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PER. : 9180- -1OIPer.işI.D.PI. ve Koord.Ş.Kz.Oly.lnc.Ks. 09 Nisan 2010

KONU: Dosya Teslimi.

AVUKAT ZEYNEL YÜKSEL'E

iLGi: (a) K.K.K.lığının 08 Mart 2010 tarihli, PER.: 9180-75509-101 Per. ışı' D. PI. ve Koord.Ş.
Kz.Oly.lnc.Ks. sayılı ve "Idari Tahkikat" konulu emri.

(b) Avukat Zeynel YÜKSEL'in 09 Nisan 2010 tarihli dilekçesi.

(c) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu.

1. ilgi (a) emir ile oluşturulan idari Tahkikat Heyeti tarafından 3'üncü Or.K. Org. Saldıray BERK
hakkındaki iddialar1a ilgi yapılan tahkikat sonucunda düzenlenen Idari Tahkikat Raporunun tasdikli
fotokopisi ilgi (b) dilekçe ve ilgi (c) Kanun'un 2'nci maddesi gereğince EK'tedir.

2. idari Tahkikat Raporunun ekleri gizli ve kişilerin özel hayatına ilişkin bilgileri ihtiva ettiğinden
verilememiştir. Talep edilmesi halinde bu belgelerin yetkili makamlara verilebileceği bilgilerinize
sunulur.
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iDARi TAHKiKAT RAPORU

1. TAHKiKATA ESAS KONU:

CMK 250'nci madde ile yetkili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının 26 Şubat 2010 tarihli,
2010/329 Soruşturma, 2010nO Esas ve 2010/66 Iddianame sayılı iddianamesinde yer alan
3'üncü Or.K. Org. Saldıray BERK ile ilgili iddialar.

2. HANGi BiRLiK, KARARGAH VEYA KURUMA AiT OLDUGU:

3'üncü Or.K.lığl/Erzincan.

3. MEYDANA GELDiGi YER VE ZAMAN:

3'üncü Or.K.lığl/Erzincan, 2009 yılı ile 2010 yılının Idari Tahkikat Sonuç Raporunun
hazırlandığı tarihe kadar geçen süreyi kapsayan dönem.

4. iDARi TAHKiKAT HEYETi:

: Org. Erdal CEYLANOGLU
: Tuğg. Mustafa Serdar EKIZOGLU
: P.Kur.Alb. Şener TOPUÇ

Başkan
Üye
Üye

5. iFADESiNE BAŞVURULAN PERSONEL:

Idari Tahkikat kapsamında ifadesine başvurulan 10 generaı, 16 subay, 2 astsubay ve
1 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 personelin isim listesi EK-A'da sunulmuştur.

6. OLUŞ ŞEKLi:

a. CMK 250'nci madde ile yetkili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının 26 Şubat 2010
tarihli, 2010/329 Soruşturma, 2010no Esas ve 2010/66 Iddianame sayılı iddianamesi ile
3'üncü Or.K. Org. Saldıray BERK'e suç isnadında bulunulmaktadır.

b. Söz konusu iddianarnede geçen isnatları yerinde incelemek maksadıyla, K.K.K.lığının
08 Mart 2010 tarihli, PER.:9180-75509-10/Per.lşI.O.PI. ve Koord.Ş. Kz.Oly.lnc.Ks. sayılı ve "idari
Tahkikat" konulu emri gereğince, 4'üncü maddede kimlikleri yazılı personelden oluşan Idari
Tahkikat Heyeti Erzincan'a intikal etmiş, iddianarnede yer alan konuların geçtiği tarihte
3'üncü Or.K.lığl bünyesinde görevli olan ve halen aynı bölgede görevine devam eden personelle
3'üncü Or. Karargahında görüşmek suretiyle ifadeleri alınmıştır.

c. Iddianarnede geçen olaylardan 3'üncü Or.K. Org. Saldıray BERK'i ilgilendiren olaylar,
J.Gn.K.lığl birlik ve personeli ile diğer resmi makamlardan ve bunların personelinden soyutlanmış
ve ayrık olarak ele alınmıştır.

ç. Ele alınan konular yedi ana başlık altında toplanmış, bu konularla ilgili gerekli
incelemelerde bulunulmuş, ilgili personelin ifadeleri alınmış ve konu ile ilgili belge ve bilgiler temin
edilmiştir. Yedi ana konu ve bu konuların iddianarnede geçiş şekli müteakip maddeye çıkartılmıştır.
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7. iSNAT EDiLEN KONULAR VE iDDiANAMEDE GEçiş TARZı:

a. 2009 Yılında icra Edilen Seminerler ve Bu Seminerler Esnasında Görüşüldüğü
iddia Edilen Konular:

(Şüpheli Saldıray BERK tarafından) K... 29 Mart seçimlerinden önce 3'üncü Or.Klığ:
bünyesinde düzenlediği seminer adı altındaki toplantılarda seçimlerden sonra darbe yapmak, bu
gerçekleştirilemezse 2009 sonlarına doğru Gülen Cemaati içerisinde bulunan bazı öğrencilerle
cemaat bağlantılı birkaç rütbeli askeri konuşturarak cemaati kıskaç altına almak ve 2011
seçimlerinden önce anketlere göre AKP'nin önde olması durumunda askeri müdahale yapmak
kararının alındığı, dosyadaki gizli tanık Efe'nin beyanından ve teşhisinden anlaşılmıştır."

b. Erzincan iı J. Eski Komutanı J.Kur.Alb. Recep GENÇOGLU'nun Sanık Sıfatıyla
Erzurum'a Tutuklu Olarak Nakledildiği Gün Olan 28 Ocak 2010 Tarihinde, 3'üncü Or.K.lığına
Ait Askeri Araçların Şehir içinden Geçerek Üzümlü istikametinde intikal Ettirilmesi Konusu:

"lfadeye çağrılan ancak ifade vermeye gelmeyerek en son görevli olduğu yolunda mazeret
öne süren şüpheli Saldıray BERK, Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli Recep GENÇOGLU'nun
gözaltına aldırılarak Erzurum'a getirildiği gün 3'üncü Or.K.lığına ait askeri araçlardan oluşan bir
konvoyu önce şehir içinde dolaştırıp Erzurum istikametinde bulunan Üzümlü ilçesi kavşağına kadar
intikal ettirerek geriye döndürmüştür. Anayasa ve yasaların verdiği yetkiye dayanarak görevini ifa
eden özel yetkili Cumhuriyet Başsavcısı Vekilimiz tarafından bu hareket, yürütülmekte olan
soruşturma nedeniyle gözdağı verme girişimi olarak algılanmıştır. Şüphelinin kendisine yasalar
çerçevesinde verilen 3'üncü Or.K.lığındaki yetkisini böyle bir girişimde kullanması da

.düşündürücüdür."

c. Erzincan ve Havalisindeki Köylere Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri (TGDF)
Kapsamında Sağlanan Destek Konusu:

KŞüphelilerden Orhan ESIRGER'den elde edilen ve 183 no. ile numaralandırılan CD
içerisindeki, '3'üncü Or.K. Org. Saldıray BERK ile ilgili değerlendirme.doc x' isimli dosyada aynen;
'Erzincan ve civarındaki Alevi köyleri ile özelolarak ilgilenmekte, bu köylerin ihtiyaçlarının
giderilmesi için Ordunun imkanlarını kullanmaktadır. Yaptığı yardımlar nedeniyle Alevi köyleri ve
dedeler tarafından sevilmekte, dedeler tarafından kendisine takdir beratları verilmektedir.' şeklinde
yer alan bilgiler, Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün Erzincan yapılanmasındaki lider durumundaki
şüpheli Saldıray BERK'in amacını ortaya koymaktadır. Bir Or.K.nın jandarmanın istihbarat
raporlarına girecek şekilde mezhep ayrımcılığı yapması Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün
ülkemizde yaşayan kişiler arasında ayrımcılık çıkararak toplumsal barışın bozulması, buna bağlı
olarak yürütme organının zafıyete düşürülerek ülkede kaos ortamı yaratılması ve sonucunda askeri
darbeye zemin hazırlanması amacıyla örtüşmektedir. n

ç. Orduevinde Darbe Konuşmaları Yapılması ve "Terörle Mücadele Eylem Planı"nı
Hazırladığı iddia Olunan Dz.Kur.Alb. Dursun ÇiÇEK'in Erzincan Orduevinde Konaklaması
Konusu:

Konu-t: "Gizli tanık (Munzur) Dursun Çiçek'i fotoğrafından teşhis ederek, hava limanında
karşılayarak Erzincan'a getirdiği ve Cafe'de sohbet ettiği şahıs olduğunu belirtmiştir. n

Konu-2: Gizli Tanık Efe: .•... Başsavcıyı 2009 yerel seçimlerinden 15-20 gün önce (veya
seçimlerden 15 gün sonra) orduevinde sabah kahvaltısında Albay Dursun Çiçek ve rütbeli birkaç
subayla gördüm ..:
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Konu-3: Gizli Tanık Ethem: "Erzincan Çatalören Köyünde yaklaşık 2-2,5 ay önce
arkadaşlarla yemek yiyorduk. Bu sırada benim akrabam olan ancak ismini veremeyeceğim kişi
ortamda 'Ülke bölünme aşamasına geldi. 2012'de de ülke bölünecek, bölünmemesi için ordu darbe
yapacak, darbenin altyapısı şu anda hazır. Erzincan'da orduevinde yemekte komutanlar darbeyi
konuşuyorlar. .."

d. 3'üncü Ordu Kh.nda Sözde Darbe Görüşmeleri Yapılmış Olması ve Bu
Toplantılara Or.K.hğl Dışmdan Personelin de iştirak Etmesi Konusu:

Konu-1: Gizli Tanık Erzincan: "yaz tatiline gitmeden önce Murat'ın kendisini merkez
komutanlığındaki kişilerle tanıştıracağını söylediğini, belki kendilerinden çıkıp onlara geçeceğini,
oranın reisinin Saldıray BERK olduğunu, önce küçük rütbeli kişilerle daha sonra da Saldıray'la
tanıştıracaklarını, Gülen Cemaati içerisinde kalıp ileriki zamanlarda üst makamlara geldiğinde çok
önemli kişilerle tanıştıracaklarını, bunlardan birisinin de Saldırayolduğunu, Murat ile
görüşmelerinde merkez komutanlığı ve savcı kelimelerinin çok geçtiğini,"

Konu-2: "Gizli Tanık Efe, Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu, 2009 yılı Ocak veya
Şubat aylarında Erzincan'da 3'üncü Or.K. Saldıray BERK tarafından düzenlenen seminer adı
altındaki darbe toplantısına katıldığı söylenen bir kısım rütbeli personeli ayrı ayrı teşhis etmiştir."

Konu-3: "... Şüpheliler Saldıray BERK, Recep GENÇOGlU, Şinasi DEMIR ve aralarında
Ersin ERGUT'un da bulunduğu jandarma istihbarat görevlileriyle birlikte Ergenekon Silahlı Terör
Örgütü amaçları doğrultusunda toplantılar yaptıktan."

e. Bir Kısım Askeri Personelin Helikopterle Erzincan'a Gelerek Toplantı ve
Görüşmelerde Bulunması Konusu:

Gizli Tanık Munzur: "2009 yılının Nisan ya da Mayıs ayları idi. Şenol komutan yanıma
gelerek Ankara'dan misafirlerimiz gelecek, birlikte gidip helikopterle gelecek olan misafirleri
karşılayalım, gelen kişiler de aynı ekipten, sen de bunlarla tanış, iyi olur deyince, birlikte Erzincan
havaalanına gittik, hava limanının girişinde bulunan Pizvan köyünün kavşağına gidip bekledik.
Gelen misafirleri bir jandarma aracı ile getirip indirdiler, misafirler bizim aracımıza bindi, benim iş
yerime geçtik. Gelen misafirler siviidi ancak asker oldukları her hallerinden belli oluyordu ve üç
kişiydiler, içlerinden bir tanesi çok üst rütbeli birisiydi. Uzun boylu, esmer, kahverengi gözlü, siyah
kısa saçlı idi. Herkes bu kişiye komutanım diyor ve yanında oldukça saygılı hareket ediyorlardı. .. "

f. Saveının Org. Saldıray BERK Hakkındaki Diğer iddia ve Değerlendirmeleri
Konusu:

Konu-1: "Bu şüphelinin (lsth.Bçvş. Ahmet SARAÇLAR) 3'üncü Or.K.\ığl bünyesinde
bulunan istihbarat biriminde görev yapmakta olması, bu komutanlığın başında da diğer şüpheli
Saldıray BERK'in bulunması birlikte değerlendirildiğinde, bu çalışmaların şüpheli beyanlarının
aksine şüpheli Saldıray BERK kaynaklı bulunduğu, onun emir ve talimatıyla derlenip toparlandığı,
gerek Cumhurbaşkanını ve gerekse Başbakanı eşlerinden dolayı yıpratmayı amaçlayan, ülkede
kaos ortamı meydana getirmeyi ve dolayısıyla Yasama ve Yürütme Erklerinin Anayasal görevlerini
kısmen veya tamamen yapmalarını engellemeye, bir darbe ortamı oluşturarak iIIegal surette
yönetime el koymayı hedefleyen çalışmalar içinde bulundukları değerlendirilmektedir."

Konu-2: "Şüpheli Saldıray BERK'in 3'üncü Or.K. olarak elindeki tüm yetkileri mensubu
bulunduğu terör örgütünün iIIegal amaçları doğrultusunda kullanmaktan çekinmemesi, bilakis bu
konuda diğer şüpheliterin mevki olarak üzerinde bulunması durumunu da kullanarak onlar üzerinde
etkinlik sağlaması."
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Konu-3: Bu iIIegal amacı gerçekleştirmek için şüpheliler var güçleriyle çalışma
yapmışlardır. Şüpheliler ılhan CiHANER, Ali TAPAN, Ersin ERGUT ve Orhan ESIRGER'in birlikte
hareket ederek yalancı tanık bulma ve suni olarak delil oluşturma şeklinde gelişen faaliyetleri tespit
edilmiş, bu faaliyetlerin 3'üncü Ordu K. sıfatı taşıyan şüpheli Saldıray BERK'in himayesi ve
koordinasyonunda gerçekleştirildiği değerlendirilmiştir."

Konu-4: "Halen istanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında Ergenekon Silahlı Terör
Örgütü kapsamında devam eden soruşturma kapsamında bulunan Dursun ÇiÇEK tarafından
imzalanmış bulunan ırtica Ile Mücadele Eylem Planı Erzincan ilinde hayata geçirilmek istenmiş, bu
amaçla Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne bağlı olarak faaliyet gösteren şüpheli Saldıray BERK
liderliğinde yasadışı oluşum faaliyetlerinde bulunmuştur:

8. KONULAR HAKKINDA YAPILAN iNCELEME:

3'üncü Or.Klığ: Karargahında yapılan incelemeler neticesinde belirlenen her bir konu
hakkında gerekli belge ve bilgiler toplanmış, ilgili personelin ifadesine başvurularak tanzim edilen
Ifade Tutanaklarının da tetkiki ile oluşturulan değerlendirmeler müteakip fıkralarda sunulmuştur.

a. 2009 Yılında icra Edilen Seminerler ve Bu Seminerler Esnasında Görüşüldüğü
iddia Edilen Konular:

(1) 29 Mart 2009 seçimlerinden önce 3'üncü Or.Kh. ve bütün ana ast unsurlarının
katılımı ile geniş kapsamlı yürütülen seminer/toplantılar kapsamında sadece Iç Güvenlik Semineri
icra edilmiştir. Ayrıca, 29 Mart seçimlerinden sonra da 2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılı
Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Töreni gerçekleştirilmiştir.

(2) Iç Güvenlik Semineri ile ilgili faaliyetlerin planlanmasında ve icrasında görevalan
10'u general, Tsi subayolmak üzere toplam 17 personelin ifadelerine (EK-B, LAHiKA-1)
başvurulmuş, Iç Güvenlik Semineri ve 2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı
ve Ödül Töreniyle ilgili emirler (EK-B, LAHiKA-2, 1 ve 2 Nu.1ı sıralarda), Iç Güvenlik Seminerinin
Cereyan Tarzı Planı (EK-B, LAHiKA-2, 3 Nu.1ı sırada), Katılımcı Listesi (EK-B, LAHlKA-2, 4 Nu.1ı
sırada) teker teker incelenmiştir. Gerek personel ifadeleri, gerekse EK'lerde sunulan bilgi ve
belgeler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde, 13-14 Ocak 2009 tarihleri arasında icra edilen Iç
Güvenlik Seminerinin;

(a) Amacının;

(I) "Bölücü Terör Örgütünün geliştirdiği yeni taktik ve teknikleri ortaya
koyarak birliklerin alması geren tedbirler ile bölgede görev yapan mevcut kuwetlerin yeterlilik
durumunu ortaya koymak,

(II) Iç Güvenlik Harekatında elde edilen tecrübelerin ve faydalı
uygulamaların personele aktarımını sağlamak,

(III) iç Güvenlik Eğitimlerine dahil edilecek konuları belirlemek,

(IV) 2009 Bahar - Yaz Tertiplenmesinde ortaya çıkacak kuwet ihtiyacını
belirlemek ve bölgedeki Terör Örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla alınacak
tedbirleri tespit etmek olarak belirlendiği,

(b) Seminer amacının K.K.K.lığl TATPROG dokümanında (EK-B, LAHiKA-2,
5 Nu.1ısırada) emredilen amaca uygun şekilde tespit edildiği, PKK Terör Örgütüne yönelik olara
planlandığı ve bu esaslar doğrultusunda icra edildiği,
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(c) Görüşülmesi planlanan hususların dışında başka bir konunun gündeme
alınmadığı,

(ç) Katılımı öngörülen ve seminer emrinde kadro görev yerlerine göre isimleri
tespit edilen personel dışında (EK-B, LAHlKA-2, 4 Nu.1ı sırada) personelin faaliyetlere iştirak
etmediği,

(d) Katılımcı personelin kimler olduğu çekilen seminer fotoğrafı ile de kayıt
altına alındığı, buna göre Iç Güvenlik Harekatı sorumluluğu olmayan ll J.K.larının seminere
katılmadığı,

(e) Seminerin Ordu Karargahında bu maksatla kullanılan Kazım Karabekir
Toplantı Salonunda yürütüldüğü, başka herhangi bir tesis/salonda gündem içi veya dışı konuları
ihtiva edecek toplantı veya görüşme yapılmadığı,

(f) "Terörle Mücadele Eylem Planı"nı hazırladığı iddia olunan Dz.Kur.Alb.
Dursun ÇıÇEK'in Iç Güvenlik Seminerine katılmadığı,

(g) Seminer Sonuç Raporunun (EK-B, LAHlKA-2, 6 Nu.1ı sırada) K.K.K.lığına
gönderildiği tespit edilmiştir.

b. Erzincan iı J. Eski Komutanı J.Kur.Alb. Recep GENÇOGlU'nun Sanık Sıfatıyla
Erzurum'a Tutuklu Olarak Nakledildiği Gün Olan 28 Ocak 2010 Tarihinde, 3'üncü Or.K.lığına
Ait Askeri Araçların Şehir içinden Geçerek Üzümlü Istikametinde intikal Ettirilmesi Konusu:

Bu konuda 1'i general, 3'ü subayolmak üzere toplam 4 personelin ifadeleri ile EK'lerde
sunulan bilgi ve belgeler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde;

(1) 3'üncü Or.Mu.A.K.lığına ait olan 1 Land Rover ve 21 Muhabere Sistem Aracından
oluşan konvayla, 01-05 Mart 2010 tarihleri arasında icra edilecek olan Kış Tatbikatına hazırlık
kapsamında, 28 Ocak 2010 tarihinde eğitim maksatlı bir intikal icra edildiği,

(2) Söz konusu intikalin Ordu Bölge Muhabere Sistemi Tb.K.lığınca planlanarak;

(a) Or.Mu.A. Ordu Bölge Muhabere Sistemi (OBMS) Tb.K.lığının 22'nci Hafta
Eğitim Uygulama Emrine (EK-C, LAHlKA-2, 1 Nu.lı sırada) 15 Ocak 2010 tarihinde ithal edildiği,

(b) Tb. Yıllık Eğitim Faaliyet Takvimine (EK-C, LAHiKA-2, 2 Nu.1ı sırada)
işlendiği,

(c) Tabur Haftalık Eğitim Toplantı Defterine (EK-C, LAHlKA-2, 3 Nu.1ısırada)
kaydedildiği,

(ç) Intikal eğitimi ile ilgili konuların 4'üncü Mu.BI.K.lığının Günlük Eğitim
Programına (EK-C, LAHlKA-2, 4 Nu.1ısırada) dahil edildiği,

(d) Müteakiben intikal ile ilgili teklifin Ordu Bölge Muhabere Sistemi
Tb.K.lığınca 22 Ocak 2010 tarihinde yazılı olarak Mu.A.K.lığına gönderildiği (EK-C, LAHiKA-2,
5 Nu.1ısırada),

(e) Bu konuda, Ordu Hrk.Kur.Ybşk. ile Kur.Bşk.nın şifahi onayının alındığı ve
26 Ocak 2010 tarihind~ 4'üncü Mu.BI.K.lığınca Intikal Emr.inin hazırlanarak .OBMS. Tb.K.ICj-
gönderildiği (EK-C, LAHlKA-2, 6 Nu.1ısırada), ~
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(f) Ayrıca, intikal ile ilgili hususların Mu.A.K.lığınca (EK-C, LAHlKA-2, 7 Nu.1ı
sırada) 27 Ocak 2010 tarihinde 3'üncü Or.K.lığına iletiidiği,

(3) Mevzuat gereği, intikalle ilgili olarak gerekli koordinasyonu n Erzincan Merkez
K.lığınca sağlandığı, bu kapsamda ii Emniyet Müdürlüğü Şehir Içi Trafik Ekipler Amirliği ve Bölge
Trafik Amirliği ile irtibat sağlandığı, güzergah hakkında bilgi verilerek eskort talebinde bulunulduğu,
(EK-C, LAHlKA-2, 8 Nu.!ı sırada),

(4) Güzerqah olarak; herhangi bir trafik kazasına meydan vermemek, şehir trafiğini
aksatmamak ve Erzincan halkının faaliyetlerine engelolmamak maksadıyla, bu amaçlarla her
zaman kullanılan, trafiğin en az olduğu şehrin dışından geçecek bir güzergah seçildiği (EK-C,
LAHlKA-2, 6 Nu.1ısıradaki Intikal Emrinin Yol Tatbik Krokisi).

(5) Intikalin önceden planlandığı şekilde, Şehir Içi Trafik Ekipler Amirliğinin sağladığı
eskortla saat 09.30'da başladığı ve saat 11.00-11.30'da bu eskortun refakatinde tamamlandığı
(EK-C, LAHlKA-2, 8 Nu.1ı sırada),

(6) Söz konusu intikal faaliyetinin tatbikatlara hazırlık kapsamında planlı bir faaliyet
olduğu, her tatbikat öncesi bu tür intikal eğitimlerinin planlanarak icra edildiği, nitekim 2010 yılında
yedi adet daha intikal eğitiminin gerçekleştirileceğinin ifade edildiği, söz konusu intikalierde de
emniyetli olması ve şehir trafiğine karışmaması nedeniyle aynı güzergahın kullanılmasının
planland ığ i,

(7) Geçtiğimiz yıllarda da aynı maksatla ve aynı güzergah kullanılarak intikal
eğitimlerinin icra edildiği,

(8) Sonuç olarak; söz konusu intikal faaliyetinin tamamen eğitim amaçlı ve önceden
planlı bir faaliyet olduğu belirlenmiştir.

c. Erzincan ve Havalisindeki Köylere Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri (TGDF)
Kapsamında Sağlanan Destek Konusu:

Bu konuda, 2'si general, 1'i söz konusu faaliyetlerin planlanması ve icrasından sorumlu
subayolmak üzere toplam 3 personelin ifadeleri ile EK'lerde sunulan bilgi ve belgeler üzerinde
yapılan incelemeler neticesinde:

(1) 2008 ve 2009 yıllarında 2'nci Or.K.lığınca TGOF kapsamında sağlanan desteğin
Or. Bağlı Birliklerine köyleri n paylaştırılması şeklinde planlandığı ve icra edildiği, TGDF Sonuç
Raporlarının K.K.K.lığına gönderildiği (EK-Ç, LAHlKA-2, 1-5 Nu.1ı sıralarda),

(2) Or.nun imkanlarının sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yetmesi ve bu tür
destek faaliyetleri için ayrı bir kaynak bulunmaması sebebiyle, yardım taleplerinin dahi
karşılanamadığı,

(3) Or.K.lığının yardıma muhtaç okullara yardım yapmak isteyen kurum ve
kuruluşların yardımlarının ulaştırılmasına aracı olduğu, yardım faaliyetlerine aracı olunan kurum ve
kuruluşlara hitaben yardım alan okul müdürlüklerinin yazdığı teşekkür mektuplarının ilgili kurum ve
kuruluşlara iletiidiği, bu kapsamda Erzincan Merkez ilçeye bağlı iki okul müdürünün yazdığı
teşekkür mektuplarının EK-Ç, LAHiKA-2, 6 Nu.1ısırada sunulduğu,

(4) Malzemesi ilgili okul müdürlüklerince sağlanması halinde sadece insan gücü
desteği verilebildiği,

(5) Yukarıda belirtilen esaslar dahilinde sağlanan iş gücü desteği ile ilgili olarak
halktan olumlu geri beslemeler alındığının TGDF'nden sorumlu sU.bay ta.r.afl ifade edildiği, ~
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(6) 2008 yılından bugüne kadar herhangi bir köye ilgili mevzuatın hilafına devlet
ödenekleri kullanılarak destek sağlanmadığı,

(7) Or.K. Org. Saldıray BERK'in sadece Karakaya ve Çınarlı köylerine şahsen
uğradığını belirttiği,

(8) 3'üncü Or.K.lığl ve Ordu sorumluluk sahasındaki birliklerin TGDF'leri icrasında
uyguladıkları esaslar ile destek sağlanacak yerleşim yerlerinin tespitinde kullandıkları kriterlerin bu
konudaki KKY 338-1 Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri Yönergesi ile diğer mevzuat ve
emirlere uygun olduğu tespit edilmiştir.

ç. Orduevinde Darbe Konuşmaları Yapılması ve "Terörle Mücadele Eylem Planı"nı
Hazırladığı iddia Olunan Dz.Kur.Alb. Dursun ÇiÇEK'in Erzincan Orduevinde Konaklaması
Konusu:

Bu konuda 2'i subay, 1'i orduevinde görevli astsubay olmak üzere toplam 3 personelin
ifadeleri ile EK'lerde sunulan bilgi ve belgeler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde:

(1) 2009 yılında Erzincan Orduevinde normal sosyal faaliyetler haricinde herhangi bir
toplantı veya seminer düzenlenmediği,

(2) Orduevine girişlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıldığı,

(3) Girişlerin kayıt altına alındığı (EK-D, LAHlKA-2, 1 Nu.1ı sırada),

(4) 2008, 2009 ve 2010 yıllarında Orduevi için geçici giriş kartı verilen şahısların
incelendiği, ancak savcı Bayram BOZKURT'a ait bir kayda rastlanmadığı, bahse konu yıllarda
geçici giriş kartı verilen hakim ve savcılar ile Iı Emn.Md.ıüğü personeline ait kayıtların fotokopisinin
EK-D, LAHlKA-2, 2-4 Nu.1ısıralarda sunulduğu,

(5) Bunlara ilave olarak, 3'üncü Or.K.lığınca alınan güvenlik tedbirleri kapsamında,
Or.K.lığl bağlısı olan personel haricinde garnizon dışından gelerek Orduevinden istifade etmek
isteyen muvazzaf veya emekli askeri personelin ne maksatla geldiği, ne kadar süre kalacağı
hususları ile kimlik bilgilerinin şifahi olarak Or.Kur.Bşk.na kadar iletilerek takibinin sağlandığının
ilgili personelee ifade edildiği,

(6) Albay Nedim BAYGIN'ln Şubat 2009 ayı içerisinde Iliç Savcısı Bayram
BOZKURT'u ailesi ile birlikte geç kahvaltıya davet ettiğini, bir ay kadar sonra da Bayram
BOZKURT'u yine ailesi ve çocukları ile birlikte orduevinde geç kahvaltıda gördüğünü ifade ettiği,

(7) Dz.Kur.Alb. Dursun ÇiÇEK'in Erzincan Orduevinde kalmadığı, orduevinde
herhangi bir toplantıya iştirak etmediği ve Erzincan'da görülmediği ilgili şahısların ifadeleri ile giriş
kayıtlarının incelenmesinden tespit edilmiştir.

d. 3'üncü Ordu Kh.nda Sözde Darbe Görüşmeleri Yapılmış Olması ve Bu
Toplantılara Or.K.lığl Dışından Personelin de iştirak Etmesi Konusu:

(1) Iddia edilen konulardan 3'üncü Ordu Kh.nda sözde darbe görüşmeleri yapılmış
olması konusu ile ilgili olarak, 8'inci madde a fıkrasında ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde,
10'u general, Tsi subayolmak üzere toplam 17 personelin EK-B, LAHlKA-1'de sunulan ifadelerine
başvurulduğu ve ne iddianamede iddia olunduğu gibi 2009 yılı Ocak ayında icra edilen iç Güvenlik
Semineri esnasında, ne de başka herhangi bir zamanda 3'üncü Or.Kh.ında darbe veya darbeyle
ilişkilendirilebilecek herhangi bir konunun görüşülmediği; O
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(2) Ordu Kh.nda yapıldığı iddia olunan darbe görüşmelerine Or.K.lığl dışından
personelin de iştirak etmesi konusu ile ilgili olarak, Or.Kh.ına giriş ve çıkışlardan sorumlu toplam
3 subayın ifadeleri ile EK'lerde sunulan bilgi ve belgeler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde;

(a) 3'üncü Or.K.lığl Kh. ve bütün ana ast unsurlarının katılımı ile geniş
kapsamlı olarak yürütülen seminer/toplantılar kapsamında sadece Iç Güvenlik Semineri ile
2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı ve Ödül Töreninin icra edildiği,
bunların dışında herhangi bir seminer veya toplantı icra edilmediği,

(b) Iç Güvenlik Semineri ile 2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılı Değerlendirme
Toplantısı ve Ödül Töreni için katılım listeleri oluşturulduğu (EK-B, LAHlKA-2, 1 ve 2 Nu.lı
sıralarda),

(c) ıcra edilen faaliyetler için Or.Kh.na gelen personelin giriş yaptığı nizamiye
ve kapı giriş kayıtlarının incelendiği (EK-E, LAHlKA-2, 1 Nu.1ısırada),

(ç) Nizamiye ve kapılardan yapılacak giriş ve çıkışlarda uygulanacak esasların
hazırlanan talimatlarda belirtildiği (EK-E, LAHlKA-2, 2 ve 3 Nu.1ısıralarda),

(d) Ilgili personelin ifadelerine göre, Iç Güvenlik Seminerinde katılımcılar için
özel giriş kartları hazırlandığı, kartların imza karşılığı dağıtılıp seminer sonrası teslim alındığı,

(e) Iç Güvenlik Seminerinin icra edildiği dönemde veya herhangi bir zamanda
Dz.Kur.Alb. Dursun ÇıÇEK'in Kararçaha giriş yapmadığı ve herhangi bir seminer/toplantıya iştirak
etmediği ilgili şahısların ifadeleri ile giriş kayıtlarının incelenmesinden tespit edilmiştir.

e. Bir Kısım Askeri Personelin Helikopterle Erzincan'a Gelerek Toplantı ve
Görüşmelerde Bulunması Konusu:

Bu konuda 1'i subay, 1'i astsubay ve 1'i de Meydan Harekat Ünitesinde görevli uzman erbaş
olmak üzere toplam 3 personelin ifadeleri ile EK'lerde sunulan bilgi ve belgeler üzerinde yapılan
incelemeler neticesinde:

(1) Erzincan havaalanını kullanan askeri hava araçlarının iniş ve kalkış kayıtlarının
Meydan Harekat Ünitesi tarafından kayıt altına alındığı, hareketlerinin takip edildiği, Mart-Nisan-
Mayıs-Haziran 2009 aylarına ait kayıtların fotokopilerinin alındığı (EK-F, LAHlKA-2, 1 Nu.1ı sırada),
kayıtlarda Ankara'dan gelen bir helikopterin tespit edilmediği,

(2) ilgili şahısların ifadelerine göre, kaydı yapılmayan hiçbir askeri hava aracının iniş
veya kalkış yapmasının mümkün olmadığı, faaliyetlerin emir ve yönergelere uygun yürütüldüğü,

(3) Erzincan Hava Gr.K.lığına ait hava araçlarının görevlendirmesinin Or.K.lığınca
yapıldığı, taşınacak personel kimlikleri ve yükün görev emri/manifestolarla kayıt altına alındığı
(EK-F, LAHiKA-2, 2 Nu.1ı sırada),

(4) 2009 yılında, öncesinde veya sonrasında Dz.Kur.Alb. Dursun çiÇEK'in veya sivil
giyimli başka asker şahısların askeri hava aracı kullanılarak Erzincan'a gelmediği,

(5) Diğer Kuwetlere ait hava araçlarının personel ve yük manifestolarının içeriğinin
mevcut prosedürler gereği Or.K.lığına bildirilmemesine rağmen, Dz.Kur.Alb, Dursun ÇıÇEK veya
herhangi bir sivil sahsın / sivil giyimli askeri şahsın diğer Kuwetlere ait hava araçları ile gelerek
~avaal~nından . i~tif~d~ ettiklerine şahit de olmadıkları Meydan Ha.reka.t Unit~si personelinc~
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f. Savcının Org. Saldıray BERK Hakkındaki Diğer iddia ve Değerlendirmeleri
Konusu:

Belirtilen hususlardan;

(1) Or.K.lığında görevli Isth.Bçvş. Ahmet SARAÇL.AR'ln şahsi bilgisayarında bulunan
dosyaların sadece emir komuta bağlantısına atfen Org. Saldıray BERK tarafından emredildiği
sonucuna ulaşılmasının,

(2) ii J.K.lığl personeline atfedilen suçlarla ilgili eylem ve işlemlerin planlayıcısı ve
azmettiricisi olarak Org. Saldıray BERK'in adres gösterilmesinin,

(3) Org. Saldıray BERK'in Ergenekon Silahlı Terör Örgütüne bağlı olarak faaliyet
gösterdiği iddiasının belgeye dayanmayan indi ve farazi değerlendirmeler olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

9. iDARi TAHKiKATIN SONUCU VE HEYETiN DEGERLENDiRMESi:

a. Sonuç:

(1) Idari Tahkikat Heyeti 3'üncü Or.Khğrru kapsayan yedi ana konudaki iddiaları
dikkate alarak çalışmalarını tamamlamış ve bu konular hakkında 10 generaı, 16 subay, 2 astsubay
ve 1 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 personelin yazılı ifadeleri heyetçe alınmış ve kendileri ile
görüşülmüştür.

(2) Ifadesine başvurulan personelin tamamına yakınının, iddianame ile ilgili konuları
medyadan öğrenmiş olmaları hususu, iddia olunan hususların gerçeklik ve geçerlilik derecesi
bağlamında anlamlı bulunmuştur.

(3) Bu raporda incelenen yedi ana konunun her birine ait tüm emir, bilgi, belge,
talimat, defter, dosya, liste, sonuç raporu, mesaj ve benzeri raporların birden fazla sayıda olduğu
görülmüş ve her biriyle ilgili nüshalar Idari Tahkikat Raporuna EK olarak konulmuş, hacim itibarıyla
rapora dahil edilmesi mümkün olmayanlar için heyetçe tutanak düzenlenmiştir.

(4) Iddianamedeki yedi ana konudaki inceleme ve ifade sonuçları birbirini destekler
mahiyette olduğundan, incelenen konularla ilgili yasal mevzuat hükümlerine aykırı herhangi bir
hususun oluşmadığı görülmüştür. Buna göre, yedi ana konu ile ilgili özet sonuçlar aşağıda
sunulmuştur.

(a) iç Güvenlik Semineri:

(I) 3'üncü Or. Iç Güvenlik Semineri çalışmalarına ait hazırlık, planlama,
uygulama ve rapor verme işlemleri ilgili emirler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

(II) Seminer, K.K.K.lığl TATPROG dokümanında belirlenen esas, amaç
ve kapsamda planlanmış, Cereyan Tarzı Planına birebir uygun olarak ve gerekli gizlilik/emniyet
tedbirleri alınarak icra edilmiştir.

(III) Seminerin planlanması aşamasında, bilmesi gereken prensibine göre
üst, ast ve komşu birliklerle gerekli koordinasyon faaliyetleri yapılmıştır.

(IV) Seminerle ilgili olarak ifadesine başvurulan personel tarafından öz~
olarak; ~ _. \
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(aa) ıcra edilen seminere, seminer emrinde belirlenenlerin dışında
herhangi bir personelin katılmadığı,

(bb) Seminerin emredilen maksat doğrultusunda planlandığı ve icra
edildiği,

(cc) Seminer Cereyan Tarzı Planında belirtilen konular dışında
başka hiçbir konunun gündeme alınmadığı,

(çç) Seminer toplantı salonu dışında başka hiçbir yerde özel toplantı
yapılmadığı,

(dd) Dinlenmeler dahil, zaman planlamasına uyulduğu ifade
edilmiştir.

J
(b) Askeri Araçların Üzümlü istikametinde intikali:

(I) Or.Mu.A.K.lığına bağlı unsurların 28 Ocak 2010 tarihinde yaptıkları
intikal, 15 Ocak 201 O'da planlanarak icra edilen eğitim maksattı bir faaliyettir.

(II) intikal, u Ernn.Md.lüğünürı ilgili birimleri ile koordine edilmiş, gerekli
bildirimler yapılmış ve ii Emn.Md.ıüğüne bağlı trafik ekiplerinin eskortunda icra edilmiştir.

(III) Söz konusu intikal eğitimi, Or.Mu.A.K.lığınca geçmiş dönemlerde aynı
güzergah kullanılarak icra edilen eğitimlerden kapsam ve maksat olarak bir farklılık arz
etmemektedir.

(IV) intikal ile ilgili süreçte hazırlık, planlama, uygulama ve rapor verme
aşamalarda herhangi eksik ve hatalı bir işlem bulunmadığı belirlenmiştir.

(c) Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri (TGDF):

(i) 3'üncü Or.K.lığl ve Ordu sorumluluk sahasındaki birliklerin TGDF'nin
ed icrasında kullandıkları kriterler, bu konudaki mevzuat ve emirlere uygundur.

(II) TGDF'lerinde ilgili mevzuatın hilafına devlet ödenekleri kullanılarak
destek ve yardımda bulunulmamıştır.

(III) TGDF'nin planlama ve uygulamasında göz önünde bulundurulan
seçim kriterlerinde ayrımcılık içeren veya ayrımcılığı ihsas ettiren herhangi bir esas ve yöntem
tespit edilmemiştir.

(ç) Orduevinde Darbe Konuşmaları Yapılması ve Dz.Kur.Alb. Dursun
ÇiÇEK'in Erzincan Orduevinde Konaklaması:

(I) Orduevinin kayıtlarında yapılan incelemelerde iddia edilen hususu
destekleyecek herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılmamıştır. Tutulan kayıtların ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.

(II) Dz.Kur.Alb. Dursun ÇiÇEK'in, 2006 yılından Idari Tahkikat
Raporunun hazırlandığı tarihe kadar herhangi bir zamanda Erzincan'a ge '-ine dair bilgi ve~
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(d) 3'üncü Ordu Kh.nda Sözde Darbe Görüşmeleri Yapılmış Olması ve Bu
Toplantılara Or.K.lığl Dışından Personelin de iştirak Etmesi:

(I) Ordu Karargahının kayıtlarında yapılan incelemelerde iddia edilen
hususu doğrulayacak herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.

(II) Bahsi geçen konu herhangi bir zaman veya yerde hiçbir şekilde
gündeme gelmemiştir.

(III) Ordu Kararqahrna giriş ve çıkışlarla ilgili olarak ifadesine başvurulan
personel tarafından özet olarak;

(aa) Giriş ve çıkışların kontrol ve denetiminin nasıl yapılacağına dair
yazılı talimat/arın bulunduğu,

(bb) Dz.Kur.Alb. Dursun ÇiÇEK'in Or.Kh.na giriş çıkış yaparken
veya Kh.ın bulunduğu kışla içerisinde 2009 yılında veya sonrasında görülmediği,

(cc) Özellikle seminer süresince giriş ve çıkışlarda alınan tedbirlerin
artırıldığı, bu maksatla özel giriş kartlarının hazırlandığı, kart alacak personelin ismen tespit
edilerek kartların bu maksatla görevlendirilen personele teslim edildiği, kartların imza karşılığı
teslim edildiği ve teslim alındığı,

(çç) .Nizamiyelerde kamera sisteminin bulunmadığı ancak
Ekim 2010'da sistemin kurularak işletime alınacağı ifade edilmiştir.

(e) Bir Kısım Askeri Personelin Helikopterle Erzincan'a Gelerek Toplantı
ve Görüşmelerde Bulunması:

(I) Kritik bir ulaştırma vasıtası olması nedeniyle, askeri hava araçlarının
intikalieri kontrollü olarak icra edilmekte ve her türlü faaliyetleri kayıt altına alınmaktadır.

(II) Ne Or.Kh.nın, ne de Erzincan Havaalanında askeri hava trafiğini takip
eden ilgili birimin kayıtlarında bahse konu personelin, sivillerin veya sivil giyimli askeri şahısların
Erzincan'a geldiği ile ilgili herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanmamıştır.

(f) Savcının Org. Saldıray BERK Hakkındaki Diğer iddia ve
Değerlendirmeleri:

Savcının iddianamede Org. Saldıray BERK hakkında yapmış olduğu değerlendirmelerle ilgili
olarak yapılan incelemeler neticesinde bu değerlendirmeleri doğrulayacak herhangi bir bilgi, belge,
işlem, hazırlık ve uygulamaya rastlanmamıştır.

b. Değerlendirme:

(1) Bilgi, emir, belge, işlem ve kayıtlara dayalı olarak yapılan idari tahkikat sürecinde,
CMK 2S0'nci madde ile yetkili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianarnede iddia
olunan konulara ait delil ve ispata yönelik bulgu veya emareye rastlanmadığı,

(2) 3'üncü Or.K.lığınca yürütülen tüm hizmet, görevlendirme, faaliyet ve işleml~·n-- .....
yasal mevzuat çerçevesinde ilgili makamlarla koordine edildiği ve yasa dışı hiçbir husus espit
edilmediği, . .~ ı 1\17 >.' ~ r- ~- ~ ., : •.•• : ":ı:.
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(3) 28 Ocak 2010 tarihinde 3'üncü Or.Mu.A.K.lığına ait araçların icra ettikleri intikal
eğitiminin, Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına bir gözdağı verme şeklinde
yansıtılrnasının, medya tarafından kurgulanan gündem oluşturma maksatlı bir çarpıtma olduğu,
içerisinde telsiz ve elektronik sistemler bulunan muhabere araçlarının gözdağı ve tehdit unsuru
olarak algılanmasının makulolmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

(4) Sonuç olarak, 3'üncü Or.K. Org. Saldıray BERK'in mevzuata aykırı bir
eylemlişlernde bulunduğuna ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır.

10. Işbu Idari Tahkikat Raporu, rapor metni, fihristler ve ekler dahil 494 sayfadan ibaret olup,
19 Mart 2010 tarihinde imza altına alınmıştır .

....
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ŞenerTO Ç
P.Kur.Alb.
Üye

Erdal CEYLANOGLU
Orgeneral
Heyet Başkanı

EKLER
EK-A (Ifadesine Başvurulan Personel Çizelgesi) (2 sayfa)
EK-B (Iç Güvenlik Semineri ve Diğer SeminerfTatbikatlar Ile Ilgili Konular) (205 sayfa)
EK-C (Araçların Şehir Içinde Intikali Ile Ilgili Konular) (45 sayfa)
EK-Ç (Toplumsal Gelişirne Destek Faaliyetleri Ile Ilgili Konular) (134 sayfa)
EK-D (Orduevine Girişler Ile Ilgili Konular) (30 sayfa)
EK-E (Ordu Kh.na Giriş Ile Ilgili Konular) (42 sayfa)
EK-F (Helikopterlerin Kullanılması Ile Ilgili Konular) (24 sayfa)
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