdogan 3 " isimli ses dosyasi i9erisinde

bulunan Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ve X-ERKEK sahis olarak degerlendirilen

sahislar arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydinin 96ziimlenmis seklinin oldugu,

"tayyip erdogan 4" isimli word belgesinin; "tayyip erdogan 4 " isimli ses dosyasi i9erisinde

bulunan Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ve Mehmet B isimli sahis arasinda ge9en

telefon gorusmesi kaydinin 96zumlenmis seklinin oldugu,

"tayyip erdogan" isimli ses dosyasinin Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ve Mehmet

B isimli sahis arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu,

"tayyip erdogan k topbaf isimli ses dosyasinin Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ve

Kadir TOPBAS arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"melih g 1" isimli word belgesinin; "melih g 1" isimli ses dosyasi i9erisinde bulunan Melih

GOKCEK ve Burhan KUZU arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydinin 96zumlenmis.

seklinin oldugu,

"melih g 2" isimli ses dosyasinin Melih GOKCEK ve X Erkek sahis arasinda ge9en telefon

gorusmesi kaydi oldugu,

"melih g 3" isimli word belgesinin; "melih g 3" isimli ses dosyasi i9erisinde bulunan Melih

GOKCEK ve Osman G. olarak degerlendirilen sahislar arasinda ge9en telefon gorusmesi

kaydinin 96zumlenmis seklinin oldugu,

"melih g 4" isimli word belgesinin; "melih g 4" isimli ses dosyasi i9erisinde bulunan M.G.

ve O.G. isimli §ahislar arasinda ge9en telefon gorus.mesi kaydinin 96zumlenmis §eklinin

oldugu,

"melih g 5" isimli word belgesinin; "melih g 5" isimli ses dosyasi i9erisinde bulunan M.G. ve

X §ahislar arasinda ge9en telefon gorii§mesi kaydinin 9oziimlenmi§ sekli oldugu,

"melih g 6" isimli word belgesinin; "melih g 6" isimli ses dosyasi i9erisinde bulunan M.G. ve

Bakan isimli §ahislar arasinda ge9en telefon goru§mesi kaydinin 9ozumlenmis §ekli oldugu,

"melih g 7" isimli word belgesinin; "melih g7" isimli ses dosyasi i9erisinde bulunan M.G. ve

X sahislar arasinda ge9en telefon g6rus.mesi kaydinin 96zumlenmis §ekli oldugu,

"melih g 8" isimli word belgesinin; "melih g 8" isimli ses dosyasi i9erisinde bulunan M.G. ve

X §ahislar arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydinin 96zumlenmi§ §ekli oldugu,

"melih g 9" isimli ses dosyasinin Melih GOKCEK ve Omer... olarak isimli §ahislar arasinda

ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu,

"melih g 10" isimli ses dosyasinin Melih GOKCEK ve X Erkek §ahislar arasinda ge9en

telefon gorus.mesi kaydi oldugu,

"melih g 11" isimli ses dosyasinin Melih GOKCEK ve X Erkek §ahislar arasinda ge9en

telefon gorusmesi kaydi oldugu,

"melih g 12" isimli ses dosyasinin Melih GOKCEK ve X Erkek sahislar arasinda ge9en

telefon gorus.mesi kaydi oldugu,

"C Z ali" isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve Ali BABACAN arasinda ge9en telefon

gorusmesi kaydi oldugu,

"C Z ali2 " isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve Ali BABACAN arasinda ge9en telefon

gorusmesi kaydi oldugu,

"Alex-Kibns" isimli ses dosyasinin iki erkek sahis arasinda ge9en telefon gorus.mesi kaydi

oldugu,

"C Z M ali Talat" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve Mehmet Ali TALAT arasinda

ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu,

"C Z ozgtir 2" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve Ozgur... adinda erkek bir §ahis

arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi



"C Z b ali nza" isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek sahis arasinda gecen telefon

gorusmesi kaydi oldugu,

"C.Z. Hikmet" isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve Hikmet isimli sahis arasinda gecen

telefon goriismesi kaydi oldugu,

"C.Z. Yalcin Baled " isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek sahis arasinda gecen

telefon goriismesi kaydi oldugu,

"CZgurcan" isimli ses dosyasinin Ctineyt ZAPSU ve Giircan...isimli sahis arasinda ge9en

telefon goriismesi kaydi oldugu,

"C.Z. Murat Yetkin" isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek sahis arasinda ge9en

telefon gorii§mesi kaydi oldugu,

"C Z gurcan 2" isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve Gurcan... isimli sahis arasinda

ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu,

"c z b aliriza" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek sahis arasinda ge9en telefon

goriismesi kaydi oldugu,

"C.Z. Fatih" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve Fatih...isimli sahis arasinda ge9en

telefon goriismesi kaydi oldugu,

"C Z B ALIRIZA " isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek sahis arasinda ge9en

telefon goriismesi kaydi oldugu,

"C Z SERDAR " isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve Serdar DENKTAS. arasinda ge9en

telefon gorusmesi kaydi oldugu,

"C Z zapsu" isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek arasinda ge9en telefon

goriismesi kaydi oldugu,

"C.Z. Yalcin Balci2" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek arasinda ge9en

telefon gorusmesi kaydi oldugu,

"C Z B aliriza" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek arasinda ge9en telefon

gorusmesi kaydi oldugu,

"cuneyt b aliriza" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek arasinda ge9en telefon

gorusmesi kaydi oldugu,

"C Z kemal unakitan kacak araba " isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek arasinda

ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu,

"C Z" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve Hasip... isimli sahis arasinda ge9en telefon

goriismesi kaydi oldugu,

"C.Z b.aliriza kibns" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek arasinda ge9en

telefon goriismesi kaydi oldugu,

"C.Z. Murat Yetkin2" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek arasinda ge9en

telefon gorusmesi kaydi oldugu,

"C Z ozgu'r" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve Ozgiir... isimli sahis arasinda ge9en

telefon gorusmesi kaydi oldugu,

"cuneytzabsu_bulentahnza_kibris" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek

arasinda ge9en telefon gorii§mesi kaydi oldugu,

"bulentalinza kibns" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek arasinda ge9en

telefon gorusmesi kaydi oldugu,

"BulentAlinza-Kibris" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek oldugu arasinda

ge9en telefon g6rii§mesi kaydi oldugu,

"cz'nin belediye ba^kanhgi hakkinda" isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek

arasinda ge9en telefon goriismesi kaydi oldugu,

"Alvaro-Kibns-ingilizce" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve A1..D. S arasinda Ingilizce

olarak ge9en telefon gorusmesi kaydimn oldugu,

"B.Aliriza-Kibns" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek arasinda ge9en telefon

gorusmesi kaydi oldugu, -•*' ■>"■'■ #V*S
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"N.B.-C.Z.-Ruhban" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek arasinda gesen telefon

gorusmesi kaydi oldugu,

"B.AHnza-MGK Kibris" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek arasinda gecen

telefon gorusmesi kaydi oldugu,

"Nesrin-Alvaro DeSoto" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek arasinda ge?en

telefon gorusmesi kaydi oldugu,

"l)cuneytzapsu_bulentalinza_kibris" isimli ses dosyasinin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek

arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu,

"Nesrin-Kibns-Alvaro De Soto" isimli ses dosyasinin X Erkek ve X bayan sahis arasinda

ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu,

"B.Alinza-Kibns-nara" isimli ses dosyasinin iki sahis arasinda ge9en telefon gorusmesi

kaydi oldugu,

"ENVER" isimli ses dosyasinin Egemen... ve X Erkek sahislar arasinda ge9en telefon

gorusmesi kaydi oldugu,

"B.Aliriza-Kibris 2" isimli ses dosyasinin iki sahis arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi

ve bu kayitlara ait 96zumlerin bulunmasi ile ilgili olarak ,

17 Eyltil 2009 giinii iizerinde herhangi bir isim veya adres bulunmayan ve dergilerinin

damsmasina birakilan bir zarf i9erisinde bulunan 4gb.hk flas diskten elde ettigi goriismeler

oldugunu,dergilerine kim veya kimler tarafindan getirildigini bilmedigini,kendilerinde

bulunmasimn sebebinin haber i9erigi oldugunu,bu ses dosyalannin aleniyet kazanmadan

yayinlanmadigim,su9 teskil edip etmedigini bilmedigini,Genel yayin yonetmeligini yaptigi

Aydinhk dergisine ulasan bir bilgi oldugunu,bu ses kayitlannin yayinlanmasi ile alakali

olarak kimseden talimat ve yardim almadigini,

Ele ge9irilen Cd'ler de yer alan Hursit TOLON, Emin GURSES, Sener ERUYGUR, Mustafa

Abbas YURTKURAN, Kemal ALEMDAROGLU, Sinan Aydin AYGUN isimli sahislann

resminin basin 9ahsmalan 9er9evesinde bulundurduklan haber arsivi olabilecegini,

Yine aym adreste yapilan aramada elde edilen ve 33 ile numaralandinlan Cd'de "oncu

gen9lik genel kurul konseri" isimli klasorun i9ersinde bulunan "DSCI0386" isimli dosya

i9erisinde yer alan video i9erigindeki "buradan bildiriyoruz olmek var donmek yok"

seklindeki sozlerinden kastinin, bagimsiz Turkiye miicadelesi oldugunu. Atatiirk'iin ya istiklal

ya oliim sozii ile alakali oldugunu, Kendisinin o kongrede 1S91 Partisi Gen9lik kolu olan oncii

gen9lik' in genel baskani se9ildigini, 2008 yilbasinda bu gorevini devrettigini,

Yine aym adreste yapilan aramada elde edilen ve 36 ile numaralandinlan Cd'de "ozlem kitap

cd\ GC29-2~1\ Gencl>k28\ Fotolar" ve "ozlem kitap cd\ KitapYaz>lar ATMAAA\ bolum 1"

isimli klasor i9erisinde sorusturma kapsaminda hakkinda islem yapilan Levent TEMlZ isimli

sahis tarafindan yazildigi dtisuntilen "Leven sayil" isimli dosya ve i9erisinde Sevgi

ERENEROL ve bazi sahislann Kizil Elma Koalisyonu hakkindaki goruslerinin yazili oldugu

"sayi 9 deme9ler" isimli dosyalar ile ilgili olarak,Gen9lik Cephesi Dergisi yazi kurulunun

notlan oldugunu,bu dergide kisa bir sure gorev aldigini. Levent TEMIZ isimli sahsi

tanimadigini, fakat bu dergiye yazi yazdigini, Sevgi ERENEROL isimli bayani tanimadigini,

Kizilelma koalisyonu hakkinda ozel bir bilgisinin olmadigini bunun tamamen basinin

uydurmasi oldugunu,

69-73 sayfalan arasinda numaralandinlan el yazmasi dokumanlann igeriginde

"Fundamentalist Teror" isimli daha once Veli KUCUK'ten de elde edilen bilgisayar 9iktisi

dokiiman oldugu, doktimanin Ergenekon Iddianamesinin eklerinden ahnmadiginin iizerinde

numara ve mtihiir olmamasindan anlasildigi tespit edilmistir.

Bahse konu dokumam kimden nasil temin ettigi ile ilgili olarak, 2009 Ocak ayindan itibaren

yayin yonetmenligini yaptigi Aydinhk Dergisinin haber arsivi oldugunu,

81-83 ile numaralandinlmis dokuman]arin.i9eriginde;



"Planin U9iincii basamaginda; "Miisliiman iilkelerde ABD 9ikarlanna uygun bi9imde i9

kargasa ve silahli halk ayaklanmali diizenlenerek yonetimler ele ge9irilecek. Giilen ile Eymiir

isbirliginde ABD' deki "Islam Milli Orgiitii" adh grubun lideri Louis Farrakhan' in katkida

bulundugu da belirtiliyor. Fehullah Giilen ile Mehmet EYMUR' iin Farrakhan' la yogun ve

90k gizli goriismeler yaptigi da MIT CD'sinde yer alan diger bir bilgi. Farakhan'in Gulen ve

Eymiir'le Tiirkiye'de Necmettin Erbakan ve Tayip Erdogan'i ziyareti sirasinda iliski kurdugu

kaydediliyor. MIT CD'sinde Ataturk Ilkelerinin yikilarak yerine Nur Tarikati'nin miiritlerinin

de yerlestirilecegi de iddia ediliyor." seklindeki dokuman ile ilgili olarak,iddianamede

bulunan ayrica Milli istihbarat Teskilati tarafindan gonderilen (6) CD.nin i9inde bulunan

fundamentalist operasyon diye bir belgenin haber yapilmasi ile ilgili bir not oldugunu,

101-102-103 ile numaralandinlmis dokiimanlann i9eriginde; Deniz YILDIRIM' in

dikkatine ibaresiyle basladigi Hikmet ile son buldugu halen cezaevinde tutuklu bulunan

Hikmet CICEK tarafindan yazildigi anlasilan Aydinhk dergisinin 1121. sayisiyla ilgili

yorumlann oldugu "Kapak Slogam Turk yargisi yok, F savcisi var olmahydi. Digeri beylik ve

basmakahp herhangi bir baska haberinde bashgi olabilir" seklinde a9iklamalann bulundugu

belgeler ile ilgili olarak ,

ismi ge9en sahislann Aydinhk dergisinin yazarlan oldugunu,6neri ve elestirilerini
kendisine ulastirdiklanni, yukanda i^erigi ge9en yazismalann talimat degil 9esitli oneriler ve

elestiriler oldugunu,

117 ile numaralandinlmis dokiimanin i9eriginde; Sayin Deniz Yildinm'a ile basjayip

Adnan ile bittigi, i9eriginde; " E. tug. Levent ERSOZ' iin ifadesinde gecen Faruk DEMIR, An

grubuna bagh Fethullahci baglantih bir CIA gorevlisi" seklinde a9iklamalann yer aldigi

yazidaki Faruk DEMIR isimli sahsi tanimadigini,

164 ile numaralandinlmis dokumanda; "Yalqin KUCUK konusmah. Vicdani

seslendiriyor, anladigima gore program yapacaksiniz. Daha erkene ikna etsek! ISRAIL 'LE

GIZLi ANLA§MAYI DINCI HUKUMET YAPTI 1996 ve Menderesin Gizli anlasmasi (1958)

iste size kapak. Yalcin KUCUK'ten bilgileri aim! 1996 (...OKUNMUYOR) Katilan Abdullah

GUL 'e vb. yaziyla sorun. Erbakancilara da sorun. Yalcin KUCUK'ten kapak onerisi aim. Her

hafta Deniz arkadas Ankara da iyi iliski kursun Fikretler cok yararh olur. Gazeteci bakis

aqisi var, bilgi de var" seklindeki belgeyi hatirlamadigini ancak bir oneri mektubu seklinde

degerlendirdigini,

285 ile numaralandinlmis dokiimanin i9eriginde;

"...Ozkok : kayda ge9meden bana geldi diyor. (2002'de hatta 2001'de aldi o belgeleri,

tertibin basinda olanlar arasinda) 2003 10 Temmuz belgeler resmilestiriliyor. El altindan bir

yil kullandiktan sonra! 1. VURGU bu vurgu 90k onemli, 1. 2003'te alinan belgeyle 2002'd

darbe mi yapihr? Denecek!!! 2. tertip bu gizlilikte!!! ikinci onemli nokta Ecevit'e darbeyi one

9ikann! Yasandi anlasilmasi daha basit ve kolay! DSPTiler arka 9ikar. Recai bir giin: "bas bas

baginyorum 2002'den beri Ecevit'e derbe yapildi diyor!!! Masum TURKER, §. Sina GUREL

hepsi biliyor. Yamniza 9ekin harekete ge9irin onlan! U9iincii vurgu: asker Ozkok' e hin9h.

Ve maskesi du§tii. Tiirkiye'nin ismini bile sinsi tavnyla giindeme getirdi. Bunu

degerlendirelim. Emekliler ve su anda komuta kademesinde bulunanlar AKTiF TAVIR

alamaz, ama sevinecekler bizim girisimlerimize. Daha sonraki basin toplantisi ve propaganda

da 20.04.2004 ' OZKOK Milli Egemenligi reddetti. DP. Kocatepe'ye 9ikti konferanslar verdi.

OZKOK' un komuta zaafi(DP; Tiirk Ordusu'nun strateji sorunu kitabinda da var. 2004'te o

genelkurmay baskani iken soyledik!) DORT: Uzerine iizerine gidin! "kayda ge9irilmedi"

diyor! Oysa MIT resmi evrak olarak yolluyor. SUC DELiLi OLDUGU iCiN KAYDA

GECiRILMEDi! BU, COK SOMUT!" seklinde yazilar ile ilgili olarak;

Kim tarafindan gonderildigini bilmedigini ve Aydinhk dergisinde yayinlanmasi

gonderilen bir haber onerisi olabilecegini,

9
"-■ '■■ . v;

146



311 ile numaralandinlmis dokiimanin i9eriginde; "HAKIMLER HAKKINDAKI haberi

yayinlama isran da, bizi dusundurmeli,

HSYK oncesi, hedefi genislettirip, SAVCILAR1 kurtarmak igin mi o kasetler basina

dagitildi?

§iiphelerim var. Bu kasetleri bize verenleri arastirahm, onlara kim verdi? Niqin?"

seklinde el yazmasi notlar ile ilgili olarak; Bu beige hakkinda bilgisinin olmamakla birlikte

Oda TV.com tarafindan haberlestirilen hakimlerle polislerin iftar yemegindeki bulusma

fotograflan ile ilgili bir oneri olabilecegini, ,beyan etmistir.

Savcihk beyani

Kendisinin emniyette verdigi ifadeyi tekrar ettigini,kendisinin gazetecilik meslegini

yaptigini,dosyada mevcut saniklardan \^\ Partili olanlar disinda hi9biri ile alakasinin

olmadigini ve orgutsel bir birlikteliginin bulunmadigini,

Kendisinin bilgisayarinda 9ikan ve Aydinlik Dergisinde de bir kisminin yayinlandigi telefon

goriisme kayitlannin kendisi ile alakasinin bulunmadigini, zarf i9erisinde flash diskte

geldigini, 17 Eyliil 2009 tarihinde bilgisayanna yiikledigini,bunlann aleniyet kazanmadan

kendisinin yayinlamadigini,

17 Ekimde l§9i Partisi Genel Baskan Yardimcisi MEHMET BEDRI GULTEKiN'in

Ankara'da basin a9iklamasi yaptigini, bu a9iklama i9eriginde Is9i Partisine e-mail olarak

gelen bazi ses kayitlannin yayimlanmak suretiyle a9iklanacagim, bunlara Tayyip

ERDOGAN' in cevap vermesi seklinde bir 9agn yapildigim,aynca Mehmet Ali TALAT ile

Recep Tayyip ERDOGAN' a ait goriisme i9eriklerinin yazi olarak dagitildigini,kendisinin

bunun ustiine yayinladigini,ayni konuda bir sonraki hafta Istanbul' da i§9i Partisi Genel

Baskan yardimcisi ERKAN ONSEL, \§y Partisinde REMZI GUR ile alakah olan telefon

gorusmesinin i9eriginin yazih halini dagittigim,kendisinin de bunun iizerine haber yaptigini,

yayinlanmamis 90k sayida ses kaydimn oldugunu,kendinde bulunan kayitlann hi9birini

yayinlamadigini,

Aramalar sirasinda 9ikan orgutsel oldugu iddia edilen dokumanlarin tamaminin Ergenekon

dosyasinda aleniyet kazanmis ve oradan edindigi belgeler oldugunu,bu belgelerin

bilgisayarinda da ek klasor olarak kayith oldugunu,

Kendisinde 9ikan belgelerden iistunde numara olmayan ve paraf bulunmayan belgelerin

MIT'den mahkemeye gonderilen 6 CD'nin i9inde bulunan belgelerde word ortaminda ahndigi

i9in imzasiz olanlann da oradan geldigini diisundugunu, ses kayitlannin bulundugu flash

disk'in postaya verilmeksizin elden, derginin idari binasina birakildigini, kendisinin de oradan

aldigini,i9inde bu goriismelerin oldugunu,kendilerine gelen flashin i9inde hem ses dosyalan

hem de 9oziim dosyalan oldugunu,kendilerinin bunlar iistiine bir ay kadar 9ahstiklanni,

Kendisinin Levent ERSOZ' ii tammadigini,yakinlan ile de herhangi bir goriisme

yapmadigini,kendisine gelen ses kayitlannin Levent ERSOZ ve Cumhuriyet Cahsma Grubu

ile bir alakasi olup olmadigini bilmedigini, kendisinin su9lamalan kabul etmedigini,

Ergenekon Teror Orgiitii iiyesi olmadigini, basin mensubu oldugunu beyan etmistir.

Sorgu beyani

U9 haftahk 9ahsma sonucu kendisinin goriilmekte olan Ergenekon davasinin samklan

ile herhangi bir gorusmesinin ve bulusmasinin tespit edilemedigini,yalmzca l^\ Partililerle

bir takim gorusmelerinin tespit edildigini, bunun da parti i9indeki gorevinden

kaynaklandigini, Ergenekon orgiitii ile ilgili baglantisinin hi9bir delile baglanmadan iddia

edildigini,bilgisayanndan 9ikan dokumanlarin tamamen Ergenekon davasi nedeniyle basina



dagitilan belgeler oldugunu,bilgisayarmdan 9ikan herhangi bir ozel veya gizli bir beige

olmadigini, ev aramalannda da 9ikan herhangi bir dokiimanin bulunmadigini,

Bilgisayannda ele ge9irilen dokiimanlar i9erisinde Ergenekon davasi nedeniyle

MIT'den istedigi ve MIT'in de 6 CD.halinde gonderdigi belgelerin yer aldigim,bu belgelerin

gizli olmadigini, dava dosyasina gonderilmesi nedeniyle aleniyet kazandigini,6rgiit uyeligi ile

ilgili iddialann tamamen ger9ek di§i oldugunu, kendisinin i§9i Partisi disinda yer alan

Ergenekon samklan ile hi9bir telefon baglantisi ve gorii§mesinin olmadigini,

Bilgisayannda bulunan ses kayitlarinin flash disk halinde bir zarf i9inde Aydinhk Dergisi

danismasina birakildigim,bu ses kayitlarinin daha once birtakim yayin gruplarinda oldugunu

onlann yazdiklanni,dinleme kaynaginin kendilerinin olmasinin miimkiin olmadigini,

kendisine gelen bilgiyi incelemek amaciyla bilgisayarina yiikledigini, aleniyet kazanmadigi i9in

Aydinhk Dergisinde yayinlamadigini, l§9i Partisinin iki kez bu ses kayitlan ile ilgili U9 kez

a9iklama yaptigini, kendilerinin de bunu yayinladiklanni,bu ses kayitlan ile ilgili olan

miinasebetlerinin tamamen basin faaliyeti 9er9evesinde oldugunu, Ergenekon orgiitii ile

kendisinde ele ge9irilen dokiimanlann ve ses kayitlarinin hi9bir baglantisinin olmadigini,

su9lamalan kabul etmedigini, evinde yapilan aramada ele ge9irilen dokiiman ve belgelerin

dogru oldugunu, ancak bu dokiimanlar ve belgelerin kendisine ait olup olmadigi konusunda

henuz inceleme yapmadigi i9in tarn bir kanaat sahibi olmadigini ifadesinde belirtmis.tir.

b-Siiphdinin adreslerinde yapilan aramalarda ele gecirilen dokiiman ve

materyaller:

Istanbul ili Beyoglu Il9esi Firuzaga Mahallesi Hayriye Caddesi No:6 Daire:7 sayih

adresinde yapilan aramada elde edilen;

-1 adet 0847K67497Y seri numarah Toshiba marka 4 GB hafiza karti ,1 adet SDCZ6-4096RB

seri nolu Sandisk marka 4 GB flash disk (§ahis tarafindan i9erisinde ses kaydi oldugu

belirtilen) -1 adet PL3TFCCOD8050EFD seri numarah Datron marka diz iistii bilgisayar

-1-59 arasi numaralandinlan CD/DVD

-1-316 arasi numaralandinlan belgeler

Arama esnasinda ikamette bulunan, kendisini Mehmet Deniz YILDIRIM'in ev arkadasi

oldugunu beyan eden, a§agida yazih olan materyallerin kendisine ait oldugunu soyleyen

Erkan Can CAKIROGLU'nun kullandigi odadan;

- 60-126 arasi numaralandinlan CD/DVD

- 1-8 arasi numaralandinlan disket

- 317-458 arasi numaralandinlan belgeler

Istanbul ili Beyoglu Il9esi istiklal Caddesi Deva Cikmazi Sokak No:7 sayih adreste 3.

katta Aydinhk Dergisindeki kullandigi masada yapilan aramada;

- 1 den 231 e kadar numaralandinlmis ve verilen numaralann yanina Av. Mehmet Nuri

AYTEKIN tarafindan imzalanmis i9erisinde bol miktarda bilgisayar 9iktisi dokiiman, gazete

kiipiirleri, el yazmasi not kagitlan ve fotokopi dokiimanlar olan toplam 231 adet dokiiman

elde edilmi§tir.

Dokiiman inceleme sonuclan:

Mehmet Deniz YILDIRIM 'in;lstanbul ili Beyoglu il9esi Firuzaga Mahallesi Hayriye

Caddesi No:6 Daire:7 sayih ikametinde elde edilen 1 den 458'e kadar numaralandinlmis.

dokiimanlann yapilan incelemesinde;

1 den 7'ye kadar numaralandinlan dokiimanin i9eriginde; Tayyip ERDOGAN 1 ile

baslayan T.E ile M.A. TALAT rumuzu ile adlandinlmis. telefon konu§masinm el yazisi

tapelerinin ve bu konu§malann bazi kesimleriniri sari ispirtolu kalemle isaretlenmis 7 sayfa

bilgisayar 9iktisi belgenin oldugu, ^f £& ^ V
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8 ile numaralandinlan dokiimanin i9eriginde; El yazisi ile yazilmis doktimanda "I§TE

AKP GERCEGI KENDI SES KAYDIYLA DINLEME $EBEKESI TAYYIP DONEMINDE

KURULDU DEVLETI SATIYORKEN KKTC CUM. El" yazisi ibarelerinin yer aldigi

belgenin oldugu,

10'dan 11'ye kadar numaralandinlan el yazisi 2 sayfa dokiimanda;

"Gecen hafta yolladigim (Persembe) uzun plan (10 sayfa kadardi) elinize gecmedi mi.

Murat Hattatoglu'na verelim. Bildirin bana, selam

Bu haber bu hafta yaptigimiz gibi iGDi§ edilmez, elimizdeki mermiyi havaya

sikmazsak 90k etkili olur. Iyi orgiitlenmek gerekir.Huseyin, Macit ve A.Z. Bulun? ile goriisiip

nasil yazacagimizi kararlastirahm.

Gerekirse 1-2 hafta gecikebilir. Onlarla zamanlamaya karar verelim.

Denktas bu isi ele ahr sarsar. CHP- MHP de harekete ge?er. Deniz YILDIRIM, M.

SABUNCU, Ferit ve Tugran gibi arkadaslara yazik olmu§, RTE-Talat goriismesini siradan bir

haber haline getirip harcamisiz. Oyle bosjuk olur mu? Ni9in benim Persembe giinii yolladigim

hi?birini kullanmadiniz? Elimizdeki malzemeyi ne hale getirmisiz.

NE YAPMALI?

Sakin basin toplantisi yapilmasin Bedri' ye haber veriniz.

a- Bu haberi gelecek haftaya veya daha sonraki haftaya kapak yapahm

soyle

P~ KKTC devletini yok etme tutanagini yayinhyoruz.

y- TAYYlP ERDOGAN ILE M.ALI TALAT

T. ERDOGAN ILE M.A. TALAT' IN KARANLIK GORU§MESl ARTIK

TUTANAGI YAYINLAMAK GEREKIYOR"seklinde biten tutuklu samk Dogu

PERICEK'in el yazisi oldugu degerlendirilen ve Avukati aracihgi ile Aydinhk Dergisi Genel

Yayin Yonetmeni Mehmet Deniz YILDIRIM'a gonderdigi anlasilan 2 sayfahk dokiiman

oldugu,

14 ile numaralandinlan dokumanin i9eriginde;

"Melih 8 A. Gul' un amcaoglu daire. Bsk istiyo Giil soyleyememi§ yap bu jest olur.

Melih 9 kili9 akaryakiti kavsakta petrol yeri baghyor il9eden siimen alti yapsin.

Melih 10 belediye Bsk. Partiyi yoklatmis on yoklama? Ikiye katlayahm Golbasini" el

yazisi ibareli belgenin oldugu,

16 ile numaralandinlan dokumanin i9eriginde;

Basbakan Recep Tayyip Erdogan ile Kadir Topbas arasinda ge9en telefon

konusmasinin i9erigi ile ilgili el yazisi belgelerin oldugu,

17 ile numaralandinlan dokumanin i9eriginde;

"C. Zapsu- Unakitan ka9ak araba

Melih Burhan Kuru: 1

Melih G-5=Fahri I.... Ank Vali Yardimcisi §erefsizce yazilar yaziyor sallanip gitmeli

Ankara'dan

Melih G-6- Bakandan dogal gaz Ostim isini bitirelim Borcum falan kalmadi deriz

Borcu yok diye protok. var" seklinde el yazisi belgenin oldugu,

29 ile numaralandinlan dokumanin i9eriginde;

"Tayyip Erdogan Sumeyye para olayi" ile baslayan ve i9eriginde Tayyip Erdogan ve

Remzi G.. arasinda ge9en tarih ve zamani belirtilmemis telefon goriismesi tape notlari

bilgisayar 9iktisi oldugu,

34 ile numaralandinlan



Huseyin BUZOGLU:05322169594, Levent TA§:enisuser@gmail.com Murat Metin

di§ haber servisi,seklinde el yazmasi isim ve telefon numaralannin bulundugu belgenin

oldugu,

38,39,40 ile numaralandmlan dokiimanlann iceriginde;

ARKAYA BKZ! 6-7 Ekim 2009, Deniz Yildinm Arkadas inat ediyorsunuz, Atatiirk' u

her yere yapistirmayin balta koreliyor. Burada gencligin Tayyip' e isyani onemli, Ergenekon

MIT fantacisi aydinlik kapak slogani, bashkli Dogu PERINCEK' in el yazisi oldugu ve

cezaevinden avukati araciligi ile gonderdigi degerlendirilen Aydinlik Dergisinin kapak ve

basyazi degerlendirme yazilan belgeleri oldugu,

57 ile numaralandinlan dokumanin iceriginde; 30 Ocak 2000 MIT hiicresinin tasfiyesi

basjikh el yazisi dokumanin oldugu,

59 ve 60 ile numaralandinlan dokumanlann iceriginde; HATAY, ELAZIG,

ADIYAMAN, ISPARTA, MERSIN, ADANA ve ANTEP illerindeki ADi(Atatiirk Diisiince

insiyatifi) ve ADD(Atatiirk9ii Diisiince Dernegi) cahsmalan hakkinda el yazisi notlann
oldugu,

62 ile numaralandinlan dokumanin iceriginde; Emniyet Genel Miidiirliigti, Istihbarat

Dairesi, Kacakcihk ve Organize Suclarla Miicadele Dairesi, Teror Dairesi basjiklan altinda

Ozgiir A.., Kerem A.., Ramazan A..., Ayhan F..., Recep G..., Ahmet P..., Cemal K... gibi

Emniyetcilerin isimleri ve yanlannda gorev yerlerinin yazdigi bilgisayar ciktisi dokumanin

oldugu,

65-68 ile numaralandinlan dokiimanlann iceriginde; "PLANIN UCUNCU

A§AMASINA DIKKAT" basligi ile baslayan ve "CIA Gudumunde Islam Operasyonu"na

katkida bulunduklan kaydediliyor" §eklinde devam eden bilgisayar ciktisi yazinin oldugu,

69-73 ile numaralandinlan dokiimanlann iferiginde; "Fundamentalist Teror" isimli

daha once Veli KUCUK'ten de elde edilen bilgisayar ciktisi dokiiman ile benzerlik gosterdigi

ancak, dokumanin uzerinde numara ve miihiir olmamasindan dolayi Ergenekon

iddianamesinin eklerinden ahnmadiginin degerlendirildigi,

74-76 ile numaralandinlan dokiimanlann iferiginde; Halen tutuklu bulunan Dogu

PERlNCEK 'in el yazisi oldugu degerlendirilen, Aydinlik dergisinde kapak konusunun

"Tiirkce" olmasi gerektigine dair yazi, ITU'lu ler ile yakindan ilgilenilmesine dair el yazisi

ihtar oldugu,

81-83 ile numaralandinlan dokiimanlann iceriginde;

******bashk konulabilir****** ile basjayan ve "Planin Ufiincii basamaginda;

"Miisliiman iilkelerde ABD cikarlanna uygun bicimde if kargasa ve silahli halk ayaklanmali

diizenlenerek yonetimler ele gecirilecek" ifadesi ile devam eden 2 sayfahk bilgisayar fiktisi,

84-87 ile numaralandinlan dokiimanlann iceriginde; Adnan AKFIRAT imzasi ile

cezaevinden yazildigi ve iferiginde ikinci iddianamede Basbakan Tayyip ERDOGAN ile

Ciineyt ZAPSU arasinda gecen ABD Baskonsoloslugunda imzalanan belgeye dair haber

yapmasinin istegi, yazinin yan tarafinda ise "D.P" rumuzu ile COK IYI OLUR s.eklinde not

bulundugu,

92-94 ile numaralandinlan dokumanlann iceriginde; Dogrusu ba§hgi ile "Bombalar

once karakolda bulundu, sonra fatida bulunmus gibi tutanak yapildi. Gerfek bu" §eklinde

Dogu PERlNCEK tarafindan yazildigi degerlendirilen el yazisi oldugu,

101-102-103 ile numaralandinlan dokiimanlann iceriginde; Deniz YILDIRIM' in

dikkatine ibaresiyle basladigi Hikmet ile son buldugu halen cezaevinde tutuklu bulunan

Hikmet CICEK tarafindan yazildigi anlasilan Aydinlik dergisinin 1121. sayisiyla ilgili

yorumlann oldugu "Kapak Slogani Turk yargisi yok, F savcisi var olmahydi. Digeri beylik ve

basmakahp herhangi bir ba$ka haberinde ba§hgi olabilir" s.eklinde el yazmasi aciklamalann

oldugu,



104-105-106 ile numaralandinlan dokiimanlarin iceriginde; sevgili kardesim Deniz ile

baslayip Hikmet CICEK yazisi ile son buldugu "Merhaba, yeni gorevinde basanlar

diliyorum. Zor ama keyifli bir gorev ustlendin. Bir iki hafta once genel baskan senin adina

ortaya attiginda olmaz diye itiraz ettim. Mutfakta pismen gerek diye ama ote yandan hayat,

yayin organlanmiz ddhil btittin kadrolanmizin genqlesmesini de dayatiyof seklinde el

yazmasi notlann oldugu,

117 ile numaralandinlan dokumanin iceriginde; Sayin Deniz Yildinm' a ile baslayip

Adnan ile biten " E. tug. Levent ERSOZ' tin ifadesinde gecen Faruk DEMIR, An grubuna

bagh Fethullahci baglantili bir CIA gorevlisT seklinde el yazisi aciklamalann oldugu,

120 ile numaralandinlan dokumanin iceriginde; "Tuncay OZKAN' a ya da baska

birine yazarhk teklifinin antetli kagida ozenle yazilmis bir mektupla yapilmasi gerekir. Dogru

olan Emcet OLCAYTU' nun tavn." seklinde el yazisi oldugu,

126-139 ile numaralandinlan dokiimanlarin iceriginde; Serdar OZTURK isimli sahsa

ait Istanbul Cumhuriyet Bassavcihgi'na hitaben yazilan tutukluluk halinin incelenmesine dair

bilgisayar ciktisi dilekce oldugu,

147 ile numaralandinlan dokumanin iceriginde; Haber Merkezi'ne ile baslayip Dogu

PERINCEK imzasiyla bittigi iceriginde, "Eytip Can' a dikkat 11 Temmuz 2009 Hurriyet: Bu

adami yerle bir etmek gerekir. Htirriyet, biz vurursak onu ytikseltemez. ttiban hemen tig

paralik olur, gtictimuzti bilelim " seklinde el yazisi aciklamalann oldugu,

149-152 ile numaralandinlan dokiimanlarin iceriginde; Sevgili kardesim Deniz ile

baslayip Hikmet ile bittigi, iceriginde: 150 nolu dokiimanda " Milliyet' ten Ttirker

KARAPINAR (Ankara arkadasimizdir) Serdar OZTURK' tin tahliye talebini iki gun haber

yapti. Hem de Ankara'dan! Muhtemelen tahliye dilekgesini Av. Hasan GURBUZ' den aldi.

Basta bizim avukatlar olmak tizere davamn btittin avukatlan elimizin altinda muazzam bir

haber kaynagi ve ayni zamanda muhabir kadrolu. Ama ne yazik ki ne aydinlik ne de ulusal

kullamyor. Dtistin, cezaevinde ki her saniga bir avukat gondererek ulasabilir sorularina yamt

alabilirsin. 20 Temmuzda baslayacak ikinci dava igin simdiden boyle bir orgtitlenmeyi dtistin.

Diger basinafark atanz" seklinde el yazisi aciklamalann oldugu,

153 ile numaralandinlan dokumanin iceriginde; Deniz YILDIRIM Arkadas ile

baslayip Dogu PERINCEK imzasiyla biten bir mektup oldugu, iceriginde: " Yalgin KUCUK

her hafta yazsiri" seklinde el yazisi bir aciklamanin bulundugu,

155 ile numaralandinlan dokumanin iceriginde; Dogu PERINCEK' in Aydinlik

Dergisinin kapak konusunun nasil olmasi gerektigi ile ilgili yorumunun bulundugu,

"EMNIYETIN GiZLEDIGi BIRIMR-T seklinde el yazisi onerisinin oldugu,

156 ile numaralandinlan dokumanin iceriginde;

Gizlenen bir orgiit bulmussunuz Emniyette, bunu haber yapsaniza, kapak sloganiyla

kapak slogamnin belirlenmesi kolektif tartismayla olur. Bu tartismada sorular atmak,

kurcalamak, konuyu desmek onemli seklinde el yazisi yazilann oldugu,

159 numarah sayfasinda:

"Biz KAZANILACAK ATATURK DEVRIMI VAR dedik. Sistem: mafya-tarikat sistemi.

Bu sistemi yikmak ve Halkgi-devletgi bir Ttirkiye kurmak gorevimiz.Oysa donup dolasip

Atattirk devrimi ve Ulusal devlet bekqiligine hapsoluyoruz. Oysa bunlar GITMIS YIKILM1S!

Halk eziliyor perisan.Biz DUZEN BEKCISI PROFILI veriyoruz. O Sozde

Atattirkgtilerle! Cikmazdir bu! Halkla birlesemez! Yenilik,erisme vaat etmiyor! Bekgilik, saga

geken kadrolann kolayina geliyor. Atattirk,Bayrak,Ulusalcihk kottiye kullamhyor! Tuzu

hareketi oluruz "seklinde ibarelerin yer aldigi,

160 numarah sayfasinda:

"Erdogan OZER arkadasimiz israrla Izmir mitingini SENLIK olarak sunuyor ne

"senligi" kardesim? Neyin senligini yapacagiz? Verilmek istenen mesaj, merak etmeyin

burada devrimci bir sey yok! Korkmayin!

/
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Turkiye'nin devrim disinda bir gih§i yoktur! ATATURKCULUK, BEKCiLIK DEGlL

DEVRiMCiUKTlRl"seklinde talimatlann yer aldigi,

161 numarah sayfasinda:

"Turan arkadas, Bizim parti yayin organlanndan yonlendirilir; faksla, genelgeyle

degil. Emir, genelge vb §ART! Ama bunlann eyleme yon vermesi (gerqek anlamiyla

karalanmasi), yayin organlariyla olur. O nedenle sorumlulugumuz buyiik. Bedri ile qok iyi bir

iletisim kurmamiz gerekir. "seklinde ifadelerin bulundugu,

164 numarah sayfasinda:

"Yalcin KUCUK konusmah. Vicdam seslendiriyor, anladigima gore program

yapacaksimz. Daha erkene ikna etsekl ISRAIL'LE GIZLI ANLA$MAYI DINCI HUKUMET

YAPT1 1996 ve Menderesin Gizli anlasmasi (1958) iste size kapak. Yalqin KUCUK'ten

bilgileri ahnl 1996 ( ) Katilan Abdullah GUL'e vb. yaziyla sorun. Erbakancilara da

sorun. Yalqin KUCUK'ten kapak onerisi alin. Her hafta Deniz arkadas Ankara da iyi iliski

kursun Fikretler gok yararli olur. Gazeteci bakis acisi var, bilgi de var " seklinde el yazisi

yazilann oldugu,

165'den 192'ye kadar numaralandinlan dokiimanlarin iceriginde; Dogu

PERINCEK'in cezaevinden Avukati aracihgi ile gonderdigi degerlendirilen aydinhk

dergisinde neler yapilmasi gerektigi ile alakali el yazisi ve bilgisayar ciktisi talimatlarimn

oldugu,

205. sayfasinda

Kapak Aydinhk Ust bashk F polisinden Genelkurmaya ve yargiya mesajlar

Bombalarda F tipi "FlLIM" ile baslayan dokiimanda; iistii karalanmis. sekilde "Filim da

onemi Ergenekon tertibinin alcakhk §IFRELERi BOMBA giKTI F TIPI POLISTEN

GENELKURMAYA VE YARGIYA MESAJLAR, "ATATURK INGlLIZ " (Osman

Yildinm), "G O.. cocugu", "Sorusturma Ergenekon olunca s...kerim Savci ve

hakimleri" §eklinde el yazmasi iistii karalanmis §ekilde yazilann oldugu,

217. sayfasinda

"Sabih Kanadoglu (kimlik ve ...), Giirsel TEKIN (CHP'yi baglar), H. S. TURK (E.

Ad. Bk ve DSP'yi temsil eder), Selami OZTURK (Beled.Bsk ve CHP maddi katkida saglar),

Prof Dr Fuat KANTARCI (Tab. Od. Bsk. Universite),Ozdemir SOKMEN (Barolar), Prof.

Siiheyl BATUM (Universiteler ve popiiler miicadeleci), Muazzez ILMIYE (Etkin, Kadin,

ornek aydin), Emin COLA§AN, Enver ERCAN (Karsi cepheden tas sokmek), Ataol ( )

(yazar,cumhuriyet), Selda (Solu etkiler, Kadin, Sanatci), Vural SAVA§" seklinde el yazisi

isim ve yaninda kisa aciklamalann oldugu,

223. sayfasinda

Mayinda ABD imzasi (basjik) seklinde baslayip iceriginde: PKK'nin son mayin

eylemi, Levent GOKTA§ (adini verme):O kadar kalin zirhi delen mayini PKK yapamaz.

ABD yapar ancak ve kullamr.Kesin ABD gudiimlii! O mayin IMZA! ABD imzasi! PKK

UZMANLARINA SORUN! ve selam ile biten el yazisi dokiimamn oldugu,

227 ile numaralandinlan dokiimamn i9eriginde; "Deniz Arkadas, Emcet arkadasimizi

kirmis ve incitmisiz. Hatamiz neyse durustge kabul ederiz, ozelligimiz bu. Yeniden yazmasim

isteyelim, kendi imzasi olmasini da rica edelim. Avukatim da siki tembih edelim. Emcet artik

bizim kogusa geldigi iyi oldu. " ^eklinde el yazisi ibarelerin bulundugu,

235'ten 238'e kadar numaralandinlan dokiimanlarin iceriginde; "Deniz, Mevcut

sartlarda, bu sorunu cozmek mumkun gorunmuyor. Citnkti

-Dogrudan iletisim kurmak imkdnimiz yok

-Dolayli iletisimde ise, araci olan kisinin sorunu algilamasi(geqmis orneklerden

aqikca goruldugu gibi) mumkun olmuyor.

Somutlastiracak olursam( yan bashgi altindaj: Persembe giinleri goru'se gelen avukat

arkadas her hafta degisiyor ben de, hangj gunhangi arkadasa hangi meseleyi aktardigimi
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unutuyorum. Persembe gunleri benimle gorusiip de o haftanin yazisim teslim almayan bir

avukat olamaz. Boyle bir durum olsaydi o avukat arkadasi size E.O yazisim yazamamis

bilgisini ulastirmasi gerekirdi. Saghk sorununu da bu gtine kadar bir kere bile gerekce

yapmis degilim. Bunu hangi olaya dayanarak varsaydigim lutfen bildir. Aksi durum mevcut

sorunlann cozulmeyip aksine sorumlulugun yine bana yuklenmesi icin mazeret arandiginm

kaniti olacak. ( Saghk sorunu meselesinden 6 ay once size sitem etmek iqin sb'z etmistim.

Qunku gonderdigim yazilar FAHIS dizgi yanhslan He yayimlaniyordu. Ben de, "kolumda ki

agnlara ragmen ozenerek yazdigim yazilari okuyamiyorsamz, yazmaktan vazgecmem

gerekecek" demistim. "Ozensiz is yapilmasim" kibarca elestirmeye cahsmishm. O not sizde

duruyorsa tekrar okuyun. Orada, mazeretinize dayanak olacak bir mesaj yok)

-Ikinci konu dediginiz isim meselesi: " ismim He yazmamak nedenini size bir degil, iki

kere (yine avukat arkadas aracihgi He) ilettim. Bundan haberinizin olmamasi mumkun ama

"elestiriniz" yine havada kaliyor. Qunku bu elestiriyi yapmakta cok geg kalmis oluyorsunuz. (

Yeni isim nedenini, ucu'ncu kere, bu notu gonderdigim arkadasa anlattim. Uc ay sonra da

olsa, simdi o arkadastan sorarsaniz ogrenmis olursunuz). §eklinde ve 236 numarah notun

son paragrafinda "NOT" ibaresiyle baslayan: "NOT: Hikmet Qigek tahliye olana kadar,

"haftanin notlari" na katkida bulunmaya cahsacagim. Sonrasi " Allah kerim!" Selamlar.

17.9.09 Emcet. §eklinde biten el yazisi dokumanin oldugu,

248. sayfasinda

"Harp Akademilerinden dogu giiney cephesi konumunda 9ahsanlar bulunabilir

(M.P.... ve Q.A... bulur Gen. Servet C....'in saghgi elveri§li ise o'da yonlendirir sizleri)", el

yazisi dokumanin oldugu,

250. sayfasinda

Zamani da belirleyin Bedri GULTEKIN'le birlikte, karar ve azim sende var ekibini

orgiitle, Partinin katkisi onemli, seklinde el yazisi dokiiman oldugu,

253. sayfasinda

"Sabah ve cumhuriyet manset yapmis Turkiye'nin temiz ayin birikimi orada! Ve biz onlarla

birlikte Ergenekon eylemine hazirlaniyoruz 90k yazdimlbirakin ordu,kendini savunmayi

ogrensin bakin guntin haberi suydu; serdar OZTURK; "ABD nin muttefik bir iilkede ortulu

bir operasyon yapmasina engel utanmahdirlar" (Milliyet, 12.7.2009) gazetecilik bu ciimleyi

bulabilmektir,gazete yiginlan i9inde. Ciinkii olay budur! Kime utanin diyor acaba" seklinde

el yazisi dokumanin oldugu,

254. sayfasinda

"haber merkezimiz farkinda mi? Elimizin altinda Serdar OZTURK, Levent BEKTAS ve

digerleri var. Haber kaynaklanmiza yonelmiyorsunuz " seklinde devam eden el yazisi

dokumanin oldugu,

259.sayfasinda

"Dikkat ile baslayip i9eriginde KURT KARSITI BIR KONUMA YERLESMEYIN?

Bu Tehlike var yayinlanmizda! DUYARLI OLALIM! Hakim simflara yaranan kolay

tavcilardan sakinahm" seklinde Perin9ek imzasi oldugu diisunulen el yazisi dokiiman oldugu,

266. sayfasinda

"BEDRIJURAN ve SERHAN ve Deniz Arkadas ile baslayip i9eriginde: IKIZ

YASALAR giindeme geliyor. MHP de var biliyorsunuz. Emcet'in Bab.9eli'nin dokuz

sabikasinda aynnti var. Benim A.N.SEZER'e verdigim dosyada her sey var. Teoride de

9ikti!" seklinde ibareler bulunan, Dogu Perin9ek imzasi oldugu degerlendirilen el yazisi

doktiman oldugu,

269 ile numaralandinlan dokiiman i9eriginde:

Ozkok darbesi ile baslayip i9eriginde "O kadar ozensiz ki Darbenin 1.

Devrilmesi, 2. Etkisizlestirme, 3.0turtmak, her yere bir FETH. GLADYO sokusturuyorsunuz!

Somut haber ve bilgi olmayinca, bol kep£p"-gek-lkide el yazisi ibarelerin bulundugu,



271 ile numaralandinlan dokiiman i9eriginde:

Deniz arkadas diye baslayip i9eriginde: "OZKOK DARBESI/AYDINLIK

bashgi altinda bu kaynakta darbe marbe yok. Yazan o kanida degil ki, okuyucuyu ikna etsen."

seklinde el yazmasi yazilann bulundugu,

277 ile numaralandinlan dokumanin i9eriginde;

"Mimar Sinan U. Matematik bolumuniin bir 9ah§tay tasanmi Bunlar da bir

Universitede orgiitlenebilir. (B.. veya A... veya B.... U) Haberahn Rektor yard. 90k iyi bu

konuyu hemen anlar S.. K... konusabilir. Biitiin proje anlatilmah HABERAL'a" seklinde

ibarelerin bulundugu,

285 ile numaralandinlan dokumanin i9eriginde;

"...Ozkok : kayda ge9meden bana geldi diyor. (2002'de hatta 2001'de aldi o

belgeleri, tertibin basinda olanlar arasinda) 2003 10 Temmuz belgeler resmilestiriliyor. El

altindan bir yil kullandiktan sonra! 1. VURGU bu vurgu 90k onemli, 1. 2003'te alinan

belgeyle 2002'd darbe mi yapihr? Denecek!!! 2. tertip bu gizlilikte!!! Ikinci onemli nokta

Ecevit'e darbeyi one 9ikann! Yasandi anlasjlmasi daha basit ve kolay! DSP'liler arka 9ikar.

Recai bir gun: "bas bas bagiriyorum 2002'den beri Ecevit'e darbe yapildi diyor!!! Masum

TURKER, §. Sina GUREL hepsi biliyor. Yaniniza 9ekin harekete ge9irin onlan! U9uncii

vurgu: asker Ozkok' e hin9h. Ve maskesi dustii. Tiirkiye'nin ismini bile sinsi tavnyla

giindeme getirdi. Bunu degerlendirelim. Emekliler ve su anda komuta kademesinde

bulunanlar aktif tavir alamaz, ama sevinecekler bizim girisimlerimize. Daha sonraki basin

toplantisi ve propaganda da 20.04.2004 ' OZKOK Milli Egemenligi reddetti. DP.

Kocatepe'ye 9ikti konferanslar verdi. OZKOK' iin komuta zaafi(DP; Tiirk Ordusu'nun strateji

sorunu kitabinda da var. 2004'te o genelkurmay baskani iken soyledik!) DORT: Uzerine

uzerine gidin! "kayda ge9irilmedi" diyor! Oysa MIT resmi evrak olarak yolluyor. SUC

DELILi OLDUGU ICIN KAYDA GECiRILMEDi! BU, COK SOMUT!" , seklinde

talimatlann yer aldigi,

294 ile numaralandinlan dokumanin i9eriginde;

Sayfanin sol yanina dikey olarak "Haberlerde Giirbiiz CAPAN'i verin. Dostumuz

Tuncay OZKAN'i verin, es ge9meyin? Nesnel olahm!" seklinde el yazmasi yazilann oldugu,

296-297 ile numaralandinlan dokiimanlann i9eriginde;

"Bedri arkadasjn boyle bir di§a a9ilma atagina uyum gostermesine, hifbir ....

arkadasin "biz ne yapiyoruz" diye itiraz etmemesine de hayret ediyorum. Toplum a9isindan

bakmak! Genis. kitlelerin ilgisini diisunmek! Genis bilim 9evresi! Bunlar bizim

ustunluklerimizdi. Ama bir tekkeci dar kanci damar var bizde. O kapana kisihyoruz."

s.eklinde el yazmasi yazilann oldugu,

308 ile numaralandinlan dokumanin i9eriginde;

"SERDAR OZTURK

Elimizde 19 sayfa derya var. Avukat...var, Serdar Ozturk ve Levent Gokta§' ...

kendileri var. BU...AN O KADAR ISRAR ETTIM. ORALARDA TONLA HABER VAR. TUTUP

KOPARAMADIK. IS YAPMAMANIN MAZERETLERINIARIYORUZ. MENDlL ALIP HABER

BEKLEMEYE ARTIK SON! HABERl KOVALAYALIM, KOPARALIM! KANLA TERLE

URETELIM. BUROKRASIYESON" seklinde el yazmasi notlann oldugu,

310 ile numaralandinlan dokumanin i9eriginde; "1ST. EMNlYETl HABERLERI

Tarn bir fiyasko. Kulagimiza fmldananlan HABER YAPTIK. HEPSI YANL1S QIKTI.

Simdi kendi haberlerimizi tekzip eden haberler yaziyoruz. OKUYUCU OLARAK BlR

AQIKLAMA BEKLlYORUM. Hani Fetocular temizleniyordu? Noldu ? Bir izah olmali!

BIR MASA KURUN, Deniz-Serkan-T.Ozlu-Ufuk-Yalcin-Adnan-Emniyet haberlerini konu§un!

Nerden geliyor? Amaq nedir? " §eklinde el yazmasi notlann oldugu,

311 ile numaralandinlan dokumanin i9eriginde; "HAKIMLER hakkmdaki haberi

yayinlama israri da, bizi du$undurmeli, ,-.««-1 ••<•■*.
,,(*" >V> >-«■<,-"
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HSYK oncesi, hedefi genislettirip, savalan kurtarmak igin mi o kasetler basina

dagitildi?

Suphelerim var. Bu kasetleri bize verenleri arastiralim, onlara kim verdi? Nigin?"

$eklinde el yazmasi notlann oldugu,

Mehmet Deniz YILDIRIM 'in -Istanbul ili Beyoglu Il9esi Istiklal Caddesi Deva

Cikmazi SokakNo:7 sayih adreste 3. katta sol dipte bulunan Aydinhk Dergisindeki kullandigi

masada yapilan aramada 1' den 231' e kadar numaralandinlmis. dokumanlann yapilan

incelemesinde;

65. sayfada;

ERGK-X bashgi altinda 9izilmis olan el yazmasi semada, VELI KUCUK E. General/

sozcu ibaresinin altinda bir 90k alt bashgin oldugu ve i9eriginin:

-EKONOMi-LOBl- T.S.K/ MUAZZAF SUBAYLAR,-GAZETELER alt bashlannin
bulundugu,

-EKONOMi-LOBi basligi altinda;-^.. S..i,-U... G..,-K.. Y.,-H..G..,-J..K..,-A-A.. £...,-
V.. C...,-K..O... (USIAD isimlerinin oldugu,

GAZETELER ba?hgi altinda;! ) SABAH,- D.. B.., B.. C, E... B..., 2) Atv' de

"Inermisin Cikarmisin" programim yapan Bora K.... Izmit Alayda V. Kuguk'un postasiydi.

Atv' de Ding Bilginprogrami kabul etti. V. Kiigukdaha sonra (1 yil) iptal ettirdi. Bora trafik

kazasinda oldti,- E.. O (Hurriyet),

66. sayfada;

JITEM MAFYA, KUZEY GUNEY AZERBAYCAN, UYU§TURUCU yan bashklarinin

oldugu,

JITEMMAFYA bashgi altinda;

-Sedat PEKER,-Ali Ihsan U.....,- ...Ihsan, -...,-Alaattin C..., - Sami Ho§tan, -Drej AH

Yasak, - Omer L... T..., Ramazan Y..J Escobar, -Gill... A...,- Ziya A..., Sedat

C...=kumarhaneci,sek\inde ifadelerin yer aldigi,

102, 103, 104 ve 105 ile numaralandinlan doklimanlann i9eriginde;

KKTC DEVLETM YOK ETME TUTANAGINI YAYIMLIYORUZ, Tayyip Erdogan ile

M.AH Talat' in karanhk goriismesi bashgi altinda,

Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ile Mehmet Ali TALAT arasinda gegen telefon

goru§mesinin gozumlenmi§ §ekli ve bu goru§me ile ilgili yapilan yorumlarm oldugu,

Mehmet Deniz YILDIRIM'in Istanbul ili Beyoglu Il9esi Firuzaga mah.

Hayriye cad. No:6 Daire:7 sayih yerde bulunan ikametinde yapilan aramada elde edilen ve 1

den 59 a kadar numaralandinlan CD/DVD lerin yapilan incelemesinde;

13 ile numaralandinlan Cd'de "Atilla Ilhan' 1 Anma" programinda sorus.turma

kapsaminda haklannda i§lem yapilan Erol MANlSA ve Adnan TURKKAN isimli §ahislann

resimlerinin oldugu,

15 ile numaralandinlan Cd'de "28 Nisan 07-Ankara - TGB" isimli dosyada

sorusturma kapsaminda hakkinda islem yapilan Hursit TOLON isimli sahsin resminin oldugu,

-"denktasfoto" isimli dosyada sorusturma kapsaminda hakkinda islem yapilan Emin

GURSES isimli §ahsin resminin oldugu,

"foto.arsjv" isimli klasoriin i9ersinde bulunan "12 Kasim 2006 TGB" isimli klasorde

sorusturma kapsaminda hakkinda islem yapilan §ener ERUYGUR isimli §ahsin resminin

oldugu,

24 ile numaralandinlan Cd'de;

^cs^-^K



"3 Mart_2004" klasorii icerisinde bulunan "denktas eylem fotolan" klasoriinun

i9erisinde sorusturma kapsaminda haklannda islem yapilan Mustafa Abbas YURTKURAN,

M. Sener ERUYGUR, Kemal ALEMDAROGLU, Sinan AYGUN'iin resimlerinin oldugu;

Mehmet Deniz YILDIRIM'in Istanbul ili Beyoglu Ilcesi Firuzaga mah.

Hayriye cad. No:6 Daire:7 sayih yerde bulunan ikametinde yapilan aramada elde edilen;

Datron PL3TFCC0D8050EF0_Fujitsu_K405T7B29FRA 160 GB harddiskin'in ahnan imaji

uzerinde yapilan incelemesinde;

"3kapakdy.doc" isimli beige icerisinde; Istanbul Emniyet Miidurlugu terfi atamalan

ve bazi S.ube Mudtirlukleri ile alakah yazilar oldugu,

"5ziirvadisiuady.doc" isimli beige icerisinde;

"UFUK AKKAYA

Ziir Vadisi 'ndeki aramaya katilan polislerden tiqti, Isqi Partisi Genel Merkezi ve Gazi

Ustegmen Serdar Oztiirk 'tin isyeri aramalanni yapanlar oldugu ortaya qikti. "9XXX1",

"2XXX89" (Baskomiser) ve "1XXXX9" sicil numarah Terorle Mucadele Sube (TEM)

polisleri...

Bu polisler 21 Mart 2008 tarihinde Isqi Partisi Genel Merkezi 'ni 4 Mayis 2009

tahhinde de Gazi Ustegmen Avukat Serdar Ozturk'un isyerini aradilar. Ayni polisler Yarbay

Mustafa Donmez 'in ajandasina yazdigi iddia edilen krokinin bulundugu Ziir Vadisi 'ndeki

aramalarda da hazir bulundular. Isci Partisi Genel Merkezi 'nden "IP/Karargdh Evleri" adh

Ttirk Ordusu'nu hedef alan bir Milli Istihbarat Teskilati (MIT) belgesi qikti. Avukat Serdar

Ozturk'un btirosundan da sahte "Irticayla Mucadele Eylem Plant" adh kagit parqasi. Her iki

aramanin Ankara'da olmasi ve provokasyon belgelerinin cikmasi dikkat qekici. Aydinhk 21

Haziran 'daki sayisinda Isqi Partisi ve Serdar Ozturk 'tin is yeri aramasina katilan polislerle

Emekli Orgeneral Hursit Tolon, oglu A.. T. Tolon ve Avukat Htiseyin Buzoglu'nun

aramalanna katilan polisleri karsilastirmisti. Saibeli aramalarda polislerin ayni olmasi soru

isaretlerine neden oldu. "^eklinde yazilann oldugu,

"8kapakakisgedyl.doc" isimli beige icerisinde;

1 NUMARADAN 69 NUMARAYA Iste MIT'in Ergenekon semasi bashkh beige

oldugu,

"18kapakkutular" isimli beige icerisinde;

Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ile Mehmet Ali TALAT'in oldugu

degerlendirilen telefon goriismesinin tape edildigi beige oldugu,

"Ahtapot" isimli beige icerisinde;

Sorusturma kapsaminda Veli KUCUK ve Mehmet Zekeriya OZTURK'ten de elde

edilen Octopus (State Organized crime) MAFIA (La Cosa Nostra) Istanbul Eylul 2000 ibareli

beige ile benzerlik gosterdigi,

" And Dinamik" isimli beige icerisinde;

Sorusturma kapsaminda Tuncay GUNEY'den de elde edilen DINAMIK ANTI TEZ

isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

"Arap Birligine mektup " isimli beige icerisinde;

Cok Gizli ve Ozel ibareli beige oldugu,

"asavcilik spot" isimli beige icerisinde;

Askeri savcihk tarafindan diizenlenen raporda, belgenin sekil acisindan hicbir

askeri yazi bicimine uymadigi, belgeye resmi evrak niteligi kazandiracak herhangi bir unsuru

icermedigi, karargah cahsma usulleri ve askeri yazim teknikleriyle uyusmayan bircok maddi

hata bulundugu, askeri yazisma geleneklerivle orttismeyen ibare ve kisaltmalara yer verildigi

belirtildi. '' ft'1 ^



"Anilan belgenin Genelkurmay Baskanhginda hazirlanmadigi, boyle bir belgenin

mevcut olmadigi anlasildigindan, bu belgenin hazirlanmasi ve herhangi bir kisiye verildigine

iliskin siipheli hakkinda delil bulunmadigindan, sorusturma konusu olay ve siipheli Dursun

Cicek ile ilgili olarak itiraz yolu acik olmak iizere kovusturmaya yer olmadigina karar

verildi." Seklinde ibarelerin oldugu,

"basinJayyip-talat" isimli beige icerisinde;

Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ile Mehmet Ali TALAT'in telefon goriismesinin

tape edildigi beige oldugu,

"Bati'mn Soylem ve Amac Kronolojisi" isimli beige icerisinde;

"Bilderberg Cetesil " isimli beige icerisinde;

Sorusturma kapsaminda Veli KOcOK, Omit OGUZTAN, Mehmet Zekeriya

OZTORK isimli sahislardan elde edilen MASONIK BILDERBERG CETESl isimli beige ile
benzerlik gosterdigi,

"Birlesik Komiin" isimli beige icerisinde;

Sorusturma kapsaminda Tuncay GUNEY'den elde edilen Birlesik Komiin isimli beige

ile benzerlik gosterdigi,

"Casus" isimli beige icerisinde;

Sorusturma kapsaminda Veli KOcOK'ten elde edilen 21. Yiizyilda Casusluk isimli

beige ile benzerlik gosterdigi,

"Cumhuriyet Gazetesi" isimli beige icerisinde; Cumhuriyet gazetesi Re/Organizasyon

cahsmasi bashkh 2 sayfahk beige oldugu,

" Dinamik" isimli beige icerisinde;

Sorusturma kapsaminda Veli KOcOK, Omit OGUZTAN, Tuncay GUNEY'den elde

edilen Kemalist Model isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

"Ermeni Dosyasi" isimli beige icerisinde;

sorusturma kapsaminda Veli KOcOK ve Omit OGUZTAN'dan elde edilen ERMENI

SORUNU KILlSE DEVLETI isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

"Ermeni Sorunu-1" isimli beige icerisinde;

Ermeni Terorizmi, Ermeni sorunun tarihcesi bashkh 8 sayfahk GIZLI ibareli beige

oldugu,

"Fabrikator, Fabrikator1, Fabrikator2 " isimli belgeler icerisinde;

Sorusturma kapsaminda Veli KOcOK ve Omit OGUZTAN'dan elde edilen Fabrikator

isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

"Fundamentalis Teror ", isimli beige icerisinde;

Sorusturma kapsaminda Veli KOcOK'ten elde edilen FUNDAMENTALIST TEROR

isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

"Fundamentalis Teror1", "Fundamentalis Teror2, " isimli belgelerin,sorusturma

kapsaminda Veli KOcOK'ten elde edilen FUNDAMENTALIST TEROR isimli beige ile

benzerlik gosterdigi,

"GIZLi DOSYALAR, " isimli beige icerisinde;

Omit OGUZTAN Gizli Dosyalar isimli 652 sayfahk beige oldugu,

"GiZLiDOSYALAR-2, " isimli beige icerisinde;

Omit OGUZTAN Gizli Dosyalar isimli 663 sayfahk beige oldugu,

"Gizli Gercekler, " isimli belgenin,

Sorusturma kapsaminda Veli KOCOK ve Omit OGUZTAN'dan elde edilen Sirket

Gizli Gercekler isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

"Gladio-1, " isimli beige icerisinde;



Semdin Sakik'i yakalayan "BORDO BERELILER" kimdir? Tepemizdeki YILDIZ:

Ozel Harp Dairesi = GLADIO ile baslayan Daha fazla bilginin sakincah goruldiigii

muhakkak.. ile son bulan 4 sayfahk beige oldugu,

"Gladio Merkez Ussu-51", isimli beige icerisinde; TURK GLADIO'SUNUN

MERKEZ USSU ba§hkli 1 sayfahk beige oldugu,

"GLADIO SANATCILAR" isimli beige icerisinde;

HEDEF: GLADIO SANATCILAR SINEMA, SAHNE, GOSTERI VE FUHUS

SEKTORUNUN YILDIZLARI ClA'mn EMRINDE bashkh 15 sayfahk beige oldugu,

"Gozlem-Analiz," "Gozlem-Analiz1 ", "Gozlem-Analiz2", isimli belgelerin;

Sorusturma kapsaminda elde edilen Gozlem Analiz isimli beige ile benzerlik

gosterdigi,

"Guvenlik", isimli beige icerisinde;

Sorusturma kapsaminda Veli KUCUK ve Omit OGUZTAN'dan elde edilen Ozel

Guvenlik §irketi isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

"Guvenlik §irketi, " isimli beige icerisinde;

Sorusturma kapsaminda Omit OGUZTAN'dan elde edilen Security Uluslararasi

Guvenlik SJrketi Projesi isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

"Giivenlik-CJA ", isimli beige icerisinde;

Cok Gizli Ve Ozel ibareli 2 sayfahk beige oldugu,

"Halkla Ui^kiler ", isimli beige icerisinde;

Sorusturma kapsaminda Veli KUCUK'ten elde edilen Protokol A.S.. Uluslararasi

Halkla iliskiler SJrketi Projesi isimli beige ile benzerlik gosterdigi, 3 sayfahk beige oldugu,

"Hilmi Ozkokl ", isimli beige icerisinde;

Eski Genel Kurmay Baskani Orgeneral Hilmi OZKOK'e ait sahsi bilgilerin oldugu,

"Hizballah Dosyasi", isimli beige i9erisinde;

Hizbullah bashkh 33 sayfahk beige oldugu,

"Hukumete Muhtira, " isimli beige icerisinde;

Hukiimete Muhtira bashkh Kodu:Muhtira ile biten 2 sayfahk beige oldugu,

" ISiMLER", isimli beige icerisinde;

MlT-ERGENEKON-OGUZTAN FIHRIST bashkh belgede;

Abdullah Ocalan ile baslayan bir 50k kisinin isminin yer aldigi beige oldugu,

"Istihbarat Arenasinda Sanat, Istihbarat Arenasinda Sanatl" isimli belgelerin,

Sorusturma kapsaminda Veli KUCUK ve Umit OGUZTAN'dan elde edilen

Arenadaki Sanat isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

"JITEM", isimli beige icerisinde;

JlTEM (Jandarma istihbarat Terorle Mucadele) ile baslayip Yazan: Umit Oguztan

Kaynak: OGUZTAN Arsiv Tarih: Mart 1997 ile biten 1 sayfahk beige oldugu,

" Kanal 6 TVAnaliz, Kanal 6 TVAnalizl, Kanal 6 TVAnaliz2" isimli belgelerin,

Sorusturma kapsaminda Veli KUCUK'ten elde edilen Kanal 6 Analiz isimli beige ile

benzerlik gosterdikleri,

329 isim bashkh belgede,

Akman Er.. .ile baslayan bir 90k ismin yer aldigi,

"Komilnist Ermeniler-1, " isimli beige i9erisinde;

KOMUNIST-TERORiST ORGUTLER BUNYEStNDE FAALIYETLERi

TESPIT EDILEN ERMENI ASILLI SAHISLAR bashkh 3 sayfahk GIZLI ibareli beige

oldugu,

"Kurt Hareketinin Tasfiyesi", isimli belgenin,

Sorusturma kapsaminda Veli KUCUK ve Umit OGUZTAN'dan elde edilen Panzehir

Etnik Boliicii Operasyonlann Tasfiyesi isimli beige ile benzerlik gosterdigi,



"Lobi, Lobil, " isimli belgelerin,

Sorusturma kapsaminda Oktay YILDIRIM, M.Zekeriya OZTURK, Muzaffer TEKIN,

Sevgi ERENEROL 'dan elde edilen Lobi isimli beige ile benzerlik gosterdikleri,

"Lobi2, Lobi3 " isimli belgelerin,

Sorusturma kapsaminda Oktay YILDIRIM, M.Zekeriya OZTURK, Muzaffer TEKIN,

Sevgi ERENEROL'dan elde edilen Lobi isimli beige ile benzerlik gosterdikleri,

melih g I, melih g 3, melih g 4, melih g 5, melih g 6, melih g 7, melih g 8" isimli

belgelerin,

Melih GOKCEK'e ait oldugu degerlendirilen ses dosyalanndan cikan gortismelerin

worde yazilmis halinin oldugu,

"MIT gi Gazeteciler-1", isimli belgenin,

Sorusturma kapsaminda Veli KUCUK ve Omit OGUZTAN'dan elde edilen

MlT&MEDYA VE AJAN GAZETECILER isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

"MITqi Gazeteciler-I", isimli belgenin,

Sorusturma kapsaminda Veli KUCUK ve Umit OGUZTAN'dan elde edilen

MlT&MEDYA VE AJAN GAZETECILER isimli beige ile benzerlik gosterdigi,

"Nato", isimli belgenin,

DOGU BATI BLOKU VE SOGUK SAVAS CEPHESI NATO YENI STRATEJIK

KONSEPT isimli 33 sayfa beige oldugu,

"NBCSilahlan, NBCSilahlanl, NBCSilahlan Raporu" isimli belgelerin,

Sorusturma kapsaminda Umit OGUZTAN'dan elde edilen NBC SILAHLARI URETIM

ANALIZI isimli beige ile benzerlik gosterdikleri,

"Nikola Tesla" isimli beige icerisinde;

HAARP VE NBC SILAHLARI isimli 62 sayfadan olusan beige oldugu,

"Nikola Tesla-HAARP-NBC, Nikola Tesla-HAARP-NBCl, Nikola Tesla-HAARP-

NBC2" isimli belgeler icerisinde;

HAARP VE NBC SILAHLARI isimli 86 sayfadan olusan beige olduklan,

" Notlarl", isimli beige icerisinde;

Vi YILDA 4 MILYAR DOLARLIK KAYNAK YARATILMASI

a) Orta Olcekli A.S.'lerden Para Calmak

Orta olcekli sjrketlerden para 9almak basittir. Derhal paraya cevrilebilen kiymetlerden

300/450 milyon dolar degerinde birikimi olan 60/100 orta olcekli 90k uluslu §irketlerin

muhasebe departmanlarina ajanlar yerlestirilir. Sonra, elinize biiyiik miktarda pesjn rezervleri

olan 90k uluslu bankalarda 50/75 ajan yerle§tiriniz.

Cok uluslu sjrketlerdeki ajanlann amaci banka hesap numaralanni elde etmektir. Bankacilik

muhasebe islemlerinde kullanilan bilgisayar sifrelerini ogrenmektir. Bu bilgiler elde edilince,

oteki diinya hiikiimetlerine bankacilik ve sirket faaliyetlerini rapor etmede genellikle goniilsiiz

olan 9esitli diinya ulkelerinde naylon sirketler kurun daha sonra diinyadaki farkli yerlerde

"hackers" (bilgisayar hirsizi)lanni yerlestir ve onlara sirket 9ahsanlan aracihgi ile elde edilen

hesap ve sifre numaralanni kullanan 9esitli hizmetliler arasina bu hackerslan yerlestirin.

Banka hesaplannda bulunan likitlerin %40/60'im transfer edin. Takip edilmeyi zorlastirmak

i9in, odenekler pek 90k kez transfer edilmelidir. Boylece hesaplarda kimlerin oynadigi

anlasilamaz. Son olarak bu paralan ajanlann yerlestirildigi bankalarda toplayin. Odenekler

daha sonra naylon sirket hesabindan 9ekilecektir. Bunlar kusku uyandirmamak i^in farkli

zamanlarda yapilabilir. Bu operasyon tipi para transferi basladiktan itibaren en fazla 2/3 gun

i9inde tamamlanmahdir. Bu sirket diizenli temele gore biiyiik miktardaki para toplamlanni

transfer eder ve bir haftaya kadar bu islemler ortaya 9ikmayacaktir. Bu parayi 9eken kisi

sessizce ortadan kaybolacak. Bu operasyon tanj.rurii§, guven duyulan bir sirket iizerinden de



ger?ekle§tirilebilir. Bu sjrketler siirekli olarak elde biiyiik miktarda nakite sahiptir ve her

zaman biiyiik transferler yaparlar.

b). Biiyiik 90k uluslu bankalardan para 9ahnmasi

Dlizenli bir temele gore biiyiik ve 90k uluslu bankalar, sistemlerinin i9inde ve disinda 2/10

milyon dolar kaybeder. Bu para 2/3 ay kadar uzun siireyle bazi kereler kaybedilir. Operasyon

yukandaki operasyon gibi 90k basit sekilde ger9ekle§tirilmelidir. Tek fark buyuk bankanin

hedef se9ilmesidir.

c). Calma, rekabetin kaybedilmesi 'elimine' ve ila9 ticaretinin kontrole ahnmasi

Diger operasyonlarla kazanilan sermaye kullanihr. Biiyiik miktarlarda ila? satin

almada naylon sirketler kurulur ve bir giiven olusturulur olusturmaz kriminal organizasyon

i9indeki ana oynayicilar ortadan kaldinlarak elde edilen ila9lara el konulur.

Ila9 iireticilerine yaklas ve iiretimlerinin dagitim ve pazarlamasi oner, yeni kurulmus

organizasyondan elde edilen hasilat temizlenebilen ve duzgiin nakit akisi sermayeyi aklamaya

yeterli olacaktir.

Bu nakit akis.i gelecek yillar i9in onlann istihbarat operasyonlannin tiimiinii finanse

etmek i^in orta 6l9ekli bir ulkede yeterli olacaktir.

Bu senaryolar, yalmzca bir veya iki kez uygulanmahdir. Bilgisayar eksperleriniz,

bilgisayar hirsizhgi tekniklerindeki gibi "Hacking technicis" ekspertiz saglayabileceklerdir ve

sizin finansal kurulus eksperleri operasyonlar esnasinda kusku yaratmayacak sekilde

bankacihk endiistrisi i9in uygun protokol saglayabileceklerdir.

BIR ISTiHBARAT ORGUTU YARATMAK

a) Ajanlann Bulunmasi

Gizli ajan olarak rol oynayacak insanlan bulmak onemli ve kritik bir meslektir.

Gelecekteki uzman ajanlan yaratmak isin kolay tarafidir. Orduda veya iiniversitelerde olan

ki§iler en uygun adaylardir. Ulusal duygulara sahip ogrenciler se9im i9in en uygun adaylardir.

Onlar iiniversitenin ikinci ve U9iincii yihndayken, toplamak genelde en iyi sonuca ulas.ilmasini

saglar. Genellikle bu insanlar, 90k duygusal olurlar, bu yapilara fikir asjlanmasi kolaydir.

Diiriistliik ve dogal yetenek seviyelerini test etmenize olanak saglayacak olan onlann ilk

gorevi iiniversitede kulaklanniz ve gozleriniz olarak rol almalandir. Pek 90k terorist grup ve

radikal fikir orgiitleri universitelerden yeni iiyeler kazanirlar. Acemi ajan iiniversitelerdeki

faaliyetler hakkinda orgiite rapor verebilir. Bu raporlar herhangi istenmeyen faaliyetler veya

egitimsel teknikler veya genq;ligi zehirleyen gelismeleri durdurmanizi saglayacaktir. Yaz

tatilleri sirasinda bu insanlar onlann katilmasi gereken kamplarda egitim almalan saglayarak

istihbarat diinyasindaki egitime katilabilirler. Bu kamplar onlann yeteneklerini ve becerilerini

geli§tirir. Bu yetenek ve beceriler politik telkin, silahlann kullanimi, nasil dogru soru sormasi

gerektigi, binaya girme (kilit a9ma) 9alma, psikoloji, hayatta kalma teknikleri, sorgulama,

verilen bilgileri nasil koruyacagi, yalan soyleme teknikleri, fiziksel viicut gelistirme ve pek

90k diger yararh egitimlerden ge9irilerek siniflandinlmalidir. Okulda ikin bu insanlar test

edilmelidir. Bu testier ajan adaylannin sadakatlannin 6l9iilmesini saglar ve yeteneklerini

geli§tirir. Daima test sonrasinda, sorgulanmahdirlar. Gen9 askeri personel de biiyiik bir insan

kaynagidir.

b) KONTROL UNITESi

Boliim baskanlannin disinda hig kimsenin bu departmandan haberi olmamahdir.

Operasyon dairesinin i9inde yer alacak olan bu departman operasyonun ama9 ve detaylanni

ozetlemelidir. Ajanlann bu uniteden haberi olmamahdir. Birinci gorevi operasyon alani i9inde

olmak ve temizleme ve ortadan kaldirma gibi isjemlerde dogabilecek problemleri

96ziimlemektir. Ikinci gorevi diger tarafa ge9en,yakalanan veya operasyon amacina aykin



hareket eden herhangi bir ajani oldurmektir. Bir ajanin sonunun geldiginin isareti, kisinin

organizasyon ve diger ajanlara karsi sorumlulugundaki yararsizliginin ortaya 9ikmasidir. Bu

departman i9in en uygun ajanlar, ordunun ozel operasyon iinitelerinden se9ilmis kisilerdir. Bu

ajanlar merhametsiz olmali ve bagimsiz olarak 9ahsabilmelidir ve tiimiiyle giivenilir ve diiriist

yapiya sahip olmahdirlar. Bu ajanlann orgiit i9inde de bilinmemesi gereklidir.

c). KOPRU PERSONEL

Personelden 2/3 kisi orgiit i9inde kuryelik gorevinde yer almahdir. Yasal islerinde

9ahsan bu kisiler aracihgi ile iiniteler arasinda temas saglanir. Kuryeler hi9 bir sekilde orgiit

i9inde gorevlendirilmemelidir. Egitimli ajanlardan bazilan bu isler i9inde yonetici ve standart

9ahsan pozisyonlanni alacaktir bu ki§iler bu pozisyonlarda 9ahsacak ve devlet adina hareket

etmekle birlikte bu isjerin yoneticisi olacaklardir.

d). Ajan Profili

Dogru insani se9ebilmenin bilimsel verileri yoktur.

1 .Profesyoneller: Doktorlar, avukatlar, psikiyatrisler

Bu grubun politikacilar, istihbarat9ilar, askerler dahil olmak uzere her insan tipi ile temasta

olduklan goriilecektir. Ve onlar, ki§isel problemlerini bildiklerinden bu insanlara yardim

edebilirler. Pek 90k istihbarat orgiitleri ve uzmanlasmis askeri gruplar, ajanlannin mevcut

istihbarat uzmanlanndan birisi olmaksizin bir doktor veya psikilog tarafindan tedavi

edilmesine miisaade etmezler. Korku anestezi veya hipnotizma altindayken ajanlann hayati

bilgileri a9iga vurabilecekleri olasihgidir. Doktorlardan bu anlamda yararlanilabilir.

e)Fahiseler

2000 yildan daha fazla bir siiredir fahiselerden yararlamlmistir. Cogu kez pek 90k ki§i

biiyiik kafasiyla degil kii9uk kafasiyla hareket ederler.

f) Entellektiieller ve Artistler

En tehlikeli istihbarat grubu entelektiiel grup en tehlikeli fikirler bu gruptan gelir.

Komunizm, sosyalizm, demokrasi du§unceleri bunlardan 9ikar, bagimsiz ve liberal

egilimlidirler. Ulkenizin i9 ve di§ tarafina bu insan daireleri i9ine ajanlan yerle§tirerek siz

bilgi toplayabilirsiniz radikal fikirler insanlan etkiler veya istenilen fikirleri dii§man halka

yayacaktir. £ok boyutlu olarak du§unebilme yetenegine sahiptirler. ^!ok boyutlu diisiinuculer

kullanissiz bilgi gibi goziikebilen detaylan istihbarat kullanma kesiti i9inde de yararhdirlar.

Enformasyon bulmacasinin par9alanni biiyiik resim i9ine yerlestirebilirler. §eklinde beige

oldugu,

"Ortulu Faaliyetler (^evik Bir, Ortulu Faaliyetler (Revile birl" isimli belgeler

i9erisinde;

sorusturma kapsaminda Veli KU^UK ve Omit OGUZTAN'dan elde edilen ORTULU

FAALIYETLER BIR isimli beige ile benzerlik gosteren beige,

" Pentagon", isimli beige i9erisinde;

117 Pentagon rotasi bashkh 10 sayfahk beige oldugu,

"perinqek-foto", isimli beige i9erisinde;

IKiNCi YEMEKTE GUNDEM MEDYA (13-06-2003)

"13 Haziran Cuma saat 20.00'de Marmara Kosku'nde yemek.

Katihmcilar: ilhan SELCUK, Ibrahim Y..., Ciineyt A..., Mustafa BALBAY, §enkal

A..., Cevat O...., Emre B..., Cem K....

Once Marmara Koskii'niin bali9esinde 30-40 dakika oturma. Etrafta 9am aga9lan, igne

yaprakh aga9ar, kus sesleri.

Burada genel konulara giris. A..., yemegin ana amacimn medyanin durumunu

tartismak oldugunu

soyliiyor devam ediyor sizinle bir sorunumuz yok. En sorumlu gazetesiniz ama,

ozellikle televizyon kanallanndaki magazin programlan iirkutiicu. Biiyiik kentlerin



varoslannda degisjk yankilar yapiyor. Teror orgutlerine giden gen9lerin bir nedeni de bu

hayati ya§ayanlardan intikam almak. Bu durum yakin gelecekte, varosjardan kent

merkezlerine 9ikisjan getirebilir. Televizyon temsilcileriyle konusuyoruz. Hepsi, 90k

haklisiniz ama, halk bunu istiyor diyor. Ya da rakiplerimiz magazin programini kaldirirsa biz

de kaldinnz diyor, simdi o noktadayiz...'

MiT'in durumu, basina a9ilmasi konu oluyor. A...., MIT olarak basinla yakin olmayi

ama, gundemde olmamayi tercih ediyoruz. Bir kez agzimiz yandi. Sohbet i?in ettigimiz

konulan yazdilar. O bizi zora soktu. (2000 Kasimi... Hiirriyet, Milliyet, Sabah, Star Ankara

temsilcileri... Ben de komiinist olurdum gibi a9iklamalar...

Diinyamn 90 gizli servisiyle temasimiz var. artik uluslararasi bir kurulus olduk.

Yabanci gizli servis seflerini burada agirhyoruz. Yilda 200 milyarhk masraftan kurtulduk.

Yoksa Hilton'a yilda bu kadar para veriyorduk. Bu kisilerin guvenliginin korunmasi da ayn

bir sorun oluyordu. Burasi Atatiirk'un mekam, gelenlere anlatinca heyecanlaniyorlar,

hoslanna gidiyor.

Sohbetin daha basinda Dogu PERlNCEK'in 9O'h yillarin ilk yansinda Ocalan'la

9ekilmis fotograflan dagitildi. Cogu bilinen fotograflar ama, yine de gosterdiler. Bir iki tanesi

0 gunlerde dagitilmamisti... Ocalan, esas durusta PKK militanlanni selamhyor, Ocalanla 90k

samimi sanhp, kucaklasiyorlar. Ocalan, Perin9ek'e bir dag 9i9egi veriyor,

giiliisuyorlar."seklinde yazih beige oldugu,

"Perin9ek-Ocalan iliskisi", isimli beige i9erisinde;

PERINCEK & OCALAN ILiSKiSi ile baslayan Ceyhan Karagoz Top. Kur, Kd, Yzb,

Isth. ve IKK S.Miid. 12.12.1994 ile son bulan 7 sayfalik beige oldugu,

"PKK-Dogu Perin9ek," isimli belgenin,

PKK TEROR ORGUTU HAKKINDA DERS NOTU bashkh GIZLI ibareli 4 sayfalik

beige oldugu,

"Reaksiyon, Reaksiyonl, Reaksiyon2" isimli belgelerin,

Sorusturma kapsaminda Veli KUCUK'ten elde edilen REAKSIYON isimli beige ile

benzerlik gosterdigi,

"Yal9in Ku9iik oneri" adh word belgesi i9eriginde;

"Sayin Yal9in Kii9uk, Eyliil 2009" bashkh olup ilk satinnda Yal9in KUCUK'iin adi bulunan

"Ergenekon tertibiyle vatanseverlere yonelik agir bir saldin kampanyasimn yuriituldiigu

ko§ullardayiz. Ulkemiz iizerindeki tehditler her alanda yogunlastinlmaktadir. Ozellikle boyle

bir donemde dayani§mayi gu9lendirmek ve milletimize olumlu mesajlar vermek, halkimizin,

ozellikle toplumun onculerinin aydinlanmasi bakimindan 90k daha onemli hale geldi

kanaatindeyiz. Sizin gibi deneyimli ve dinamik bir yazanmizin Aydinhk sayfalannda imzah

yazilarmm yer almasi biiyuk yararlar saglayacak ve dergimize gli9 katacaktir. Bu dus.iincelerle

Aydinhk'ta yazmanizi oneriyoruz. Saygi ve sevgilerimizle...Deniz Yildinm-Aydinhk-Genel

Yayin Yonetmeni" ifadelerini i9eren mektup formatindaki yazinin yer aldigi,

"UlusalMedya" adh word belgesinin,

Samklar Veli KUCUK ve Omit OGUZTAN adh sahislardan elde edilen "ULUSAL

MEDYA 2001" dokiimanina benzerlik gosteren belgenin yer aldigi,

"Tv Analiz Proje " adh word belgesi i9eriginde;

Samklar Veli KUCUK ve Umit OGUZTAN 'dan elde edilen "TELEVIZYON

ANALIZ" dokiimanina benzerlik gosteren belgenin yer aldigi,
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SanDisk Marka SDCZ6-4096RB seri_ numarah 4GB' hk flash diskin icerisinde

bulunan ve Bas.bakan Recep Tayyip ERDOGAN ve bazi devlet yetkililerine ait oldugu

degerlendirilen ses kayitlannin yazi biciminde dokumlerinin yer aldigi,

Sirket ve Kostebekler, Sirket ve Kostebeklerl, Sirket ve Kostebekler2, Sirket ve

Kostebekler3, Sirket ve Kostebekler-2" adh word belgeleri iceriginde;

Saniklar Veli KUgtJK ve Omit OGUZTAN 'dan elde edilen "SIRKET

KOSTEBEKLER" dokumanina benzerlik gosteren belgenin yer aldigi,

"Sayin Dogu Perincek" adh word belgesi iceriginde;

Dogu PERINCEK 'e hitaben "Sayin Dogu Perinqek, Dayanisma prensipleri geregi,

size iletilen tic ana konu tizerinde yogunlasilarak isbirligi saglanmak istenmistir: 1). Mektup,

2). Gazete, 3). Finans. Ancak ne yazik ki; bu tig konuda da isteksiz kalinmis, karsilikli

dayanisma prensiplerine ayhn bir tutum sergilenmistir. Bilindigi tizere; karsilikli dayanisma

prensiplerine dayah iliskilerde, 'motivator' uygulamalar He 'manipulator' politikalar

arasinda ozde ve sonugta kontrast sonuglar dogar. Onderi Mustafa Kemal Atattirk; tarih

sahnesinde gortilen en kararh motivator idi. Onun bu ozelligi karsisinda mantipilator politika

uygulayicilannin elde edebildikleri tek sey ise; yalnizca yenilgi olmustur. Saygilanmizla,

19.Mayis.2000" seklinde ifadelerin yer aldigi dokiimanin bulundugu,

"tayyip erdogan stimeyye para olayi" (Boyut:299 MB, Tiinvideo klibi) isimli ses

dosyasi icerisinde bulunan Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ve R..G... isimli sahis

arasinda gecen telefon goriismesi kaydinin cozumlenmis sekli oldugu ,

"tayyip erdogan stimeyye para olayi" (Boyut: 14.501 KB, Ttir: WAV dosyasi,

Degistirilme Tarihi: 27.03.2009, 23:45) isimli ses dosyasinm Basbakan Recep Tayyip

ERDOGAN ve R.. G.. .isimli sahis arasinda gecen telefon goriismesi kaydi oldugu ,

"tayyip erdogan 1" (Boyut: 77.002 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 23:09) isimli ses dosyasi icerisinde bulunan Basbakan Recep Tayyip

ERDOGAN ve Mehmet Ali TALAT arasinda gecen telefon goriismesi kaydi oldugu ve

goriisme iceriginde ozetle;

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti ile ilgili konulann konusuldugu,

"tayyip erdogan 2" (Boyut: 128.258 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 23:32) isimli ses dosyasinm Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ve M....

I isimli sahis arasinda gecen telefon goriismesi kaydi oldugu ve iceriginde ozetle;

Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ve M.. I... sahsin katildigi Siirt Gecesi ilgili bir

goriismenin oldugu,

"tayyip erdogan 3" (Boyut: 10.502 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 23:37) isimli ses dosyasinm Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ve X-ERKEK

sahis arasinda gecen telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"tayyip erdogan 4" (Boyut: 8.013 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

28.03.2009, 00:13) isimli ses dosyasinm Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ve M...B...

isimli sahis arasinda gecen telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"tayyip erdogan 5" (Boyut: 60.117 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 21:31) ) isimli ses dosyasinm Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ve M...B...

isimli s.ahis arasinda gecen telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"tayyip erdogan k topbas" (Boyut: 46.542 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme

Tarihi: 27.03.2009, 23:20) isimli ses dosyasinm Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ve

Kadir TOPBAS arasinda gecen telefon gorusmesi kaydi oldugu ,



"melih g 1" (Boyut: 69.009 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi: 27.03.2009,

22:42) ) isimli ses dosyasinin Melih GOKCEK ve Burhan KUZU arasinda ge9en telefon

goriismesi kaydi oldugu,

"melih g 2" (Boyut: 83.860 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi: 27.03.2009,

22:53) isimli ses dosyasinin Melih GOKCEK ve X Erkek olarak degerlendirilen sahislar

arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"melih g 3 " (Boyut: 20.990 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi: 27.03.2009,

23:49) ) isimli ses dosyasinin Melih GOKCEK ve Osman... olarak degerlendirilen sahislar

arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"melih g 4" (Boyut: 14.108 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi: 27.03.2009,

23:16) isimli ses dosyasinin Melih GOKCEK ve O.G. olarak degerlendirilen sahislar arasinda

ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"melih g5" (Boyut: 13.047 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi: 27.03.2009,

23:24) isimli ses dosyasinin Melih GOKCEK ve X §ahis arasinda ge9en telefon gorusmesi

kaydi oldugu,

"melih g 6" (Boyut: 25.929 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi: 27.03.2009,

23:26) isimli ses dosyasi i9erisinde bulunan Melih GOKCEK ve bir Bakan arasinda ge9en

telefon gorusmesi kaydinin 96ziimlenmis sekli oldugu ,

"melih g7" (Boyut: 7.316 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi: 27.03.2009

23:47) isimli ses dosyasinin Melih GOKCEK ve X sahis arasinda ge9en telefon gorusmesi

kaydinin 96zumlenmis sekli oldugu ,

"melih g 8" (Boyut: 6.512 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi: 27.03.2009,

23:49) isimli ses dosyasinin Melih GOKCEK ve X sahis arasinda ge9en telefon gorusmesi

kaydi oldugu,

"melih g 9" (Boyut: 34.481 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi: 27.03.2009,

23.51) isimli ses dosyasinin Melih GOKCEK ve Omer... olarak degerlendirilen sahis

arasinda ge9en telefon goriismesi kaydi oldugu ,

"melih g 10" (Boyut: 12.451 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 23.53) isimli ses dosyasinin Melih GOKCEK ve X Erkek sahis arasinda ge9en

telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"melih g 11" (Boyut: 21.771 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 23.55) isimli ses dosyasinin Melih GOKCEK ve X Erkek sahis arasinda ge9en

telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"melih g 12" (Boyut: 20.678 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

28.03.2009, 00.08) isimli ses dosyasinin Melih GOKCEK ve X Erkek sahis arasinda ge9en

telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"C Zali" (Boyut: 103.266 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi: 27.03.2009,

23.00) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve Ali BABACAN arasinda ge9en telefon

gorusmesi kaydi oldugu,

"CZali2" (Boyut: 185.665 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi: 27.03.2009,

23:54) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve Ali BABACAN arasinda ge9en telefon

gorusmesi kaydi oldugu,

"Alex-Kibris" (Boyut: 138.399 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 21:48) isimli ses dosyasinin iki erkek sahis arasinda ge9en telefon gorusmesi

kaydi oldugu,

"C Z M ali talat" (Boyut: 89.591 KB, Ttir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 23:10) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve Mehmet Ali TALAT arasinda

ge9en telefon goriismesi kaydi oldugu ,



"C Z ozgiir 2" (Boyut: 89.513 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 23:12) isimli ses dosyasmin Cuneyt ZAPSU ve Ozgiir... olarak degerlendirilen

sahislar arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"C Z b ali nza" (Boyut: 80.353 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 23:39) isimli ses dosyasmin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek olarak degerlendirilen

sahislar arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"Nesrin-Kibns-Alvaro De Soto" (Boyut: 79.595 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme

Tarihi: 27.03.2009, 22.09) isimli ses dosyasmin X Erkek ve X bayan sahis arasinda ge9en

telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"Nesrin-Alvaro DeSoto" (Boyut: 27.682 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 22.04) isimli ses dosyasmin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek olarak degerlendirilen

sahislar arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"B.Alinza-Kibris-nara" (Boyut: 72.548 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 21:54) isimli ses dosyasmin iki sahis arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi

oldugu ve bu goriismenin i9eriginde ozetle;

K.K.T.C. sorunu, Annan Plam ve buna benzer konulann konusuldugu,

"B.Aliriza-Kibns 2" (Boyut: 27.652 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 21.43) isimli ses dosyasmin iki §ahis arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi

oldugu,

"Alvaro-Kibris-ingilizce" (Boyut: 62.970 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme

Tarihi: 27.03.2009, 21:51) isimli ses dosyasmin Cuneyt ZAPSU ve Alvaro De Soto olarak

degerlendirilen sahislar arasinda ingilizce olarak ge9en telefon gorusmesi kaydinin oldugu,

"C.Z. Hikmet" (Boyut: 56.496 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 22:31) isimli ses dosyasmin Cuneyt ZAPSU ve Hikmet olarak degerlendirilen

sahislar arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu ve bu goriismenin i9eriginde ozetle;

Siyasi konulann konusuldugu,

"B.Alinza-Kibris" (Boyut: 56.267 KB, Tiir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 21:33) isimli ses dosyasmin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek olarak degerlendirilen

sahislar arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu ve bu gorus.menin i9eriginde ozetle;

K.K.T.C nin sorunlannin konusuldugu,

"C.Z. Yalcin Balcil" (Boyut: 51.452 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 22:00) isimli ses dosyasmin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek olarak degerlendirilen

sahislar arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu ve bu gorusmenin i9eriginde ozetle;

Siyasi konulann konusuldugu,

"C.Z. Yalcin Bala2" (Boyut: 23.868 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 22.02) isimli ses dosyasmin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek oldugu degerlendirilen

sahislar arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"C Z giircan" (Boyut: 51.188 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 23:03) isimli ses dosyasmin Cuneyt ZAPSU ve Giircan... olarak degerlendirilen

sahislar arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"C Z giircan 2" (Boyut: 42.368 KB, Tiir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

28.03.2009, 00:00) isimli ses dosyasmin Cuneyt ZAPSU ve Gurcan... olarak degerlendirilen

sahislar arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"C.Z. Murat Yetkin" (Boyut: 44.609 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 22:29) isimli ses dosyasmin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek olarak degerlendirilen

sahislar arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"c z b aliriza" (Boyut: 39.609 KB, Tiir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 23:01) isimli ses dosyasmin Cuneyt ZAPSU ve X Erkek olarak degerlendirilen

sahislar arasinda ge9en telefon gorusmesi kaydi oldugu ,



"C.Z. Fatih" (Boyut: 35.947 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 22:11) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve Fatih... olarak degerlendirilen

sahislar arasinda gecen telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"enver" (Boyut: 35.521 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi: 28.03.2009,

00.10) isimli ses dosyasinin Egemen... ve X Erkek olarak degerlendirilen sahislar arasinda

gecen telefon goriismesi kaydi oldugu ,

"N.B.-C.Z.-Ruhban" (Boyut: 34.691 KB, Tiir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 22.20) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek olarak degerlendirilen

sahislar arasinda gecen telefon goriismesi kaydi oldugu,

"C Z B ALIRIZA" (Boyut: 33.265 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 23.30) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek olarak degerlendirilen

sahislar arasinda gecen telefon goriismesi kaydi oldugu ,

"cz'nin belediye baskanligi hakkinda" (Boyut: 33.195 KB, Tur: WAV dosyasi,

Degistirilme Tarihi: 27.03.2009, 22.40) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek

olarak degerlendirilen sahislar arasinda gecen telefon goriismesi kaydi oldugu ,

"B.Aliriza-MGKKibns" (Boyut: 29.382 KB, Tiir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 22.25) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek olarak degerlendirilen

sahislar arasinda gecen telefon goriismesi kaydi oldugu ,

"C Z SERDAR" (Boyut: 27.601 KB, Tiir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

28.03.2009, 00.17) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve Serdar DENKTAS arasinda

gecen telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"CZzapsu" (Boyut: 25.666 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi: 27.03.2009,

22.52) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek oldugu degerlendirilen sahislar

arasinda gecen telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"C Z B alinza" (Boyut: 23.021 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 23.27) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek oldugu degerlendirilen

sahislar arasinda gecen telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"cuneytzabsujjulentahnzajcibris" (Boyut: 16.306 KB, Tiir: WAV dosyasi,

Degistirilme Tarihi: 27.03.2009, 21.15) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek

oldugu degerlendirilen sahislar arasinda gecen telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"l)cuneytzapsu_bulentalinza_kibns" (Boyut: 21.112 KB, Tiir: WAV dosyasi,

Degistirilme Tarihi: 27.03.2009, 21.08) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek

oldugu degerlendirilen sahislar arasinda gecen telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"C Z" (Boyut: 19.631 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi: 27.03.2009,

22.58) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve Hasip... oldugu degerlendirilen sahislar

arasinda gecen telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"C.Z b.alinza kibris" (Boyut: 19.423 KB, Tiir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 22.46) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek oldugu degerlendirilen

sahislar arasinda gecen telefon goriismesi kaydi oldugu ,

"bulentalinza kibris" (Boyut: 19.343 KB, Tiir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 22.13) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek oldugu degerlendirilen

sahislar arasinda gecen telefon goriismesi kaydi oldugu ,

"C.Z. Murat Yetkin2" (Boyut: 17.384 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 22.35) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek oldugu degerlendirilen

sahislar arasinda gecen telefon gorusmesi kaydi oldugu ,

"CZozgur" (Boyut: 13.864 KB, Tur: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi: 27.03.2009,

22.54) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve Ozgiir... oldugu degerlendirilen sahislar

arasinda gecen telefon gorusmesi kaydi oldugu ,



"BulentAlinza-Kibns" (Boyut: 13.320 KB, Tiir: WAVdosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 22.15 isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek oldugu degerlendirilen

sahislar arasinda ge9en telefon goriismesi kaydi oldugu ,

"ciineyt b aliriza" (Boyut: 12.673 KB, Tiir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi:

27.03.2009, 23.06) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek oldugu degerlendirilen

sahislar arasinda gecen telefon goriismesi kaydi oldugu ,

"C Z kemal unahtan kacak araba" (Boyut: 10.734 KB, Tiir: WAV dosyasi,

Degistirilme Tarihi: 27.03.2009, 23.58) isimli ses dosyasinin Ciineyt ZAPSU ve X Erkek

oldugu degerlendirilen sahislar arasinda ge9en telefon goru§mesi kaydi oldugu ,

SanDisk Marka SDCZ6-4096RB seri numarah 4GB' hk flash diskin yapilan

incelemesinde;

"tayyip erdogan siimeyye para olayi" (Boyut:25 KB, Tiir: Microsoft Office Word,

Degistirilme Tarihi: 08.06.2009 12:20) isimli word belgesinin; "tayyip erdogan siimeyye

para olayi" (Boyut: 14.501 KB, Tiir: WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi: 28.03.2009, 00:45)

isimli ses dosyasi icerisinde bulunan Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ve R.. G..isimli

sahis arasinda ge9en telefon goriismesi kaydimn 96ziimlenmis seklinin oldugu ,

"tayyip erdogan 1" {Boyut: 44 KB, Tiir: Microsoft Office Word, Degistirilme Tarihi:

08.06.2009 12:35) isimli word belgesinin; "tayyip erdogan 1" (Boyut: 77.002 KB, Tiir: WAV

dosyasi, Degistirilme Tarihi: 28.03.2009, 00:09) isimli ses dosyasi i9erisinde bulunan

Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ve Mehmet Ali TALAT olarak arasinda ge9en telefon

gorii§mesi kaydimn 9oziimlenmis seklinin oldugu ,

"tayyip erdogan 2" (Boyut:52 KB, Tiir: Microsoft Office Word, Degistirilme Tarihi:

08.06.2009 12:54) isimli word belgesinin; "tayyip erdogan 2" (Boyut: 128.258 KB, Tiir:

WAV dosyasi, Degistirilme Tarihi: 28.03.2009, 00:32) isimli ses dosyasi i9erisinde bulunan

Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ve M... I... olarak degerlendirilen sahislar arasinda

ge9en telefon goriismesi kaydimn 96zumlenmis seklinin oldugu,

"tayyip erdogan 3" (Boyut:24 KB, Tiir: Microsoft Office Word, Degistirilme Tarihi:

08.06.2009 12:29) isimli word belgesinin; "tayyip erdogan 3" (Boyut: 10.502 KB, Tiir: WAV

dosyasi, Degistirilme Tarihi: 28.03.2009, 00:37) isimli ses dosyasi i9erisinde bulunan

Bas.bakan Recep Tayyip ERDOGAN ve X-ERKEK olarak degerlendirilen sahislar arasinda

ge9en telefon goriismesi kaydimn 96ziimlenmis seklinin oldugu,

"tayyip erdogan 4" (Boyut:23 KB, Tiir: Microsoft Office Word, Degistirilme Tarihi:

08.06.2009 12:29) isimli word belgesinin; "tayyip erdogan 4" (Boyut: 8.013 KB, Tiir: WAV

dosyasi, Degistirilme Tarihi: 28.03.2009, 01:13) isimli ses dosyasi i9erisinde bulunan

Basbakan Recep Tayyip ERDOGAN ve M.. B.. olarak degerlendirilen sahislar arasinda ge9en

telefon goriismesi kaydimn 9oziimlenmis seklinin oldugu ,

Yukanda belirtilen ses kayitlannin tamaminin yer aldigi 96ziimlenmis metinlerinin

bulundugu tespit edilmistir.

c-Delil niteligindeki diger bilgi ve belgeler

Istanbul Emniyet Mudurliigu Muhabere Elektronik §ube Miidiirliigune 18.10.09

saat:17.18'de Riza YILDIRIM ismiyle gonderilen ihbarda; "Bugiin Aydinhk dergisi

mansetinde bahsedilen basbakanin karanhk telefon goriismesi Ergenekoncu Levent Ersoz 'tin

arsivindendir. Bu arsivde Basbakan ve cok sayida AKP'li bakana ait ses kayitlan

bulunmaktadir. Bu arsiv suanda Aydinhk dergisinde bulunmaktadir.Bu ses kayitlannin asil

kaynagi Deniz Yildirim ve Ufuk Akkaya dir. Dergiye bakarsamz anlayacaksiniz. Kolay

gelsin " ^eklinde bilgilerin yer aldigi goriilmiistiir.

02.07.2008 tarihinde saat 12.02 siralannda kardanadamlll@gmail.com isimli e-mail

kullanicisinin gondermis. oldugu mail ihbannda ozetle; "Levent Ersoz pasanin bilgisi

ddhilinde hiikumet uyelerinin telefonlanniti.-yas<idisi dinlenmesini de yine Ktirsat (Hasan

?" »t* <f*T \



Atilla Ugur) bize yaptinyordu. Elde edilen bilgileri Sener Eruygur ve Levent Ersoz pasaya

aktanyordu... ayni zamanda Hakan Sanli He de ortak askeri malzemelerin ihalelerini yapan

sirketin gizli ortagiydi, bu sirketin TSK'dan ihale almasini bizzat Kursat takip ediyordu. Emin

Sirin'de yine Kursat (Hasan Atilla Ugur) tarafmdan AKP'nin bolunmesi icin

gorevlendirilmisti, ama beceremedi... bulusmalan desifre olmasin diye Hakan Sanh'nin

Ankara Yildiz'daki Sama sirketine raporlan birakiyor, Kursat da oradan aldinyordu, bu

sekilde haberlesiyorlardi" seklinde bilgiye yer verilmistir.

Ergenekon Teror Orgutune yonelik yuriitulen sorusturma sirasinda ele gecirilen ve

2.iddianame metnine tamami yazilan 24 ARALIK 2003 tarihinde Albay Hasan Atilla UGUR

He Kecioren Belediye Baskani Turgut ALTINOK arasinda yapilan gorusme metni qozumunde

ozetle; Hasan Atilla UGUR'un "Baskanim ne oluyor yav secimler geliyor son durumlar

nedir?" diyerek 2004 yihnda yapilan yerel se9imler hakkinda konusmaya basladiklan, Hasan

Atilla UGUR'un Ankara Buyuksehir Belediye Baskanhgi ile ilgili olarak "Yani sunu merak

ediyorum. Ben simdi senimi aday gosterecekler yoksa seyi mi Melih' imi gosterecek?" diye

sordugu, T.ALTINOK'un "Simdi albayim. Net, objektif, adalet, refah temiz ilkeli siyaset

varsa beni aday gosterecekler. Ama sistem" "sistem diger tiirlii paylasim iizerine devam

edecekse 6biir adam obur adam 90k uygun bu ise zaten profesyonel yani" dedigi, Hasan Atilla

UGUR'un da "Evet 90k profesyonel. Bide su var peki onu ekarte edip onu ne yapacaklar yani

Istanbul' a mi aday gosterecekler ne yapacaklar" diye sordugu, T.ALTINOK'un "Yani onu

eger niyetleri ekarte etmekse belki bi disandan bakanhk makanhk verebilirler." dedigi ve

goriismenin devaminda AH Miifit GURTUNA'mn AKPye girmek i9in yalvardigini, partiye

girmek i9in ugrastigindan bahsettigi,

T.ALTINOK'un "buyuksehir 90k biiyiik de bir pasta birilerine gore 90k biiyiik bir hizmet

birilerine gore de 90k biiyiik bir pasta" dedigi, Hasan Atilla UGUR'un ise "Ondan sonrasi

i9inde biiyiik bir pasta" "Ondan sonrasi iilke siyasetine ulusal siyaset i9inde btiyiik bir pasta"

dedigi, T.ALTINOK'un "Melih bu isi degerlendiremez" "Tayyip beyi basbakanliga gotiiren

Istanbul Biiyiik §ehir belediye baskanhgi" "§imdi Ankara biiyiik sehir belediye baskanhgi

90k onemli bir gorev." "Degerlendirebilene" dedigi ve goriismenin devaminda Melih

GOKCEK'in yaptigi ihalelerden bahsettigi,

Goriismenin devaminda Turgut ALTINOK'un "Melih her pu yapti bakti ki

AKPyi durduramadi muvaffak olamadi Demokrat Partiyi i9in her seyi yapti" "10 trilyon para

harcadi, 39 ile gitti toplanti yapti, il teskilatlanna gitti miitahitlere paylastirdi, para verdi

a9tirdi hig harcamadiysa o zamanin parasiyla 10 trilyon para harcadi." "melihin korkusu §u.

Melih GOKCEK Belediye Baskani olmazsa Melih' ten sonra sisteme uymayan bir ... adam

gelse melih cezaevine girer." "Ama sisteme uymayan birisi gelse. iki melih tabi siyasetinde

basbakani olmak istiyor. Allah korusun Cem UZAN'i da pabu9u bes sefer giydirir." dedigi,

Daha sonra Hasan Atilla UGUR'un Melih GOKCEK ile ilgili olarak "SANA COK

ONEMLI SEYLER SOYLEYECEM." "Seni 90k sevdigim i9in sevdigimiz i9in bunlan

soyleyecegim. Senin en biiyiik hedeflerinden bir tanesi, BIZCE BENCE BU MELIH

DENILEN PE 1 ALT ETMEK OLMALI, yani bunu sakin akhndan 9ikartma." "Tekrar

soyluyorum sen lutfen kulagim a9 ve beni dinle. SIMDi BU PE K ARTIK O HERIFIN

iSMINI SOYLEMIYORUM. O PE K DENILEN HERIF SENLE ILGILi HER
TARAFTA DEDIKODU YAPIYOR. Her tarafta ama akhna neresi gelirse." dedigi,

Goriismenin devaminda Hasan Atilla UGUR'un Tahir isimli bir sahistan bahsederek

"Bu Tahir diye bir serefsiz var. Tahir basin miidiiru. Tahir ne o" "Bu herife kesin 90k dikkat

et. Bak bu herife 90k dikkat et. Bu herif senin bir numarali diismanin ben sana diyim. Bu herif

Melihin bir numarali da adami." diyerek Turgut ALTINOK'a bazi sahislann isimlerini

vererek bu sahislann Melih GOKCEK ile irtibath oldugunu ve dikkat etmesini soyledigi,

^^n.



Konusmamn devaminda, Hasan Atilla UGUR'un "Melih senin bu kasetle ilgili diyor

ki kadinla diyo yaninda 9ahsan bir kadinla gecen bir senaryoyu kasete 9ekmisler bu kaset

polisin eline ge9mis. Bir ara diyo bunun iyice zayiflamasinin nedeni bu diyo." dedigi, Turgut

ALTINOK'un da "ONUN TELEFON KONUSMASI VAR MI SENDE" diye sordugu, Hasan

Atilla UGUR'un "YOK TELEFON KONUSMASI FALAN DEGIL. BIZIM COCUKLARIN

RAPORLARI BUNLARIN HEPSL TELEFONDAN DEGIL SIMDi SANA SOYLE DIYIM.

Avukat Mehmet Ali ALAN kim bu. Bu herifle konusuyor bunu." dedigi ve F. K ve M. S.'in

isimlerini vererek "Bu adama giivenebilirsin." dedigi ve "IC 1STIHBARAT

BASKANIMIZIN DA BILGISi VAR SENIN GELDIGINDEN. ODA MERAK ETMIS

GELDIMI GELMEDIMi DIYE SORUYOR. selamlan var" dedigi,

Gorusmenin ilerleyen boliimlerinde Hasan Atilla UGUR'un "SIMDI BU SENLEN

BENIM SOYLEDIKLERlMlN HEPSI OLENE KADAR ARAMIZDA KALACAK

SEYLER." Dedigi, Turgut ALTINOK'un "Buradan $iktik mi bu biter." Dedigi, Hasan Atilla

UGUR'un "Olsa zaten asla ve kati olarak sana soylemezdim..., Arti suanda bulundugumuz

90k yetkili bir makami Allah bize nasip etmis boyle bir makami. Tiirkiye nin bir9ok seyinde

etkili oluyor ise bu konuda da ben kardesimi uyarayim" "Kili9lanm ona gore 9ek." "Sana

verdigim su bilgilerin hepsi yiizde yiiz dogru." Dedigi,

Hasan Atilla UGUR'un devamla "Peki nasil olur simdi bu adamlar dedigim gibi seni

seyden gostermezlerse biiyiiksehirden ne olacak?" diye sordugu, Turgut ALTINOK'un da

"Ke9ioren de devam edicez komutamm." "Veya birakacagiz siyaseti." dedigi, Hasan Atilla

UGUR'un "0 yanhs tamamen yanhs olur. Ciinkii bu zihniyetlerle miicadele etmek i9in"

dedigi,

Alparslan TURKES ve MHP' den bahsettikten sonra Hasan Atilla UGUR'un "... Sen

nerden olursan ol yine hep bizimle omuz omuza olacagindan W9 siiphemiz yok. ..." dedigi,

Turgut ALTINOK' un ise Milli Egitim Bakani Huseyin CELIK' in 90k tehlikeli oldugunu, bir

ortamda dump dururken "... YA ISTE KURTLER DEDI AYRI BIR MILLETTIR DEDI"

seklinde konustugunu, bunun uzerine kendisinin de Huseyin CELIK' e "Dogu, Girney Dogu

a9inca dedim ki ya Huseyin Bey sen ne bi9im laf konusuyorsun" dedigini, Hasan Atilla

UGUR'un "Bunu M9 tepkisi olmadi mi Tayyip' in?" diye sordugu, Turgut ALTINOK'un da

"SJmdi Tayyip Bey en son dediki ya Huseyin bey kapa bizim simdi baska konular var onlari

konusahm." Dedigi,

Gorusmenin son boliimunde; Hasan Atilla UGUR'un "Baskamm simdi ben sana 90k

ozel numarami vercem. Beni 24 saat arayabilirsin her tiirlu konuda. Ben hazinm tamam mi.

Ama liitfen her seyden bilgim olsun. Mesela baska bir yerlere ge9me durumu falan olursa,

BIZIMDE BIR TAKIM HAZIRLIKLARIMIZ VAR SENINLE ILGiLi DESTEKLEME

ACISINDAN. Lutfen bana haber ver olur mu. Ben §imdi sana ozel numarami yazayim

vereyim. Ama yalniz of the recort kimseye zaten dedim kimse senin aramaz" dedigi, Turgut

ALTINOK'un da "Normalde telefonda yerleri aradigim telefondan da aramam" "Bilinen

numaralardan aramam." dedigi, Hasan Atilla UGUR'un "Yalniz demin soyledigim konularda

lutfen 90k dikkatli ol. Son derece duyarh hareket ediyorsunuz zaten." dedigi ve gorusmenin

devaminda Turgut ALTINOK' un U.B isimli bir sahistan bahsederek Melih GOKCEK' in

ogluyla CIN' e gelip gittiklerini anlattigi ve U.B. ile ilgili olarak "UFUK' UN 3 TANE

ARABASI VAR BEN HER HALDE O PLAKALARI VERMISTIM BILMIYORUM

ARKADASLAR VERDI MI" diye sordugu, Hasan Atilla UGUR'un da "VERDILER"

"Baskamm bu zor donemde Allah nasip ederse iilkenin bir 90k seyini kurtaracaz hep beraber

hep beraber" dedigi, Turgut ALTINOK'un "TAHIR MAHIR ... ONLARLA SEY YAP

ILGILEN" dedigi, Hasan Atilla UGUR'un "onlarla 90k iyi ol. Turk tin akhni kullan." "9tinku

BUNLAR NE DIYORLARSA BEN SANA HABER VERCEM. Anladin mi? Tekrar haber

vercem." dedigi, Turgut ALTINOK'un "Onlar Melih' ten haber ahyor bende onlardan bir

seyler ahyorum." dedigi, Hasan Atilla UGUR'un da "Biliyorum ama onlar daha organize."



dedigi ve "Simdi Ankara' da bide su var ... parti olarak diistinulmiiyor her sey. Turgut

ALTINOK ismine oy verecek bir siirii insan var bunu da bil. Soysal Demokratindan da tut

yani bu iktidara da biiyiik bir tepki var ha. Suan da sen bakma anketlere hepsi hikaye. Suanda

git bi nabiz yokla bakahm. Sadece Kecioren de bakma" dedigi ve goriismenin sonunda Hasan

Atilla UGUR'un "Sik sik gortiselim kendine iyi bak. Bizim senle goriismelerimizden en

yakininin dahi haberi olmamasi lazim." "Dikkatli bir taktik uygulamamiz lazim bilgin olsun."

dedigi tespit edilmistir.

Levent Ersoz'iin darbe calismalan 9er9evesinde Fikret B. lie yaptigi ve gizlice kayda aldigi

gorusmede,Sivil Toplum kuruluslannin hareket halinde olmadigini soyledigi, Fikret B.'da

kendilerinin de aym dertten muzdarip olduklanni, herkesin iizerinde bir olii topragi oldugunu

soyledigi ve degisik sendika ve konferadasyonlar hakkinda serzenislerini dile getirdigi, bu

sirada misafir olarak belirtilen kisinin soze girerek "simdi bir kere su asamada ekonomik kriz

olmadan, genis kitleleri harekete gegirmek mumkiin degif dedigi, Levent Ersoz'iin de "o

zaman bir kriz mi yasayahm" dedigi, misafir olarak belirtilen kisinin de "Kibns meselesinde

kriz yasanacak, ekonomi suanda bigak sirtinda ve ABD ve AB destegi He ayakta

durabilmekte" "Kibns konusunda gok agikga siz saglam durursaniz Turkiye He AB i§ birligi

bozulur. Kriz olur, yuzbinler sokaklara iner. Yani Kibns konusunda siz Ulusalci gizgiyi bu

giine kadar surdurdugunuz gibi siirdururseniz o zaman bir ay iginde alluk bullak olur AB

genisleme suresinde en onemli kriz noktasi Kibris'tir Hukumet-AB iliskisini

bozdugunuzda piyasa alluk bullak olacaktir " dedigi, bunun iizerine Levent Ersoz'iin "tabi

bu'tun bunlara ragmen bu ekonomik krizlerden Ulkenin gok btiyuk darbe almasi gerek,

sonugta bazi islerin gok olumsuz boyutlara ulasmasi demek, bunlardan daha nasil olabilir

diye dusunmemiz lazim. Masada ortaya koymak agmak lazim. Onun igin tabi bizim bir takim

faaliyetler var ama nerde yapilacak bu mevzu. Bunlan dusiinmek lazim dedigim gibi.

Ozellikle yerel segimler gelmeden bu isi mutlaka ortaya agiklamak lazim" "simdi biraz dojasi

artirahm. Yerel segimlere karsi olan donemde bir hareketlenme saglamak....'" Dedigi

belirlenmistir.

Ozden Ornek'e ait oldugu anlasilan giinliiklerdeki;

"7 Kasim 2003" bashkh notta, "16:30 da once Hava Kuvvetleri K ve sonrada Kara

Kuwetleri Komutanma gittim. Ibrahim bana 90k dertliydi. ...Kendisini teselli ettim ve her

tiirlii destegimin ondan yana oldugunu soyledim. Beraberce Kara Kuvvetleri Komutanhgina

gittik. JANGENK'da geldi Tabi bu arada en onemli konu Kibns ve mahalli se9imler.

Kibris'i istedigimiz sekilde 96ziimsiiz olarak birakmahyiz ve bu arada Kibns muhalefetinin

se9imi kazanmasini da onlemeliyiz. Boylece AB'ne ikinci bir darbe vurabilecegiz. Mahalli

se9imler i9in muhakkak bir alternatif cephe yaratilmasina 9ahsmah ve bu adamlarin Ankara

ve Istanbul'da kazanmalanm onlemeliyiz dedim." ,

"28 §ubat 2004" bashkh notta, "Hukumete karsi bir tepki olarak da hem Kibns'da

hemde anavatanda gosterilere ve ulusal platformda toplantilara 3 marttan itibaren

baslanacakti. Jandarma Genel Komutam Orgeneral §ener Eruygur'da Zeki B 'un getirdigi

90k ozel belgeler vardi. Bu belgeler arasinda en onemlisi Denktas'in nasil aldatildigini ispat

eden DIB'nin 9ektigi ve 17:40 saatli 13 subat'a dair bir fax. Bu belgelerin hepsini Kara

Kuwetleri Komutanhgina gonderdik ve orada tek bir Kibns klasorii gelistiriyoruz. i9erisinde

her tiirlii ozel bilgilerde var. Kibns konusu yaptigimiz plan 9er9evesinde devam edecekti."

§eklindeki ibarelere yer verilmistir.

§ener Eruygur 'dan ele ge9irilen dijital verilerdeki *"SENER.TXT" isimli dosya

i9erisinde,

"10 §ubat 2004" bashgi altinda, "Etimesgut Jandarma Egitim ve Spor Tesislerinde (JEST)

sohbet.saat 17.15-20.00 arasi..



SE-Bir anlamda §oyle bir durum... Bunlann Kibns'in altinda kalmasini saglamak ama,

Kibns'i da kaptirmamak... 90k ince bir durum.

SE-Hepimiz elimizi tasin altina sokmamiz gerekir... Ne demis Nazim HiKMET, sen

yanmasan ben yanmasam nasil 9ikar karanhklar aydinhga.." ,seklinde not bulunmaktadir.

d-Orgutsel Irtibatlar:

§upheli ADNAN TURKKANin 5396033828 nolu telefon numarasinin TIB doktim

kayitlarinda kendisinin kullanmis oldugu 5347944168 nolu telefon numarasi ile 09.06.2008-

15.07.2008 tarihleri arasinda 8 defa ve kendisinin kullanmis oldugu 5554629786 nolu telefon

numarasi ile 12.02.2007-05.04.2008 tarihleri arasinda 18 defa gorusme (mesaj alma, mesaj

gonderme, arama, aranma) kaydinin bulundugu,

§iipheli Yusuf BE§IRlK'in 5352969677 nolu telefon numarasinin TIB dokiim

kayitlarinda kendisinin kullanmis oldugu 5554629786 nolu telefon numarasi ile 05.12.2007

tarihinde 2 defa gorusme (mesaj alma, mesaj gonderme, arama, aranma) kaydinin bulundugu,

Soru§turma kapsaminda hakkinda islem yapilan Aydin GERGIN isimli §ahsin

2122519910 nolu telefon numarasinin TIB dokiim kayitlarinda kendisinin kullanmis oldugu

5554629786 nolu telefon numarasi ile 28.06.2007-11.07.2007 tarihleri arasinda 3 defa

gorusme (mesaj alma, mesaj gonderme, arama, aranma) kaydinin bulundugu,

Dogu PERINCEK 'in 2122881799 nolu telefon numarasinin TIB dokiim kayitlarinda

kendisinin kullanmis oldugu 5554629786 nolu telefon numarasi ile 03.09.2006-25.12.2006

tarihlerinde 2 defa, 5337433811 nolu telefon numarah telefonu ile 08.05.2006-31.12.2006

tarihleri arasinda 4 defa, 5555800730 nolu telefon numarasi ile 31.12.2006-03.04.2008

tarihleri arasinda 32 defa, 5556052971 nolu telefon numarasi ile 12.11.2006-01.01.2008

tarihleri arasinda 59 defa gorusme (mesaj alma, mesaj gonderme, arama, aranma) kaydinin

bulundugu,

Nusret SENEM isimli sahsin 5324269231 nolu telefon numarasinin TIB dokiim

kayitlarinda kendisinin kullanmis oldugu 5554629786 nolu telefon numarasi ile 08.07.2007-

02.03.2008 tarihleri arasinda 19 defa gorusme (mesaj alma, mesaj gonderme, arama, aranma)

kaydinin bulundugu,

Tun9 AKKOC isimli sahsin 5358740687 nolu telefon numarasinin TIB dokiim

kayitlarinda kendisinin kullanmis oldugu 5554629786 nolu telefon numarasi ile 31.08.2006-

15.02.2008 tarihleri arasinda 229 defa, gorusme (mesaj alma, mesaj gonderme, arama,

aranma) kaydinin bulundugu tespit edilmistir.

e-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Degerlendirilmesi:

Basbakanhk Miistesarhginin 9.11.2009 gtin 130/249 sayih yazilannda supheliden ele

ge9irilen Basbakan Recep Tayyip Erdogan ve bazi ust diizey burokratlann ses kayitlannin,

"devletin i9ve dis siyasal yararlan bakimindan gizli ve gizli kalmasi gereken belgelerden

oldugu belirtilmistir.

Istanbul Emniyet Mudurlugii Muhabere Elektronik §ube Miidurlugu'ne 18.10.2009

tarihinde gonderilen ihbarda; Aydinhk Dergisinin mansetinde bahsedilen Basbakanin telefon

goriismesi ve bir 90k AKP'li bakana ait ses kayitlannin sanik LEVENT ERSOZ'iin arsivinde

yer aldigi ve bu ses kayitlannin DENlZ YILDIRIM ve UFUK AKKAYA'da oldugu

bildirilmistir.



Aynca 02.07.2008 tarihinde saat 12.02 siralannda kardanadaml 1 l@gmail.com isimli

e-mail kullanicisinin gondermis oldugu ihbarda ozetle; LEVENT ERSOZ'iin bilgisi dahilinde

hiikiimen iiyelerinin telefonlarmin yasa disi dinlenmesi isinin KURSAT kod isimli HASAN

ATILLA UGUR'un yaptirdigini ve elde edilen bilgileri SENER ERUYGUR ile LEVENT

ERSOZ'e aktardigi belirtilmistir

02.07.2008 tarihli ihbar ile 18.10.2009 tarihli ihbarin benzer mahiyette oldugu goriilmektedir.

Adi ge9en siiphelilerin adreslerinde yapilan aramada, Basbakan RECEP TAYYIP

ERDOGAN ve iist diizey bazi biirokratlann ses kayitlannin bulundugu dijital veriler ve

coziimleri ele ge9irilmis ve ihbarlarm dogrulugu anlasilmistir.

Aynca yukanda detayh olarak aciklandigi iizere, 2003-2004 yillannda

Jandarma Genel Komutanhgi biinyesinde olusturulan "Cumhuriyet9i Cahsma Grubu"

tarafindan yapilan darbe planlan, SENER ERUYGUR'dan ele ge9irilen dijital veriler arasinda

yer alan "Sener.txt" isimli dosyada yer alan bilgiler ve aynca OZDEN ORNEK'e ait oldugu

tespit edilen giinliiklerdeki notlardan, mevcut siyasal iktidann dis politikalannin sonu9suz

birakmak, halki sokaga dokmek ve boylece askeri miidahaleye zemin hazirlamak amaciyla

"Kibns sorununun 9ozumsuzluge gotiiriilmesi" stratejisinin bir plan 9er9evesinde uygulamaya

konuldugu anlasilmaktadir.

Bu kapsamda donemin Kibns'in Turkiye biiytikel^isi ile SENER ERUYGUR'un

Genelkurmay Baskamnin bilgisi disinda gizli goriismeler yaptigi, yine bu ama9la 03 Mart

2004 tarihinde ATO Sosyal Tesislerinde hilafetin ilgasinin 80. yil kutlamalannin diizenlendigi

anlasilmaktadir. Baska bir deyisle, Cumhuriyet9i Cahsma Grubu'nun darbe planlan

9er9evesinde, Kibns Sorununun 9oziimsuzluge gotiirtilmesi konusu ile ilgili planh 9ahsmalar

yapildigi gorulmiistiir. Bu ama9la da, LEVENT ERSOZ'iin basinda bulundugu ekip

tarafindan yasal olmayan dinlemelerin yapilmis olabilecegi diisiiniilmektedir.

Ergenekon Teror Orgiitiine yonelik yiiriitiilen sorusturma kapsaminda ele ge9irilen ve

yukanda deliller kisminda tarn metni yayimlanan sanik HASAN ATILLA UGUR'un donemin

Ke9ioren Belediye Baskani TURGUT ALTINOK ile yaptigi goriisme metni incelendiginde;

Ankara Belediye Baskani MELIH GOKCEK ile ilgili bir 90k bilgiye sahip oldugu ve bu

bilgilerin bir kismini goriisme yaptigi TURGUT ALTINOK'a aktardigi anlasilmaktadir.

Siipheli MEHMET DENIZ YILDIRIM'dan ele ge9irilen dijital veriler ve belgeler arasinda da

MELIH GOKCEK'in ayni donemde ii9iincti kisilerle yaptigi telefon goriismelerinin ses

kayitlan ve 9dziim metinleri bulunmaktadir.

Darbe planlan 9er9evesinde bir 90k siyasi ve iist diizey biirokratin telefonlarmin

dinlenerek kayda ahndigi ve bu 9ahsmalann Cumhuriyet Cahsma Gurubu tarafindan

ger9eklestirildigi bilinmektedir. Gorusme metni tarn olarak incelendiginde goriilecegi

tizere,sanik Hasan Atilla Ugur'un Melih Gok9ek ve goriistiigii kisiler hakkinda kimsenin elde

edemeyecegi bilgilere sahiptir.Goriismenin yapildigi donemde de Levent Ersoz ile birlikte

9ahsmaktadir.Hatta Levent Ersoz ve Hasan Atilla Ugur,samk Sener Uygur'un talimatlan ile

goriisme yaptiklan Cem Uzan,Mehmet Karamehmet ile olan tiim goriismeleri kayda alarak

orgiitiin arsivine aktardiklan tespit edilerek,buna iliskin deliller 2.iddianame metnine

aktanlmistir.

Tiim bu a9iklamalardan da anlasilacagi iizere, siipheliden ele ge9irilen ses

kayitlannin 2003-2004 yillan arasinda darbe 9ahsmalan 9er9evesinde, LEVENT ERSOZ ve

HASAN ATILLA UGUR tarafindan yapilan yasal olmayan dinlemeler oldugu, orgiitiin

arsivinde yer alan bu bilgilerin yine siyasal iktidarda bulunan Basbakan RECEP TAYYIP

ERDOGAN ve onunla birlikte 9ahsan kisileri yipratmak amaciyla, orgiit lehine yayin yapan

yayin orgamnda yetkili bulunan supheliye gonderildigi anlasilmaktadir.

Her ne kadar siipheli savunmasinda, soz konusu ses kayitlannin bir flash diskte zarf

i9erisinde gonderildigini beyan etmis ise de, kamuoyunda biiyiik etki uyandiracak bu

■ ■



niteliklere sahip ses kayitlannin gondericinin tammadigi ve giivenmedigi bir kisiye

ulastirmasinin hayatin olagan akisina aykin oldugunda tereddiit bulunmamaktadir.

TIB kayitlannin ve belgelerin incelenmesinde, siiphelinin Ergenekon Teror

Orgiitu'ne iiye olmak su9undan hakkinda islem yapilan NUSRET SENEM, TUNC AKKOC,

YUSUF BE§iRIK, HIKMET CICEK, ADNAN TURKKAN ve DOGU PERINCEK ile
irtibath oldugu gorulmiistiir.

Dijital verilerin ve ele gefirilen belgelerin incelenmesinde; Ergenekon Teror

Orgiitunun su9undan sanik olarak yargilanan DOGU PERINCEK ve HIKMET CICEK'in

siipheliye yazih mesajlar gondererek onu yonlendirdikleri,Yal9in Ku9uk'iin de aralannda

bulundugu bazi orgiit mensuplannin dergide yazi yazmasi yonundeki Dogu Perin9ek'in

talimatlanni yerine getirdigi ve yine adi ge9enlerin emirleri dogrultusunda yargilamayi

etkileyecek mahiyette yayinlar yapilmasini sagladigi,Basbakan recep Tayyip ERDOGAN VE

bazi ust diizey kamu gorevlilerinin devletin giivenligine i9 ve dis siyasel yararlan bakimindan

onemli ve gizli olan telefon goru§melerini ile aynca ozel hayatin gizliligini ihlal edecek

sekilde ki§iler arasindaki g6rti§meleri temin edip yaymladigi, bu eylemleri orgiitun

talimatiyla yerine getirdigi, orgutun hiyerar§ik yapisina dahil oldugu, soz konusu ses

kayitlannin da bu orgiitsel konumu itibariyle kendisine ulastinldigi anlasilmakla;

§upheli Mehmet Deniz Yildinm'in eylemlerine uyan TCK 314/2, 326, 327, 136,133-

son, 134, 3713 sayili Yasanin 5. maddeleri uyarinca cezalandirilmasi ve hakkinda 53,

58, 63 maddelerinin uygulanmasi talep edilmistir.

6-§upheli Ilhami Umit HANDAN

a-Savunmalan,

Emniyet beyam

Bedrettin DALAN'in kurucusu oldugu Istek Vakfinin, Yeditepe Universitesinin ve

bir9ok resmi kurumun da matbaa ve basim islerini kayin biraderi Naci GULLUCE ile birlikte

takip ettigini,

Veli KUCUK'iin gorev yaptigi donemde patronu Bedrettin DALAN'in yanina gelip

gittigi i9in tamdigini, ancak kendisi ile herhangi bir miinasebetinin olmadigini, Veli

KUCUK'iin Bedrettin DALAN'in yanina 5-6 ayda bir gelip gittigini,

Erol MUTERCiMLER'in Bedrettin DALAN'in kurucusu ve baskam oldugu

Yeditepe Universitesinde ogretim gorevlisi olarak 9ahstigini ve Bedrettin DALAN'in yanina

gidip geldigi i9in tamdigini,

Ahmet Tuncay OZKAN'i Bedrettin DALAN'in yanina gelip gittigi igin tamdigini,

Tuncay OZKAN'in ortalama ay da bir (1) kez patronu Bedrettin DALAN'in yanina geldigini,

kendisi ile herhangi bir munasebetinin bulunmadigini,

Adil Serdar SACAN'i Yeditepe Universitesinde ogretim gorevlisi olarak 9ahstigindan

dolayi tamdigini,

Co§kun UMUR'u Bedrettin DALAN'in soforii oldugu i9in yaklasik olarak 10 yildir

tamdigini, aralanndaki samimiyetin sadece is iliskisi ile sinirh oldugunu,

Halil Kemal GURUZ'ii YOK Baskanhgi yaptigi donemde Yeditepe Universitesine

konusmaci olarak geldigi i9in tamdigini, istanbul'a geldigi donemlerde Bedrettin DALAN'in

yanina ugrayip gorustiiklerini bildigini, ^"ttfT^SS



Ergenekon ve Lobi isimli dokiimanlardan bilgisinin olmadigini,

"Mor Ajans isimli isyerinize yapilan aramada; (2) sayfadan ibaret Ergenekon

sorusturmasinda tutuklu bulunan Ismail YILDIZ tarafindan 02.12.2008 tarihinde "Sayin

Baskanim" diye baslayan muhtemelen Bedrettin DALAN'a hitaben yazilmis mektup

bulunarak el konulmustur. El konulan mektubun yapilan incelemesinde tutuklu Ismail

YILDIZ'in zor durumda oldugu ve Bedrettin DALAN'dan maddiyardim istedigi, mektubun

sonunda ise "Not: Gu'lqin Hamm mektubumu Sn.baskan'a ve Coskun abiye mutlaka

iletmenizi isterim iyi bayramlar" yazdigi ile ilgili olarak, soz konusu mektubun Mor Ajans ile

bir alakasinin olmadigini, bahse konu mektup fotokopisinin ajansa ne s.ekilde geldigini

bilmedigini, ancak Yeditepe Universitesinden Mor Ajansa surekli olarak basim icin evrak

gelip gittigini, bu evraklann arasina kan§ip yanlishkla geldigini dus.undugunu, mektubun

icerigi hakkinda bilgisinin olmadigini, ortagi oldugu Mor Ajans isimli isjerinden boyle bir

mektup ciktigini ilk kez duydugunu,

Mektupta isimleri gecen Giilcin isimli bayanin patronu Bedrettin DALAN'in Yeditepe

Universitesindeki ozel kalemi oldugunu, Ismail YILDIZ isimli §ahsi tammadigini ve

aralannda hi9bir ili§kinin bulunmadigini,

Bedrettin DALAN'i yaklasik 20 yildir tanidigim, kendisini babasi gibi sevdigini,

kendisiyle belediye ba§kanhgi se9imini kaybettigi ve akabinde parti kurdugu donemde

tam§tigini, sevgi saygi 9er9evesinde bir ili§kisinin oldugunu, kendisinin maddi olarak

kalkinmasi i9in kendisine i§ imkanlan sagladigini, aralannda patron i§9i ili§kisi bulundugunu,

Bedrettin DALAN'in es.inin niikseden hastahginin tedavisi i9in yurt di§ina Londra'ya

9iktigim, havaalanindan kendisinin yolcu ettigini, §u anda kendisinin Amerika Birle§ik

Devletleri Miami eyaletinde oldugunu bildigini, kendisiyle yurt dis.ina 9iktiktan sonra 3-4 kez

telefonla goru§tuklerini, yurt dis.ina polis tarafindan gozaltina ahnacagim bildigi igin 9iktigim

duydugunu, fakat bunun Ergenekon sorus.turmasi kapsaminda olup olmadigini bilmedigini,

9unkii Bedrettin DALAN'in 90k otoriter bir insan ve yaptiklari hakkinda etrafina 90k fazla

bilgi vermeyen birisi oldugunu, bu bilgiye de ne §ekilde ulastigini bilmedigini, ancak

kendisinin Bedrettin DALAN'a bu konuda yardimci olmadigini,

Tape No:8489, 27.10.2008 tarihinde Sedefhan O...ile yaptigi telefon g6rus.mesiyle

ilgili olarak; goru?me yaptigi Sedefhan O...nun Yeditepe Universitesinde Rektor yardimcisi

olarak gorev yaptigini, g6rii§menin Bedrettin DALAN'in yurtdi§ina 9iki§i ile ilgili

universitede yapilan dedikodular ile ilgili oldugunu, Bedrettin DALAN'in yurt disina

cikarkcn kendisine siki sikiya yurt disina ciktigimn kimse tarafindan bilinmemesini

tembih ettigini, kendisini de Universitede Bedrettin DALAN'in Hukuk danismam olan

Mine £... isimli bayana Bedrettin DALAN'in yurt disina ciktigini soylemedigi halde

kendisinin " Bedrettin DALAN'in yurttisina gittigini" soylemesi ile a la kali Universitede

cikan kriz ile alakali bir goriisme oldugunu, kendisinin Bedrettin DALAN'in yurt disina

ciktigin Mehmet T... ve sekreterlik yapan Giilcin hanima bildirdigini, bunkum

haricinde Bedrettin DALAN'in yurt disina ciktigini > akin vevrcsi disinda bilen

olmadigini,

Tape No:8515, 07.11.2008 tarihinde yaptigi gorii§meyle ilgili olarak; Bedrettin

DALAN'in Ergenekon Teror Orgiitune yonelik yapilacak bir operasyon neticesinde gozaltina

alinacagi bilgisini A... D...'in verdigini kendisine Co§kun UMUR'un soyledigini, Coskun'un

bu bilgiyi nereden ogrendigini bilmedigini, Bedrettin DALAN'in kendisine soylemi§

olabilecegini,

Tape No:8525, 11.11.2008 tarihinde Bans. DALAN ile yaptigi telefon gorii§mesinde;

goru§mede bahsettigi Necati isimli §ahsin Saray Hahlannin sahibi Necati K... isimli §ahis

oldugunu, bu §ahsin Bedrettin DALAN'in 90k. yakin arkadasj olup bosu bosuna yurt disina



ka9tigini kendisine soyleyerek Tiirkiye'ye donmesi i9in ikna etmeye 9ahsan sahis oldugunu,

gonderen Necati Bey zaten diyerek neyi kastettigini hatirlamadigini,

Tape No:8414, 09.12.2008 tarihinde Bedrettin DALAN ile yaptigi telefon goriismesi

ile ilgili olarak; "Buyiikpatron'da Istanbul'da" diyerek kastettigi sahsin iiniversitenin rektorii

Ahmet S... isimli sahis oldugunu, gozii arkada kalmamasi ifin rektoriin Istanbul disina

9ikmadigim goriismede Bedrettin beye haber verdigini, "biraz daha kahn" demesindeki

kastin ise islerin yolunda gittigini belirterek rahatlatmak adina soylenmis bir kelime oldugunu,

Tape No:8459, 17.09.2008 tarihinde Saadet ile yaptigi telefon goriismesiyle ilgili

olarak; goriisme yaptigi Saadet isimli bayanin Bedrettin DALAN'in Acibademdeki sekreteri

olan Saadet S... oldugunu, Veli isimli sahsin da Universitenin ve Vakfin telefon islerini takip

eden taseron firmanin sahibi Veli YILGIN isimli sahis oldugunu, Saadet'e yaptigi ozel

goriismeleri cep telefonundan yapmasini, sirket telefonlarim kullanmamasi seklinde uyanda

bulundugunu, 9unkti Universite ve Vakfin telefonlan ile yapilan gorusmelerin kayit altina

ahndigini, Veli YILGIN isimli sahsa giivenmedigi ve bu sahsin kayitlan baska sekilde

kullanabilecegimden dolayi arkadasi Saadet' i uyardigini, bu kaydetme cihazim kimin ne

maksatla koydurttugunu bilmedigini beyan etmistir.

Savcihk beyani

AH YASAK'i tammadigini, kendisinin zaman zaman Bedrettin DALAN ile gelip

yemek yedigini ve tavla oynadigini, genelde ogle saatlerinde geldigini, kendisinin

Veli KU^UK'iin gorevde iken siirekli universiteye ve Bedrettin DALAN'in yanina

geldigini,

Kemal Yalcin ALEMDAROGLU'nun surekli geldigini,

Yazar Yalcin KU^UK bir kez ve Atilla A...nin Bedrettin DALAN' 1 arahkla bir ka9

kez ziyaret ettiklerini, beyan etmistir.

b-Telefon G6ru§meleri

Tape No:8622, 10.09.2008 tarihinde Co§kun UMUR ile yaptigi telefon

"(iriisinesintk- ozetle; I.U.HANDAN'in "Yalniz baba bak bir giin bana o agzindan

kacirdi dedi ki konustu dediki ben baskan i(,in ben adam vurdum sen vurdun mu dedi"

dedigi, C.UMUR'un "Kim ? " dedigi, I.U.HANDAN'in "KEMAL" dedigi,

Tape No:8459, 17.09.2008 tarihinde Saadet ile yaptigi telefon gorusmesinde

ozetle; Saadet'in "...canta burda su an" "(^antayi burda birakmis herhalde yine buraya

gelicek" dedigi, ilhami Omit HANDAN'in "gelince bana bilgi ver" "obiir telefonu da

kullanma miimkun oldugu kadar" "Ozel goriismelerinde orda ki telefonlan kullanma"

"Yani ozel gorusmelerinde orda ki sabit telefonlan kullanma" "Veli bi haltlar cevirmis

diin Coskun yakaladi da" "Yukarda kiz sey varmi§ santral odasinda yani kaydedici cihaz

var yukarda" "Onun odasin da zaten ya ben ona hie giivenmiyorum ya" dedigi,

Saadet'in de "yani adam 5 trilyonu bosuna koy kazanmadi" dedigi,

Tape No:8635, 11.10.2008 giinii Coskun UMUR ile yaptigi telefon gorusmesinde

ozetle; I I.U.HANDAN'in "Ha 371 li 9ahsmiyormu sizin evdeki" dedigi, C.UMUR'un

"Aradin ama yetisemedik" dedigi, I.U.HANDAN'in "Ha iyi ne diyecegim sana" "bu normal

numara ile sen zaferi maferi yani bize dost olanlari oradan arama" dedigi, C.UMUR'un

"Hayir hi^ kimseyi aramiyacagim ki onunlan" dedigi, I.U.HANDAN'in "Ha ha onu

diyecegim iste zaferde seni oradan aramasin" dedigi, C.UMUR'un "Sjmdi bak oglum

beni sen bir 371 den arasana" dedigi, I.U.HANDAN'in "Ka9" dedigi, C.UMUR'un "371

den arasana" dedigi, I.U.HANDAN'in "Tamam.ajnyorum" dedigi,



Tape No:8466, 11.10.2008 tarihinde Coskun UMUR ile yaptigi telefon

goriismesinde ozetle; LU.HANDAN'in "Cunkii onlar o numaralara Baskan bakmasa

bile Bans bakar yani anladin mi" dedigi, C.UMUR'un "Ya tabi hangi numaradan bu beni

aradigin numarayi mi" dedigi, LU.HANDAN'in "Hayir hayir 554 u diyorum 554 u kapatma

dursun kenannda" dedigi, C.UMUR'un "Zaten kapatmiyorum onu ya" dedigi,

i.U.HANDAN'in "Ama onun haricinde Zaferle yani dostun olan kisilerle ordan arama
onlar da seni ordan aramasinlar anladin mi dedigimi" dedigi, C.UMUR'un "Anladim

anladim biliyorum biliyorum" dedigi, .... C.UMUR'un "Tabi tabi tabi ben o" dedigi,

LU.HANDAN'in "Anladin mi obiir numarayi devreye sok" dedigi,

Tape No:8474, 15.10.2008 tarihinde Coskun UMUR ile yaptigi telefon

goriismesinde ozetle; C.UMUR'un "Hastane de Besiktastan bi misafir var mi" dedigi,

i.U.HANDAN'in "Var" dedigi, C.UMUR'un "Peki onu ziyaret etmek isteyin birisi vardi
beni aradi da" ... I.U.HANDAN'in "Sen obiir telefonu devreye gecirmedin mi" dedigi,

C.UMUR'un "Ya obiir telefonum acik acik da" "Beceremiyorum" dedigi,

i.U.HANDAN'in "Niye" dedigi, C.UMUR'un "Neyse cozmem lazim biraz" "Baska bi
telefon numarasi daha verecem sana" dedigi, i.U.HANDAN'in "Tamam konusuruz"

dedigi, C.UMUR'un "Tamam hadi" dedigi,

Tape No:8483, 24.10.2008 tarihinde Yusuf Y... ile yaptigi telefon goriismesinde

ozetle; Yusuf Y.nin "Kimseye bir sey deme tamam mi" dedigi, i.Umit HANDAN'in

"Doniis ne zaman" dedigi, Yusuf Y.nin "D6nii§u bilmiyorum sorayim" "tek gidis

gidiyomus abi" dedigi, i.Umit HANDAN'in "Yolcu listesini alabilir misin" dedigi, Yusuf
Y.nin "Yok abi liste alamam" "Bakariz sonra bi bakariz" dedigi,

Tape No:8583, 04.11.2008 giinii Coskun UMUR ile yaptigi telefon goriismesinde

ozetle; i.U.HANDAN'in "Hayir bu simdi ya ne biliyim neyse yuzyuze konusuruz" dedigi,
C.UMUR'un "Tamam" dedigi, i.U.HANDAN'in "var mi bi haber peki baskani birileri

ile goriismus dinlenecem diyomus" dedigi, C.UMUR'un "Ben konustum goriistiim onu

senlen Cumartesi konu§uruz" dedigi, i.U.HANDAN'in "iyi bi/im hakkimizda herhangi bir
sey var mi" dedigi, C.UMUR'un "Hayir babacim bizle ilgili ne olabilir ki yani" dedigi,

i.U.HANDAN'in "Hayir ne biliyim ben oyle ... diyo iste sey ya ne biliyim ben tuhaf
duruyolar da onun icin" dedigi,

Tape No:8524, 11.11.2008 tarihinde Coskun UMUR ile yaptigi telefon

goriismesinde ozetle; i.U.HANDAN'in "...onu seylen bulusturacam MALUM kisiylen"
dedigi, C.UMUR'un "Anladim bu gun mii" dedigi, i.U.HANDAN'in j'Evet" dedigi,

C.UMUR'un "Peki §imdi oraya mi geliyor buraya mi geliyor" dedigi, i.U.HANDAN'in

"Hayir oraya gelmez herhalde ona saat soylicem bir noktada bulusturacagim" dedigi, ...

C.UMUR'un "Anladim" dedigi, i.U.HANDAN'in "Burda da mufettisler var istanbulda"
dedigi, C.UMUR'un "Anladim" dedigi, i.U.HANDAN'in "Bos kalamiyor yani ben senin

isleri hallettim" dedigi,

Tape No:8525, 11.11.2008 tarihinde Bans DALAN ile yaptigi telefon

goriismesinde ozetle; i.U HANDAN'in "Abi mufettisler var zamanlamasim tam ... onun

icin" dedigi, Bans DALAN'in "Anladim anladim da" dedigi, i.U HANDAN'in "Sizle

konusmadan ona bi sey demek istemiyorum" dedigi,....i.U HANDAN'in "Babayla

gorustiiniiz mii" dedigi, Bans DALAN'in "Gorusmedim gorusmedim simdi ben

seydeyim baska bi yerdeyim" dedigi,

Tape No:8535? 24.11.2008 tarihinde Bedrettin _ DALAN ile yaptigi telefon

goru§mesinde ozetle; i Hi ami Umit HANDAN'in "ben i I ha mi ellelerinizden operim"

"Valla ba§kamm ozledik gayet iyiyiz sizi bekliyoruz dort gozle" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "bende bayramdan sonra gelcem" dedigi, Ilhami Umit HANDAN'in

"Herkesin selami var Ozer baskamm falan" "Biran once gelsin diyolar" "... ba§kanim

u



bi emrniz var mi" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Sende kendilerine 90k selam soyle

kardeslerime" dedigi,

Tape No:8414, 09.12.2008 tarihinde Bedrettin DALAN ile yaptigi telefon

goriismesinde ozetle; birbirlerinin bayramini kutladiktan sonra ilhami Umit HANDAN'in

"biiyuk patronda Istanbul da" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Hee anladim 50k selamimi

soyle" dedigi, LUmit HANDAN'in "Biraz biraz daha kahn soylerim baskamm hiirmet

ediyorum ellerinizden opiiyorum bayraminizi kutluyorum ba§kamm" dedigi, Bedrettin

DALAN'in "Ne dedin biraz daha" dedigi, LUmit HANDAN'in "biraz daha kahn

baskanim" dedigi, Bedrettin DALAN'in da "Tamam peki" dedigi, I.Umit HANDAN'in

da "Ellerinizden opiiyorum baskamm emirlerinizi bekliyorum" dedigi tespit edilmistir.

c-Delillerin ve Hukuki Durumunun Degerlendirilmesi

§upheli Ilhami Omit HANDAN 'in, MIT Istanbul Bolge Baskan yardimcisi siipheli

Ozel YILMAZ' la goru§erek,Ergenekon silahh teror orgiitii hakkinda Cumhuriyet

Bassavcihgimizca yiirutulen soru§turma kapsaminda,Bedrettin DALAN'in gozaltina ahnacagi

yonunde elde ettigi bilgileri, §iipheli Bedrettin DALAN ileterek,yurt dis.ina ka9masini

sagladigi ve onun odasi ile diger yerlerde bulunan orgiitsel belgeler ile S119 unsurlanm

temizlettigi, telefon g6rii§melerinin dinlendigi belirterek,Bedrettin DALAN'a yakin kisilerin

telefon g6rli§melerine dikkat etmeleri hususunda uyanda bulundugu, yurt di§ina ka9an

Bedrettin DALAN'a bilgi aki§ini saglayarak yurt di§inda kalmasi yonunde bilgi aktarmaya

devam ettigi, §iipheli Bedrettin DALAN'in Ergenekon silahh teror orgutu yapilanmasi i9inde

yer aldigini bilerek yardim ettigi anlasjlmakla,

§upheli ilhami Umit HANDAN in eylemine uyan TCK 314/son, 220/7 md.

yollamasiyla TCK 314/2 ve 3713 sk. 5 maddesi geregince cezalandirilmasi ve hakkinda

TCK .53,63 maddelerinin uygulanmasi talep edilmistir.

7-§upheli Ozel YILMAZ

a-Savunmasi

Savcihk beyani

Co§kun UMUR'u 7-8 yildan beri, Bedrettin Dalan'in soforii olarak tanidigini, soyadinin da

Umur oldugunu bu vesile ile simdi ogrendigini, aralannda herhangi bir ili§kinin mevcut

olmadigini, Ozkan BEKTA§ isimli §ahsi tanimadigim, Ban§ DALAN isimli §ahsi Bedrettin

Dalan'in oglu olmasi nedeniyle yaklasik 7-8 yildir tanidigini, kendisiyle §ahsi dostlugu ve

yakin ili§kisinin olmadigini, birka9 kez sosyal tesislerde goru§tugnii, ancak ozel bir ilis.kisinin

olmadigini, ilhami Umit Handan isimli s.ahsi ise Yeditepe Universitesinin matbaa i§leri ile

ugrasmasindan dolayi yaklas.lk 7-8 yildir tanidigini, bu §ahsin zaman zaman universitelerinde

ve diger ogretim kurumlannda ogrenim gormekte olan MiT mensubu 9ocuklan ile ilgili

kendisiyle irtibatta bulundugunu, 9ocuklann ebeveynlerinin MiT mensubu olup olmadigini

tespit etmek maksadiyla kendisiyle g6rus.tugunu, kendisinin universitede bu kapsamda

baskaca bir gorevi olup olmadigini da bilmedigini,

Bedrettin DALAN'i zamanindaki siyasi ki§iligi nedeniyle herkesin bildigini, basindan

tanidigini, ancak kendinin istanbul'daki gorevi doneminde yakla§ik 10-12 yilhk bir sure9

i9erisinde sadece protokol toplantilan ve yemekleri kapsaminda g6rii§tugunu, bu

goru§melerin sayisinm da 3-4'ii ge9medigini; Bedjjettin DALAN ile birlikte oldugu ortamlann



ya resmi yada resmi bir kurum tarafindan polis gecesi gibi ozel giinlerde oldugunu, yine bu

gortismelerde kendinin MiT Bolge Baskani ile birlikte oldugunu, baskaca §ahsi ve ozel bir

iliskisinin olmadigini, 2008 yih Ekim ayinda Yeditepe Hastanesinde rahatsizhgi nedeniyle

anjiyo oldugunu, Bedrettin Dalan'in da baska bir nedenle hastanede bulunurken kendisinden

bahsedilmis olacak ki sadece yanina ugrayip gecmis olsun temennisinde bulundugunu, bu

gortismelerinde de baskaca herhangi bir hususta konusmalan olmadigim,

Bedrettin DALAN'in ne amacla yurtdisina ciktigini bilmedigini, hakkinda sorusturma

baslatildigi bilgisine ne sekilde ulastigi konusunda da herhangi bir bilgisi olmadigim, dolayisi

ile Bedrettin DALAN'in bu bilgiye ulasmasinda kendisinin herhangi bir yardimimn da

olmadigim, Bedrettin DALAN'in yurtdisina ciktigini 13.11.2008 tarihinde Mtistesarlik bilgisi

dahilinde ilhami Umit HANDAN ve Bans DALAN isimli sahislarla MIT Bolge Baskanhgina

ait sosyal tesiste yaptiklari ayakustii gortisme sonucunda ogrendigini, bu gortismede Bedrettin

DALAN'in oglu Bans DALAN'in babasinin Amerika'da oldugunu, yakinda donecegini

soyleyip kendisine dondugti zaman tutuklanip tutuklanmayacagini sordugunu, kendisinin de

Bans DALAN'a bu konuda bir bilgisinin olmadigim, tutuklama olup olmayacagini,

sorusturmayi yapanlar disinda kimsenin bilemeyecegini, bu konusmalannda Bans

DALAN'in kendisine babasinin dondtigtinde tutuklanip tutuklanmayacagini ogrenip

ogrenemeyecegini sordugunu, kendisinin de ogrenemeyecegini, bunun miimkiin

olamayacagini soyledigini,

Yukanda belirttigi gortismenin ilhami limit HANDAN ve Bans. DALAN'in talebi ile

gerceklestigini, kendisinin gortisme talebine baslangi?ta olumlu yaklasmadigini, sahislann

israria gorusmek isteyince cesitli bahaneler bulup kendileri ile gorusmedigini ancak

mustesarhga durumu ilettigini, Mustesarhktan §ahislarla goriisup konuyu rapor etmesi

istenildigi i9in belirtilen gorusmeyi MIT'in sosyal tesislerinde yaptiklanni, hatta sahislann

disanda gorusmek istediklerini, birlikte yemekte bir araya gelmek istediklerini belirttiler ise

de, kendisinin mufettis incelemesini ileri surerek kendileri ile disanda gortismedigini,

gorusmeyi de rapor haline getirip Mustesarhga sundugunu, istenirse buradan temin

edilebilecegini,

ilhami Umit HANDAN ile 13.11.2008 tarihinde yukanda belirttigi sosyal

tesislerdeki gortisme disinda Bedrettin DALAN'in yurtdisina cikmasi ile ilgili ilhami Umit

HANDAN'in kendisini herhangi bir kimse ile gorusttirmedigini, bu konudaki tek

gorusmelerini belirttigini, bu gorusmelerinin de ger9eklestigi ana kadar kendisinin Bedrettin

DALAN'in yurtdisina ciktigini bilmedigini, bu gortismede bu hususu Bedrettin DALAN'in

oglu Bans DALAN'in konusmasindan ogrendigini,

ilhami Umit HANDAN'in ifadesinde; "Bans DALAN'i Ozer YILMAZ ile ytiz yuze

gortisturdtigtinti, bu gortisme esnasinda kendisinin sahislann yaninda olmadigim, o ytizden

ne konustuklanna sahit olmadigim." seklinde beyani ile ilgili olarak,

13.11.2008 tarihinde MiT'in Besiktas'daki sosyal tesislerinde Ilhami Umit HANDAN

ve Ban§ DALAN ile kisa bir gortisme yaptigim, bu gortismede Bans DALAN'in yaninda

Ilhami Umit HANDAN'in da oldugunu, gortismede Bans DALAN'in kendisine babasinin

yurda dontistinde tutuklanip tutuklanmayacagi konusundaki gortistinti sordugunu,. Kendisinin

de yukanda belirttigi sekilde konudan bilgisi olmadigim, boyle bir hususu kendisinin

ogrenmesinin de mumktin olmayacagini belirttigini, ilhami Umit HANDAN'in Coskun

UMUR isimli sahisla gortismesi hususunda kendisinin bilgisi olmadigim, bu sahsin beyanimn

kendisi ile de bir ilgisi olmadigim ,

11.11.2008 gtinti saat: 10.35 siralannda Ilhami Umit HANDAN ile yaptigi gortismede;

ILHAMi'nin "bu gtin Bans beyle ne zaman gorusebilirsiniz hep beraber tictimtiz aksam

yemekte yiyebiliriz hep beraber" dedigi, Kendisinin "aksam mufettisler falan var onlann

yaninda sey yapmak istemiyorum beij.>«!^»§eklinde gecen gortisme ile ilgili olarak,Bu



goriismenin dogru oldugunu, Ilhami Umit HANDAN'in kendisini siirekli arayarak Bans

DALAN ile goriistiirmek istedigini, bu konusmanin da o kapsamdaki bir g6rii§me oldugunu,

kendisinin de goriismek istemedigi i9in 9e§itli bahaneler ileri siirdiigiinu, nitekim bu

goriismede de miifettisler oldugunu belirterek gorii§mekten ka9indigini, ancak israrlar surunce

Miistesarhga konuyu aktardigini, yukanda da belirttigi gibi Miistesarhgin bilgisi ve talimati

dogrultusunda 13.11.2008 tarihindeki goriismeyi yaptigini, sonucu da Miiste§arhga rapor

olarak sundugunu,

10.11.2008 gunu saat:12.01'de Ilhami Umit HANDAN'in Yasar S.... ile yaptigi

g6riis.mede; iLHAMi'nin "ben simdi Ozer abiyle bi bes dakka goriisecegim nobet9i

amirligine geliyorum bilgin olsun" «Ak§am konusuru/ aynn.." "bir sey yok onemli degil

baskan bir sey dedi de" seklindeki goriisme i9erigi ile ilgili olarak;

Bu goriismenin dogru oldugunu, kendisinin Ilhami Umit HANDAN ile tarihini ve

saatini hatirlamadigi §ekilde telefonla gorustiigiinii, Ilhami Umit HANDAN'in "baskan bir sey

dedi de" diyerek neyi kastettigini bilmedigini, zaten kendisi ile de gorlismedigini, Baskanla

kimi kastettigini de bilmedigini, sayet Bedrettin DALAN'i kastediyor ise kendisine Bedrettin

DALAN kaynakh olarak herhangi bir hususta getirmedigini, bu konu ile ilgili kendisinin

yorum yapmasimn da mumkun olmadigini,

02.12.2008 gunu saat:10.42'de ilhami Umit HANDAN ile yaptigi gorusmede;

iLHAMi 'nin "Ba§kanim nobet9i amirligine mi geleyim MAVl ODAYA mi yoksa GOP a

mi" dedigi, Kendisinin "Gop a ge9 geliyorum" dedigi, ILHAMi'nin "Tamam ba§kanim"

seklinde ge9en goriisme ile ilgili olarak,

Bu gorusmede belirtilen Mavi Odanin MIT'in sosyal tesisinde misafirlerin

kullanimina tahsis edilen oda oldugunu, bu gorusmede Ilhami Umit HANDAN isimli sahisla

ne konustugunu hatirlamadigini

15.10.2008 gunu saat: 16.45 siralannda ilhami limit HANDAN ile yaptigi

gorusmede; ILHAMi'nin "diger konuda da herhangi bir problem yok biliyorsunuz"

dedigi, Kendisinin "yann 9ikarken sey edecez bakahm gorii§cez," dedigi, iLHAMi'nin
"ben Ban§ beyi veriyorum haskanim size" dedigi ve telefonu yaninda bulunan Bans

DALAN'a verdigi ve Ban§ DALAN'in, kendisine ge9mis olsun diyerek saghk problemleri

ile ilgili konustuklan ve karsihkh hal hatir sorduklan ile ilgili olarak,

Bu goriismeyi hatirladigini, o tarihte resmi sevkli olarak Yeditepe Universite

Hastanesinin Kardiyoloji Boliimiine yattigini ve anjiyo 9ekildigini, bu doneme ait bir

konusma oldugunu, zaten mahiyetinden de anlasilacagi iizere ge9mis olsun dilegine yonelik

oldugunu, diger konuda da problem yok, seklindeki ilhami Omit HANDAN'a ait beyanin da

hastane masraflan konusunda kurum tarafindan karsilanamayan kismin odemesinde sorun

olmadigi manasina geldigini degerlendirdigini, hastahk donemine ait oldugu i9in kesin emin

olmamakla birlikte bu konusmanin tedavi iicret farkina yonelik oldugunu degerlendirdigini,

buna iliskin sevk ve faturanin da birer fotokopisini ibraz ettigi,

16.10.2008 gunu saat: 11.45 siralannda ilhami Umit HANDAN ile yaptigi

gorusmede; ILHAMi'nin "AH Kemal HANLI aradi Ban§'i dun", "masrafi varsa i§te birisi

vardiydi o verecekti filan dedi", "sonra ben Ali Kemali aradim bilgi verdim yani" seklinde

ge9en goriisme ile ilgili olarak;

G6ru§mede bahsedilen Ali Kemal HANLI'nin kim oldugu, bahsedilen masraf

konusunu aciklamasi istenildiginde cevaben; Bu goriismeyi hatirlayamadigini, ancak

gorusmede bahsi ge9en Ali Kemal HANLI'nin istanbul'da o tarihte Emniyet Mudiir

Yardimcisi olarak gorev yaptigini, bahsedilen masraf konusunun yine neye ait oldugunu

kesin hatirlamamakla birlikte hastane masraflanna ait olabilecegini degerlendirdigini,

Kendisinin herhangi bir su9luya yardim etmedigini, hakkindaki su9lamayi kabul

etmedigini ve SU9SUZ oldugunubeyan etmi§ti'r*' "^

^



b-Telefon G6ru§meleri

Tape No:8475, 15.10.2008 tarihinde Bans DALAN'in Ilhami limit HANDAN ile
birlikte Ozer Yilmaz. ile yaptiklan telefon goriismesinde ozetle, i.U. HANDAN'in "Hayir

hayir diger konudu da her hangi bir problem yok biliyosunuz", Ozer Y.'nin "Tamam

bilmiyorum yani yann cikarken sey edecez bakalim goru§cez" , I.U HANDAN'in "hayir

yok baskamm M9 bir sey yani sadece cikiyosunuz" , Ozer Y.'nin "Tamam hadi bakalim" ,

i.U HANDAN'in "Tamam ben Bans beyi veriyorum baskanim size" , Ozer Y.'nin
"Tamam canim 90k tesekkiirler" , Bans DALAN'in "Baskanim 90k ge9mis olsun", "iyisiniz

iyisiniz ama sesiniz iyi geliyo masallah" , Ozer Y.'nin "Yav ge9mis olsun dencek bir sey yok

bir sey olmadi ki" , Bans DALAN'in "Vallahi oylesmis yani basit bir sey dediler yani"

dedigi,

16.10.2008 gunu saat: 11.45 siralarinda Ilhami Umit HANDAN ile yaptigi

gorusmede; iLHAMi'nin "AH Kemal HANLI aradi Bans'i dun", "masrafi varsa iste birisi

vardiydi 0 verecekti filan dedi", "sonra ben Ali Kemali aradim bilgi verdim yani"dedigi,

01.11.2008 giinii saat:22.31 siralarinda ilhani Umit HANDAN ile yaptigi goriismede;

lLHAMl"nin "baskanim bi mese bi sey varsa hallederiz hemen" dedigi, Kendisinin "hayir

hayir yok yok yok yani benim bir biiyiigiim, tamsmis da bi yerde mevzu olmus" dedigi,

iLHAMi'nin "ama eski seyden eski s.eylerdenmis" dedigi, Kendisinin "solaklardan mi"

dedigi, ILHAMi'nin "evet ama" dedigi, Kendisinin "tamam 68 kusagi" dedigi

10.11.2008 gunii saat:22.50'de ilhami Umit HANDAN ile siipheli Ozel YILMAZ in

yaptigi goriisme i9eriginde; ILHAMi'nin "ilginf seyler var da onun ifin sizi aramak ihtiyaci

hissettim ", "baskanim A.. D'm sekreteri Arzu ka9mis", "Tuncaylan bayagi telefon

goriismeleri varmis", "seye baskana bunun i9in sey yapanlar Mustafa S..., Mustafa S R arti

sey A... D ", "arti 0 obiir adamlar size soyledigim once soyledigim adamlar" , Ozel Y.

"anladim hi onlar mi anlatmislar" , ILHAMi'nin "evet baskanim ayni zamanda iste A..D in

sekreteri de ka9mis Avrupadaymis su anda "," Arzu", "bu arada Tuncay Ozkan la da 90k

samimiymis ", "Mustafa S.... sey yapanlardan biri", "laf getiriyo gotiiriiyo baskamm", "bir de

Mustafa S...., var isin i9inde ", "bilginiz olsun baskamm "dedigi,

11.11.2008 gunii saat: 10.35 siralarinda ilhami Umit HANDAN ile yaptigi gorusmede;

iLHAMi'nin "bu giin Bans beyle ne zaman goriisebilirsiniz hep beraber U9iimiiz aksam

yemekte yiyebiliriz hep beraber", Kendisinin "aksam miifettisler falan var onlann yaninda

sey yapmak istemiyorum ben "dedigi,

10.11.2008 gtinu saat. 11.00'de ilhami Umit HANDAN ile yaptigi gorusmede;

iLHAMi'nin "...baskamm size bir ugramam lazim" "Oglende ugrayayim ge9meden karsiya"

dedigi, Kendisinin "Ne zaman istersen gel" dedigi,

Yine 10.11.2008 giinii saat:11.59'da ilhami Umit HANDAN ile yaptigi goriismede;

ILHAMi'nin "Ben Jandarmanin ordayim ben sizi alayim bir yerde bir iki lokma bir sey

yiyelim oyle donelim", Kendisinin "§imdi ben burda da yediririm sana da Miifettisler var ben

onun i9in" , iLHAMi'nin "...o zaman ben bes dakka bir sey soyleyecegim size hemen

gidecegim" ; Kendisinin "O zaman seye geleyim ben nobet9i amirliginin oraya 9ikayim.."

dedigi tespit edilmistir.

i.U.HANDAN'in "Biz hallederiz onu zaten bir iki kisj daha var Ozer baskamn

soyledigi onlari kesin halletmemiz lazim adam her isimize kosuyor Ozer abi" ,

C.UMUR'un "Tamam 96zeriz 9ozeriz" ,

Tape No:8474,15.10.2008 tarihinde Coskun UMUR ile Ilhami limit HANDAN'in
yaptigi telefon goru^mesinde ozetle; C.UMUR'un "Hastane de Besjktastan bi misafir var

mi" dedigi, i.ti.HANDAN'in "Var" , C.UMUR'un "Peki onu ziyaret etmek isteyin birisi
vardi beni aradi da" "Onun da dostu onun da dostu gidicekmis ben s.imdi oraya

gidicem" , i.ti.HANDAN'in "Tamam'^llSen obur telefonu devreye geeirmedin mi"
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dedigi, C.UMUR'un "Ya 6"bur telefonum acik acik da" "Beceremiyorum" ,

I.U.HANDAN'in "Niye" , C.UMUR'un "Neyse cozmem lazim biraz' "Ba§ka bi telefon

numarasi daha verecem sana" dedigi,

10.11.2008 giinii saat:12.01'de Ilhami limit HANDAN'in Ya§ar S. ile yaptigi
gorus.mede; iLHAMi'nin "ben §imdi Ozer abiyle bi bes. dakka goru§ecegim nobetfi amirligine

geliyorum bilgin olsun" «Ak§am konu§uruz aynn.." "BIR SEY YOK ONEMLI DEGIL

BALKAN BIR SEY DEDI DE" dedigi,

Tape No:8524, 11.11.2008 tarihinde Coskun UMUR ile Ilhami Umit HANDAN'in

yaptigi telefon goriismesinde ozetle; I.U.HANDAN'in "...onu §eylen hulusturacain

MALUM kisiylen" dedigi, C.UMUR'un "Anladim bu gun mil" dedigi, I.U.HANDAN'in

"Evet" dedigi, C.UMUR'un "Peki simdi oraya mi geliyor buraya mi geliyor" ,

I.U.HANDAN'in "Hayir oraya gelmez herhalde ona saat soylicem bir noktada

bulu§turacagim" , C.UMUR'un "Hayir 9ikti belki buraya ugrar ondan sonra gelir ben

iiniversitedeyim 9iinkii" , I.U.HANDAN'in "Ha onu bilemem daha onla da konu§madim yani

bana dun aksamdan beri" , C.UMUR'un "Anladim" , I.U.HANDAN'in "Burda da

mufettisler var Istanbulda" , C.UMUR'un "Anladim" , I.U.HANDAN'in "Bos kalamiyor

yani ben senin isleri hallettim" dedigi,

Tape No:8525, 11.11.2008 tarihinde Bans DALAN ile Ilhami Umit HANDAN'in

yaptigi telefon goriismesinde ozetle; LU HANDAN'in "Bu ak§am miisait olur musun yoksa

yann oglene mi ayarlayim" , "Randevuyu" , Ban§ DALAN'in "Anladim anladim yann

ogleden sonra yapahm oglen veya ogleden sonra gibi" , LU HANDAN'in "Hayir oglende

olmasi lazim veya aks.am olmasi lazim" , Bari§ DALAN'in "Iyi tamam oglende olur ve o

zaman yann ak§am yapahm" , I.U HANDAN'in "Tamam" dedigi, Bari§ DALAN'in "...

olmazsa" , I.U HANDAN'in "Ben bi konus.ayim ona gore haber verecem sana" , Bari§

DALAN'in "Yani suan bu ak§amda esasinda ak§am kac saat saat kaf gibi ..." , I.U

HANDAN'in "Abi miileUiski var zamanlamasim tam ... onun icin" , Ban§ DALAN'in

"Anladim anladim da" , I.U HANDAN'in "Sizle konu§madan ona bi §ey demek

istemiyorum" j.t) HANDAN'in "Babayla g6rii§tiinuz mii" , Bari§ DALAN'in

"Goru§medim gorii^medim sinuli ben §eydeyim hjiska bi yerdeyim" , I.U HANDAN'in

"Tamam abicigim o zaman g6rus.iiruz" , Bari§ DALAN'in "Ordanda bi §eye gececem

Necati beye gidecem" , LU HANDAN'in "Tamam" , Ban§ DALAN'in "Konusuruz hadi

opttim seni" dedigi,

Tape No:8535, 24.11.2008 tarihinde Bedrettin^ DALAN ile Ilhami Umit

HANDAN'in yaptigi telefon g6riis.mesinde ozetle; Ilhami Umit HANDAN'in "ben ilhami
ellerinizden operim" "Valla bas.kanim ozledik gayet iyiyiz sizi bekliyoruz dort gozle"

dedigi, Bedrettin DALAN'in "bende bayramdan sonra gelcem" dedigi, ilhami Umit

HANDAN'in "Herkesin selami var Ozer ba^kamm falan" "Biran once gelsin diyolar"

"... ba§kamm bi emriniz var mi" dedigi, Bedrettin DALAN'in "Sen de kendilerine ?ok selam

soyle karde§lerime" dedigi,tespit edilmi§tir.

c- Sorusturnia kapsaminda bazi siiphclilcrin konu He ilgili beyanlari:

Supheli Ilhami Umit HANDAN'in Ek Ifadesinde;

Kendisinin yakla§ik 20 yildir Bedrettin Dalan'in yamnda oldugunu, genelde onun

sekreteri e§liginde dis i§lerine baktigini, herhangi bir resmi kaydi, maa§i ve sigortasi

olmadigini, buna ragmen kendisinin bu tiir i§leri takip ettigini, ctinkii matbaa i§lerini Bedrettin

DALAN'a yaptirdigi ifin bunlara katlandigini, kendisinin bircok Emniyet9i ve Mit9i ile

irtibata ge9mesinin sebebinin bir9ok ki§inin kizi ve oglunun burslu okudugunu, aynca bazi



yargi mensuplarinin 9ocuklanmn da burslu okudugunu, zaman zaman da kendi isleri dustiigii

zaman bu kisilere gidip Bedrettin DALAN'in islerini takip ettirdigini,

Bedrettin Dalan'in niye korkup kaiptigini bilmedigini, illegal is olup olmadigini

bilmedigini,

09.12.2008 tarihli goriisme i9erigi ile ilgili olarak; Kendisinin Bedrettin Dalan'a "biraz

daha kahn, biiyiik patron da istanbul'da" derken iiniversitenin rektorii Ahmet Serpil'i

kastettigini beyan etmistir.

Siipheli COSKUN UMUR' un ifadesinde, "BEDRETTIN Bey Ergenekon

sorusturmasi basladiktan sonra yapilan dedikodular ile ilgili beni 9agmp "oglum, nedir bu

bizim bunlar ile isimiz giicumiiz yok, bir sor arastir" ben de ILHAMI UMIT HANDAN'1

aradim. O'nun hemen hemen turn kurumlarla matbaa isleri olmaktadir. O'ndan rica ettik

arastirmasini istedik. MIT Bolge Baskan yardimcisi OZEL YILMAZ baskanima

BEDRETTIN DALAN' in alimp ahnmayacagini sordu. O da ben bir bakayim dedi. Bir gun

sonra bana haber verdi. Bu olay yurt disina gitmeden 1,5-2 ay once oldu."seklinde beyanda

bulundugu goriilmiisttir.

d-Delillerin Ve Hukuki Durumunun Degerlendirilmesi

§iipheli Ozel YILMAZ kendisinin 04.11.2008 tarihinde ger9eklestigi bildirilen ve

Ilhami Omit HANDAN ve Coskun UMUR isimli sahislar arasinda ge9en konusma hakkinda

hi?bir bilgiye sahip olmadigini, kendisinin Bedrettin DALAN'a hakkinda sorusturma

baslatildigi yoniinde yada baskaca bir hususta hi9bir bilgi vermedigini, sayet bu bilgi

kendisine verilmis ise bunu kimlerin yaptigi hususunda da hi9bir bilgisi olmadigini,

Bedrettin DALAN ile kendisinin boyle bir goriisme yapacak iliskisi ve yakinhginin

olmadigini, boyle bir bilgi edinmedigi gibi sir saklamak iizerine kurulu bir gorevin mensubu

olarak boyle bir bilgiyi zaten kendisine de vermeyecegini, yakin iliski i9erisinde olsa da bu

hususun degismeyecegini, boyle bir bilgiyi yine kendisine vermeyecegini beyan etmis ise de,

04.11.2008 giinii saat. 19.41 siralannda ilhami Omit HANDAN ile Coskun UMUR'un

yaptigi goriisme i9eriginde; CO§KUN'un ".«.yann gidiyo o Ingiltere ye gidiyo ben onun i9in

dedim ama seni arar arar seni" dedigi, ILHAMi'nin "Var mi bi haber peki baskani BALKAN

BIRILERi GORU§MU§ DINLENECEM DiYOMU§" "...bizim hakkimizda herhangi bir sey

var mi" dedigi, CO§KUN'un "Hayir babacim bizle ilgili ne olabilir ki yani" dedigi, Ilhami'nin;

"Hayir ne biliyim ben oyle ... diyo iste sey ya ne biliyim ben tuhaf duruyolar da onun i9in "

dedigi seklindeki gorusme i9eriginden"Gorusmede "BALKAN BIRILERi GORU§MU§

DINLENECEM DIYOMU§" denilerek firari §iipheli Bedrettin DALAN'in hakkinda

sorusturma yurutiildtigii bilgisine ulastigi ve bu nedenle yurt disina 9iktiginin anlasildigi,

§iipheli Bedrettin DALAN'in 15 Ekim 2008 tarihinde yurtdisina 9iktigi ve bir daha Tiirkiye

ye geri donmedigi tespit edilmistir. Siipheli Bedrettin DALAN'in yurt di§ina ^lksindan

once ,11.10.2008 tarihinde Ilhami limit Handan ile Coskun Umur arasinda gerceklesen

telefon gorusmesinde,"bu normal numara ile sen zaferi maferi vani bize dost olanlari

oradan arama" "§imdi bak oglum beni sen bir 371 den arasana" seklinde,

konusmalarda normal telefon kullanmamalari gerektigini belirtmelerinden ,bu

kisilerinde Bedrettin Dalan ile birlikte haklarindaki sorusturmalardan haberdar

olduklarim gostermektedir.

14.10.2008 giinu Coskun Umur ile kimligi belirlenemeyen bir ki§i arasindaki "Ne

diyorsun ya cok acil gorusmemiz lazim BU COK UST KADEME BIRiSINDEN BIR

HABER VAR ONU KENDISINE ILETMEM LAZIM o vakit musait olursa bi telefonla

goriiseyim olmaz mi" seklindeki goriismeden ve siipheli Coskun Umur'un"BEDRETTiN

Bey Ergenekon sorusturmasi basladiktan ..sonra yapilan dedikodular ile ilgili beni 9aginp



'oglum, nedir bu bizim bunlar ile isjmiz guciimtiz yok, bir sor ara§tir'dedi, ben de ILHAMi
UMIT HANDAN'i aradim. Ondan rica ettik aras.tirmasim istedik. MiT Bolge Balkan

yardimcisi OZEL YILMAZ baskamma BEDRETTIN DALAN' in alimp alinmayacagim

sordu. O da ben bir bakayim dedi. Bir gun sonra bana haber verdi." seklindeki beyani ile

ilhami Omit Handan'in "MiT Bolge Balkan yardimcisi Ozel YILMAZ'in baskamma

Bedrettin DALAN'in alimp alinmayacagim sordugunu, onun da "ben bir bakayim" dedigini,

bir gun sonra da kendisine haber verdigini, bu olayin yurt disina gitmeden 1,5-2 ay once

oldugunu", yoniindeki ifadesinden, ,siipheliden aldigi bilgi sonucu Bedrettin DALAN'

myurt di§ina 9iktigim ortaya koymaktadir.

§iipheli Ozel YILMAZ'in kendi beyamnda, Bedrettin DALAN' in oglunun gelip

kendisinin alimp ahnmiyacagini sordugunu ve kendisininde bu konudan bilgisinin olup

olmadigini bilemiyecegini beyan etmis, ise de,s.iiphelinin siirekli goriismeler yaptigi ilhami

Omit HANDAN in , Bedrettin DALAN' a telefonda 'sayin baskamm biraz daha kalin1

diyerek sifreli sozlerle yurda donmemesi gerektigini soylemesinden,bu husustaki bilgileri

stiheliden aldigini gostermektedir.

Toplanan delillere ve tiim dosya kapsamina gore;

MIT istanbul Bolge Balkan Yardimcisi olan suphcli Ozel YILMAZ in, bir defa

mustesarhgin bilgisi dahilinde gorii§tiigiinu beyan ettigi Ilhami Omit HANDAN' la

savunmasimn aksine siirekli olarak goriismeler yaptigi, aralanndaki g6rii§melerin gorevle

alakah oldugunu ortaya koyacak herhangi bir konu§maya rastlanmadigi, yerine getirdigi

gorevin mahiyeti ve konumu itibanyla firari siipheli Bedrettin DALAN' in dinlendigini ve

bu konuda devam Ergenekon silahh teror orgiitii operasyonlari kapsaminda gozaltina

alinabilecegi ve tutuklanabilicegini ogrenebilecek durumda oldugu, elde ettigi bilgileri ilhami

Omit Handan vasitasiyla Bedrettin Dalan'a aktarmak suretiyle yurt di§ina ka9masini

sagladigi,bu eylemi ile ama9 ve faaliyetlerini bildigi Ergenekon teror orgiitiine yardim ettigi

anlasilmakla;

Supheli Ozel YILMAZ'in eylemine uyan TCK 314/son, 220/7 md. yollamasiyla

TCK 314/2 ve 3713 sk. 5 maddesi geregince cezalandirilmasi ve hakkinda TCK.53

maddesinin uygulanmasi talep edilmistir.

SONUC OLARAK

Yukanda su9lan belirtilen §iiphelilerle alakah olarak iddianamenin kabulii ile

oncelikle davanin mahkemenizin 2009/191 esas sayili dava dosyasi ile birlestirilmesine , adi

ge9en suphelilerin eylemlerine uyan yukanda yazih sevk maddeleri geregince

CEZALANDIRILMALARINA ,emanette kayitli SU9 esyalannin MUSADERESINE , diger

bilgi ve belgelerin delil olarak saklanmasina, karar ve^iknesi iddia ve talep olunur.

13/04/2010

ERCAN SAFAK-33383

Istanbul Cumhuriyet Savcisi

/MEHM^MURAT Yd

istanbul Cumhuriyet Savcisi

FIKRET SECEN - 34460

st;mluil Cumhuriyet Savcisi

ZEKERIYA OZ - 35837

istanbul Cumhuriyet Savcisi
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NOT : YAKUP KUR§AD YILMAZ, HULYA METIN, CO$KUN UMUR, AHMET

HICRI DINCEROL, BARI§ DALAN, YA§AR OZ, ZUHAL AZERl, ERSIN BAL, ALI

KALKANCI, SELAMI HUNER, TURGUT BUYUKDAG, OZKAN BEKTA§, YALCIN

TANFER, ERHAN GOKSEL, ILKNUR UZER, SEYHAN FINDIKCI, FUSUN

CAGIRGAN, CENGIZ CAN EROL, TEOMAN ALlLl hakkinda ek kovu§turmaya yer

olmadigina karar verilmi§tir.
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