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Konu :2010/106 Esas Sayih Sorusturma.

jf 13. AGIR CEZA MAHKEMESI BASKANLIGINA1

(CMK 250. Maddesi lie Yetkili)

ISTANBUL

Ilgi :a)14.04.2011 tarihli ve Sorusturma No:2010/106 sayih yazi.

b)03.05.2011 tarihli ve B.05.1.EGM.0.14.43882.2697-504/3173-94288 sayih yazi.

c)10.05.2011 tarihli ve Soru^turma No:2010/106 sayih yazi.

ilgi (a) talimat yaziniz ile 2010/106 Esas sayih dava dosyasimn 11.04.2011 tarihli

oturumunun (14) nolu ara karan geregi "Irtica ile Miicadele Eylem Plani ve planin Erzincan ilinde

faaliyete gecirilmesi iddiasi ile ilgili olarak herhangi bir bilgi, beige olup-olmadigmin ve

01.01.2009-01.06.2009 tarihleri arasinda samk Dursun QlQEK'in Erzincan'a gidip-gitmediginin

arastinlarak" bilgi verilmesi istenilmis,

ilgi (b) yazimiz ile gerekli cahsmalara baslanildigi, ayrica, ilgi talimat yazimzda Dursun

CiCEK isimli sahsin acik kimlik bilgilerinin bulunmadigi anlasildigindan, adi gecen sahisla ilgili

herhangi bir cahsma yapilamadigi, a^ik kimlik bilgilerinin gonderilmesiyle adi ge<jen sahis

hakkinda gerekli cah§ma yapilacagi bildirilmis, ilgi (c) yaziniz ile de samk Dursun CICEK'in acik

kimlik bilgileri gonderilmistir. ^

Genel Miidiirlugumuz kayitlannda yapilan arastirmada;

"irticayla Miicadele Eylem Plani ve planin Erzincan ilinde faaliyete gecirildigi iddiasi" ile

ilgili, iddia olunan Ergenekon teror orgutii sorusturmasi kapsaminda Ankara ilinde yapilan bir isyeri

aramasinda irticayla Mucadele Eylem Plani'nin fotokopi olarak ele gecirildigi 04.06.2009

tarihinden once herhangi bir bilgi ve belgenin intikal etmedigi anlasilmis olup,

Konu hakkinda 04.06.2009 tarihi sonrasi kayitlanmizdaki mevcut bilgi ve belgelerden

derlenen/hazirlanan bilgi notu yazimiz ekinde gonderilmistir.

Ayrica, "Tokat ili Resadiye ilcesi Umurca niifusuna kayith, Bekir ve Halime oglu

25.01.1960 dogumlu Dursun CiCEK'in (T.C.65791184124) 01.01.2009-01.06.2009 tarihleri

arasinda Erzincan'a gidip gitmedigi" ile ilgili kayitlanmiza intikal etmi§ herhangi bir bilgi ve

belgeye rastlanilmami§tir.

Bilgilerinize arz ederim.

OsmanXARAKUS

Emniyet Gene^ Miidiirii a.
Emniyet Genel Miidiir Yardimcisi

l.Sinif Emniyet Miidiirii

EK:

1-Bilgi Notu (2Sayfa)

2-Talimat Yazi Sureti (1 Sayfa)
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BILGI NOTU

Mahkemenizin 2010/106 Esas sayih dava dosyasimn 11.04.2011 tarihli oturumunun

(14) nolu asa karan geregi; irtica lie Mucadele Eylem Plani ve bu planin Erzincan ilinde

faaliyete gecirilmesi iddiasi ile ilgili olarak herhangi bir bilgi, beige olup-olmadiginin ve

01.01.2009-01.06.2009 tarihleri arasinda Dursun CICEK isimli sahsin Erzincan'a gidip

gitmediginin arastinlarak cevap verilmesi istenilmi§ olup,

Genel Miidurlugumiizce adli talimatin yerine getirilmesi amaciyla ilgili birimlerimizle

kurulan koordine sonucu derlenen bilgi/belgeler cercevesinde yapilan cah§malarda;

"irticayla Miicadele Eylem Planf'nin ilk olarak, iddia olunan Ergenekon teror orgiitii

sorusturmasi kapsaminda, Avukat Serdar OZTURK'iin Ankara ili Cankaya ilcesi Kavaklidere

Bestekar Sokak 17/2 sayih adreste bulunan Aden Hukuk Biirosu isimli avukathk biirosunda

04.06.2009 tarihinde yapilan aramada fotokopi olarak elde edildigi,

"irticayla Mucadele Eylem Planfmn lslak imzah halinin 30.09.2009 tarihli, zarf

iizerinde gonderici kisminda Serkan CAKIR ismi yer alan, isimsiz ve imzasiz bir ihbar

mektubu ile istanbul Cumhuriyet Ba§savcihgina (CMK 25O.madde ile yetkili) gonderildigi,

Sorusturmanin devam ettigi esnada, Erzurum Cumhuriyet Bassavcihgi'nca (CMK

250.madde ile yetkili) yiirutiilen 2009/976 sayih sorusturma kapsaminda, istanbul

Cumhuriyet Bassavciligina (CMK 25O.madde ile yetkili) gonderilen (2) gizli tanik, (1)

miisteki ifade tutanagimn, 20.11.2009 tarihinde istanbul Cumhuriyet Bassavcihginca (CMK

250.madde ile yetkili) istanbul Emniyet Mudurliigiine gonderilerek, ifade tutanaklannda yer

alan hususlarin istanbul Cumhuriyet Bassavcihginca (CMK 25O.madde ile yetkili)

yiiriitulmekte olan 2008/1756 sayih sorusturma ile baglantisimn bulunup bulunmadiginin

tespit edilmesi talimati iizerine,

Bahse konu ifade tutanaklan ile "irticayla Mucadele Eylem Planf'nda yer alan

hususlarin karsilastinlmasi neticesinde istanbul Emniyet Mudiirliigii tarafindan hazirlanan

27.11.2009 tarihli 5 (bes) sayfadan ibaret tespit tutanagimn, 03.12.2009 tarih ve 20834 sayih

yazi ekinde istanbul Cumhuriyet Bassavciligina (CMK 25O.madde ile yetkili) gonderildigi

anlasilmi§tir. m

Aynca, ilgili birimlerimizle kurulan koordine neticesi temin edilen belgelerden,

istanbul Cumhuriyet Bassavcihginca yiirutiilen 2010/1003 sayih sorusturma kapsaminda

06.10.2010 tarihinde Golciik Donanma KgraatanitgListihbarat Sube Miidurlugii'nde yapilan

aramada ele gecirilen veriler arasinda^syer ^llh*^P*j\(Calismada Kullamlabilecek Tema

Teklifleri) isimli (2) sayfahk belgenine|.e gbj^friTd^'^> ti \
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Yuriitiilen sorusturmalar kapsaminda 04.06.2009 tarihinde Ankara ilinde ele gecirilen

"Irticayla Mucadele Eylem Plani" ile 06.10.2010 tarihinde Kocaeli/Golciik'de ele gecirilen

"Proje" isimli dokiimanlann farkh tarihlerde ve yerlerde ele gecirilmesine ragmen, bazi

boliimlerinin birebir ayni oldugu, bazi boliimlerinin ise ayni anlamlari icerdigi gorulmu§ olup,

Devam eden sorusturma/kovusturmalann kapsamlannin genisligi, halen bazi

bilgi/belgeler uzerindeki gizlilik kararlarinin devam ettigi de dikkate alindiginda, "irtica lie

Mucadele Eylem Planfnin Erzincan~«il|nde faaliyete gecirilmesiyle ilgili olarak,

kovusturmanin tamamina vakif olan* Mahfe»nem'zce karar verilmesinin uygun olacagi

degerlendirilmektedir. ?*' <•■ »>nfi\%k ^ tQ
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Esas No : 2010/106

gizlI

T.C.

iSTANBUL

13. AGIR CEZA MAHKEMESi BASKANLIGI
BESJKTAS/iSTANBUL

(CMK 250. MADDESi JLE YETKJU)

10.05.2011

:<a>

EMNiYET GENEL MUDURLUGU'NE

ANKARA

iLGi: (a) 14.04.2011 gun ve 2010/106 esas sayili yazimiz.

(b) 03.05.2011 gun ve B.05.1.EGM.0.14.438822697-504/3173-

94288 sayili yazimz.

ilgi (a) sayili yazimiz ile irtica ile Miicadels Eylem Plani ve bu planin

Erzincan ilinde faaliyete gecirilmesi iddiasi ile ilgili olarak mudurlugunuzde herhangi

bir bilgi, beige olup olmadigimn ve 01.01.2009 - 01.06.2009 tarihleri arasmda sanik

Dursun Qicek'in Erzincan'a gidip gitmediginin arastinlarak Mahkememize bilgi

verilmesi istenilmistir.

ilgi (b) sayili yazmizda sanik Dursun Qicek'in acik kimlik bilgilerinin

gonderilmesi halinde gerekli calismamn yapilacagi belirtilmis olup, sanik Dursun

Qicek'in agik kimligi asagida belirtilmistir. -A.

Bilgi ve geregi rica olunur.

Katip 127253

. ...

SANIK KIMLIGI:

DURSUN giQEK, (T.C:65791184124) : BEKiR Oglu HALIME'den olma, 25.01.1960

dogumlu, TOKAT ili, RE§ADIYE ilgesi, UMURCA koy/mahallesi, 94 cilt, 72 aile sira no, 32

sira no'da nufusa kayith.

EMNIYFTGT

TEW

St MUDURLUGU

B/SKANUGI (

Not: Muzekkeremize verilecek cevabm Silivri Ceza infaz Kurumu Kampusu

bitisiginde bulunan Mahkeme kalemine gonderilmesi.
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